
1 TRAJETÓRIAS  VIAGENS     

1
As armas e os Barões assinalados
Que da Ocidental praia Lusitana
Por mares nunca de antes navegados
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram;

2
E também as memórias gloriosas
daqueles Reis que foram dilatando
A Fé, o Império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando,
E aqueles que por obras valerosas
Se vão da lei da Morte libertando,
Cantando espalharei por toda a parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e a arte.

3
Cessem do sábio grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandro e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Neptuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.

Os Lusíadas, Luís de Camões
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Publica-se o sexto número da Trajetórias, 
revista do Agrupamento de Escolas Sá de 
Miranda, criada com o intuito de fomentar 
na comunidade educativa a reflexão e a 
produção de trabalhos em torno de um 
tema específico, diferente de ano para ano. 
Nela são convidados a participar alunos 
de todos os níveis e ciclos de ensino, 
professores e outros convidados da nossa 
comunidade educativa. 

No ano letivo 2019/2020 o tema 
escolhido foi VIAGENS, considerando 
que se comemoram os 500 anos da 
primeira viagem de circum-navegação, os 
50 anos da primeira viagem à Lua e os 180 
anos da “viagem do Beagle.

As viagens que alguns dos nossos 
antepassados fizeram estão gravadas 
em muitas das páginas que compõem a 
nossa história. Outrora por mar, depois 
por terra, agora pelo ar, a curiosidade 
por novos mundos continua a ser uma 
marca distintiva nossa. Mas para além das 
viagens físicas, temos outras que também 
nos transportam a outros mundos. Falo 
das viagens para onde os nossos sonhos 

nos levam, falo dos horizontes que nos 
são abertos pela literatura, pela poesia, 
pela música. São estes registos diversos de 
viagens que dão forma esta revista.

Para todos os nossos pequenos e grandes 
autores uma palavra de agradecimento 
por terem aceitado o desafio de produzir 
os textos que dão dimensão a esta revista. 
Uma palavra de reconhecimento especial 
ao trabalho desenvolvido pela equipa 
que ano a ano tem abraçado este projeto 
e que disponibiliza muito do seu tempo 
individual para a produção da revista 
Trajetórias do Agrupamento de Escolas 
Sá de Miranda. 

* Diretora do
Agrupamento de Escolas Sá de Miranda

NOTA DE ABERTURA 

Antonieta Silva *
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O tema da Revista Trajetórias, deste ano, 
Viagens,  está ligado a efemérides, como 
os cinquenta anos da primeira viagem à 
Lua, os quinhentos anos da viagem de 
circum-navegação de Fernão Magalhães, 
os cento e oitenta  anos da publicação da 
“Viagem do Beagle” (Charles Darwin) e 
outros acontecimentos importantíssimos, 
nomeadamente as viagens exploratórios 
em que os Portugueses brilharam e 
se destacaram em todo o mundo e 
contribuíram de forma pioneira e 
definitiva para a globalização. No entanto, 
o conceito de viagem não é apenas a 
deslocação física, há tantas outras formas 
de viajar: através do sonho; da leitura 
e da literatura; da pintura e escultura; 
da fotografia; da música; da dança, 
da filosofia; da ciência; da religião; da 
ecologia e sustentabilidade…

Através das viagens que realizamos, ao 
longo da vida, levamos conhecimento, 
trazemos conhecimento, mudamo-
nos e transformano-nos com esse 
conhecimento, tornando-nos, quiçá, 
mais tolerantes e detentores de mais 
competências para nos adaptarmos a 
mudanças transformadoras.

Esta revista, a Número 6, preparada em 
condições tão específicas, perturbadoras 
e incertas, mantém como objetivo 
contribuir para que o Agrupamento de 
Escolas Sá de Miranda continue a ser um 
lugar de complexidades, diversidades; 
solidariedades, tolerâncias, compreensões, 
entendimentos, saberes, curiosidades, 
singularidades, pluralidades e
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variedades. Um lugar de formação e 
sustentação de cidadãos tolerantes, 
críticos, ativos, proativos, interativos e 
responsáveis de forma a poderem usufruir 
da sua liberdade em plena realização 
pessoal e cidadania. Apraz-nos constatar, 
sistematicamente, a ligação tão afetiva, 
que  toda a comunidade escolar, alunos, 
ex-alunos, professores, ex-professores, 
colaboradores e ex-colaboradores, 
mantém com a Escola. Trata-se de um 
lugar maravilhoso, que a revista pretende 
continuar a valorizar.

O desenvolvimento atual é fruto de 
muitas viagens, é fruto dos esforços 
constantes e sistemáticos ao longo de 
séculos de civilizações para tornar o 
saber um bem comum. Pretende-se que o 
tesouro da humanidade seja, precisamente, 
o saber e o conhecimento.

As viagens dão e trazem conhecimento 
e criatividade. O momento da viagem é 
um momento de criatividade, de reflexão, 
de pensamento; algo de novo será 
incorporado, algo de velho será esquecido; 
haverá assim tantas variantes de viagens 
quanto a diversidade de viagens e de 
viajantes.
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Não estava previsto escrever sobre viagens deste ângulo para a Vossa revista. Olho com 
intensidade e com todos os sentidos para conseguir ver o que se está a passar e qual 
a nossa personagem e a nossa parte do texto neste enredo COVID-19, qual a nossa 
responsabilidade individual para que a coletiva se concretize. Não tenho bem a certeza 
de que a COVID-19, nesta geometria complexa, possa ser considerado um Cisne Negro 
negativo: um acontecimento raro e imprevisível, de enormes dimensões e superlativo 
impacto negativo. 

Os vírus existem há milhares de anos e são muito frequentes. Os que geram pandemias 
são mais raros, mas, mesmo assim, ao longo dos séculos são como os vulcões, acordam 
e quando acordam assustam e causam imensos danos. Nas nossas gerações, em todas as 
gerações vivas, nunca vivemos uma pandemia destas proporções e que induzisse a estas 
limitações. Mas, mesmo assim, não se pode dizer que nos brain stormings da geopolítica 
os homens e mulheres encarregues da prospetiva, os homens que estão à janela a ver 
e analisar o comportamento mundializado das pessoas e das nações, não tivessem 
previsto uma crise pandémica desta gravidade. Não foi apenas Bill Gates que alertou 
para este tipo de risco e para a necessidade de as nações dotarem a sua infraestrutura 
de condições humanas e físicas para responder a uma crise como a que estamos a viver. 
Uma crise que é produto de um risco Virgem, um risco que nunca foi vivido e nunca 
foi imaginado fora dos centros especializados da prospetiva, porque, para estes poucos, 
não estamos a viver um risco virgem, mas um risco imaginado, que é um risco que não 
aconteceu, mas tem probabilidade de acontecer, como referia Carolyn Kousky. 

Aqui chegados, que viagem ou viagens podemos fazer? Depende da nossa criatividade, 
da imaginação e da nossa emorracionalidade, da forma como gerimos a razão e a 
emoção e como somos capazes de as conciliar. Faz sentido pensar depressa e faz 
sentido pensar devagar (titulo de um livro do nobel Daniel Kahneman) para não nos 
atrasarmos nem nos precipitarmos. 

Fizemos todos, em Portugal, uma viagem física e mental para o interior das nossas casas, 
onde confinamos. Fomos bons, porque somos bons, como escrevia Aguiar Conraria, 
um professor da nossa universidade, a executar coisas em que era preciso não trabalhar. 
Do ponto de vista da nossa natureza, da psique portuguesa, não me parece uma razão 
suficiente, mas que é plausível é. É refutável? Sim, é. 

Neste período de confinamento fizeram-se muitas viagens interiores, viagens imaginadas 
e viagens de conciliação com a psique dos portugueses e da alma portuguesa. Perante 
um acontecimento extremo, a alma portuguesa guia-nos para nos unir. Também é 
verdade que as massas em massa trabalham um pouco, com a sensação de terem 
vencido um grande desafio enquanto outros trabalham muito. O saldo foi muito 

Viagens

José Teixeira *

* Presidente da dstgroup
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positivo. Muitos iniciaram o caminho que há muito procuravam, 
procurando-o no seu eu hibernado. Veio ao de cima compaixão 
e solidariedade, e veio ao de cima a compreensão dos que nos 
dirigem e nos limitaram os passos. Entre as oposições, todos 
encontraram o chão comum num denominador inteligível 
para todos, estava em causa o bem da comunidade. Todos 
fomos dando conta do risco Virgem, do risco COVID-19, e 
todos fomos atualizando a nossas avaliações do que se estava 
a passar. Houve um comportamento racional generalizado e 
emocionalmente doseado para não se acantonarem nos extremos 
e nos egoísmos, em que a escolha do que é melhor para todos 
vingou sobre a escolha do que é melhor para cada um. Portugal 
passou a ser visto como o sítio para o qual o mundo queria fazer 
Viagens. Passamos a ser os alemães do sul. 

Como tudo o vento levou?

Não sei se quando desconfinamos estávamos exauridos. Sei que 
desconfinamos e perdemos o norte, ficamos sem rota e sem 
georreferência. Entrámos em modo de seguir o cego na parábola 
do cego. Esquecemos o modo parábola do bom samaritano. 
Assumimos o verdadeiro papel de homem massa do Ortega 
Y Gasset. Perdemos o que ganhamos. Deixamos de ter uma 
conduta coletivamente responsável e começamos a viajar para 
onde não era autorizado fazer Viagens. As regras, os protocolos 
entraram em modo de esquecer, porque já não aguentávamos 
a fealdade do vírus, mais conversas sobre o bicho e veio ao de 
cima a fadiga precoce. O que tínhamos agora pela frente exigia 
resiliência e muito trabalho e muita corresponsabilização, e nisso 
já não somos tão bons. Precisávamos de regressar à normalidade 
e fizemo-lo numa correria desenfreada contra o tempo e 
perdemos a paciência para fazer essa Viagem com a segurança 
e o reencontro que se desejava. Antes de aprendermos a falar 
com a criatura COVID-19, como referia um curandeiro a Mia 
Couto, atropelamos o pensamento racional e corremos para o 
precipício. Esquecemos que a crise é planetária, na sua dimensão, 
e que é económica local e global. Esquecemos a sua dimensão 
nacional e a sua resistência ao stresse. Esquecemos, como ainda 
referia Edgar Morin, a sua dimensão civilizacional e assim não 

entendemos variáveis que influenciam as normas sociais, como o 
valor da solidariedade. Do ponto de vista intelectual, ignoramos 
a nossa inteligência e tomamos decisões egoístas. Do ponto 
de vista existencial, voltamos a correr para um modo de vida 
primário e alienado, como no caso das festas e festinhas, fugindo 
do silêncio que nos tinha ensinado o confinamento. 

Vamos voltar ao essencial. Vamos voltar ao que conta. 
Vamos voltar às viagens que não fizemos e completar as 
que começamos. Podemos fazê-lo à bala com o ferro em 
brasa para manter a dor e assim recordar o que deve ser feito 
(como escrevia Nietzsche) ou podemos fazê-lo a bem e por 
bem. Vamos imaginar formas de conversar com o vírus para 
podermos sair desta pandemia com o menor dano individual e 
coletivo possível. Vamos também fazer viagens físicas, de mapa 
digital, de mapa analógico e caneta e vamos fazer viagens pela 
nossa terra. Vamos correr uma parte de Portugal, devagar. Afinal 
se Portugal foi eleito várias vezes o melhor destino do mundo 
porque é que não decidimos conhecer o melhor destino do 
mundo? Vamos, também, viajar com livros e com as personagens 
e as paisagens sociais dos livros. Vamos parar. Vamos pensar 
devagar. Vamos fazer escolhas que não tenham a ver com 
decisões do tipo tudo ou nada. Vamos ceder um pouco para 
ganhar o futuro e ganhar Viagens que não imaginamos, e surfar 
prazeres de reencontro e redescoberta. Vamos olhar para ver o 
que não vimos. Vamos imaginar que todos fazem como nós e eu 
sou tu e tu és eu, como no verso de Manuel Alegre, e pegar num 
poema e disparar (ainda Manuel Alegre), para termos a certeza 
que “havemos de ir ao futuro”, como no verso da Filipa Leal, no 
poema Havemos de ir a Viana. Boas viagens.



7 TRAJETÓRIAS  VIAGENS     

VIAGENS DE SONhO

Tintin, Rumo à Lua, 1950
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Lá vem a Nau Catrineta,
que tem muito que contar!
Ouvide, agora, senhores,
Uma história de pasmar.

Passava mais de ano e dia,
que iam na volta do mar.
Já não tinham que comer,
nem tão pouco que manjar.

Já mataram o seu galo,
que tinham para cantar.
Já mataram o seu cão,
que tinham para ladrar.

“Já não tinham que comer,
nem tão pouco que manjar.
Deitaram sola de molho,
para o outro dia jantar.
Mas a sola era tão rija,
que a não puderam tragar.

Deitaram sortes ao fundo,
qual se havia de matar.
Logo a sorte foi cair
no capitão general.

- Sobe, sobe, marujinho,
àquele mastro real,
vê se vês terras de Espanha,
ou praias de Portugal.

- Não vejo terras de Espanha,
nem praias de Portugal.
Vejo sete espadas nuas,

que estão para te matar.

- Acima, acima, gajeiro,
acima ao tope real!
Olha se vês minhas terras,
ou reinos de Portugal.

- Alvíssaras, senhor alvissaras,
meu capitão general!
Que eu já vejo tuas terras,
e reinos de Portugal.
Se não nos faltar o vento,
a terra iremos jantar.

Lá vejo muitas ribeiras,
lavadeiras a lavar;
vejo muito forno aceso,
padeiras a padejar,
e vejo muitos açougues,
carniceiros a matar.

Também vejo três meninas,
debaixo de um laranjal.
Uma sentada a coser,
outra na roca a fiar,
A mais formosa de todas,
está no meio a chorar.

- Todas três são minhas filhas,
Oh! quem mas dera abraçar!
A mais formosa de todas
Contigo a hei-de casar.

- A vossa filha não quero,
Que vos custou a criar.
Que eu tenho mulher em França,
filhinhos de sustentar.
Quero a Nau Catrineta,
para nela navegar.

- A Nau Catrineta, amigo,
eu não te posso dar;
assim que chegar a terra,
logo ela vai a queimar.
- Dou-te o meu cavalo branco,
Que nunca houve outro igual.

- Guardai o vosso cavalo,
Que vos custou a ensinar.
- Dar-te-ei tanto dinheiro
Que o não possas contar.

- Não quero o vosso dinheiro
Pois vos custou a ganhar.
Quero a Nau Catrineta,
para nela navegar.
Que assim como escapou desta,
doutra ainda há-de escapar.

Lá vai a Nau Catrineta,
leva muito que contar.
Estava a noite a cair,
e ela em terra a varar.
 

Almeida Garrett
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EB de Pousada
Turma 1 + 2 

Viajar é tão bom!

Para falar sobre viagens

Começamos a imaginar.

Com poucas palavras apenas

Como iriamos começar?

Podemos viajar de mil maneiras

De barco, carro ou balão.

Ou apenas num poema

Usar nossa imaginação.

Que bom é viajar

Seja de que modo puderes.

Usa a tua fantasia

E voa para onde quiseres.

Nós usamos só palavras

P’ra falar de viagens pela vida

Façam vocês o mesmo

Nós já estamos de partida!
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Introdução

A crença no progresso ilimitado conduziu a uma transformação 
do mundo e as condições naturais foram extintas. Passamos a 
viver artificialmente e perigosamente, já que a vida ritmada deu 
lugar à velocidade, ao movimento e ao ruído. O desenvolvimento 
tecnológico e a explosão das grandes cidades provocaram 
a aceleração da vida moderna e a vertigem pela mudança e 
pelo crescimento. Na perspetiva de Lipovetsky, a sociedade 
hipermoderna está entregue a uma espiral hiperbólica, vivemos 
sob o signo do excesso, fora dos limites: “a escalada paroxística 
do “sempre mais” imiscuiu-se em todas as esferas do conjunto 
coletivo” (2011: 58). A nossa época vive sob a lógica do efémero 
e generaliza a comunicação, o consumismo, o divertimento e o 
zapping. Somos, pois, confrontados com mudanças profundas 
no modo como vivemos e no nosso tecido social. Através das 
novas tecnologias mergulhamos numa variedade de relações 
e de contactos, movidos por uma lógica da gratificação e da 
reação instantâneas, sob ritmos frenéticos que nos conduzem 
a uma saturação social. O homem contemporâneo procura 
desenfreadamente emoções fortes e está obcecado pela 
intensificação da sua existência.

A cultura hedonista promove novas necessidades e desenvolve 
técnicas de amplificação das nossas sensações e experiências, 
fomentando a excitação crescente e o “aumento do volume”. 
A contemporaneidade preenche furiosamente o espaço e o 
tempo através de emissões sonoras ininterruptas, como se o 
silêncio fosse um lugar que deve ser ocupado e rentabilizado. 
Os indivíduos receiam o silêncio e vivem num frenesim 
comunicacional, absorvidos pelos media, pelas redes sociais e 
pelos telemóveis. A vida intensa e a saturação da informação 
e da comunicação impedem o diálogo silencioso do indivíduo 
consigo mesmo. Estamos, pois, condenados a viver num mundo 
cada vez mais ruidoso, num ruído continuado que nos dificulta o 
acesso a nós mesmos.

 

Em busca de um lugar 
para pensar

José Augusto Lopes Ribeiro *

* Professor da ESM
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1. O horror ao silêncio 

A propósito dos lugares privilegiados onde o silêncio manifesta 
a sua subtil omnipresença, Alain Corbin refere que aqui 
podemos operar a sua escuta: “o silêncio aparece como um 
som doce, ligeiro contínuo e anónimo” (2016: 13). Contudo, 
o mundo artificial da hipermodernidade torna o silêncio uma 
impossibilidade. Para David Le Breton, “a modernidade é 
a chegada do ruído. O mundo faz ressoar, constantemente, 
instrumentos técnicos cujo uso acompanha a vida pessoal ou 
coletiva” (1999: 14). 

O homem contemporâneo receia o silêncio e foge da solidão 
e, como esclarece Bauman, “ao fugir à solidão, perde-se a 
oportunidade de desfrutar do distanciamento, esse sublime 
estado em que é possível evocar pensamentos, sopesar, 
refletir, criar e, em definitivo, atribuir sentido e substância à 
comunicação” (2011: 17). A dependência do ruído ininterrupto 
compensa a falta de companhia. Por isso, nunca estamos sós, 
recebemos em permanência ruídos eletrónicos que preenchem o 
nosso mundo e nos conectam com os outros através das ligações 
online. Preferimos viver no meio da algazarra, temos medo do 
silêncio como a criança tem medo do escuro, o silêncio tornou-se 
sinistro e assustador.

2. Subjugados pelo ruído

Na perspetiva de Gunther Anders, o ruído é um grande 
escândalo, mas também cumpre uma função: “o ruído representa 
um dos instrumentos principais do conformismo” (2011: 243). 
Estamos subjugados pelo ruído, temos obstruído o caminho 
que nos leva a nós mesmos. A dimensão do acústico constitui-
se como dimensão da não-liberdade, pois enquanto escutamos 
passivamente não somos livres. Por outro lado, é mais difícil 
deixar de escutar do que deixar de ver: “diferentemente do 
mundo visível, o mundo auditivo pode introduzir-se em nós 
sem pedir, de maneira indiscreta, impertinente, sem necessidade 
do nosso expresso consentimento intencional” (2011: 244). A 
intromissão do ruído deixa-nos dependentes e atados, impedindo 

que sejamos nós mesmos. Estamos presos ao que nos rodeia 
através da “corda acústica” e entramos em pânico se deixamos 
de escutar o barulho, perdemos a sensação de segurança e 
somos possuídos pela irritação e pelo mal-estar. Trata-se de um 
fenómeno que é comum ao homem da hipermodernidade que 
evita a região do silêncio e manifesta, deste modo, o sintoma de 
servidão da própria época.

Como problematiza Hannah Arendt: “afinal, não sabemos 
todos como foi sempre relativamente fácil perder pelo menos o 
hábito, se não a faculdade, de pensar? Não é preciso mais do que 
viver em constante distração e nunca abandonar a companhia 
dos outros.” (2000: 89). A pensadora esclarece que “todo o 
pensar exige um parar-e-pensar” (1999: 91), mas o frenesim 
comunicacional é incompatível com o abrandamento do ritmo e 
não se compadece com intervalos ou paragens. Contudo, Arendt 
recorda-nos que somos seres que pensam e que “as atividades do 
espírito (…), em especial o pensar – o diálogo silencioso do eu 
consigo mesmo – podem ser compreendidos como a atualização 
da dualidade original ou da cisão entre eu e eu mesmo que é 
inerente a toda a consciência (consciousness)” (1999: 87). Assim, 
não podemos ignorar a componente purificadora do pensar, 
o socrático dois-em-um do diálogo silencioso, pelo qual nos 
libertamos do mundo das aparências e acedemos a nós mesmos, 
através de um dizer sem som e interrompendo a ação no mundo.

3. O silêncio interior e a atividade de pensar

Vivemos numa lógica de aceleração social: “dominados e 
reprimidos por um regime-tempo em grande parte invisível, 
despolitizado, indiscutido, sub-teorizado e inarticulado” (Rosa, 
2012: 8). Quando penso retiro-me do mundo, abandono tudo 
aquilo que me ocupa e inicio um diálogo silencioso comigo 
mesmo, examinando e procurando a compreensão e o sentido.

Não pensar tem os seus perigos: “protegendo as pessoas dos 
perigos de examinar, ensina-as a agarrarem-se firmemente a 
quaisquer regras prescritas de conduta que possam existir num 
determinado momento numa dada sociedade” 
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(Arendt, 1999: 195). Deste modo, os indivíduos estão prontos 
para obedecer e facilmente renunciam ao código antigo para 
aceitarem acriticamente o novo. 

Também Heidegger nos alerta para o perigo de sermos pobres-
-em-pensamentos: “a ausência-de-pensamentos é um hóspede 
sinistro que, no mundo atual, entra e sai em toda a parte. Pois 
hoje toma-se conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e 
mais económico e, no mesmo instante e com a mesma rapidez, 
tudo se esquece” (2000: 11). A fuga ao silêncio é também uma 
fuga do pensamento. Num mundo orientado para o progresso 
da técnica, esta acaba por determinar a relação do homem com 
aquilo que o rodeia e o único pensamento que conta é aquele que 
planifica e investiga, em detrimento do pensamento que medita e 
que reflete.

Este modo de vida superficial ameaça desenraizar os indivíduos. 
Os meios de comunicação simulam a existência de um mundo 
que não é real. O novo enraizamento exige que saibamos cultivar 
o silêncio, procurar a paz e adquirir uma serenidade em relação 
às coisas. Estes aspetos “prometem-nos um novo solo sobre o 
qual nos possamos manter e subsistir, e sem perigo, no seio do 
mundo técnico” (2000: 25). Deste modo, temos a possibilidade 
de viver de uma maneira completamente diferente e a perspetiva 
de um novo enraizamento. Não estamos preparados para esta 
transformação do mundo que decorre do progresso tecnológico, 
que agride a vida e a natureza humana. Estamos indefesos e 
desamparados perante um mundo que se tornou mais acelerado 
e ruidoso, onde não há lugar para o homem.

Conclusão

O advento da modernidade conduziu a uma profunda 
metamorfose da paisagem sonora e a contemporaneidade 
instalou a saturação do espaço e do tempo pelas emissões 
contínuas de ruídos: passamos a odiar o silêncio. A linguagem 
silenciosa do imaginário pré-moderno dá lugar à brutalidade 
do espírito dos tempos hipermodernos. Na perspetiva de 
Michel Maffesoli, assistimos a um desencantamento do mundo 

que torna o silêncio residual: “dizer tudo, dizer demasiado, 
liberdade de expressão” (2016: 122). Hipermediatização, fluxo 
vertiginoso de palavras, nada pode ser escondido, mas a euforia 
comunicacional oculta, muitas das vezes, a falta de ideias e a 
incapacidade para pensar. Perdemos a faculdade de entender as 
ações simbólicas, vivemos distraidamente, incapazes de parar 
e de contemplar ativamente a dimensão oculta do não-dito. A 
sociedade está narcotizada pelo barulho, em vez de se colocar à 
escuta de si.

Precisamos de reaprender a disciplina do silêncio para encontrar 
o sentido e o acesso a nós mesmos. Como nos explica Alain 
Corbin, o silêncio implica aprendizagens e, citando o dramaturgo 
belga Maurice Maeterlinck, acrescenta: “os indivíduos não 
querem o silêncio, eles matam o silêncio à sua volta” (2016: 83), mas 
a aprendizagem do silêncio é fundamental já que é o elemento 
no qual se formam as grandes coisas. Como nos ensinou 
Platão, o pensamento só trabalha no silêncio, o pensar é diálogo 
silencioso consigo mesmo. Mas nós temos medo do silêncio e, 
como refere Maeterlinck, estamos constantemente à procura 
de lugares onde este não reina. Somos avaros do silêncio, daí a 
necessidade de reabilitar a sua linguagem e descobrir a palavra 
interior, de maneira a encontramos lugar para o recolhimento e 
para a reflexão.

Pelo silêncio interior podemos buscar a calma e a elevação, 
temos, pois, de deixar falar o silêncio em nós mesmos. O homem 
contemporâneo perdeu o gosto pelo mistério e vive desiludido, 
afastado do silêncio ativo que predispõe para a escuta do mundo 
e de si mesmo. Ignoramos a linguagem do silêncio, onde tudo 
começa e onde tudo termina, condição de toda a criação, 
da criatividade e da atividade de pensar. O silêncio é, pois, o 
elemento de compreensão do mistério do real, capaz de insuflar 
sentido à nossa existência e possibilitar o reencantamento do 
mundo.



13 TRAJETÓRIAS  VIAGENS     

Referências Bibliográficas

ANDERS, Gunther (2011). La Obsolescencia del 
Hombre (Vol.I) Sobre el Alma en la Época de la Segunda 
Revolución Industrial. Trad. Josep Monter Pérez. 
Valencia: Pre-Textos.

ARENDT, Hannah (1999). A Vida do Espírito. 
Volume I - Pensar. Trad. de João C. S. Duarte. Lisboa: 
Instituto Piaget.

BAUMAN, Zygmunt (2011). 44 Cartas Desde el Mundo 
Líquido. Trad. de Marta Pino Moreno. Barcelona: 
Paidós.

CORBIN, Alain (2016). Histoire du Silence. De la 
Renaissance à nos Jours. Paris: Albin Michel.

Christo, Floating Piers, Lago Iseo, Itália, 2016

HEIDEGGER, Martin (2000). Serenidade. Trad. de 
Maria Madalena Andrade e Olga Santos. Lisboa: 
Instituto Piaget.

LE BRETON, David (1999). Do Silêncio. Trad. de 
Luís M. Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget.

LIPOVETSKY, Gilles (2011). Os Tempos 
Hipermodernos. Trad. de Luís Filipe Sarmento. Lisboa: 
Edições 70.

MAFESSOLI, Michel (2016). La Parole du Silence. 
Paris: Les Éditions du Cerf.

ROSA, Hartmunt (2012). Aliénation et Accélération. 
Vers une Théorie Critique de la Modernité Tardive. Trad. 
de Thomas Chaumont. Paris: La Découverte. 



14 VIAGENS DE SONhO

Viagem da humanidade

Carolina Rodrigues *

Acredito que já faça parte da Natureza do 
Homem, o explorar. Aquela ânsia e desejo 
por conhecimento, de sempre querer 
saber mais, e acompanhando isso, o medo 
do desconhecido.

Comemoram-se os cinquenta anos da 
primeira viagem à lua, e os quinhentos 
anos da primeira viagem de circum 
-navegação de Fernão Magalhães. Estas 
foram das maiores viagens e conquistas 
da Humanidade. E agora pergunto, qual 
será a seguinte? Claramente não ficaremos 
por aqui, a evolução do Homem não 
permitiria. 

Às vezes questiono-me sobre o Sol. É do 
conhecimento de todos que o Sol é fonte 
de energia e de vida, sem tal morreríamos. 
Eu sei que o seu calor é de tal forma 
intenso que chegando perto, é fatal. Mas 
e se não fosse? E se o Homem um dia 
conseguisse chegar ao Sol? 

Acho que com a evolução da tecnologia 
e ciência, um dia chegaremos lá. Afinal o 
Homem sempre quer mais. Talvez desse 
uma melhor compreensão do Universo, 
do Sistema Solar, do Espaço, da vida… 

Muitas barreiras iriam ser quebradas.

Talvez a próxima grande viagem da 
Humanidade seja ao Sol. Afinal, o 
Homem sempre realizou o que um dia 
considerou “impossível”.

* Aluna do 10.º 10
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Diz-se que nada acontece por acaso, mas 
nunca consegui encontrar uma razão, 
que não fosse a sorte, para termos sido 
eu e a minha colega Ana Paula Pereira 
as selecionadas para frequentarmos uma 
formação em Oulu, Finlândia, em outubro 
(à data ainda se escrevia com maiúscula) 
de 2010. Foi sorte, com sabor a injustiça, 
uma vez que a colega que me informou 
da existência de tal curso viu a sua 
candidatura recusada… 

Quando partimos para a Finlândia, na 
companhia de duas colegas do Colégio D. 
Diogo de Sousa, tínhamos consciência do 
habitual compromisso de disseminar na 
nossa escola o que lá íamos aprender, mas 
nunca imaginámos que não sairíamos de lá 
sem nos comprometermos a desenvolver 
um projeto (nesta altura, no âmbito do 
Programa Comenius), em parceria com 
alguns dos dezoito países participantes. 

Voltámos a Portugal, e à nossa escola, 
com a bagagem bem mais recheada 
do que quando partimos – trouxemos 
connosco, além das memórias de duas 
semanas de trabalho intenso e de 
experiências intensamente vividas num 
ambiente de grande riqueza intercultural, 
um forte sentimento de pertença a um 
mundo sem fronteiras. A este novo 
estatuto vinha associado um misto de 
entusiasmo, responsabilidade e algum 
receio, porque esse era, também para a 
escola, um desafio novo, que iria exigir 
mudanças na cultura escolar. íamos 
começar a pensar fora da nossa “caixa” 
para podermos abrir horizontes a todos 

Depois de voar,
quem quererá ficar em terra?

Isabel Barbosa *

* Professora da ESM



16 VIAGENS DE SONhO

os que se disponibilizassem a descobrir outras realidades, e 
a fazer algo no sentido de alterar a nossa, em áreas como a 
sustentabilidade ambiental e social. Em suma, tínhamos aqui 
uma oportunidade de crescimento, que, felizmente, todos 
soubemos agarrar quando a candidatura que apresentámos, 
em parceria com a Bélgica, Grécia, Roménia e Finlândia foi 
aprovado em agosto de 2011. 

Levados pela mão dos parceiros mais experientes nestas 
andanças, demos os primeiros passos com as cautelas de quem 
aprende a andar. Uma das primeiras dificuldades com que nos 
deparámos foi o obstáculo do medo do desconhecido, tendo 
sido necessário bastante esforço para convencer quatro alunos a 
passar uma semana longe da família, sem a comidinha da mãe…  

Depois do regresso da primeira saída ao estrangeiro, a Líége, 
Bélgica, tudo se foi tornando mais fácil para todos – viagem 
após viagem, os alunos vinham entusiasmados e enriquecidos, 
contribuindo para um crescente processo de contágio saudável 
no seio da comunidade escolar, quando faziam a apresentação 
pública dos relatos das suas experiências. Os pais, por seu turno, 
também foram aderindo cada vez melhor a estes projetos, 
porque verificavam que os professores também cuidavam bem 
dos seus filhos fora da escola e até lhos devolviam inteirinhos, 
provando que é possível sobreviver à tortura da saudade... Devo 
mesmo dizer que me pareceu muito positivo termos criado 
condições para que tão cruel sentimento se pudesse manifestar 
de forma espontânea, tanto em relação às famílias que ficavam 
cá, como às que durante uma semana tinham assumido o 
papel dos pais no país de acolhimento. Todos, em particular os 
mais jovens, puderam descobrir que aquilo que muitas vezes 
tomam por adquirido é mais valioso do que pensavam. E todos 
aprenderam a expressar livremente as suas emoções, quer de 
alegria, nos momentos de reencontro, quer de tristeza nos de 
despedida. Também isto faz parte do desenvolvimento humano, 
mas não se aprende na sala de aula. Daí a importância destes 
projetos como forma de expandir a escola para além das suas 
barreiras físicas e geográficas.

Quanto aos professores, que beneficiaram de todos estes 

aspetos, tiveram ainda a satisfação de nunca terem motivos para 
se arrependerem de arcar com tamanha responsabilidade como 
é a de tomar a seu cargo os filhos dos outros e levá-los para 
mundos desconhecidos, porque esses adolescentes foram sempre 
dignos da confiança que neles depositámos, tendo participado 
de forma muito honrosa, e amplamente elogiada, nas atividades 
realizadas em todas as visitas que realizámos, deixando sempre 
uma imagem muito positiva nas escolas que nos acolhiam.  

Com o fim do primeiro projeto, não se quebraram os nossos 
laços com a Finlândia, talvez porque foi lá que se gerou esta 
nossa nova forma de estar na escola e no mundo, tendo ambos 
os países sido parceiros fiéis até ao presente, já sem termos 
dificuldades em angariar alunos e professores interessados em 
participar e, se possível, viajar! 

Numa perspetiva mais pessoal, enquanto coordenadora local 
dos três projetos realizados até 2019, o último dos quais já na 
modalidade Erasmus+, fica o grato sentimento de realização 
pessoal e profissional. Foi com grande satisfação que, desde 
2011, trabalhei com equipas de colegas às quais se deve o sucesso 
da nossa escola nestas parcerias, e foi muito gratificante ter, de 
algum modo, contribuído para o desenvolvimento pessoal de 
todos os alunos que se envolveram nestes projetos. Também nós, 
os professores, que demos o nosso melhor para engrandecer a 
imagem da nossa escola a nível internacional, percorremos um 
caminho de crescimento e criámos laços que perdurarão para 
além dos vínculos institucionais que nos ligam à escola.

Também a nível internacional, não ficaram apenas as memórias 
perpetuadas por centenas de fotos e as inúmeras trocas de 
mensagens nas redes sociais, que ajudam a alimentar amizades 
construídas em importantes momentos de partilha. Entre 
as muitas evidências das atividades realizadas nos diferentes 
projetos, destaco um trabalho de investigação das práticas 
pedagógicas realizado em articulação com o projeto “Pedagogia 
para a autonomia e sucesso educativo - que relação?” que 
também venho coordenando desde 2007. Este trabalho, de que 
muito me orgulho, deu origem a um artigo científico que foi 
publicado em 2019, em coautoria com colegas de duas escolas 
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do País de Gales e uma de Espanha, nas 
atas do IV Encontro Internacional de 
Formação na Docência (acessível em: 
http://hdl.handle.net/10198/15084) e 
que dá testemunho, a nível global, de um 
exemplo de colaboração interpares dentro 
e fora da nossa instituição, tendo como 
objetivo comum a promoção da qualidade 
do processo de ensino/aprendizagem em 
diferentes contextos geográficos, culturais 
e educativos. 

Perspetivando a minha aposentação num 
futuro próximo, não me disponibilizei 
para coordenar o atual projeto “Stepping 
up to the Sustainable Development 
Goals”, no qual participam quase todos 
os parceiros envolvidos no anterior 
projeto Erasmus+ “Leading Lights”, mas 
continuo a colaborar como membro da 
equipa. Infelizmente, as circunstâncias 
associadas à pandemia que assolou 
o mundo vieram perturbar a nossa 
caminhada europeia, rumo à construção 
de um mundo mais sustentável. 

Espero que se encontrem alternativas para 
levar a bom termo as atividades iniciadas, 
e que este e todos ao outros projetos 
Erasmus+ que entretanto proliferaram 
na escola continuem a contribuir para 
a realização pessoal e profissional dos 
professores envolvidos, bem como para 
a felicidade dos alunos, a muitos dos 
quais estes projetos proporcionam a sua 
primeira oportunidade de voar, no sentido 
lato do termo. E depois de voar, quem 
quererá ficar em terra? 
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A expetativa era muita! Aproximava-se a 
data em que os alunos de Espanha, País 
de Gales, Finlândia, Itália, La Reunião e 
Portugal iriam finalmente encontrar-se. 
Estávamos em fevereiro e a preparação 
deste encontro do Erasmus+ durava 
há já vários meses. Foram semanas 
de preparação vividas com ansiedade 
à medida que a data do encontro se 
aproximava. Durante estas semanas que 
antecediam o grande momento, sentia 
que o meu corpo era percorrido por 
um formigueiro, que tanto me agitava, 
como se uma descarga de adrenalina o 
atingisse; por vezes, ficava até dormente, 
como banhado por águas de um gélido 
lago finlandês. Perguntava-me: “Como 
será este país nórdico?”, “Como será o 
Onni, o rapaz que viria a partilhar a sua 
casa comigo, e que aventuras iremos 
viver?”, “Saberei comunicar? São tantas as 
línguas faladas!”, “Conseguirei sobreviver 
a gélidas temperaturas?”, “Gostarão da 
minha maneira de ser?  Gostarei das 
conversas, da escola, da comida e das 
paisagens?”.

O grande dia chegou! Após 3 viagens de 
avião e um enorme cansaço acumulado, 
finalmente havíamos chegado a Oulu! 
Á nossa espera no aeroporto, estavam 
os nossos novos amigos que nos iriam 
acompanhar ao longo desta nova jornada. 
Neste mesmo dia, o grupo de estudantes 
e professores integrados no projeto 
Erasmus+ viria a reunir-se numa praia, um 
pouco fora do comum, confesso, tendo 
em conta aquilo a que eu e certamente 
muitos dos meus colegas estaríamos 
habituados, uma vez que se tratava de uma 

Viagem ao Círculo Polar Ártico

Tiago João Loureiro de Faria *

* Ex-aluno da ESM
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praia não de areia mas sim de toneladas de 
neve. Foi neste local que todos juntos, a 
conviver, começámos a partilhar, ao sabor 
de chocolates quentes, as nossas fantasias 
e os nossos sorrisos acompanhados da 
língua inglesa que, apesar de nem sempre 
correta, era reforçada com gestos de 
entendimento universais.

Os locais que visitámos e as atividades 
que fizemos foram variadas. Em Oulu, 
passeámos inúmeras vezes pelo centro da 
cidade onde apreciámos a arquitetura do 
local; tivemos a oportunidade de andar 
de rena; passar uma manhã a patinar no 
gelo (ou pelo menos tentar!); e ainda, para 
aqueles que foram corajosos o suficiente, 
pudemos usufruir de um banho gelado 
no rio enquanto a temperatura ambiente 
apontava uns gélidos -15ºC (nada que um 
bom tempinho na sauna que muitos de 
nós tínhamos em casa não curasse). Um 
par de dias mais tarde chegou o momento 
que certamente marcou a viagem de 
muitos nós; fomos até à Lapónia onde 
tivemos a oportunidade confraternizar 
e ainda tirar uma fotografia com o Pai 
Natal! Inesquecível!

A verdade é que, ao longo desta 
semana, os laços criados entre 
todos transformaram os momentos 
vividos em cada dia em memórias 
eternas. Descobrimos que a atenção, 
a disponibilidade para ouvir e sentir, 
a amizade, estes valores tão diversos, 
são sentimentos comuns quer aqui em 
Portugal quer nos países destes meus 
amigos universais.

E os dias passaram…a diversidade uniu as 
nossas diferenças.
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Tudo começou no no dia 6 de outubro 
de 2018 às 16 horas. Embarcamos assim, 
numa aventura que viria a ser uma 
das mais marcantes, recompensadora 
e saudosa entre várias outras: a nossa 
viagem ao País de Gales, ao abrigo do 
Projeto «Leading Lights».

Todas as horas percorridas até ao destino 
tornaram este dia cansativo, mas eis que 
surge uma lufada de ar fresco e, chegados 
de autocarros somos recebidos com um 
abraço seguido de um «hello, it’s nice to 
meet you!» ou «how i miss you» foi sem 
dúvida recompensador. Sim, porque 
alguns dos colegas que nos acolheram já 
tinham sido acolhidos em Portugal, o meu 
caso.

Entre as inúmeras atividades realizadas as 
minhas favoritas foram estas:

- a receção na escola Ysgol Dyffryn Taf, 
onde pudemos ouvir o coro da escola, que 
superou todas e quaisquer expectativas 
que pudéssemos colocar!

- aula de Welsh, que serviu como um 
episódio de comédia pois todos éramos 
incapazes de falar a língua do país;

- o workshop de arte, em que nos 
organizamos em grupos e cada um criou 
o seu próprio quadro com referências ao 
país que depois trouxemos para Portugal 
como recordação;

- uma aula de dança das danças típicas. 
Foi engraçado ver quão diferentes tanto 
a dança como as músicas tradicionais são 
das nossas; 

- o coasteering (para quem não sabe é 
uma atividade que consiste em avançar 
ao longo das rochas e do mar utilizando a 
natação, escalada, saltos e caminhada).

Foi fantástico termos tido a possibilidade 
de perceber quão diferentes são as 
culturas e os hábitos “a volta do mundo” e 
a sensação de que todos nos conhecíamos 
há bastante tempo quando na verdade era 
há bem pouco é algo inexplicável... mas 
para além de todos os típicos choros antes 
das partidas houve algo que me marcou 
mais, algo que a minha host disse “Agora 
não tenho apenas uma casa em Portugal, 
mas sim duas!”. 

Viagem ao
País de Gales

Inês Janeiro *

* Ex-aluna da ESM
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Os alunos dos Cursos Profissionais 
de Técnico de Multimédia e Técnico 
de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos da Escola Sá de Miranda 
estão envolvidos no projeto “Formação 
na Europa – emprego a caminho”, 
um projeto Erasmus+ que lhes 
permite realizar parte da Formação 
em Contexto de Trabalho (FCT) e 
práticas profissionais após a conclusão 
do curso em empresas da província de 
Pontevedra, Espanha, através de uma 
parceria com o Instituto de Rodeira. 
Este projeto surgiu da necessidade de 
dar a conhecer outras realidades e de 
incentivar o empreendedorismo e o 
aumento de competências na procura e 
criação de emprego aos alunos dos cursos 
profissionais.

O projeto incluiu uma mobilidade 
de 3 meses, em que dois alunos que 
concluíram os seus estudos de formação 
profissional do Curso Técnico de Gestão 
e Programação de Sistemas Informáticos 
em julho de 2019, realizaram práticas 
profissionais na Câmara Municipal de 
Cangas e na empresa TeconSite, em Vigo, 
onde puderam alargar os conhecimentos e 
práticas já obtidas ao longo do curso. 

Para os alunos do último ano dos cursos 
Técnico de Multimédia e Técnico de 
Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos foi também aberta a 
possibilidade de realizar parte da FCT, 
durante um mês, na empresa PlayPlan, 
responsável pela produção e organização 
de eventos culturais e musicais. 

Os alunos que participaram nesta 
experiência referem que esta se revelou 
bastante enriquecedora em termos 
pessoais, profissionais e culturais: “aprendi 
a ser independente”, “crescer como 
pessoa”, “adquiri competências ao nível 
de trabalho em equipa”, “viver noutro 
país, trabalhar com pessoas de outras 
culturas e línguas”, são alguns dos aspetos 
realçados pelos participantes.

A Escola Sá de Miranda continuará a 
apostar neste tipo de projetos, tendo em 
conta o interesse dos alunos e a mais-
valia que este tipo de experiência lhes 
confere, podendo vir a ser concretizadas 
mobilidades para a Grécia, onde os alunos 
do Curso Técnico de Apoio à Infância 
poderão também participar. 

Alunos 
dos cursos 
profissionais da 
ESM realizam 
formação em 
Espanha

Lurdes Faria *

* Professora da ESM
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Integrado no Projeto Erasmus+ 
“Effective e-Learnig System Based on 
Digital Competences” um grupo de 5 
alunos e 3 professores do Agrupamento 
de Escolas Sá de Miranda deslocaram-se 
à 2nd Vocacional School of  Katerini 
– Grécia, uma das escolas parceiras, 
para participar na 3.ª mobilidade e que 
envolveu ainda alunos e professores das 
restantes escolas da Croácia, Roménia e 
Suécia.

Tendo em vista a concretização dos 
objetivos do projeto, os alunos da Escola 
Secundária Sá de Miranda dinamizaram, 
no quarto dia de trabalho, um workshop 
sobre edição de vídeo durante o qual 
partilharam, com os colegas das escolas 
parceiras, os seus conhecimentos ao nível 
da produção e edição de vídeo tendo este 
workshop culminado com a criação, por 
parte de todos os participantes, de um 
pequeno vídeo sobre as escolas parceiras 
e as localidades de origem dos diferentes 
parceiros.

Para além desta atividade, todos os 
alunos e professores participaram, nos 
dois primeiros dias, em dois workshops: 
um sobre a criação de App’s, utilizando 
a aplicação App Inventor e outro sobre 
a criação e construção de Blogs tendo 
estes workshops sido dinamizados por 
professores da escola que acolheu o 
encontro. Todos os alunos participaram 
ainda numa sessão sobre a utilização e as 
potencialidades do programa Prezi.

Para além das atividades desenvolvidas no 
âmbito do projeto, os alunos tiveram ainda 
a oportunidade de conhecer realidades 
e culturas diferentes, de desenvolver 
competências linguísticas, de comunicação 
e de conhecerem o património histórico-
cultural do país de acolhimento o que foi 
proporcionado pelo programa cultural 
paralelo que foi sendo desenvolvido ao 
longo dos dias e que incluiu uma visita ao 
Vergina Museum e ao Monte Olimpo.

* Professora da ESM

Viagem a 
Katerini

Elisabete Ferreira *
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Este projeto, a desenvolver entre 
setembro de 2019 e março de 2021, 
tem como principal objetivo trabalhar 
alguns problemas referidos na Agenda 
2030 e a importância dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável . Os 
países envolvidos – Portugal, Espanha 
(Melilla), Finlândia, País de Gales e França 
(Reunion) - irão desenvolver os seguintes 
temas: a biodiversidade e a conservação de 
espécies endémicas no mar Mediterrâneo; 
sensibilizar para o uso de formas de 
mobilidade menos poluentes; avaliar as 
condições de vida em Melilla; oceanos 
e a vida debaixo da água; pobreza; 
consumismo; condições de trabalho; 
escravatura moderna e problemas de 
tráfico humano. O enfoque nestes 
problemas visa uma melhor compreensão 
das questões inerentes a estas realidades, 
e criar um sentimento de empatia às 
mesmas. Ao mesmo tempo, proporcionará 
aos participantes experiências únicas e 
autênticas.

Paralelamente desenvolver-se-á a 

Stepping up to the Sustainable 
Development Goals

Marta Rodrigues *

* Aluna do 11º1
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qualidade de ensino e da aprendizagem 
em todas as escolas envolvidas, através 
da partilha, de abordagens pedagógicas 
inovadoras e inclusivas.

Os alunos envolvidos têm entre os 15 e 
os 17 anos e frequentam a disciplina de 
Inglês no ensino secundário.

Na semana de 11 a 15 de novembro 
deste ano letivo realizou-se a primeira 
mobilidade a Melilla (Espanha) no âmbito 

devido ao vento forte na zona vimo-nos 
obrigados a ficar o resto desse dia, e o 
seguinte, em Málaga, tirando proveito para 
explorar a cidade espanhola, juntamente 
com o grupo da França (La Reunion). Na 
terça-feira, dia 12, finalmente conseguimos 
chegar a Melilla começando de imediato o 
itinerário planeado, organizado de modo 
a trabalhar assuntos referidos na Agenda 
2030 e a importância do desenvolvimento 
sustentável. 

participantes apresentaram também 
trabalhos sobre as suas cidades, os seus 
sistemas educativos e sobre o que têm 
feito a fim de atingir os objetivos do 
desenvolvimento sustentável. No sábado, 
dia 16, regressamos a Braga.

Nós todos, os participantes, tínhamos 
expectativas elevadas, ansiosos pelas 
aventuras que iríamos passar nestes 7 
dias, e posso dizer que a atividade de 
certeza superou qualquer expectativa 
estabelecida anteriormente, mesmo com 
todos os percalços que aconteceram e 
que acabaram por tornar a viagem ainda 
mais especial. Vou verdadeiramente levar 
para o futuro todas estas experiências 
fantásticas que tivemos oportunidade de 
vivenciar, tudo aquilo que aprendemos 
com profissionais da zona ou até mesmo 
com as pessoas da cidade, e amizades que 
fizemos ao longo desta curta semana. 
Melilla, mesmo sendo uma cidade 
espanhola pequena no meio de África, 
tem pessoas incríveis e foi fantástico ter 
a oportunidade de visitar este pequeno 
“caldeirão cultural”. 

Estes intercâmbios trazem muitas 
vantagens, permitindo ao aluno 
desenvolver a sua autonomia, de 
aprender bastante sobre diversos temas e 
importantes para o seu desenvolvimento 
pessoal, de se expor a diferentes culturas, 
não só a do local para onde se realiza 
a mobilidade, mas também aos dos 
outros participantes. Paralelamente 
permite desenvolver a qualidade de 
ensino e da aprendizagem em todas as 
escolas envolvidas, através da partilha, 
de abordagens pedagógicas inovadoras e 
inclusivas.

do projecto Erasmus K229, cujo tema 
principal é o desenvolvimento sustentável 
– “Stepping up to the Sustainable 
Development Goals – SDG”, contando 
com a participação de escolas de França 
(La Reunion), País de Gales e Finlândia, 
Portugal e Espanha.

Partimos de Braga no dia 9 de Novembro 
com destino a Madrid para fazer escala 
no dia seguinte, aproveitando para 
explorar um pouco da cidade à noite, e 
já na madrugada estávamos de saída para 
Melilla, no entanto, surgiu um percalço e 

Nesta semana participamos em múltiplas 
atividades, incluindo uma visita cultural 
à cidade antiga de Melilla, à rota de 
templos de quatro diferentes religiões, 
a receção dos participantes à câmara 
municipal, participação em workshops 
sobre e-Twinning, palestras sobre espécies 
em vias de extinção no mediterrâneo 
e limpeza das praias, visita à fronteira 
da pequena cidade com Marrocos 
permitindo-nos ter uma visão de 
diferentes ambientes culturais, e tempos 
de convivência entre os participantes 
e as suas famílias. Todas as escolas 
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“Eu gostava de ir ao planeta Saturno, 
viajava dentro de uma nave como se fosse 
um astronauta, gostaria de experimentar 
correr no anel dele, se fosse possível!! 
Dali, teria outra visão e sensação do nosso 
planeta Terra. Que sonho maravilhoso”

Simão

Trabalho coletivo da
Turma CR 3+4 da EB de Crespos
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A minha viagem de 
sonho

EB de Dume
Alunos do 2º ano, turma D2 

Olá! Eu sou o Luís, um menino que gosta 
muito de passear. Para mim, a minha 
viagem de sonho, basta-me sair com a 
minha família. Seja qual for o país ou 
cidade, o mais importante é estar com os 
meus pais e a minha irmã.
Isso sim, é uma viagem de sonho para 
mim.
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Viagem pelos 
ditos de Braga

Alunos do 3º ano da EB de 
Dume

Neste ano letivo tivemos o privilégio de 
participar numa das atividades promovidas 
pela Câmara Municipal de Braga sobre o 
tema “Braga em Risco”.

Fomos à Casa dos Crivos onde 
observamos uma exposição relacionada 
com as “expressões típicas de Braga”.

Prepararam-nos para “viajar no tempo de 
Brácara Augusta”.

O nosso “cérebro” começou de imediato 
esta aventura bem original! 

O desafio lançado era tentar associar uma 
ilustração a uma expressão de Braga.

A “viagem” que fizemos foi tão 
enriquecedora que na “mala da 
nossa memória” trouxemos imagens 
(lembranças) inesquecíveis relacionadas 
com algumas destas expressões usadas na 
nossa cidade: “Ver Braga por um canudo”; 
“Mandar alguém abaixo de Braga”; “Braga 
é o penico do céu”; “É de Braga e 
chama-se Lourenço”; “És de Braga? 
Deixaste a porta aberta”; “Mais velho que 
a Sé de Braga”.

São “viagens” como esta que nos 
mostram e nos motivam para estar sempre 
de “malas prontas” para uma nova partida 
à procura de conhecimento!

Então, Boas Viagens!
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Viajar é a coisa mais próxima que 
fazemos de sonhar com os olhos abertos 
e quando o fazemos tornamo-nos 
vulneráveis à estranheza e beleza do 
mundo. Nas viagens desfrutamos de 
todos os costumes, surpreendendo-nos 
com a grandiosidade da vida cotidiana. 
Apaixonamo-nos pela luz única de cada 
lugar, enquanto observamos como a vida 
palpita em cada canto.

Mas, eis que somos abalados por um 
inimigo inesperado e invisível que, em 
poucas semanas, demonstrou a sua 
terrível capacidade destrutiva e pôs em 
dúvida muitas das nossas obsessões e 
objetivos. Começou a mudar os nossos 
hábitos próprios dos tempos de correria e 
frenesim e fez-nos, não apenas abrandar o 
ritmo, mas abruptamente PARAR. 

Imóveis no nosso silêncio, faz-nos pensar 
em questões mais profundas: o sentido 
indescritível da vida, a frágil condição 
humana, a morte que nos assombra por 
trás de qualquer imprevisto, o grande 
silêncio que responde às nossas perguntas 
mais perturbadoras… Pensamentos que 
hoje se tornam mais presentes e nítidos.

E é aí que nos perguntamos: quantas 
oportunidades temos em cada pedaço 
deste distanciamento forçado para sermos 
felizes, diferentes e viver novas vidas? E 
chegamos à conclusão de que existem 
oportunidades em cada olhar daqueles 
que temos a felicidade de ter a nosso 
lado, em cada instante em que olhamos 
pela janela e vislumbramos o horizonte 

Viajar

Joaquim Miguel Almeida *

(que nunca nos pareceu tão longínquo e 
inatingível), no silêncio de cada livro que 
espreita na prateleira, em cada filme ou 
série que nos levam por novos horizontes, 
numa memória futura ou numa aventura 
imaginária.

Porque viajar, apesar de confinados, 
conforta a nossa alma, enche-nos de 
alegria e é essa a alegria que temos, então, 
de alguma forma retornar ao mundo.

Viajar é, assim, saber como reagir em 
silêncio absoluto, é estar atento aos 
pequenos detalhes da vida, é aprender, é 
descobrir, é amar e ser amado…

* Professor da ESM
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Viajar 

Viajar es marcharse de casa,
es dejar los amigos
es intentar volar;
volar conociendo otras ramas
recorriendo caminos
es intentar cambiar.

Viajar es vestirse de loco
es decir “no me importa”
es querer regresar.
Regresar valorando lo poco
saboreando una copa,
es desear empezar.

Viajar en sentirse poeta,
escribir una carta,
es querer abrazar.
Abrazar al llegar a una puerta
añorando la calma
es dejarse besar.

Viajar es volverse mundano
es conocer otra gente
es volver a empezar.
Empezar extendiendo la mano,
aprendiendo del fuerte,
es sentir soledad.

Viajar es marcharse de casa,
es vestirse de loco
diciendo todo y nada en una postal.
Es dormir en otra cama,
sentir que el tiempo es corto,
viajar es regresar.

Gabriel García Márquez

O próximo salto 
gigantesco da 
humanidade

Bárbara Ramos *

Viagem é um termo vago. Embora a 
humanidade já tenha feito muitas viagens 
terrenas de muita importância, na minha 
opinião, a próxima viagem será um desafio 
sem precedentes.
Enfrentamos neste momento algo 
muito sério, o Coronavírus. Este é algo 
que mudou o nosso mundo, estamos a 
viver numa “bolha”, vemos a nossa vida 
totalmente mudada.
Acredito que iremos vencer esta guerra 
e aí sim, iniciar uma viagem complicada, 
cheia de incertezas.
Esta guerra trará traumas, que cada um 
terá de resolver por si. E a mentalidade 
das pessoas? Penso que haverá muitos 
mais cuidados, de higiene, segurança, 
passaremos a ser mais cautelosos. 
Daremos talvez menos importância 
a doenças do “dia a dia”, tal como os 
mais idosos não estão a aceitar que esta 
pandemia possa ser tão perigosa, “já 
passaram por tudo” e pensam que não 
será isto que vai mudar as suas vidas. 
Vamos valorizar mais as pessoas, os 
amigos e família, os abraços e o carinho. 
O simples facto de ir trabalhar, ou ir 
para a escola e partilharmos um espaço 
comum.
Esta viagem trará surpresas, passo a 
passo, iremos para a nova normalidade. 
A que conhecemos estará apenas nos 
pensamentos de cada um.

* Aluna do 10.º 10
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Os passos da vida

Eduardo Pereira *

Na minha perspetiva, a vida é como 
um jogo de xadrez, analisar bem o 
jogo adversário, tentando enfrentar as 
adversidades, até chegar ao objetivo. E o 
ser humano, desde o dia em que nasce, até 
ao dia em que parte, está constantemente 
presente nesse jogo.

Eu, como um ser vivo, tenho altos e 
baixos na vida, tal como toda a gente, e 
todos temos que aprender a transformar 
os nossos piores momentos numa chave 
para a porta do sucesso, é nesse aspeto 
que a humanidade tem que se dedicar.

A vida sempre foi algo que toda a gente 
temeu, pois é muito curta e o tempo é 
demasiado escasso. Mas no meu ponto de 
vista, a humanidade deve aprimorar o seu 
bom senso e escolher o melhor caminho 
para um bom sucesso futuro.

Como Fernão Magalhães, pretendo fazer 
algo que consiga mudar completamente 
o modo de ver o mundo. A minha viajem 
conterá barreiras enormes pelas quais 
quero ultrapassar e sair ainda mais forte.

Sem nunca esquecer de planear a próxima 
jogada de Xadrez.

* Aluno do 10.º10

Viajar...

Maria Luís Melo *

Viagens... 
Viajar, tão divertido!
De tantas formas,
Avião, barco, carro
E muitas mais!

Por muitos países
Várias cidades
Com tantas variedades!

Às vezes, nem dessas formas…
Viaja-se até por um livro,
Um sonho...
Num mergulho, o quanto….

Sonhar e até imaginar
Que fomos viajar
E tínhamos tanto sítio
Por onde passear

Podemos ler um livro
Em que uma família
Foi viajar para
Passar a tarde no rio…

E nós com essa
Família imaginária
Viajamos também
Por entre desejos  e sonhos

Viajar é correr, saltar, pular
Na realidade ou nas asas da imaginação!

Viajar é pormos a nossa
Criatividade a funcionar!

* Aluna do 7.º 1
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Há lugares míticos que nos desafiam.
Tinha programado uma viagem ao 
Uzbequistão para finais de Abril de 2020. 
O país estava ainda há pouco fora dos 
programas turísticos mas é parte da rota 
da seda e queria conhecer Samarcanda!
A viagem, por razões óbvias, não vai 
realizar-se nestes tempos mais próximos. 
Talvez por isso, fui procurar o livro de 
Amin Malouf  SAMARCANDA que tinha 
lido há anos (e que tinha desencadeado 
o desejo de tal viagem) para reler, como 
lenitivo para este desassossego coletivo. 
Vagueio, assim, pelo oriente em dois 
momentos: século XI, a Pérsia de Omar 
Khayam, e, na segunda parte, situada no 
início do séc XX, “onde os sonhos da 
liberdade sempre souberam desafiar os 
fanatismos”. Entre os dois momentos há 
o manuscrito de Omar Khayam, perdido 
durante as invasões mongóis e recuperado 
seis séculos depois(“uma infindável sesta 
oriental”), para voltar a desaparecer 
poucos anos depois com o Titanic.
O encanto desta viagem de leitora reflete e 
articula dois pontos muito importantes da 
minha vida: viajar e ler.
Estes pontos, fulcrais para mim, 
fornecem-me sustento constante porque, 
por perdurarem na memória, são 
inalienáveis e constituem-me.
Há um ano estava no Irão, numa viagem 
de “pacote turístico”, bem organizada mas 
muito corrida, muito ao invés do ritmo 
persa.
Ainda no avião, ao aterrar em Teerão, 
fomos informadas da necessidade de pôr 

o lenço, da proibição de cantar, etc. 
As visitas incluíram o antigo palácio real 
da dinastia Qajar, o museu arqueológico 
com um mural de Darius, “o grande”, o 
palácio do último Shah... enfim, uma ideia 
do estilo de vida, da magnificência persa.
Mas Isfahan, a mais bonita cidade persa, 
muito presente no livro Samarcanda, com 
as magníficas pontes sobre o rio Zayandeh 
Rud, mesquitas e palácios ficou guardada 

Viagens míticas

Manuela Marques Lopes *

* Professora da ESM

num recanto pessoal onde, com outros 
espaços eu vagueio nestas longas horas de 
uma quarentena que a todos confina.
No final da viagem, já no aeroporto fui 
abordada pela polícia de costumes porque 
o lenço se deslocou na minha cabeça
E, afinal, os sonhos de esperança não 
souberam desafiar os fanatismos.
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A Inquietação é um momento! Não se 
explica! Tudo em redor, já não é! Tudo o 
que até então representava a normalidade, 
senso comum até, gradualmente vai-se 
desfocando, tornando-se insustentável. 
Este momento transporta em si um 
sentimento, uma emoção, uma sensação 
que nos faz olhar de novo e, se pararmos 
para pensar, produzimos reflexão que 
necessariamente conduzirá a alguma ação, 
abalando os alicerces do anterior saber, 
numa viagem que nos conduz ao querer 
“saber mais”. Outros à volta sentir-se-
ão também agitados, espíritos curiosos, 
que serão convidados a esta viagem de 
interrupção e à mesma inquietude, na 
medida em que queremos conhecer 
e compreender com o objetivo de 
sermos capazes de agir “melhor” do que 
anteriormente (Judith Bell, 1997: 32). 

No entanto, enquanto reduto de alguns, 
a escola ainda não se inquietou, não 
iniciou a viagem, mantendo-se indiferente, 
espetadora de uma esperada mudança. 
Embora garantida a igualdade de acesso 
desde há décadas, não foram criadas 
verdadeiras condições de igualdade de 
oportunidades. Tal como refere Lima 
(1987), é preciso “assegurar o acesso”, 
mas também “garantir oportunidades 
idênticas de sucesso”, evitando o uso 
exclusivo de práticas e valores que 
colocam precocemente fora da corrida da 
competência uma elevada percentagem da 
população estudantil. 

A esse propósito, já Bourdieu & Passeron 
(1970) afirmaram que a escola perpetua 

Viagem (ainda) sem rumo
Elementos da sociologia da educação na compreensão da 
dialética entre educação escolar e construção do social

Maria Goretti Pinto *

* Professora da ESM
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a transmissão desigual de bens culturais, num mecanismo 
elaborado de violência simbólica, conduzindo à estratificação 
social, num processo em que os grupos sociais dominantes 
pretendem inculcar o seu sistema de valores, a que os autores 
designam por “arbitrário-cultural”, considerando a escola e a 
família as agências de socialização e de reprodução social. De 
acordo com os autores citados, o “capital-cultural” herdado na 
família é depois rentabilizado na escola, permitindo o sucesso 
aos seus detentores. Este “capital-cultural” permite-lhes, assim, 
ser portadores de conhecimentos e de códigos linguísticos 
legitimados pela escola, podendo-se afirmar que os contrastes 
entre os quadros culturais escolares poderão estar na origem 
das tensões estruturais do sistema, por via de  fatores de 
incompreensão mútua, tensão e insucesso, uma vez que os 
que não apresentam essas características, apresentam maior 
resistência à aprendizagem formal, correndo mesmo o risco de 
ser objeto de eliminação, assumindo-se aqui que quem melhor 
se adapta ao ambiente escolar tem mais probabilidades de 
sobrevivência.

Envolver todos nesta viagem, e instaurar estratégias de 
transformação da ordem estabelecida, contribuindo para 
evitar a referida eliminação, parece tarefa difícil de realizar. 
Como responder e atender a todos, e respeitar as diferenças e 
necessidades específicas de cada um, usando códigos, valores, 
normas e costumes que só alguns dominam, num processo de 
legitimidade social e relações de poder privilegiadas? Não se 
apresenta a exclusão como uma das dimensões da experiência da 
educação escolar que não pode ser negligenciada?

A história mostra que o mundo sofre mutações, seja para 
reforçar o preexistente, seja para efetivar a mudança. Através 
do conflito social, hoje já patente na violência contra a 
escola, parece haver uma mensagem de luta contra o sistema 
escolar como o conhecemos que, perdeu a “inocência” da 
meritocracia. A mudança e a quebra de obstáculos, no sentido 
de evitar a profecia anunciada reproduzida pela escola, 
evitando a proliferação do conflito, exigirão decerto diferentes 
procedimentos e diferentes professores, podendo constituir-se 

como o maior desafio da educação e dos seus atores principais. 
Talvez outros, muitos outros se inquietem e embarquem numa 
viagem com rumo!
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De carro, de avião,
De comboio ou de foguetão,
De moto, bicicleta ou camioneta
Viajar quero pelo planeta

Conhecer países de todo o mundo
Conhecer culturas e tradições de quase tudo
Viajar por praias, vales, montanhas e cidades
Conhecer ilhas, mares e pessoas de todas as idades

Visitar a Torre Eiffel em Paris
Ou no Brasil o Cristo Rei
São das viagens que sempre quis
Quando lá vou? Ainda não sei…

Subir aos arranha céus americanos
Ver os catos nos desertos mexicanos
Em Angola visitar Huambo
Na Argentina dançar o tango

Na Noruega ver as auroras boreais
Ver tulipas na Holanda e muito mais
Em Marrocos passear pelo deserto
País muito quente e aqui tão perto

Provar em Itália todos os gelados e massas
Passear em Veneza nas suas barcaças
Gosto tanto de viajar e por muito que queira
Gostaria de conhecer também Açores e Madeira!
                                                                                            
                                                                                                 

Viajar…

Escola Básica Presa
Turma PR3+4
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Por este rio acima

Rui Igreja*

* Professor da ESM
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Por Este Rio Acima

Por este rio acima
Deixando para trás
A côncava funda
Da casa do fumo
Cheguei perto do sonho
Flutuando nas águas
Dos rios dos céus
Escorre o gengibre e o mel
Sedas porcelanas
Pimenta e canela
Recebendo ofertas
De músicas suaves
Em nossas orelhas
leve como o ar
A terra a navegar
Meu bem como eu vou
Por este rio acima

Por este rio acima
Os barcos vão pintados
De muitas pinturas
Descrevem varandas
E os cabelos de Inês
Desenham memórias
Ao longo da água
Bosques enfeitiçados
Soutos laranjeiras
Campinas de trigo
Amores repartidos
Afagam as dores
Quando são sentidos
Monstros adormecidos
Na esfera do fogo
Como nasce a paz

Por este rio acima
Meu sonho
Quanto eu te quero
Eu nem sei
Eu nem sei
Fica um bocadinho mais
Que eu também
Que eu também
meu bem

Por este rio acima
isto que é de uns
Também é de outros
Não é mais nem menos
Nascidos foram todos
Do suor da fêmea
Do calor do macho
Aquilo que uns tratam
Não hão-de tratar
Outros de outra coisa
Pois o que vende o fresco
Não vende o salgado
Nem também o seco
Na terra em harmonia
Perfeita e suave
das margens do rio
Por este rio acima

Meu sonho
Quanto eu te quero
Eu nem sei
Eu nem sei
Fica um bocadinho mais
Que eu também
Que eu também
meu bem

Por este rio acima
Deixando para trás
A côncava funda
Da casa do fumo
Cheguei perto do sonho
Flutuando nas águas
Dos rios dos céus
Escorre o gengibre e o mel
Sedas porcelanas
Pimenta e canela
Recebendo ofertas
De músicas suaves
Em nossas orelhas
leve como o ar
A terra a navegar
Meu bem como eu vou
Por este rio acima

Fausto Bordalo Dias
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N.B. Este texto contém várias referências a determinados vídeos bastante populares na Internet por 
serem considerados engraçados, principalmente pelas gerações mais jovens. Caso não esteja familiarizado 
com o conceito, é fornecida, no final, uma lista de links de vídeos cuja consulta consideramos 
fundamental para a total compreensão da história.

Esta história passa-se no século XX. Um jovem, Carlos, de cabelos finos e dourados, 
alto e de aspeto arruinado, acabara de se envolver numa briga com o dono da padaria 
Nunes. Na origem da briga esteve o facto de Carlos andar a roubar pão ao dono 
desta padaria há mais de dois meses (para o leitor entender o porquê destes pequenos 
roubos, temos que informar que Carlos se encontrava sem abrigo há algum tempo, por 
causa de um ruinoso investimento na bolsa americana que colapsou a 24 de outubro). 
Carlos tornara-se um ser humano alquebrado, sem motivo nem vontade nenhuma de 
continuar a respirar. Naquele dia, depois da briga com o Nunes, encontrou um panfleto 
que mudou a sua vida para sempre… era uma publicidade para inscrições no Instituto 
Monsenhor Airosa. Para entrar, só tinha de aparecer pessoalmente na instituição e 
inscrever-se. “Bastante simples” – pensou Carlos… mas havia um enorme obstáculo 
entre ele e a instituição: a viagem.

Carlos passou a noite em branco a pensar naquele dilema. Enquanto se revirava na dura 
calçada, questionava-se como poderia ele deslocar-se até Braga. “ – Estou sem dinheiro, 
se quero apanhar um comboio, preciso de comprar um bilhete…qual será a melhor 
maneira de eu arranjar algum dinheiro e rapidamente?” Naquele momento passou um 
homem, alto, esguio e de cabelo grisalho, parecia aflito, talvez procurasse por algo.

– Oh “primaço”, tens pastilha? É que já são 4:20! – disse o homem.

Carlos, já experiente na vida das ruas de Lisboa, respondeu: 

– ’Tás a piar “pah”? Mas estás a piar, meu?! É que vou puxar deste bíceps que nem um 
maluco!

O homem, embora confuso com aquela reação, insistiu: 

– Primo…tens droga que se arranje?

– Droga?!? Bem, disso não tenho, mas posso dar-te um pão, já está meio duro, mas 
come-se…”

O homem extremamente satisfeito, pensando que pão era nome de código para as 
substâncias que procurava, voltou-se para Carlos e, estendendo-lhe uma nota de 50 €, disse: 

– És a minha estimulação, és a my family, “madjé”, – e afastou-se com o pão entre as mãos.

O dilema

António Gabriel 
Liandro Cruz 
Ricardo Cristo
Simão Mateus * 

* Alunos do 12.º ano da ESM
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Carlos ficou estupefacto com a reação do homem, pegou na 
nota e guardou-a cautelosamente. Afinal, já tinha como ir para 
Braga!

No dia seguinte, foi até à Estação do Rossio onde apanhou o 
primeiro comboio para Braga. Durante a viagem foi sentado 
ao lado de um homem cuja aparência o intrigava, parecia 
importante… A conversa entre os dois não tardou e Carlos ficou 
a saber o nome do misterioso homem:

– José António dos Santos Mendes Cabéu, mas pode-me tratar 
por “Zé-Cabéu”” – disse ele. Carlos também se apresentou: 

– Olá, sou Carlos da Maia, nascido e criado em Lisboa e sou 
formado em mecânica, mas também já andei no roubo… coisas 
da vida…

Zé-Cabéu, interessado, perguntou: 

–  Onde moras, Carlos? Em Lisboa suponho, mas onde?

– In the house of  the night – Disse Carlos, rindo – Neste 
momento, não tenho onde morar, fiquei sem abrigo depois de 
me aventurar na bolsa dos EUA – esclareceu.

– A bolsa… era da Gucci ou da Versace? – Perguntou Zé-Cabéu, 
interessado.

– Não, meu, é da Benetton – disse Carlos sarcasticamente. – Na 
verdade, a bolsa é uma de ações não uma dessas de senhora, Zé. 

Zé-Cabéu, rindo, perguntou:

– Carlos, vais para onde? Para Braga eu sei, mas vais até lá fazer 
o quê?

Carlos respondeu prontamente:

– Vou até o Instituto Monsenhor Airosa, espero que eles me 
assegurem abrigo durante uns tempos…

Zé-Cabéu virou-se para a janela e não disse mais nada o resto da 
viagem.

Horas depois, chegaram a Braga, despediram-se e cada um 
seguiu o seu caminho. 

Ao chegar à instituição, Carlos deparou-se com uma funcionária 
a falar com a rececionista que segurava uma viola e dizia:

– Queria tocar viola, não é bem tocar, porque eu não sei tocar 
viola, mas eu gosto de tocar!

Entretanto Zé-Cabéu entrou por uma porta ao lado da 
rececionista e esta gritou:

– PORRA PÁ, ESTÁS BEM OU QUÊ?!

Zé-Cabéu, desagradado, retorquiu:

– ‘Tás-te a passar, Capitulina, ‘tás-te a passar?

– Não, não, senhor, peço imensa desculpa – disse Capitolina 
envergonhada. 

Zé-Cabéu viu Carlos na porta e, com um sorriso de orelha a 
orelha, gracejou:

– Vais ficar aí ou vai uma “garrafada”?

Carlos, com grande agrado, respondeu que estava com alguma 
sede e, de seguida, perguntou-lhe o que fazia ele no Instituto 
Monsenhor Airosa. Zé-Cabéu, com um sorriso enigmático, 
afirmou, perante o ar incrédulo de Carlos, que era ele o diretor 
do instituto e que iria acolhê-lo com todo o gosto.

Passaram meses e a relação entre Zé-Cabeu e Carlos crescia. 
Certo dia, Carlos fez-lhe uma pergunta que o incomodava há já 
algum tempo:

– Ouve lá, Béu, porque é que naquele dia estavas em Lisboa?

– Estava a tratar de negócios por lá...sabes que agora com a série 
de roubos tornou-se difícil ter dinheiro!

Um tanto curioso, Carlos perguntou:

– É normal haver roubos por aqui?

– Roubos... há sim... e não são poucos!...

Nessa mesma noite, Carlos acordou repentinamente e, ao 
olhar pela janela, viu Béu a entregar uma estranha embalagem 
a um pequeno grupo de indivíduos e a receber um pagamento. 
Intrigado, Carlos deitou-se silenciosamente na sua cama de 
colchão fofo e murmurou lentamente para si: “– Que cena 
estranha!…”.

No dia seguinte, com uma confiança de leão, Carlos abordou 
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uma empregada de Béu e explicou-lhe o sucedido ao que a 
empregada respondeu, com a maior das calmas: 

– Eu já obtive essa informação… já obtive essa informação…

O rapaz ficou pasmado com a resposta tão tranquila da 
empregada e decidiu ir confrontar Zé-Cabéu com o que 
observara.

Quando o fez, o diretor do instituto, consumido pela culpa e 
farto da mentira em que andava a enrolar Carlos há vários meses, 
decidiu dizer-lhe o que na verdade se estava a passar:

– Carlos… na verdade a minha ida a Lisboa não foi totalmente à 
toa...eu fui assumir o quartel de droga lisboeta que cobre toda a 
parte central do país…sabes, a instituição não rende e eu preciso 
de alimentar a minha família! Imploro-te, não contes a ninguém!

Carlos agora estava num dilema, faria o correto e ajudava a 
prender um dos maiores cabecilhas da droga portuguesa ou faria 
o que o coração lhe pedia e deixava o seu melhor amigo, aquele 
que lhe dera abrigo, ficar em liberdade? A recordação dos maus 
momentos vividos na rua tornava a sua gratidão ainda maior.

– Eu vou pensar, Béu… neste momento não tenho certezas. – 
Disse Carlos com a voz embargada.

Naquela longa noite Carlos não dormiu, passou toda a noite de 
volta do velho telefone da instituição pensando no que fazer. 
De repente, um jovem aproximou-se dele. “– É o filho do Zé” 
– disse Carlos para si mesmo. Mantiveram uma breve conversa 
e, momentos depois, Carlos pegou no telefone de forma 
determinada, marcou o número da esquadra e contou-lhes tudo 
o que sabia.

A manhã seguinte é uma data histórica, 27 de março: o diretor 
da instituição é preso e o Instituto Monsenhor Airosa fica nas 
mãos do filho, Tum-tum Santos Mendes Cabéu, que acabou 
com o mercado de droga que circulava pelas “veias” de seu pai e 
conseguiu trazer à instituição a glória e o prestígio de que ainda 
hoje goza na cidade de Braga. Anos mais tarde, um jornalista 
perguntou a Carlos, que poucos meses após a denúncia deixou 
a instituição e reconstruiu a sua vida honestamente, como 
tinha sido o processo de prender o próprio amigo ao que ele 
respondeu:

– Foi uma decisão muito difícil de tomar, lembro-me muito 
bem… a meio da noite em que liguei à polícia, ia-me deitar 
decidido a esquecer o sucedido, mas foram as palavras do 
próprio filho do Zé Cabéu que me fizeram tomar a minha 
decisão final…ele disse-me o seguinte: 

– Senhor Carlos, os problemas não o deixam dormir? Nada 
melhor do que enfrentá-los… na vida, quando viramos as costas 
a um obstáculo, ele aparece-nos mais tarde e ainda maior. Mas, 
vá descansar, olhe que já é tarde! Amanhã pensará melhor no 
assunto que o preocupa.

Aquelas palavras fizeram-me recordar os ensinamentos do meu 
querido avô… eu queria que o velhote se orgulhasse de mim, 
pelo menos uma vez na vida... então, decidi fazer uma coisa 
que no passado não consegui: desobedeci ao coração e baseei 
a minha decisão no “greater good”. E neste caso, o bem maior 
era a credibilidade da instituição que me tinha acolhido e que 
devia ter condições para continuar a sua missão junto dos mais 
desfavorecidos da vida e não a lealdade a um amigo, por muito 
que isso me custasse.

Atualmente, a instituição Monsenhor Airosa desenvolve três 
valências – Lar de Crianças e Jovens, Lar Residencial e Lar de 
Idosas – onde acolhe cerca de 65 pessoas e reparte-se por dois 
edifícios: o Edifício-Sede, na Rua Monsenhor Airosa, em Braga 
e a Casa das Marinhas, para férias, na freguesia das Marinhas, em 
Esposende.

Tudo isto com a intenção de disponibilizar “um espaço de 
hospitalidade e acolhimento, um “porto de abrigo” àqueles que 
dele necessitam e que conduza à reconstrução de uma identidade 
singular e de múltiplos laços sociais”. Oxalá o faça por muitos e 
muitos anos!

Links

https://www.youtube.com/watch?v=FYhdLKuFhb0

https://www.youtube.com/watch?v=xqgfvAgsXlc

https://www.youtube.com/watch?v=zZBk0K6JA64 

https://www.youtube.com/watch?v=o5OsT-Xses0

https://www.youtube.com/watch?v=RRVyEitxREw
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Viagem de sonho

Ana Francisca Pereira   
António José  Gonçalves 
Bruna Silva
Ana Rita Fernandes
Jaime Silva
Beatriz Martins
Ana Catarina Santos
Ricardo Castro
Ângela Ferreira
João Paulo Fernandes
Lara Mendes *

* Alunos do Ensino Especial da ESM



46 VIAGENS DE SONhO

A nossa viagem do conhecimento...

Alunos do 2º ano, EB de Ortigueira
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VIAGENS pElA ARTE

Paul Gauguin, A Sesta, 1894 (pormenor)



50 VIAGENS pElA ARTE

O limite a jusante do trajeto proposto – o período clássico da 
música erudita – representa uma homenagem a Ludwig van 
Beethoven, ao desmedido vulto do panorama musical europeu, 
de quem se comemora, em 2020, os 250 anos do seu nascimento.

Considerado um dos pilares da música europeia, Ludwig van 
Beethoven foi a ponte entre o período clássico da música (século 
XVIII) e o período romântico (século XIX). Até depararmos 
com tal génio como marco do fim da caminhada pela História, 
embarquemos na máquina do tempo, jornadeando desde a pré-
história até, aproximadamente, o ano de 1810.

É procedimento dividir-se a História da Música em períodos 
distintos, sendo cada um deles assim reconhecido pelo seu 
estilo particular. No entanto, é difícil estabelecer o balizamento 
temporal de cada um, porque um estilo musical não desponta da 
noite para o dia, é um processo lento e gradual, relacionado com 
aspetos sociológicos, que explicam cada época e cada geração.

Apesar dessa limitação, considere-se os seguintes períodos da 
História da Música Europeia:

Música pré-histórica

Correspondente ao período da história que antecede a invenção 
da escrita até cerca de 4000 AC.

Música da antiguidade

Período com o termo correspondente à queda do Império 
Romano do Ocidente (476 DC), para além de se relacionar com 
Próximo Oriente (Crescente Fértil), onde surgiram as primeiras 
civilizações (Fenícia, Mesopotâmia, Egito, etc.), abrangeu 
também as chamadas civilizações clássicas – Grécia e Roma.

Música medieval

Compreende o período entre os anos de 476 e 1453, após 
a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos e, 
consequentemente, a queda do Império Romano do Oriente.

Música renascentista

A definição do início do período renascentista é mais complexa 

Viagem Pela Música 
Europeia
da pré-história ao período clássico

Alberto Pinho *

* Ex-professor da ESM.
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do que a dos períodos anteriores, não havendo mesmo consenso entre os musicólogos, 
que têm demarcado seu início tão cedo quanto 1300, até tão tarde quanto 1470.

Música barroca

Este período é balizado pela criação da primeira ópera, por Monte Verdi (1606) e a 
morte de Johann Sebastian Bach (1750).

Música Clássica

Abarcando nomes como os de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven, entre outros, este período inclui obras produzidas entre a segunda metade 
do século XVIII e o início do século XIX.

Música pré-histórica

A longa caminhada da História da Música iniciou-se quando o homem, para além 
da fala, começou a produzir sons intencionais. É de conjeturar que, utilizando 
simplesmente a sua voz, o homem primitivo repetisse os sons da natureza, que por 
haver intencionalidade na sua produção, poderiam ser classificados como musicais, 
em vez de ruídos. Paus, pedras, ramos, propositadamente percutidos, terão sido os 
primeiros instrumentos musicais utilizados pelo homem; alguns investigadores atribuem 
a maxilares de animais, com arestas dentadas, a função de reco-recos. Conchas e ossos 
perfurados serviriam de instrumentos de sopro. A flauta falange, uma flauta em pata de 
rena, de 35 mil anos de idade, achada na Alemanha, será, depois da voz humana, o mais 
antigo instrumento musical até hoje descoberto.

Subsistem evidências de que o ser humano, ocupante de cavernas, utilizava a música na 
instigação para a caça, na evocação das forças da natureza e no culto aos mortos. Para 
acompanhar a música vocal e outras sonoridades musicais físicas, foram, ao longo dos 
tempos, construídos instrumentos, que tornaram mais ricos os rituais primitivos. Datado 
na idade do bronze final, encontrou-se o designado lur escandinavo, uma espécie de 
trombeta arqueada e cónica em metal.

Música da Antiguidade Clássica

A era clássica corresponde ao período do mundo greco-romano, centrado no mar 
Mediterrâneo. Acomoda a supremacia das civilizações da Grécia e Roma antigas. Entre 
os séculos VIII aC e VI dC, estas culturas exerceram grande influência civilizacional em 
toda a Europa, norte de África e Ásia ocidental, contribuindo em larga dimensão, para a 
origem da moderna civilização ocidental.

Figura 2 - Vaso grego

Figura 1 – Lur escandinavo
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No entanto, relativamente à música na Grécia Antiga, e discordantemente no que se 
refere à arquitetura e à escultura, não é possível estabelecer uma ligação direta à música 
hodierna, porque não se preservam grande número de documentos para aquele vínculo 
ficar convenientemente apreendido. De obras musicais propriamente ditas, restam 
apenas cerca de 40 fragmentos, cuja leitura exata continua a ser objeto de controvérsia. 
Daquela época apenas persistem representações imagéticas dos instrumentos musicais 
coetâneos, ou de músicos em plena atuação e referências literárias. Porém, se música da 
civilização grega não teve um seguimento visível, ela não deixou de exercer influência 
significativa nas culturas ulteriores, com transmissão da teoria, suas escalas, modos e 
noções de harmonia.

A música entre os antigos gregos era conexa à magia e à mitologia. Considerada um 
fenómeno divino, várias estórias místicas elucidavam a origem da música e suas aptidões 
e exercícios. Anfião teria construído Tebas através do poder da música, aprendida com 
Hermes, o criador da lira, dada a Apolo, em troca do gado que havia dele roubado; 
Orfeu podia tocar com tamanha brandura, que até as feras se aquietavam absortas; 
Apolo, Deus da Música e líder das Musas, tinha sob a sua subordinação a musa Euterpe, 
que tutelava a música.

A música era peça absoluta da perceção grega da origem divina do seu povo e 
da continuidade dos deuses no governo das vidas humanas. Assim, a música era 
sistematicamente usada nos ritos religiosos, nas festas cívicas, nas atividades de lazer, 
nos Jogos Olímpicos e Pítios. A música, como ciência, era uma das quatro disciplinas 
fundamentais na educação dos jovens.

O tetracorde, a escala musical de quatro notas, surgiu no período da Grécia Antiga. Na 
transcrição de suas composições eram utilizadas quatro letras para indicar quatro notas 
em sucessão, que perfaziam um tetracorde.

Como na ocorrência grega, e porque os registos também são escassos, as características 
da música na Roma Antiga ainda permanecem, em grande parte, no terreno das 
conjeturas. Aliás, são menores os conhecimentos sobre a música de Roma antiga do 
que sobre a música da Grécia. Os romanos não foram, particularmente, originais – 
terão importado da civilização grega os seus cânones musicais, tal como reproduziram 
técnicas e referências estilísticas da Grécia nos exemplares de escultura e pintura. É 
possível que os romanos, para transcrever suas composições, tenham reproduzido 
também o anteriormente referido sistema tetracórdico dos gregos. Mas também, 
embora não haja evidências claras, pode-se imaginar que a sua música, ao longo 
da expansão do Império Romano, poderá ter sofrido influências etruscas, asiáticas, 
africanas e dos povos bárbaros.

Figura 3 - Fresco romano
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No entanto, existiu um aspeto em que a música do Império Romano se distinguiu da 
do grego – perdeu sua característica sacra, associada aos deuses e práticas litúrgicas. 
Passou a exaltar a glória militar, a animar grandes festivais, e encetou a ser realizada 
em concertos domésticos de lares endinheirados. Trombetas acompanhavam as lutas 
dos gladiadores; acrobatas e malabaristas atuavam ao som de flautas e pandeiretas; a 
educação musical era timbre de categoria social.

A toda esta atividade e criação musical deve-se adicionar a música marginal produzida 
pelos seguidores daquela religião nascida no Império Romano, o cristianismo. 
Embora, inicialmente, perseguidos e oprimidos, os cristãos conquistaram, ao longo do 
tempo, a adesão de muitos novos fiéis e disseminaram por todo o Império Romano 
e, posteriormente, por todo o Ocidente a sua Fé. Os crentes, para além das normais 
preces, exprimiam suas emoções religiosas através da música. Nessa música, mais 
concretamente, nos seus cantos estará a semente o canto por uma pessoa só, ou 
composição musical para uma só voz – a monódia, cuja inspiração eram os salmos de 
origem hebraica.

Período Medieval

Igreja passa a ter um papel decisivo na evolução da música. Foram os monges que, nos 
mosteiros, desenvolveram a teoria e a escrita da música, iniciada na Grécia Antiga. Os 
principais temas musicais desse período, tocados e cantados nas igrejas e mosteiros, 
traduziam passagens bíblicas, vida de santos, rezas e orientações religiosas. Sendo 
fundamentalmente música litúrgica, ela caracterizou-se, em cada região, por formas 
diferentes e próprias.

Aquela situação vigorou até à edição, no século VI, dos livros Antiphonarium e 
Cantator, paradigmas do Canto Gregoriano. Da autoria do Papa Gregório I, é uma 
coletânea da cânticos considerados perfeitos, sistematizados de acordo com as festas do 
ano litúrgico e com a indicação de como cantá-los. Tendo sido a música oficial da Igreja 
e das universidades durante mil anos, a sua melodia é denominada de cantochão – um 
género de música vocal monódica, com um ritmo que obedecia à intensidade, altura e 
duração das palavras latinas dos salmos e orações (ritmo prosódico).

Apesar da importância e do caráter sagrado da música litúrgica, ou talvez por isso, ao 
seu lado assomou a música popular ou profana. Era interpretada por menestréis – 
poetas que cantavam histórias de lugares distantes ou sobre eventos históricos reais ou 
imaginários, e trovadores – vulgarmente membros da nobreza que compunham música 
e poesia, tendo como temas o amor de um cavalheiro por uma bela dama, ou vice-versa 

Figura 5 - Cister

Figura 4 – Epitáfio de Andreas, primeiro cantor na 
basílica paleo-cristã em Mértola
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(cantigas de amor e amigo) ou de crítica social (cantigas de escárnio e maldizer).

Duas grandes diferenças separavam a música canónica da profana. Primeiro, enquanto 
na Igreja era permitido apenas o acompanhamento por órgão, a música profana 
dispunha de uma panóplia de instrumentos: a rabeca, o saltério, o alaúde, a charamela, a 
sanfona, o realejo, etc. Em segundo lugar, os cantos religiosos eram em latim, e a música 
popular empregava o dialeto próprio de cada região.

No século XII desponta uma grande mudança no panorama musical europeu. 
Pressionada pelo mercado constituído pela nobreza feudal e pela burguesia mercantil 
das cidades, e pelo aperfeiçoamento dos instrumentos, termina a predomínio da 
monodia a favor da polifonia, um tipo de música que, integrando uma pluralidade 
de sons ou vozes diferentes, quando interpretados conjuntamente dão origem a uma 
composição harmoniosa.

É na Idade Média que a notação musical sofre uma transformação que, no seu essencial, 
subsiste nos tempos correntes. Fruto do labor de sacerdotes cristãos, os elementos 
primários de notação são substituídos por um técnica com linhas, devendo-se a esse 
sistema a origem da pauta de música atual. Guido D’Arezzo, autor desse sistema, foi 
também o criador da designação das notas musicais – Ur, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e Si – 
substituindo o uso das sete primeiras letras do alfabeto. Posteriormente, por razões de 
pronúncia, Ut foi substituída por Dó.

Período Renascentista

A música do período renascentista evoluiu da música medieval, do Canto Gregoriano, 
de uma forma contínua, sem quebras visíveis. A melodia desprende-se das linhas do 
canto gregoriano. O predomínio de ritmos livres, dependentes apenas da prosódia do 
texto, foi paulatinamente substituído por novos parâmetros. Ao longo desse período, 
embora a polifonia subsista como a principal base da composição, ela apresenta-se 
organizada segundo novos preceitos. O sistema modal é trocado pelo sistema tonal. 
Perto do final, surge a técnica do baixo contínuo, que, acompanhando as primeiras 
experiências de canto solista, dariam origem à ópera, um dos mais populares géneros do 
período seguinte.

O processo, apesar de gradativo, determinou derradeiramente uma mudança profunda 
no quadro musical europeu. No mesmo rasto das outras artes do Renascimento, a 
música da época foi fruto do pensamento humanista, recuperando o património 
artístico das antigas Grécia e Roma. O homem contemporâneo explorou os seus 

Figura 6 - Hino a São João Batista

Figura 7 - Pintura renascentista
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próprios valores e os da natureza, divorciando-se dos cânones da 
Igreja Católica. Testou os limites das regras e teorias, movida por 
um espírito livre para a experimentação, sob contemporização 
da Igreja, que admitiu uma aproximação entre as músicas sacra 
e profana. A ainda prestigiada música sacra assistiu, então, ao 
crescente valor da música profana, demandada pela florescente 
classe burguesa, como atividade de lazer para amadores cultos. 
Um público que, ao lado da nobreza, desempenhou um 
papel essencial na evolução da música, diligenciando festas e 
acontecimentos culturais, e proporcionando aos compositores 
audições e oportunidades de trabalho.

No Renascimento, o estilo musical preponderante foi a polifonia 
coral, não acompanhada por orquestra, mas sim, isoladamente, 
por instrumentos como alaúde, flauta doce, viola da gamba e 
outros novos instrumentos. Abandonando a canção polifónica 
medieval, surgem composições abordando assuntos heroicos, 
pastoris, e até libertinos (madrigal), produzidas para a corte, em 
detrimento do povo (frottola), com um caráter rústico (villanesca), 
ou adaptando poesia à música (lied). No entanto, a partir de certa 
conjuntura, os compositores interessaram-se pela escrita de peças 
apenas para instrumentos específicos. Este tipo de música acaba 
por obter uma independência das conceções vocais, explorando 
as características e sonoridades daqueles instrumentos e uma 
multiplicidade de variedades rítmicas, como nas fantasias para 
violas da gamba, nas danças para violino, etc. Alguns géneros, 
antes eminentemente vocais, tornam-se quase exclusivamente 
instrumentais, como o rondó e a basse danse. Para além destes, 
eram comuns o tourdion, o saltoello, o pavane, o galliard, o allemande, 
o courante, o bransle, o canarie, o piva e o lavolta como géneros 
instrumentais.

O progresso da polifonia, cada vez mais elaborada, produziu 
mudanças notáveis nos instrumentos musicais. Vários 
instrumentos, com os percursores dos atuais violino e teclado, 
foram modificados com o objetivo de criar novas possibilidades 
exploratórias aos compositores, contribuindo, assim, para uma 
evolução das ideias musicais. Para uma extensão da gama de 
sons, são também criados instrumentos de sopro e metais, 

antecessores dos hodiernos fagote e trombone.

De entre os compositores da época, distinguem-se os nomes 
de William Byrd (1542-1623), (1440-1521), Giovanni da 
Palestrina (1525-1594) e Giovanni Gabrieli (1555-1612), Cláudio 
Monteverdi (1567-1643). 

Apelidado de “Palestrina inglês”, Byrd é o mais representativo 
compositor além Mancha, graças às suas variações para canções, 
motetos e hinos.

Josquin Deprés, cognominado, entre condiscípulos, de “Príncipe 
dos Compositores”, produziu 20 missas, 104 motetos, hinos e 
salmos e 74 canções; entre suas obras religiosas mais conhecidas 
estão as duas últimas missas compostas depois, De Beata Virgine 
e Pange Lingua.

Palestrina, o maior representante da música polifônica da 
Renascença, mestre de coro da Capela Júlia, em São Pedro 
do Vaticano (1551-55 e 1577-94), mestre-de-capela de São 
João Latrão (1555-58) e Santa Maria Maggiore (1561-67), terá 
sustentado a polifonia sacra perante a intensão do Concílio 
de Trento de expulsar tal categoria de música das igrejas, que 
deveriam ser monopolizadas pelo canto gregoriano. Apresentou 
ao conclave o designado “estilo Palestrina”, que, eliminando as 
subtilezas contrapontísticas prejudiciais à correta compreensão 
do texto sagrado, tornava a polifonia mais digna e elevada. Do 
elenco da produção musical de Palestrina constam 104 missas, 
de quatro a oito vozes, escritas com temas gregorianos ou 
populares; 375 motetos, 68 ofertórios, 65 hinos, 35 magnificats, 
cinco lamentações, 56 madrigais espirituais e nove ricercari, para 
órgão. No género da música profana, deixou três coletâneas de 
madrigais.

Giovanni Gabrieli, permanecendo fiel ao estilo policoral criado 
pelo se tio Andrea Gabriel, compôs as Sacrae Symphoniae e as 
Canzoni. Trabalhou no corte do duque da Bavária, em Munique 
e como organista de São Marcos, em Veneza. Gabrieli foi um 
dos primeiros compositores a usar grupos instrumentais que 
favorecem os diálogos em eco e que constituem a base do estilo 
concertante.
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Cláudio Monteverdi foi regente do coro da basílica e mestre-de-capela de São Marcos, 
em Veneza, serviu a corte de Mântua como violinista, cantor e depois mestre de 
câmara e de capela. Foi também famoso professor de renomeados discípulos. Compôs 
para a catedral de São Marcos e para as festas venezianas obras religiosas – Madrigais 
Espirituais, Vésperas da Virgem; obras profanas – Canzonette; Scherzi Musicali, nove 
livros de madrigais e as óperas L’Orfeo, L’Arianna,  Il ballo delle ingrate, Tirsi e Clori, 
Il combattimento de Tancredi e Clorinda, Il ritorno d’Ulisses in patria, L’incoronazione 
di Poppea. A ópera “O Orfeu”, para além de ser considerada a primeira grande ópera 
da História da Música, terá sido a que incorporava formação de uma das primeiras 
orquestras. Antitradicionalista, Monteverdi, descontinuou a ortodoxia da música 
polifónica, inovando-a pelo emprego de dissonâncias e cromatismos

Período Barroco (1600-1750)

Manifestando-se em campos como a pintura, a arquitetura, escultura e, obviamente, a 
música, a arte barroca, na sua totalidade, intentou restituir o vigor da Igreja Católica, 
abalado pelo movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martinho 
Lutero. A denominada Contrarreforma, para além de querer esvaziar o ideário da 
Reforma Protestante, teve, também, como objetivo refundar a lógica teocêntrica 
medieval, contestada pela lógica racionalista do anterior período renascentista.

Deste modo, a escrita da música barroca, subordinou-se, quase sempre, aos laços 
que, sob o ponto de vista da Igreja Católica, uniam o Homem a Deus. Em oposição 
aos prazeres mundanos, que circunscreveram uma parte da música renascentista, 
as composições barrocas apontavam para as emoções do Homem, para a sua 
espiritualidade e para a veneração divina. As obras materializavam a opção de obediência 
à vontade de Deus, em detrimento da vontade do Homem, sendo impossível o 
equilíbrio entre aqueles dois alvedrios.

Enquanto no Renascimento era prática o uso de um único modo durante a execução, 
resultando um fluir consonante e homogéneo da polifonia, no Barroco surgiram os 
tons dissonantes como alicerce para as modulações dentro de uma mesma peça música, 
gerando um tom dramático, sombrio e, por vezes, pessimista. Era norma o máximo 
recurso a elaboradas ornamentações musicais, motivando uma riqueza de detalhes, 
que serviam como um reforço ao propósito de transmitir emoções. A esta valorização 
estética, consumada na riqueza de detalhes e de exageros, contrapôs-se um menor nível 
de complexidade no que diz respeito ao conteúdo das obras.

Para além de novas notações musicais e técnicas instrumentais, assim como novos 

Figura 8 - Antonio Vivaldi
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instrumentos, a música no Barroco estabeleceu novas formas 
musicais, entre as quais distinguiu-se a Ópera.

Localizada na transição do Renascimento para o período 
Barroco, a ópera “O Orfeu”, de Monteverdi, é considerada a 
primeira desse estilo musical. No entanto, ela não surgiu do 
nada, foi antes um salto qualitativo, definidor dos parâmetros 
vinculativos da ópera, nos períodos seguintes. Na gestação de 
“O Orfeu” encontrou-se, por volta de 1580, a insatisfação com 
o madrigal polifónico, entendida na sua pobreza para a tradução 
de paixões através de palavras. Vincenzo Galilei (1520-1591), 
filho de Galileo, em alternativa à música polifónica, defendeu 
o regresso ao drama grego da Antiguidade Clássica. Embora, 
como nos dias correntes, pouco se conhecesse sobre a música 
na Grécia Clássica, Galilei estaria convicto que aquele drama era 
cantado.

O fenómeno Monteverdi terá sido consequência de um mero 
acaso. Entre os convidados do casamento de Maria de Medici 
e Henrique IV de França que assistiram a Eurídice, de Jacopo 
Peri, encontrava-se Vincenzo Gonzaga, Duque de Mântua, que 
cuidou de encomendar obra semelhante, a um compositor ao seu 
serviço – Cláudio Monteverdi. Foi esta a génese de “O Orfeu” 
(L’Orfeo: Favola in musica), estreada a 24 de fevereiro de 1607, 
numa sala do palácio ducal, para um público restrito. Na esteira 
dos 38 instrumentos utilizados por Monteverdi, na sua obra-prima, 
surgem as primeiras orquestras, percursoras da Orquestra 
Sinfónica como hoje a conhecemos.

De entre os não melómanos, Vivaldi e Bach serão, 
provavelmente, os compositores mais notórios.

Filho do violinista da Capela Ducal de S. Marcos, Veneza, 
Antonio Lucio Vivaldi foi instruído numa envolvente musical. 
Tendo abraçado a carreira sacerdotal, abandonou as celebrações 
litúrgicas, com a justificação de uma bronquite asmática crónica, 
para se dedicar a uma intensa atividade musical. Ocupou os 
ministérios de maestro de concerti e maestro di cappella, 
no orfanato para raparigas, Pio Ospedale della Pietà, onde, 

inicialmente, tinha preenchido a função de maestro di violino. 
Grande parte da sua música foi produzida durante essa estadia, 
compondo as Doze Sonatas (Opus 1) e as Doze Sonatas para 
violino e baixo contínuo (Opus 2). É com a publicação, em 1711, 
de L’estro armonico (coletânea de doze concertos), que Vivaldi 
se eleva para o estatuto de celebridade. Em 1714, o compositor 
publica La Sravaganza, nova coletânea de concertos, agora para 
violino solo, cordas e baixo contínuo. Dessa coletânea fazem 
parte quatro concertos que, normalmente, são identificados 
com a denominação de “As Quatro Estações”. O concerto “A 
Primavera”, o mais conhecido nos dias de hoje, terá sido uma 
das peças favoritas de Luís XV, Rei de França. É também neste 
concerto que se evidencia o caráter descritivo de algumas das 
suas obras e o papel central das cordas, um estilo tipicamente 
italiano.

Filho de um professor de violino e viola, Johann Sebastian Bach 
aprendeu com o pai, além de teoria musical, o uso daqueles 
instrumentos. Ainda criança, ficou órfão de ambos os parentes, 
sendo a sua educação continuada pelo irmão Johann Christoph, 
com o auxílio de quem conheceu a prática do cravo e do 
órgão. Na cidade onde então viveu, Ohrdruf, foi soprano nas 
apresentações do coro do Liceu onde estudou. Com quinze 
anos, já em Lüneburg, a sua magnífica voz proporcionou-lhe o 
sustento como cantor do Mettenchor e do Chorus Symphoniacs.

Em 1708, foi oferecido a Bach uma posição como músico de 
câmara da corte pelo Duque Wilhelm Ernst, de Saxe-Weimar. 
Nessa época, entre outras obras compôs, a famosa e popular 
cantata Jesus Alegria dos Homens. Em 1717, encontrando-
-se na cidade calvinista de Coethen, compôs Concertos de 
Brandenburgo, obra profana. Contornando assim o culto 
religioso austero do burgo, não contemplava a Música nas 
cerimónias. Em 1722, com as obras “Jesus Nomeia os Doze” 
e “A Paixão Segundo São João”, Johann Sebastian obtém, 
em concurso, o lugar para Diretor da Escola de São Tomás, 
em Leipzig. Em 1728, na Sexta-Feira Santa, apresentou, pela 
primeira vez, uma das suas obras maiores, “A Paixão Segundo 
São Mateus”.
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Período Clássico (1750-1810)

O conceito de Clássico é, normalmente, sinónimo de elegância, refinamento, leveza ou 
perfeição. Numa reação ao estilo denso do passado próximo, este período 
caracterizou-se pela substituição do ornamentado barroco por um estilo mais acessível. 
O tempo clássico evidencia-se pela claridade, simetria e o equilíbrio entre estrutura 
e expressão da composição musical. Estes traços, juntamente com uma elaboração 
sistemática de ideias, formam a base do estilo clássico. A música é tonal e torna-se 
mais leve e menos complicada quanto a barroca, procurando apenas realçar a graça 
e a beleza das melodias e apresentar-se elegante e distinta. As frases musicais são 
curtas e rigorosamente delineadas, compondo, predominantemente, melodias com 
acompanhamento de acordes. Na dinâmica das composições são utilizados o aumento 
gradual da intensidade do som (crescendo), a diminuição gradual da intensidade do som 
(diminuendo) e a acentuação forte numa nota (sforzato).

Foram Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Gluck, Carl Phillip Bache Johann Stamitz 
e Joseph Haydn que se destacaram nesse período. Ludwing Van Beethoven representa 
bem a transição do período Clássico para o Romântico.

É um período extremamente fértil em grandes compositores de sinfonias, sonatas para 
piano, música de câmara e música sacra. Todos se socorreram da “forma-sonata”, um 
esquema musical que começou a ser utilizada na metade do Século XVIII, geralmente 
estruturando os primeiros movimentos de, sinfonias, concertos, quartetos, sonatas 
propriamente ditas, etc., podendo também aparecer nos demais movimentos, mais 
usualmente no último. A “forma-sonata” pode ser dividida em três partes: a exposição, 
o desenvolvimento, a reexposição ou coda. Funda-se, assim, um novo estilo musical, 
baseado nos conceitos de clareza, contenção e equilíbrio. 
Procurou-se que uma simples melodia fosse acompanhada de progressões de harmonia.

A orquestra cresce em tamanho, passando-se a usar um maior número de instrumentos: 
as cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), as madeiras (flauta, oboé, clarinete, 
fagote, etc.), os metais (trompete, trompa, trombone, tuba) e a percussão (tímpano, 
gongo, xilofone etc.). O piano, abandonando-se definitivamente o uso do cravo, adquiriu 
a importância de principal instrumento de teclas. Com o piano, os instrumentistas 
passaram a poder explorar maiores possibilidades interpretativas, o que não ocorria em 
instrumentos de teclas de épocas anteriores (cravo, órgão e celesta)

São compostas: sinfonias – com características bastante diferentes das do Barroco, a 
sinfonia, até Beethoven, passa a ser escrita para três movimentos, sendo o segundo 
sempre lento (adagio); concertos – onde se destaca um instrumento da orquestra para o 
qual a melodia foi composta, e que será a voz principal.

Figura 8 - Ludwig van Beethoven
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Apesar de a música instrumental usufruir, agora, uma maior 
importância que a vocal, a Ópera, por versar temas do 
dia-a-dia, conhece, também, uma grande popularidade e um 
grande progresso. A melodia da composição operática é agora 
interpretada, não por um instrumento musical, mas pela voz 
humana. À orquestra, tal como no concerto, é atribuída a função 
secundária de acompanhamento daquela voz.

Quando se fala em música clássica, Wolfgang “Amadeus” 
Mozart e Ludwig van Beethoven são nomes que surgem com 
genuinidade, já que definiram um novo modo de conceber a 
organização dos sons musicais, criando inúmeras composições 
que distinguiram este período da história da música.

Discípulos do Iluminismo, filosofia centrada nas ideias humanas 
e da razão, os seus trabalhos influenciaram todo o pensamento 
musical da Europa setecentista, esgotando, em termos de 
perfeição, todas as possibilidades criativas desta época da história 
da música. 

Ludwig van Beethoven nasceu na cidade de Bona, no antigo 
Reino da Prússia (a hodierna Renânia do Norte-Alemanha) 
em 1770 (há 250 anos, portanto), provavelmente no dia 16 de 
dezembro. O seu sobrenome, de origem flamenga, significava 
“horta de beterraba”.

Ludwig teve como primeiro mestre o seu pai, Johann. Ao 
completar cinco anos de idade, teve de, sob a supervisão do seu 
progenitor, obrigatória e diariamente, estudar música durante 
infinitas horas. Aos dez anos era considerado pelo seu mestre 
de então, Christian Gottlob Neefe, como um novo Mozart, 
dominando todo o reportório de Johann Sebastian Bach.

Aos vinte e um anos, estabeleceu-se, definitivamente, em Viena. 
Nessa urbe, procurou complementar os seus estudos como 
discípulo de celebridades, como Joseph Haydn e Antonio Salieri. 
Tornou-se, então, um pianista virtuoso, publicando uma coleção 
de três trios para piano, violino e violoncelo – seu Opus 1. Foi 
também em Viena que teve o seu primeiro contacto com ideais 
da Revolução Francesa, com o Iluminismo e com o movimento 
literário Sturm und Drang. Entre os líderes desse movimento, 
encontrou um dos seus melhores amigos, Friedrich Schiller.

Em 1801, Beethoven, insatisfeito com a sua produção musical 
de até então, envereda por novos rumos, oferecendo ao mundo a 
“Eroica”. Sinfonia inicialmente dedicada a Napoleão Bonaparte, 
foi substituída por “à memória de um grande homem”, em 
retaliação à auto proclamação de Napoleão como Imperador de 
França. 

Em 1824, ergue-se a majestosidade da 9ª Sinfonia. É a sua 
construção mais divulgada, nomeadamente o seu quarto 
andamento, onde, pela primeira vez na história da música, é 
inserido um coral, a “Ode à Alegria”, tendo por base o poema 
homónimo de Friedrich Schiller, seu companheiro do Sturm und 
Drang.

Ludwig van Beethoven é estimado como um percursor do 
período seguinte, o Romantismo. Músico-poeta, poeta-músico, 
escreve música para si, sem qualquer patrono. Foi um apai-
xonado pelo lirismo dramático, pelo amor à natureza e pelos 
grandes ideais humanitários, a Sinfonia nº 3, “Eroica” é por 
vezes considerada como o marco do fim do período clássico e 
do começo da música romântica. 
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Strange fruit

Southern trees bear a strange fruit
 Árvores do sul dão uma fruta estranha

Blood on the leaves and blood at the root
 Sangue nas folhas e sangue na raiz

Black bodies swinging in the southern breeze
 Corpos negros balançando na brisa do sul

Strange fruit hanging from the poplar trees
 Frutas estranhas penduradas nas álamos

Pastoral scene of the gallant South
 Cena pastoral do nobre sul

The bulging eyes and the twisted mouth
 Os olhos esbugalhados e a boca torcida

Scent of magnolia, sweet and fresh
 Aroma de magnólia, doce e fresco

Then the sudden smell of burning flesh
 Então o cheiro repentino de carne queimada

Here is a fruit for the crows to pluck
 Eis uma fruta para os corvos debicarem

For the rain to gather, for the wind to suck
 Para a chuva cair, para o vento sugar

For the sun to rot, for the tree to drop
 Para o sol apodrecer, para a árvore cair

Here is a strange and bitter crop
 Aqui está uma colheita estranha e amarga
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A história da música jazz é um dos exemplos eloquentes do 
racismo, durante o século XX nos EUA. As restrições dos 
direitos civis aplicadas aos afroamericanos, tinham uma marca 
clara da afirmação da supremacia branca, confinando a atividade 
dos afroamericanos ao trabalho braçal e ao convívio social com 
os da sua raça, em bairros degradados, pobres e, claro, com as 
liberdades civis suprimidas. 

A partir dos anos 30 foi notório o abandono dos proletários 
negros dos insuportáveis campos do algodão do sul dos EUA, 
para as indústrias das grandes cidades do norte, como Nova 
Iorque, Chicago ou Detroit.

Se é verdade que a opressão nas cidades do norte dos EUA não 
atingia os níveis dos estados do sul, isso não significa, longe 
disso, que o racismo e a discriminação não tivessem lugar. A 
vida no Norte dos EUA, também não era fácil para os negros. 
Havia uma segregação informal, pois as ideias racistas estavam 
bem ancoradas na cultura dominante. Os negros conviviam 
com diversas formas de violência racial. As suas oportunidades 
de emprego restringiam-se a serviços domésticos ou trabalhos 
braçais. Eventualmente, entravam em conflitos com brancos por 
questões de moradia, trabalho e escola. Porém, em comparação 
com o racismo sufocante do Sul, as cidades do Norte ofereciam, 
para muitos negros, a esperança de prosperidade e liberdade 
social.

No caso dos músicos de jazz, as histórias são inúmeras e 
elucidativas. A cantora e atriz Lena Horne foi, nos anos 30, 
a primeira artista negra a assinar um contrato longo com um 
grande estúdio de Hollywood. Atuou em inúmeros filmes, 
mas logo se desiludiu com o racismo de Hollywood – ela 
nunca conseguiu um papel de protagonista, e suas cenas eram 
frequentemente editadas antes de serem exibidas em alguns 
estados. Horne se recusou a se apresentar para tropas segregadas 
durante a Segunda Guerra Mundial, o que a deixava com poucas 
opções, já que as Forças Armadas dos EUA não permitiam a 
integração entre brancos e negros. Em vez disso, apresentou-se 
para grupos de prisioneiros de guerra alemães (que estavam 

Viagem ao mundo da 
discriminação racial

José Carlos Santos *

* Professor da ESM.
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sentados na frente) e de recrutas negros norte-americanos, 
caminhando entre as fileiras do fundo, onde os recrutas eram 
forçados a ficar.

Pianista, cantora e letrista, Nina Simone sonhava, quando 
criança, em ser a primeira pianista clássica dos EUA, mas foi 
forçada a mudar de planos após ter uma bolsa de estudos 
recusada por conta da cor de sua pele.

Mas, é sobretudo a cantora Billie Holliday, o ícone da denúncia 
do racismo exercido nos EUA sobre a população negra. No alto 
de sua glória, uma série de concertos no Sul dos EUA , com uma 
grande orquestra branca , são cancelados, porque ela não podia 
nem reservar um quarto no hotel nem comer em um restaurante 
com os músicos de raça branca da orquestra. Também era 
comum, a cantora ter que entrar , nos teatros e nos clubes, 
pelas portas das traseiras, ou mesmo pela porta da cozinha 
desses edifícios, numa clara forma de humilhação dos artistas 
afroamericanos.

O seu grito de revolta ficou marcado para a posterioridade, com 
a canção “Strange Fruit”, curiosamente uma composição de Abel 
Meeropol,um ativista do partido comunista dos EUA,  professor 
de inglês no Bronx, bairro de Nova York, que assinava poemas 
e canções com o pseudónimo Lewis Allan. O famoso crítico 
de jazz, Leonard Feather , sobre esta canção, disse: “nenhuma 
canção na história dos Estados Unidos representa tamanha 
garantia de silenciar uma plateia ou gerar tanto desconforto”. 
Billie Holiday chegou a ser convocada, na década de 1940, para 
depor perante uma investigação anticomunista, para explicar-se a 
respeito da gravação e das frequentes apresentações de “Strange 
Fruit”.

Em 1931, o trompetista Louis Armstrong foi detido por negar-se 
a ceder o seu lugar sentado a uma pessoa branca num autocarro  
de Memphis, Nina Simone queria ser pianista clássica e morrer a 
tocar Bach. Ao não ser admitida numa escola de música — por 
causa da cor da sua pele, tal ato marcou- a na defesa dos direitos 
civis dos afroamericanos. Infelizmente, poderíamos encher 
páginas de exemplos de racismo, só no mundo da música, quanto 
mais no mundo social.

Nos 60 e 70, os músicos de jazz empreenderam uma forte 
ligação aos movimentos contra a segregação racial e contra a 
discriminação social e política, que teve a face mais relevante nas 
canções que fizeram a recente história do jazz, como, “Fables of  
Faubus” – Charles Mingus, 1959, “Alabama” – John Coltrane, 
1963, “Cry For My People” – Archie Shepp, 1972 .

Nos dias de hoje, grande parte da luta pelos direitos civis é 
direcionada na crítica à violência policial que tem atuado nos 
EUA como uma doença epidémica. Segundo alguns intelectuais 
afroamericanos, a brutalidade policial contra negros perpetua o 
racismo histórico.
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David Almeida

«…tornando na volta do mar… 
(Fernão Mendes Pinto)», 2004 

Na colagem  surgem as folhas de dois 
livros sobre a história da China contada 
às crianças, aludindo ao cruzamento da 
história com a ficção na construção destas 
grandes narrativas de que Peregrinação faz 
seguramente parte.

Volta do mar refere-se à técnica de 
navegação desenvolvida pelos navegadores 
portugueses durante o século XV.

Créditos fotográficos
Museu Calouste Gulbenkian – Coleção Moderna

Foto
Catarina Gomes Ferreira

Com autorização das filhas 
Inês, Ana e Sofia Almeida



64 VIAGENS pElA ARTE

Os sinais

Leonor Sofia *

Sempre que andamos na estrada 
Temos que ter atenção,
Com os carros e as motas,
Para correr tudo na perfeição.

Se obedecermos aos sinais, 
Não há perigo.
Escuta bem o meu conselho,
Porque estou a ser teu amigo.

O verde é para andar,
Com o amarelo tens que ter cuidado.
O vermelho manda-te parar
E com isto ficas avisado.

A viagem da matemática

Rodrigo Peixoto *

Num belo dia de sol, estava eu a passear, 
pela cidade de Viana do Castelo, quando 
reparei em ruas paralelas e perpendicu-
lares. Quando parei para almoçar entrei 
num restaurante que tinha um quadro 
e uma televisão, com o formato de um 
paralelepípedo. Constatei que no teto 
havia grandes candeeiros de forma 
esférica. No chão, o pavimento era aos 
quadrados amarelos. Continuei o passeio 
e algum tempo depois vi vários sinais com 
formas diferentes: quadrangulares, circu-
lares, hexagonais e triangulares. Eu concluí 
que em qualquer lugar está a matemática.

* Aluno da EB da Eira Velha (4º ano)* Aluna da EB da Eira Velha (4º ano)
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Não existe um tema propriamente “romântico”. Na pintura 
do romantismo, encontramos motivos paisagísticos, antigas 
ruínas, acontecimentos históricos, costumes populares… De 
facto, tudo pode ser romantizado desde que visto “ao longe”, 
como memória de algo que, com a passagem do tempo, 
inexoravelmente, se perdeu. Assim, mais do que na realidade da 
sua época, os românticos procuraram inspiração num passado 
distante ou em paragens exóticas.

Desta forma, a ideia de viagem aparece-nos, muitas vezes, 
associada à de evasão, da fuga de um mundo prosaico e 
mesquinho, do mundo burguês dos negócios e do dinheiro, 
donde a poesia foi expulsa. Perante uma existência medíocre e 
banal, acreditaram que outra vida era possível, uma vida onde 
o espírito se poderia libertar das amarras que o prendiam ao 
mundo das coisas materiais para se elevar aos espaços etéreos 
do amor e da arte. Mas, isso obrigava-os a viajar para longe, 
a arriscar o desconhecido, a enfrentar o mistério. O destino 
dessa viagem é sempre aquela ilha a que Thomas More chamou 
Utopia. 

Vejamos algumas pinturas que, embora de forma muito 
diferente, permitem ilustrar esta ideia. Os dois primeiros quadros 
são de artistas românticos, os últimos mostram-nos como essas 
ideias continuaram presentes na obra de alguns modernos.

Abandonados no mar, os náufragos da Medusa avistam a 
salvação num navio que, ao longe, mal se divisa no horizonte. 
Os corpos exangues agitam-se. À esquerda, jazem cadáveres. 
Mas, num crescendo, alguns sobreviventes conseguem erguer-se 
e procuram chamar a atenção do barco que os poderá salvar. As 
ondas, porém, ameaçam a frágil jangada e o vento parece querer 
arrastá-la noutra direção. Conhece-se um estudo onde o barco 
salvador parece mais próximo e se encontra mais claramente 
representado mas, na versão final, Géricault reduziu-o a uma 
vaga, quase impercetível, mancha cinzenta.

Se o quadro de Géricault tem uma vertente realista (a pintura 
baseia-se num facto realmente ocorrido e o pintor usou como 
modelos alguns corpos depositados na morgue), o de Friedrich 

O romantismo:
um convite à viagem

Antonio José Cruz Mendes *

* Ex-professor da ESM

Géricault, A Jangada da Medusa, 1819
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entende a viagem como uma metáfora da vida. Com ele, 
embarcamos numa viagem, ao sabor de ventos e marés que 
não controlamos, rumo a um futuro distante e desconhecido. 
As figuras, de costas, convidam-nos a seguir o seu olhar. No 
primeiro plano, vemos o barco que desliza num mar sem ondas 
rumo a um destino longínquo. O detalhe na representação 
dos pormenores (a madeira, as cordas, a vela) é muito preciso. 
Mas, logo passamos para o último plano, onde tudo se esfuma. 
Adivinham-se, no horizonte, magníficas catedrais e, para lá delas, 
um além que escapa aos nossos sentidos.

O quadro de Géricault contém uma mensagem política (naquela 
jangada, dirá Michelet, embarcou toda a França, sem rumo 
depois da queda de Napoleão), o de Friedrich, um pensamento 
religioso. Contudo, neste caso, interessa-nos mais descobrir 
aquilo que pode reunir dois artistas tão diferentes: uma ideia de 
salvação, de verdade, que apenas podemos entrever numa lonjura 
incomensurável.

Gauguin procurou, primeiro na Bretanha, depois na Martinica, 
finalmente no Taiti, a autenticidade que faltava à vida nas 
metrópoles modernas e da qual, na sua opinião, a arte se devia 
alimentar. Arearea dá-nos uma imagem desse paraíso perdido. 
No primeiro plano, passeia um cão; no plano intermédio, duas 
raparigas sentadas, uma delas toca flauta, enquanto a outra nos 
dirige o olhar; no terceiro plano, três figuras adoram um ídolo. 
A sua pintura faz-se com as cores puras redescobertas pelos 
impressionistas, mas não as vemos aplicadas em pequenas 
pinceladas justapostas com que aqueles pretendiam captar a 
vibração fugitiva da luz. A sua pintura não nos oferece uma 
imagem de um instante observado, mas desdobra-se em planos 
que parecem emanar, lentamente, da memória de um tempo 
passado, onde o homem teria vivido em paz e em comunhão 
com a natureza.

C. D. Friedrich, No Barco à Vela, 1819

! Gauguin, Arearea (Alegria), 1892
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Por fim, um quadro de Matisse, uma obra onde usa uma técnica 
pontilhista que, depois, abandonaria. Nela encontramos, de 
novo, uma imagem de felicidade arcádica, por certo inspirada em 
exemplos clássicos, mas, sobretudo, uma imagem de sonho que 
nos convida a viajar para um espaço e um tempo imaginários.

Sobre ele, limito-me a citar os primeiros versos do poema de 
Baudelaire que a inspirou:

O convite à viagem

Minha doce irmã,
Pensa na manhã
Em que iremos, numa viagem,
Amar a valer,
Amar e morrer
No país que é a tua imagem!
(...)
Lá, tudo é paz e rigor,
Luxo, beleza e langor.

(trad. de Ivan Junqueira)

Matisse, Luxe, Calme e Volupté, 1904
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L’invitation au voyage

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!
(...)
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire

Matisse, Le bonheur de vivre, 1906
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Roteiro Literário
Saramago em Braga

Pesquisa, compilação e ordenação de textos

Anabela Fernandes e Cândida Batista * 

Roteiro Literário – Saramago em Braga
Baseado na obra Viagem a Portugal de José Saramago

«Esta Viagem a Portugal é uma história.
História de um viajante no interior da viagem que fez,
História de uma viagem que em si transportou um viajante,
História de viagem e viajante reunidos em uma procurada fusão 
daquele que vê e daquilo que é visto,
Encontro nem sempre pacífico de subjectividades e 
objectividades.
Logo: choque e adequação, reconhecimento e descoberta, 
confirmação e surpresa»

* Professoras bibliotecárias
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Fonte do Ídolo

«O primeiro passo do viajante, em Braga, é ir ver a Fonte do 
ídolo. Está ali ao pé da casa do Raio, em sítio não assinalado, 
com um portão que dá para um empedrado sem luzimento, e 
depois olha-se para a cova que está adiante, um charco com 
pedras limosas, onde é a fonte?

Desce o viajante os degraus e enfim vê o que procura, as 
humildes pedras, as inscrições e as figuras mutiladas. Parece 
que a fonte é pré-histórica, ainda que sejam posteriores as 
esculturas, e teria sido consagrada a um deus de nome polinésico: 
Tongoenabiago. Destas erudições não cura muito o viajante. O 
que o toca é pensar que houve um tempo em que tudo isto era 
ermo, corria água entre pedras, quem vinha por ela agradecia ao 
deus Tongo as bondades da linfa. Dessas bondades há hoje que 
desconfiar (será pura a água?), mas as esculturas continuam a 
oferecer o apagado rosto, enquanto de todo se não somem.» 

Palácio do Raio

 «(…) Braga põe ao lado destas antiguidades o barroco joanino, 
precisamente a dita Casa do Raio. (…) É a Casa do Raio, 
em palácio, uma das mais preciosas joias setecentistas que 
Portugal guarda. Causa algum espanto como um estilo que 
nas composições interiores dificilmente conseguiu manter o 
equilíbrio entre a forma e a finalidade, foi capaz, nos exteriores 
de comprazer-se em jogos de curva e contracurva, integrando-os 
nas exigências e possibilidades dos materiais. E o azulejo que, 
pelo seu geometrismo rígido, não parecia poder ser submetido 
aos recortes que as pedras lhe impõem, surge aqui como um 
factor complementar de extrema precisão.» 
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Capela dos Coimbras 

«A Capela dos Coimbras está fechada, não pode portanto o 
viajante juntar a sua voz ao coro de louvores que rodeia esta 
construção quinhentista e o que ela contém. Olha de fora e 
leva com que entreter os pensamentos, pois não é facilmente 
explicável que entre as esculturas da cimalha estejam, além 
de S. Pedro e Santo Antão, um centauro e um fauno, malícias 
mitológicas e outros modos de viver.»

Senhora do Leite

«Vai agora dar uma volta pela cidade, entrar aqui e ali. Viu já 
a Senhora do leite de Nicolau Chanterene, debaixo do seu 
baldaquino, na cabeceira da Sé, e isso lhe dá para voltar à sua 
cisma: antes que seja tarde de mais, já o manto da imagem se 
esboroa e o menino perde feições, ponha-se aqui uma cópia e 
guarde-se em lugar seguro esta beleza. É um crime de desleixo o 
que se está cometendo.»
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Sé

«Visita obrigatória será porém a da Sé. […] A riqueza decorativa 
acumulada pelos séculos no interior da Sé de Braga tem só o defeito 
de ser excessiva para a capacidade de assimilação de quem lá entra.

Nasceu com grandes ambições esta igreja. Se o viajante não se 
engana, Braga começou por querer não ficar atrás de Santiago 
de Compostela. Di-lo o plano inicial de cinco naves, o dilatado 
espaço que a construção iria portanto ocupar, di-lo a própria 
situação geográfica da cidade e a sua importância religiosa.

(…) Nesta confusão de estilos e processos, que vai do romântico 
ao barroco, passando pelo gótico e pelo manuelino, o que 
mais conta para o viajante é a impressão geral, e essa é a do 
grande edifício que, por obra da disposição voluntária ou do 
inacabamento de construções laterais, quebra a rigidez dos 
muros que o isolariam do contexto urbano e prolonga para 
esse contexto aberturas, passagens, acessos, se não lhes quiser 
chamar pequenas ruas e pequenas praças, assim se definindo 
um conjunto arquitetónico que, nesse aspeto, não deve ter 
semelhante em Portugal.» 

Altar-mor

«Diante do frontal do altar-mor, feita antes a reverência estética 
que exige a estátua trecentista de Santa Maria de Braga, o viajante 
sente-se invadido por grande e molesta indignação. Este frontal 
é o que ficou do retábulo mandado fazer por um arcebispo e que 
outros dois mutilaram.

Pasma o viajante, e põe-se a pensar que não faltam aí incréus que 
não ousariam levantar mão contra a integridade desta obra-prima 
de escultura, e encontram-se dois arcebispos levianos, mas de 
pesado martelo, que melhor fariam cuidando da sua alma.» 

Claustro

«Quando o viajante passa ao claustro, que é para ele uma das tais 
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praças laterais que prolongam a igreja para o exterior, já sabe que 
há ali duas capelas que devem ser vistas, a de S. Giraldo e a da 
Glória. Estão agora fechadas, logo virá quem abra. Aqui deste 
lado, quase a sair para a cidade, está a estátua monolítica de 
S. Nicolau, edícula e santo numa só pedra de granito.[…] Do 
outro lado do claustro há outra capela, construção sem interesse, 
mas que guarda quatro santos pretos, um deles S. Benedito, de 
quem o viajante na sua infância ouvia dizer que comia pouco e 
andava gordito, e particularmente um grande S. Jorge, couraçado 
de peitoral, elmo e perneiras, com pluma ao alto e grande bigode 
de guarda-republicano do céu.»

Capela de S. Giraldo

«Enfim, vai o viajante começar pela capela de S. Giraldo. Estes 
túmulos aqui são do conde D. Henrique e de D. Teresa, sua 
mulher, e foram mandados fazer pelo arcebispo D. Gonçalo 
Pereira, avô de D. Nuno Álvares Pereira. (…) Pergunta o 
viajante: “Mas este tem tampa de madeira. Porquê?” A resposta 
é um gracioso capítulo da história das vaidades humanas. Dai 
atenção todos.

Quando o arcebispo mandou construir os túmulos tinha um 
pensamento secreto: reservar um deles para os seus próprios 
restos. Foi por isso que os ossos do conde D. Henrique e de 
D. Teresa ficaram juntos num túmulo só, ainda mais próximos 
na morte do que tinham andado em vida. Passou o tempo, o 

arcebispo não morria, e, não morrendo, começou a pensar que 
talvez tivesse tempo para mandar lavrar o seu próprio túmulo 
sem ocupar a casa a outro destinada. Assim se fez, o túmulo é 
aquela magnificência ali ao lado, na Capela da Glória e para o 
de D. Teresa acabou por se fazer uma tampa de madeira, que lá 
está.» 
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Paço Episcopal

«D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto 
de sua mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de 
dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até 
hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e 
fora do palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre seca, 
insinuação muito resguardada de orelhas e bocas delatoras e 
que só entre íntimos se confia que caiba a culpa ao rei, nem 
pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens, das 
mulheres sim, por isso são repudiadas tantas vezes, e segundo, 
material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino 
bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça.» 
In “Memorial do Convento”

O Largo do Paço

«O Largo do Paço é amplo, com pavimento de grandes lajes e 
tem ao centro um dos mais belos chafarizes que o viajante tem 
visto. Os edifícios constituem alas de andar térreo e sobrado: não 
deveria ser preciso mais para habitar.» 
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Bom Jesus/Sameiro

«Quem mandou construir este sumptuoso edifício [Igreja de 
Santa Maria Madalena – Falperra] foi o arcebispo D. Rodrigo de 
Moura Teles que por aqui pontificou, tanto em religião como 
em artes, no trânsito do século XVII para o século XVIII, 
por muitos anos e quase sempre bons. Era o arcebispo um 
homenzinho de um metro e trinta que não chegava ao altar 
da Sé. Por isso é que mandou fazer os altíssimos coturnos 
que no museu se mostram, assim como os paramentos que 
parecem talhados para uma criança que quisesse brincar às 
igrejas. Com os seus sapatos de vinte centímetros não ficava o 
arcebispo transformado em gigante, mas com a ajuda da mitra, 
mais a dignidade da função, havia de sentir-se acima da gente 
comum. Mas D. Rodrigo ousou melhor de todos os arcebispos 
construtores de Braga, este foi o que viu mais longe e mais alto. 
Além das obras que fez na Sé e da Igreja de Nossa Senhora da 
Madalena, foi ele quem empreendeu a construção do Santuário 
do Bom Jesus do Monte, ali em Tenões, embora não tivesse 
o gosto de lançar a primeira pedra, pois a seu tempo morreu. 
Este D. Rodrigo de Moura Teles daria matéria para um estudo 
psicológico: nunca os mecanismos de compensação terão 
funcionado tão às claras como neste arcebispo pequenino que só 
sabia talhar pela bitola grande.»

«Ao Bom Jesus e ao Sameiro vai-se por devoção e gosto. O 
viajante foi lá por gosto. É larga a paisagem, fresco o ar neste 
Novembro de muito sol, e se artisticamente as maravilhas não 
são pródigas, há em tudo isto um sabor popular, um colorido de 
romaria que se pegou às estátuas, ao escadório, às capelas e que 
justifica abundantemente a visita. O Bom Jesus ganha em beleza 
plástica à Senhora do Sameiro, nem há sequer comparação. 
Quanto a pontos de maior ou menor devoção, não são contas do 
rosário do viajante. Siga a viagem.»
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«A felicidade, fique o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, provavelmente, um deles.»
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O que é Arte

É em esculturas – Daniel
É pintar com pincel e tinta – Salvador
É recortar papéis com tesoura – Fabiana
É tipo, fazer desenhos de alguma coisa – Tomás
É fazer bonecos com plasticina – David
É fazer desenhos – Leonor
É pintar com um pincel – Duarte
É fazer desenhos com lápis de cor – Valentina
É fazer construções na areia – Dourado
É fazer desenhos e recortar – Tomás
É pintar quadros – Ruben
É fazer desenhos com plasticina – Beatriz
É desenhar uma flor – Rodrigo
É fazer bonecos com giz – Gonçalo Sepúlveda
É pintar um peixe, recortar e colar
É fazer bonecos com plasticina – Gabriel
É fazer construções com pedras. - Gonçalo

Escola Brácara Augusta
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JI Brácara Augusta

Os alunos do Pré Escolar fizeram uma 
viagem pela literatura explorando o 
mundo fantástico das histórias analisando 
o conto literário “Alice”.
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Viagem pela Arte

Os alunos da EB da Brácara Augusta 
fizeram uma viagem pela Arte no Mundo.
Foi uma viagem de loucos onde 
tropeçamos em montes de Arte e foi 
difícil roubar alguma, para vos explanar 
aqui nas páginas desta revista, que talvez 
um dia será um resquício de arte.
Nesta viagem escolhemos cinco 
manifestações artísticas trabalhadas pelos 
alunos: Escultura, Teatro, Música, Pintura 
e Literatura.

Alunos do 1º ano

A Escultura Arte de representar um 
objeto em relevo ou três dimensões, 
moldando pedra, madeira, barro... 
(infopédia - dicionário porto editora)

Os alunos do 1º ano moldaram o barro 
e fizeram pequenas esculturas tentando 
representar o espetacular Exército de 
terracota – esculturas em terracota do 
imperador Qin (1º imperador da China). 
É uma forma de arte funerária enterrada 
com o imperador (210 – 209 aC) e cuja 
finalidade era proteger o imperador, 
mesmo depois de morto. Foi descoberta 
em 1974 na província de Shaanxi – China.
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Alunos do 2º ano

A evolução do Teatro

A palavra Teatro deriva do grego e 
significa: olhar com atenção, perceber, 
contemplar. Teatro pode ser também o 
edifício onde se vai ver as representações. 
É uma forma de arte em que um ator ou 
conjunto de atores, interpreta uma história 
ou atividades para o público em um 
determinado lugar.

O Teatro surgiu a partir do quotidiano do 
ser humano, através das suas necessidades. 
O humano primitivo caçava e era 
selvagem, por isso sentia necessidade de 
dominar a natureza. Nessas necessidades 
surgem o desenho e o teatro na sua forma 
mais primitiva.

O Teatro passou por várias fases, umas 

mais marcantes que outras. 

O teatro grego teve início em Atenas, 

na Grécia, por volta de 550 a.C.. As 

máscaras eram um instrumento essencial 

no figurino dos atores. As mulheres não 

participavam das atuações, dessa forma, as 

máscaras, podiam representar personagens 

de ambos os sexos.

O Bobo da Corte é o nome pelo qual era 
chamado o empregado da monarquia e 
encarregado de entreter o rei e a rainha e 
fazê-los rir. 

Do Renascimento temos as tragédias 
escritas por Shakespeare das quais é 
impossível não destacar “Romeu e 
Julieta”, que se tornou a história de amor 
por excelência e “Hamlet”, cuja frase 
“Ser ou não ser: eis a questão” é uma 
das mais conhecidas da língua inglesa. A 
“Commedia dell`Arte” é uma forma de 
teatro popular que aparece no século XV, 
na Itália e desenvolve-se posteriormente 
na França. As suas apresentações eram 
realizadas nas ruas e praças públicas. 

Destacam-se algumas personagens: 
Pierrot, Colombina e Arlequim. 

O Teatro de Marionetas é outra forma 
de representação.

O Teatro na escola tem uma importância 
fundamental. É ao mesmo tempo Lúdica 
e didáctica: educa, divertindo. Através do 
teatro a criança desenvolve uma série de 
competências (criatividade, desenvoltura, 
vocabulário, memorização, …) que lhe 
serão úteis na integração na vida social e 
na interação com o meio que as rodeia. 

Que personagens gostarias de representar 
se tivesses essa oportunidade? (As 
respostas foram muito variadas:  
Carochinha, os Três Porquinhos, o 
Pinóquio, o Peter Pan, João Pé de feijão, 
…)
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Alunos do 3º ano
 
Música –  Arte de combinar 
harmoniosamente vários sons, 
frequentemente de acordo com regras 
definidas.
(infopédia - dicionário porto editora) 

A música viaja por todos os momentos da 
vida do homem, até no silêncio.

A música para mim é inspiradora - Mateus
Música para mim é arte, porque é engraçada e divertida - João
A música é arte, é relaxante - Carolina
Música é movimento, som e arte - Filipa
Música é cantar, é emoção e alegria - Estrela
Música para mim é uma obra de arte com harmonia - Duarte
Música é ritmo, combinação de som e alegria - Vasco
Para mim música é a arte de cantar - B.S.R.
Música é uma arte com sentimentos calmos que transforma sentimentos de uma forma 
agradável - Leonor Mouta
É a arte de juntar sons - Mariana Gonçalves
Música é diversão - Cátia
É alegria e divertimento - Simão
É a arte de fazer sons e também de espalhar harmonia - Rodrigo Miguel

Duarte Guilherme Mateus
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Alunos do 4º ano

Pintura – Arte de pintar, técnica de aplicar 
pigmento em forma pastosa, liquida ou 
em pó a uma superfície, a fim de colori-la, 
atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. 
(Wikipédia) 

Viagem pelos géneros de pintura.

Auto retrato
Retrato que o artista faz de si mesmo

Natureza Morta
Pintura com objetos inanimados, com 
fruta, instrumentos....

Ícone
Arte pictórica religiosa. 
Identifica uma representação sacra, 
pintada sobre um painel de madeira.

Nossa Senhora com Menino Jesus.
ícone Rússia

Pedro

Natureza-morta com maçãs.
Paul Cézanne

Leonor Carvalho

Retrato 

Beatriz
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Paisagem
Designa uma parte do território, tal como 
é apreendida pelas populações. É uma 
representação  do que existe e é visível do 
espaço.

Primavera paisagem no vermelho casa, 1935
Edvard Munch

Amélia Leonia Chiuale

Pintura de género
Trata-se de um estilo sóbrio, realista, 
comprometido com a descrição de cenas 
rotineiras.

A menina e uvas.
António Rotta

Beatriz

Retrato
Género de pintura onde a intenção é 
descrever um sujeito humano.
Constituem importantes registos.

Rapariga com brinco de pérola, 1665
Johannes Vermeer

Mariana Costa
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Se fosses pintor que género pintavas?

Desenhava paisagens, porque encontrar muitos sítios bonitos para desenhar e pintar – Rafael

Desenhava paisagens, porque a Natureza é o lugar mais bonito que conheço – Santiago

Desenhava paisagens, porque eu faço muitas viagens e seria bom pintar uma das paisagens por onde passo – Lourenço

Escolheria a “Natureza morta”, porque tem um grande significado – Leonel

Pintaria Retratos, porque eu gosto de vários tipos de pessoas, os estilos, as raças ... – Mariana Santos

Pintava Pintura de Género, porque eu gosto de desenhar pessoas – Beatriz

Pintava paisagens, porque eu gosto de pintar a paisagem que vejo à minha frente – Amélia

Escolheria o ícone, porque eu gosto de pintar coisas difíceis – Pedro

Escolheria a “Natureza morta”, porque além de ser fácil de encontrar é difícil de captar a imagem e eu tenho o espírito e a capacidade 
de acreditar que sou feita para isso – Leonor Carvalho

Pintaria paisagens, porque adoro paisagens – Nuno

Pintaria paisagens, porque as paisagens foram sempre a minha fonte e inspiração – Tomás

Pintaria Retratos, porque aprendemos a fazer as caras das pessoas – Cassandra

Pintaria Paisagens, porque nós temos de reconhecer a paisagem que temos – Eva

Pintaria a “Natureza morta” porque é muito bonita – Emma

Pintaria a “Natureza morta”, porque de todos os géneros de pintura este é o meu preferido – Maria Eduarda

Pintaria Paisagem, porque acho que devíamos apreciar o que a Natureza nos dá, e para ver  a beleza dela – Leonor Teixeira

Pintaria Paisagem, porque eu acho-as muito bonitas – Leonor Soares

Pintaria o Retrato, porque podemos estar a retratar uma pessoa que foi boa – João Dinis

Pintaria o retrato, porque gosto deste género de pintura e quando eu pintei este retrato “Rapariga com brinco de pérola”, fiquei 
entusiasmado com o trabalho e quero voltar a repetir – Ricardo Carvalho
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O TEmpO DAS VIAGENS

Claude Monet, La Gare Saint-Lazare, arrivée d’un train, 1877 (pormenor)
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Ordem do rei de Espanha para que os capitães, 
pilotos, oficiais, mestres e contra-mestres 
marinheiros obedeçam a Fernão de Magalhães, 
capitão-geral da armada para Moluco e outras terras 
a descobrir. 1519-04-19. 
Portugal, Torre do Tombo.

26 setembro 1519   Data de chegada 
           ou de passagem
Cabo Desejado       Nome atribuído
(Ilhas Marianas)      Nome atual

20-09-1519
06-09-1522
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Sevilha. 20 de outubro de 1517

Era a segunda vez que um navegador, despeitado com o rei 
português, chegava a Castela disposto a convencer o monarca 
castelhano de um projeto semelhante: alcançar a Terra das 
Especiarias navegando para ocidente. Quando chega a Sevilha, 
a 20 outubro de 1517, Fernão de Magalhães tinha em mente 
um projeto semelhante ao de Colombo: só que o seu objetivo 
de chegar à Terra das Especiarias através de uma passagem 
desconhecida entre o Atlântico e o “Mar do Sul”.

Desta vez a recetividade do rei de Castela ao projeto foi 
totalmente diferente: se Colombo teve de aguardar sete longos 
anos para assinar, com os Reis Católicos, as Capitulações de 
Santa Fé, Magalhães conseguiu fazê-lo em apenas cinco meses. 

Maximiliano Transilvano, cronista da época, deixa-nos uma 
pista para esta celeridade ao afirmar que “Fernão de Magalhães 
defendia que “ainda não se sabia de ciência certa se Malaca estava 
dentro da demarcação dos portugueses ou dos espanhóis … e 
que o mais seguro de tudo era que as ilhas chamadas Molucas, de 
onde procediam todas as especiarias trazidas para Malaca, caíam 
dentro do ocidente dos castelhanos”. A clarificação desta dúvida 
era fundamental para o comércio das especiarias e esse facto, por 
si só, justificaria a rapidez da decisão real.

S. Lúcar de Barrameda. (20 de setembro de 1520) - Puerto 
de San Julian (Agosto de 1520)

Depois de uma largada simbólica em Sevilha, a armada de cinco 
naus Trinidad, capitaneada por Magalhães, Victoria, Concepción, 
Santiago e San Antonio, desceu o rio Guadalquivir e partiu do 
porto de Sanlúcar de Barrameda a 20 de setembro, rumando a 
sudoeste. (Era claro que a tentativa de encontrar a passagem seria 
pelo sul do continente americano).

Os primeiros sete meses decorreram sem grandes sobressaltos 
e levaram a armada a Puerto de San Julián, onde arribou a 31 de 
março de 1520. Fizeram-se várias escalas, como era habitual, para 
abastecer as naus de água potável, lenha, animais, frutas, legumes, etc.

A viagem de Magalhães. 
Ir e vir, dando uma volta 
à Terra.

Elvira Teixeira e Mário Moura *

* Professores da EB Palmeira e da ESM
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Curiosa foi a razão da escala no Rio de Janeiro (13 de dezembro) 
que, segundo consta, resultou da proposta do piloto português, 
João Lopes de Carvalho, que dali queria levar consigo um filho 
mestiço, de 7 anos, fruto de uma relação anterior com uma índia 
brasileira. 

No início de 1520, a 10 de janeiro, a armada chegava ao largo 
estuário do rio da Prata. Os dias seguintes foram utilizados a 
explorar uma passagem para o “mar do sul” mas a constatação 
de que só havia água doce arrefeceu as ilusões e os ânimos. 
A passagem teria de ser procurada mais a sul e no início de 
fevereiro a armada começou a travessia da foz do rio da Prata. 
Começava agora a aventura de revelar um mundo que era 
desconhecido dos europeus.

E começou de forma agreste com a passagem por locais 
inóspitos da costa argentina que teimavam em esconder os 
sinais da desejada passagem para o Mar do Sul. Para agravar a 
incerteza, a tensão e a ansiedade, a armada começou a enfrentar 
um tempo muito frio e tempestuoso que dificultava a navegação. 
Invernar e aguardar por melhores condições atmosféricas era a 
opção mais sensata. 

Tinham passado seis meses e 11 dias. O que Magalhães não 
imaginava é que esta escala, em Puerto de San Julián, iria durar 
quatro meses e 24 dias durante os quais teve de lidar, a 1 de 
abril, com um violento motim em três naus, San Antonio, 
Victoria e Concepción que pretendiam o regresso dos navios por 
considerarem que a missão falhara.

Viveram-se momentos de enorme tensão e violência, durante os 
quais um dos capitães revoltosos foi morto acabando os navios 
revoltosos por se render. Gaspar de Quesada, outro dos capitães, 
foi preso, julgado, degolado e esquartejado a 7 de abril. Juan 
de Cartagena, o terceiro, devido à sua elevada condição social, 
foi condenado a ficar em terra. Além disso, mais de 40 homens 
foram condenados à morte que Magalhães perdoou porque eram 
indispensáveis à viagem. Entre eles estava um desconhecido: 
Juan Sebastián Elcano.

Nos meses seguintes repararam-se naus e convenceram-se os 
tripulantes a prosseguir viagem. Aproveitou-se, igualmente, 
para explorar as regiões a sul e tentar encontrar a ambicionada 
passagem para o “mar do sul”. Não se descobriu a passagem e 
ainda se perdeu a primeira nau da armada que se afundou devido 
ao mau tempo. 

Foi nessa altura que tiveram contacto com nativos, nómadas 
de aspeto bastante primitivo, que se destacavam pela sua 
elevada estatura, tal como registou Pigafetta, que escreve que os 
europeus lhes chegavam pela cintura, pelo que foram chamados 
de “patagões”. 

Puerto de San Julián (26 de Agosto) Estreito de Magalhães 
(Novembro de 1520)

A 24 de agosto é ordenada a partida mas as condições 
atmosféricas adversas obrigam, dois dias depois, a nova escala 
e a nova invernada, em Puerto de Santa Cruz, e que se vai 
prolongar até 18 de outubro de 1520. Mas a sorte ia mudar e a 
21 de outubro descobrem um novo estreito após a dobragem do 
cabo das Onze Mil Virgens (uma alusão à data que coincide com 
a celebração da lenda católica da princesa Úrsula e das Onze Mil 
Virgens).

As naus San Antonio e Concepción são incumbidas de explorar 
o estreito e, após uma ansiosa espera, regressam com disparos de 
artilharia prenunciando a descoberta da passagem: é que o sabor 
constante a água salgada e a profundeza das águas eram sinais 
inequívocos da existência de uma passagem marítima. Trinta e 
dois anos depois de Bartolomeu Dias ter passado do Atlântico 
para o índico, Magalhães preparava-se para ligar o Atlântico ao 
Pacífico. Era a prova de que a Terra era circum-navegável. 

Batizado de “Canal de Todos os Santos” (numa alusão à entrada 
da armada a 1 de novembro), a História encarregar-se-ia de fazer 
justiça ao descobridor e, em 1525, o estreito recebeu o nome de 
Magalhães.
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Mas nem todos acreditavam na saída para o Oeste. Magalhães, 
que não estava disposto a desistir, ordenou às mesmas naus a 
exploração do estreito e a exploração da passagem para o “mar 
do sul”. Foi então que a nau San Antonio desertou e regressou a 
Espanha. Mas agora já não era tempo de desistir. Um ano e dois 
meses chegavam ao Cabo Deseado.

Começaram os preparativos da longa viagem pelo Pacífico. 

Cabo Deseado (28 de novembro de 1520) - Filipinas, Cebu 
(abril de 1521)

A 28 de novembro a armada iniciava a ousada travessia do 
imenso e desconhecido “Mar do Sul” que Magalhães batizaria de 
Pacífico, devido à facilidade de navegação que encontrariam nas 
suas águas.

O Equador foi ultrapassado a 13 de fevereiro, mas, em vez de 
seguir para ocidente onde ficavam as tão desejadas Molucas, 
Magalhães optou por rumar a Norte para apanhar o vento leste 
que permitia uma navegação mais veloz.  

Até encontrarem terra habitada, mais de três meses se passaram 
desde que entraram nas águas do Pacífico. Durante esse tempo, 
sem poderem aprovisionar-se de alimentos frescos, a fome e a 
sede parecem ter sido as maiores adversidades que os tripulantes 
enfrentaram, obrigando-os a ingerir o “pó do biscoito” 
impregnado com “um cheiro fétido a urina de ratos”, algumas 
peles de boi e os próprios roedores, como nos relata Pigafetta.

A 6 de março avistavam Guam e uma outra ilha, onde 
finalmente se reabasteceram de água e alguns alimentos. Aí 
deixaram um rasto de violência depois de terem morto alguns 
nativos e incendiado casas e canoas numa manifestação de força 
e de fúria do comandante, em retaliação do roubo de um bote da 
Trinidad e outros haveres. Por essa razão, apelidou-as de “Ilhas 
dos Ladrões”.

As Filipinas pareciam ser agora o próximo objetivo de 
Magalhães, provavelmente porque a ideia de que as Molucas 

não cabiam na “área de influência castelhana” determinada em 
Tordesilhas, começava a povoar a mente do capitão. Havia que 
tirar vantagem da viagem se o seu principal objetivo falhasse.

Quando a 16 de março finalmente avistaram Samar e Saluan, já 
no arquipélago depois batizado de Filipinas, tinha(m) passado 
um ano, cinco meses e 16 dias desde a partida de S. Lucar de 
Barrameda. Os dias seguintes foram utilizados para explorar o 
arquipélago, obter provisões, tratar dos enfermos e estabelecer os 
primeiros contactos humanos cordiais e proveitosos. Os vestígios 
de ouro encontrados na ilha deserta de Homonhon, a que 
chamou Aguada dos Bons Sinais, eram um bom prenúncio!

A 4 de abril a expedição ancorava em Cebu, o principal centro de 
comércio da região, onde permaneceria até 27 do mesmo mês.

A cordialidade sucedeu à tensão dos primeiros contactos 
estabelecidos com o rei local, Húmabon, aparentemente para 
fazer comércio. Ambos esperavam vantagens daquele encontro, 
pelo que Magalhães procurou de imediato converter o soberano 
ao cristianismo e garantir a sua lealdade a Carlos V, no que foi 
bem-sucedido. Havia que consolidar o domínio espanhol na 
região, o que, eventualmente, compensaria a consciência do 
fracasso da missão inicial.

Na tentativa de estabelecer alianças com reis e caciques locais, 
Magalhães parte para aquela que seria a sua última etapa na 
viagem, lançando-se no destemido e trágico combate que lhe 
custaria a vida, a 27 de abril de 1521, na ilha de Mactan.

Seria o “revoltoso” Sebastião D‘Elcano a completar a 
primeira viagem de circum-navegação do globo, por força 
das circunstâncias. Fê-lo pelo caminho que os portugueses 
tinham aberto – Rota do Cabo – contrariando as instruções que 
Magalhães havia recebido – regressar pelo “mar do Sul” depois 
de atingidas as Molucas. Se Magalhães não tivesse morrido, esta 
nunca teria a primeira viagem de cincum-navegação. 

Assim, pela força das circunstâncias, realizava-se aquela que seria 
a primeira viagem de circum-navegação do globo.
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Atlas de Fernão Vaz Dourado (c. 1520-c.1580). Originariamente, era constituído por 20 folhas duplas de 
pergaminho dobradas em duas, formando 40 folhas simples, datando de 1571. 
A imagem acima mostra-nos o Estreito de Fernão de Magalhães [Extremo sul da América do Sul: da foz do 
Rio da Prata e Patagónia à costa do Chile, do lado ocidental, e para Norte até perto da actual fronteira do 
Perú].
Portugal, Torre do Tombo.

CURIOSIDADES

Uma viagem que não era para ser de 
circum-navegação 

Se a viagem de Fernão de Magalhães 
ficou conhecida por ter sido a primeira 
de circum-navegação o plano inicial não 
era esse e tal só sucedeu porque o capitão 
morreu nas Filipinas. Foi a sua morte que 
determinou, por falta de conhecimentos 
náuticos, que os sobreviventes tivessem 
sido impelidos a desrespeitar as ordens do 
soberano espanhol, continuando a navegar 
para ocidente, violando áreas que eram 
um exclusivo dos portugueses. 

Magalhães foi o primeiro Homem a 
dar uma volta ao mundo?

Apesar da sua morte Magalhães foi 
efetivamente o primeiro homem a fazer 
uma viagem à volta do mundo. Só que o 
seu feito não foi levado a cabo de uma só 
vez e de seguida. Assim, numa primeira 
fase, ao serviço do rei de Portugal 
navegou para Oriente e acredita-se, pelo 
testemunho de autores da época, que 
chegou às ilhas de Banda e Amboíno, 
um pouco a sul da região onde viria a ser 
assassinado. Assim, quando chegou às 
Filipinas, em 1521, foi o primeiro a provar 
a esfericidade da Terra.



91 TRAJETÓRIAS  VIAGENS     

Juan Sebastian Elcano, um herói 
acidental

Condenado à morte durante a viagem, 
por ter participado numa revolta contra 
Magalhães, beneficiou de um perdão 
que poupou a vida a mais de quarenta 
revoltosos. Após a morte de sucessivos 
capitães, chega a capitão da nau Victória 
beneficiando, especialmente, da morte 
de Magalhães e da escolha de Gonzalo 
Gómez de Espinoza para comandante da 
nau Trinidad, até então capitaneada por 
Magalhães. Por fim, beneficiou do arresto 
da Trinidad, pelos portugueses, para ser 
o capitão da única nau que conseguiu 
regressar ao ponto de partida. Assim, foi 
o primeiro homem a fazer uma viagem 
de circum-navegação de uma só vez 
(teremos, naturalmente, de acrescentar 
os outros trinta e quatro marinheiros que 
conseguiram sobreviver a esta aventura).

Cinco naus à partida, uma à chegada

De Sanlúcar de Barrameda partiram cinco 
naus: a Trinidad, capitaneada por Fernão 
de Maglhães, a Victoria, a Concépción, 
a Santiago e a San Antonio. A Santiago 
foi a primeira perda em virtude de um 
naufrágio ocorrido perto do rio de Santa 
Cruz numa altura em que ainda não 
havia certezas sobre a existência de uma 
passagem entre o Atlântico e o Pacífico. A 
San Antonio desertou a meio da travessia 
do estreito de Magalhães tendo regressado 
a Espanha.

A nau Concépcion foi incendiada depois 
da morte de Magalhães, por falta de 
tripulantes como resultado do elevado 
número de baixas sofrido na zona da 
Filipinas e na travessia do Pacífico. A 
Trinidad acabaria por ser aprisionada por 
portugueses, em Ternat, pelo que a Vitória 
foi a única nau a regressar a Sevilha em 
1522.

Duzentos e quarenta marinheiros à 
partida, dezoito à chegada

Quando a armada de Fernão de 
Magalhães parte de Sevilha leva 237 
tripulantes que, em Tenerife, subiram para 
240. Ao longo da viagem com a aplicação 
de penas de degredo, execuções, mortes 
por doença, combates e emboscadas e 
ainda pelo captura e prisão de marinheiros 
por outros povos, o número de tripulantes 
que regressa a Sevilha, em setembro 
de 1522, é de 18 homens. Este número 
subirá, posteriormente, para 35 em virtude 
da libertação e regresso de alguns dos 
marinheiros aprisionados ao longo da 
viagem incluindo Espinoza, último capitão 
da Trinidad

A fome e as doenças

O escorbuto, ou mal das gengivas, é uma 
avitaminose causada pela falta de vitamina 
C e que se manifestava pelas gengivas 
ulceradas e volumosas que causavam má 
impressão. Pigafeta dá conta que nos 
três meses e três semanas que durou a 

travessia do Pacífico morreram assim 20 
tripulantes. Mas indiscutivelmente foi a 
fome uma das maiores adversidades da 
viagem em particular durante a travessia 
do Pacífico. Como não tiveram acesso a 
alimentos frescos comeram um biscoito 
que mais não era do que pó impregnado 
de vermes que exalava um cheiro fétido a 
urina de ratos. Além de biscoito reduzido 
a pó, comeram serradura e as peles de 
boi usadas nos mastros, que depois de 
demolhadas na água do mar eram postas 
em cima de brasas.

E ao fim de três anos... descobriram 
que demoraram menos um dia.

Para além dos instrumentos de orientação, 
a ampulheta era um instrumento 
fundamental na medição do tempo e 
na determinação da posição do navio. 
Foi assim que os tripulantes da Victoria 
descobriram, em Cabo Verde, que tinham 
ganho um dia na volta ao mundo. Os 
fusos horários ainda não tinham sido 
criados.
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Comemora-se este ano letivo a primeira 
viagem de circum-navegação feita pelo 
Português Fernão de Magalhães em 1519, 
numa época marcada por vários feitos dos 
navegadores portugueses, muitos deles 
estudados pela nossa turma na área de 
Estudo do Meio. 

Antigamente, não havia a certeza sobre 
a forma da Terra e Fernão de Magalhães, 
conseguiu provar que era redonda, com 
a sua viagem à volta do mundo, numa 
nau chamada “Vitória”. Esta viagem foi 
muito difícil, pois há cerca de 500 anos, 
os barcos eram lentos, movidos apenas 
pelo vento, havia poucos instrumentos de 
orientação/navegação e por isso andavam 
muitas vezes perdidos e desorientados. A 
vida dos marinheiros durante as viagens 
também era muito dura, pois passavam 
muito tempo nas naus, meses, anos… A 
alimentação também era muito pobre e 
pouco variada, ficando os navegadores 
muitas vezes doentes. 

Mas, apesar de todas as contrariedades, 
os portugueses com a sua valentia e 
determinação, partiram à aventura 
e descobriram diversos territórios e 
contribuíram para o desenvolvimento 
da humanidade, como fez Fernão de 
Magalhães, provando que se podia dar 
uma volta completa ao mundo por mar, 
entrando assim para a História. 

Para comemorar os 500 anos da viagem 
de Fernão de Magalhães, o navio-escola 
“Sagres” da Marinha Portuguesa está a 
fazer uma viagem de circum-navegação. 

Esta viagem terá a duração de um ano 
e visitará diversas cidades mundiais, 
incluindo algumas descobertas pelos 
navegadores portugueses.

Na atualidade é muito mais fácil fazer 
uma viagem à volta do mundo, pois os 
meios de transporte evoluíram imenso, 
sendo possível ir até países longínquos em 
poucas horas, utilizando por exemplo um 
avião. Os portugueses continuam a ser 
bastante “aventureiros”, pois encontram-
-se um pouco por todo o mundo, à 
procura de melhores condições de vida, 
de trabalho, e também porque está no 
sangue “Luso” o espírito de aventura e a 
descoberta de novas culturas

Da viagem de 
circum-navegação, à 
atualidade…

Escola Básica de Pousada
3º e 4º anos
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A cruz 
de terras de Vera Cruz

João Cabral
José Lopes
Rui Gonçalves *

* Alunos do 11.º ano da ESM
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Há uns anos, apareceu na Sé de Braga 
um grupo de turistas brasileiros para 
uma visita guiada, tanto à catedral como 
ao museu. Durante a visita, a guia levou 
o grupo até ao museu onde se encontra 
exposta a cruz da primeira missa celebrada 
em terras de Vera Cruz, no Brasil, e 
contou a seguinte história:

“Decorria o ano de 1500 quando a 
armada de Pedro Álvares Cabral avistou 
pela primeira vez terras desconhecidas. 
De longe, ainda no mar, avistaram as 
elevações, com frondosos arvoredos, 
recortadas pelo areal dourado e enseadas 
azuis e verdes que ponteavam aqui e ali 
com entradas de água marinha ou a foz de 
algum rio que ali se vertia no oceano. Ali 
estava a terra que haviam de pisar, a terra 
do novo mundo, onde tudo era diferente 
daquilo que eles tinham visto até então. 
Tudo era novidade, tudo era descoberta: 
as pessoas, a cor delas, as vestes, a cultura, 
os costumes, as cores da natureza, os 
cheiros, tudo lá era diferente de Portugal e 
da Europa.  

Os navegadores lusos ficaram de 
uma certa forma surpreendidos com 
aquilo que estavam a presenciar! 
Desembarcaram com alguma cautela 
e foram-se misturando com uma tribo 
que se espalhava pelo areal. A situação 
complicou-se, pois estes não falavam 
nem entendiam português, assim como 
os portugueses não percebiam nem 
entendiam a língua deles. Os indígenas, 
assustados, tinham estampada no rosto 
a violência da abordagem dos nautas 

portugueses. Os códigos eram diferentes 
mas, de improviso, o gesto foi tudo o que 
necessitavam.

Passado algum tempo, quando a euforia 
do momento já tinha passado e tudo 
estava mais calmo, Pedro Álvares Cabral 
sentou-se com o chefe da tribo, rodeando 
uma pequena figura esculpida em madeira, 
para tentarem comunicar e perceber o que 
fazia ali o povo vindo do mar e um pouco 
da cultura local. 

E foi assim que Pedro percebeu que eles 
acreditavam em vários deuses, na força 
da natureza e que não professavam a 
mesma fé. Pedro Álvares Cabral iniciou a 
evangelização daquele povo, explicando-
lhes e mostrando-lhes os símbolos da 
religião que tinham que seguir.

Após esses ensinamentos, Pedro Álvares 
Cabral, acompanhado dos religiosos que 
consigo viajavam e da sua armada, trouxe 
da sua nau uma cruz e explicou-lhes que 
esta era o principal símbolo da religião 
cristã. Essa cruz era um objeto simples, 
nada ornamentado, mas carregava a fé de 
cada um naquela expedição marítima. 

Foi essa cruz colocada num altar 
improvisado e ali, no areal, foi celebrada 
a primeira missa em solo brasileiro, 
dirigida por um dos clérigos que 
vinham nas naus. A armada chegou-se 
ao altar para agradecer pela vida e pelo 
sucesso da viagem. Os nativos saíram 
da floresta densa para admirar o ritual 
do acontecimento. Todos sentiram na 
celebração uma grande festa!”

Entretanto, um dos turistas questionou 
a guia sobre o local onde encontraram 
a cruz e esta respondeu que a cruz foi 
encontrada em terras de Vera Cruz dentro 
de uma capela antiga escondida por um 
piso falso de madeira. Inicialmente, não 
se sabia que cruz era aquela, tendo um 
historiador feito um estudo sobre a sua 
origem e, após um ano e meio, concluiu 
que foi com essa cruz que se celebrou a 
primeira missa em solo brasileiro.
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Trabalho coletivo realizado pelos alunos da EB 

da Eira Velha na Atividade de Enriquecimento 

Curricular de Artes e com a colaboração das 

professoras titulares de turma e de Inglês.
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Shmuel e Bruno voltaram a encontrar-se. 
Muitas vezes…

Entre os dois meninos começou a crescer 
uma forte amizade. Todos os dias se 
encontravam às escondidas, separados 
pela vedação de arame farpado do campo 
de concentração e partilhavam as suas 
aventuras. Bruno nunca se esquecia de 
levar alguma merenda para matar a fome 
do amigo.

Um certo dia, Bruno foi surpreendido com 
a triste notícia do desaparecimento do pai 
do Shmuel. Sem saber no que se ia meter, 
decidiu ajudá-lo a procurar o seu pai.

Cavou um buraco e passou para o outro 
lado, deixando para trás a sua roupa e 
tudo o que ele amava. Do outro lado, 
esperava-o o seu amigo com um “pijama 
às riscas” que ele vestiu rapidamente, para 
passar despercebido. Admirado com a 
coragem do Bruno, Shmuel abraçou-o 
fortemente e iniciaram a busca…

Pelo caminho, os seus olhos viram o que 
nunca imaginaram: corpos caídos nas 
valetas, pessoas a serem torturadas… 
Outras, famintas, roubavam o que podiam 
para matar a fome…

A derrota de Hitler
Nota prévia: No dia 27 de fevereiro, dia do 

75º aniversário da libertação dos prisioneiros de 

Auschwitz, fizemos uma viagem no tempo, com 

a ajuda do filme “O rapaz do pijama às riscas”, 

produzido a partir da obra literária com o mesmo 

nome da autoria de John Boyne, do qual lemos um 

pequeno excerto, no nosso manual. Descontentes 

com o desfecho da obra, decidimos alterá-lo, criando 

um pequeno texto narrativo que partilhamos aqui... 

Escola Básica de Dume
4º ano

- Shmuel, Shmuel… filho! Estou aqui… 
- sussurrou o pai, aninhado por entre um 
amontoado de pedras.

- Porque estás escondido aí? Já te 
procuramos há tanto tempo!...

Sem falar, o pai – que no passado tinha 
sido um relojoeiro famoso – abriu as 
mãos trémulas e mostrou-lhes a sua obra 
de arte: um relógio mágico que fazia parar 
o tempo!

Shmuel ficou encantado e… teve uma 
ideia:

- Vamos já parar o tempo e acabar com 
este pesadelo!

Ao toque de uma música encantada, todos 
os alemães caíram num sono profundo, 
exceto Bruno que mantinha os seus 
ouvidos tapados.

E essa melodia espalhou-se por toda a 
Terra…

Todos os judeus, felizes, saíram dos 
campos de concentração e celebraram, 
abismados, a sua liberdade!
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EB Dume - 1º ano 

Anita Lameirão

Guilherme Marin Maria José Lopes

Lourenço Pereira
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Conheci uma gotinha
Com o nome de Marinha.
Era tão pequenina 
Que cabia na unha do meu mindinho.

Quando a vir,
Avisa-me para eu lhe sorrir!
Já não a vejo há algum tempo,
Por isso, dava-lhe um abraço bem valente!

Conheci-a numa fase de crescimento
Antes de pertencer ao Mar Miramento
E já soube de aventuras,
Que ela teve:

Fez parte de uma nuvem,
Já limpou ferrugem,
Conheceu muitos mares:
O Mar Morto, o Mar Redondo e o Mar Raso…

Já foi às Ilhas Salomão,
E também ao Cazaquistão.
Num deles congelou,
E no outro evaporou.

Se já conheceu outras gotículas?!
Claro, muitas.
Se quiserem conhecer outras histórias sobre uma gotinha…
Basta pensarem na história da Marinha!!!

As viagens de Marinha, 
a gotinha

íris * 

* Aluna do 4º ano da EB de Dume
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Das excursões escolares às visitas de estudo nos 
Liceus minhotos

Rodrigo Azevedo * 

As lições das coisas.
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As visitas de estudo, também designadas, ao longo do tempo, 
como excursões escolares ou passeios pedagógicos, iniciaram-
-se no Ensino Liceal português em data desconhecida do 
século XIX. Surgem legislativamente previstas, pela primeira 
vez, na Reforma do Ensino Liceal, realizada por Jaime Moniz 
em 1895.  Assim, no Regulamento Geral é dito que: “Quando 
houver excursões para o estudo de ciências físicas ou naturais, 
de geografia ou de história, tomam-se as precauções necessárias 
a fim de que as mesmas excursões sejam feitas nas condições de 
tempo mais próprias, e sem prejuízo dos restantes exercícios. Por 
estes motivos(…) cumpre desembaraçar de aulas o mais cedo 
possível o período da tarde.” 

Em 1905, no decreto de Eduardo José Coelho, que alterou 
alguns aspetos da já referida Reforma, era destacada: “a maior 
importância que ligamos à educação moral e ainda à educação 
estética, especialmente [pelas] excursões escolares(…)”  

Assim, as excursões escolares são apresentadas como relevantes 
no contexto da educação e da instrução dos estudantes liceais.

Neste pequeno artigo vai procurar-se compreender a importância 
que lhes foi dada entre 1910 e 1974, bem como toda a encenação 
e as circunstâncias que as rodeavam, e, ainda, a interação entre 
os seus atores – professores e alunos – e a conformação ou 
transgressão às regras estabelecidas. O universo estudado é o dos 
Liceus de Braga, de Viana do Castelo e de Guimarães, os únicos 
existentes no Minho, à data do início do estudo e muito para 
além dela.

“Dirigidas pelos respetivos professores de Ciências Naturais, 
História e Desenho, tiveram estas excursões o vasto campo que 
nos oferece Guimarães com os seus aspetos geográficos, os seus 
preciosos museus, com os seus históricos monumentos, e com os 
seus estabelecimentos fabris de notória fama.

Os alunos da quarta classe visitaram o laboratório de Química 
da Escola Industrial Francisco de Holanda onde efetuaram 
diferentes trabalhos do programa dessa classe em virtude de no 
nosso Liceu não haver laboratório apropriado.” 

No início da Primeira República a grande maioria das excursões 
escolares eram realizadas dentro do perímetro urbano das 
cidades onde os Liceus funcionavam, ou, quando muito, 
alargavam-se aos seus arredores, como podemos verificar no 
texto do reitor vimaranense que acaba de ser transcrito. Os seus 
objetivos eram principalmente práticos, plasmando-se dentro das 
lições das coisas então tão em destaque na Pedagogia e, nesse 
contexto, o conhecimento prático das atividades económicas, da 
fauna, da flora e do relevo locais, dos monumentos, dos vestígios 
arqueológicos e das obras de Arte.

No Liceu Sá de Miranda este género de visitas efetuava-se com 
regularidade ao longo de cada ano letivo, como se pode verificar 
através dos dois exemplos documentais seguintes:

“Em nome do corpo docente deste Liceu, venho agradecer 
a V. Exa. [sócio gerente da Fábrica Confiança) a franqueza 
com que facilitou a entrada do curso da 7ª classe de Ciências 
acompanhado por alguns dos seus professores, em visita de 
estudo à fábrica Confiança de que V. Exa. é um dos muito 
dignos proprietários, levando o seu excesso de gentileza à oferta 
de ingredientes para o fabrico experimental de sabões” . 

“Rogo a V. Exa. o alto obséquio de interpretar, junto do 
Exmo. Dr. Manuel de Bragança, o sincero protesto do meu 

VIDAGO - Grupo dos excursionistas do Liceu de Braga, 6ª e 7ª classes (sciencias) 

(1913-1914)
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agradecimento pelo carinho, amabilidade e paciência com 
que se dignou prestar todos os esclarecimentos e demonstrar 
experimentalmente o funcionamento de vários aparelhos de 
Física, nomeadamente de radiografia, demonstrando daquela 
forma o seu acendrado amor pela instrução.” 

Estava-se em presença de visitas já bem específicas (nos dois 
casos da 7ª classe de Ciências) em que aos alunos finalistas era 
proporcionado assistir a demonstrações práticas de conteúdos 
programáticos de Ciências Naturais e de Física e Química, que 
era impossível, então, realizarem no Liceu, por falta de aparelhos 
e materiais adequados.

Nesta altura, com o desenvolvimento do transporte automóvel, 
iniciaram-se visitas a locais até então inacessíveis, mas, devido às 
limitações que as então chamadas camionetas ainda tinham e à 
má qualidade da generalidade das estradas, o seu raio era apenas 
de escassas dezenas de quilómetros. 

Logo em 1913, os alunos do Sá de Miranda vão, pela primeira 
vez, em visita de estudo à Citânia de Briteiros: “Os alunos do 
nosso Liceu, em número de 80, realizaram na quinta-feira a 
visita às ruínas da Citânia, em Briteiros, fazendo-lhes preleções 
os professores Srs. Domingos Ribeiro Braga Zicker e dr. Abílio 
Barreiros.

Também acompanharam os alunos o rev. Reitor do Liceu e os 
professores Srs. Drs. José Maria Braga da Cruz e Amaro de 
Oliveira.”  

Esta notícia, com pequenas adaptações de linguagem, poderia 
referir-se a uma visita atual. Mas ela teve um significado especial, 
pois foi a primeira visita em transporte rodoviário feita por 
alunos deste Liceu.

Com uma rede ferroviária bem mais extensa que a atual, as 
excursões realizadas a locais situados a centenas de quilómetros 
só podiam, então, ser efetuadas de comboio. Os Liceus 
minhotos já as faziam, pelo menos, desde o início do século. As 
visitas às povoações mais importantes do Minho, ao Porto e a 
Trás-do-Montes tornou-se usual. 

Com o Estado Novo este tipo de atividades manteve-se, mas, 
cada vez mais, o comboio foi substituído pelo autocarro, como 
meio preferido de deslocação, até porque este possibilitava a 
deslocação a muitas mais localidades do que aquele.

Ao contrário do acontecido com Liceus do Porto, do Centro e do 
Sul, muito particularmente de Lisboa, cujos alunos eram levados 
a excursionar por todo o país, os estudantes minhotos muito 
raramente passaram para sul da linha Coimbra-Batalha-Fátima. 

Nos relatórios feitos pelos professores sobre elas, tornados 
obrigatórios na década de 1930, usava-se geralmente um tom 
laudatório sobre o seu decurso e sobre o que tinha sido visto: 
“Foi de facto uma excursão instrutiva! Não lhe faltaram as 
belezas naturais na variedade paisagística que opõe o Minho 
a Trás-os-Montes, nem o monumento histórico ou a soberba 
realização técnica moderna, nem finalmente o aspeto folclórico; 
tudo se pôde apreciar e admirar!” 

Os reitores dispunham de significativa autonomia no 
concernente à organização das visitas de estudo. Internamente, 
na Primeira República, o facto de serem eleitos pelos seus pares, 
levava a que geralmente assumissem uma autoridade delegada 
por estes e os ouvissem e, em vários casos, respeitassem maiorias 
conjunturais contra as suas posições. Já na Ditadura Nacional e 
no Estado Novo a sua autoridade emanava de uma nomeação 
governamental, o que lhes dava uma total independência face 
ao corpo docente, formado por subordinados seus, e um 
significativo grau de discricionariedade nas decisões. Analisando 
as atas das reuniões dos órgãos existentes, verifica-se que a estes 
cabia aconselhar e dar parecer sobre as decisões dos reitores, mas 
não tinham poder deliberativo formal. 

Ouvido o Conselho sobre a duração das excursões, ficou 
determinado que, tanto quanto possível e sempre que não surjam 
outros factos se observasse o seguinte: Nos 1º, 2º, 3º e 4º Anos, 
as excursões teriam a duração de um dia; no 5º e 6º Ano, de dois 
dias; e no 7º Ano de quatro dias. 

O reitor Feliciano Ramos sintetizou aqui o usual no seu e em 
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todos os outros Liceus – o facto de os alunos dos primeiros 
anos só saírem em visita por um dia, e os dos restantes verem, 
de forma gradativa, ire, aumentado o número de dias das suas 
viagens. Muito particularmente quando os alunos eram finalistas 
e iam excursionar ao estrangeiro, essas viagens chegavam a durar 
dez dias, como sucedeu no fim dos anos 60 no novo Liceu 
criado em Braga, o Liceu feminino D. Maria II, cujas alunas 
excursionaram, mais de uma vez, pelo Centro e Sul de Portugal e 
Sul de Espanha durante uma semana ou mais. Isso era usual nos 
Liceus de Lisboa e Porto, pelo menos, cujos alunos chegaram a 
visitar a França, ou, mesmo, Marrocos.

Nos Liceus minhotos em análise estas viagens realizaram-se, 
quase sempre, em direção à Galiza. 

Os rapazes e meninas que neste Liceu, frequentam o 7º ano, 
estudam a possibilidade, com a aquiescência da Reitoria, de uma 
excursão a Santiago de Compostela e outras terras da Galiza.

O passeio, de acordo com o plano estabelecido, far-se-á com 
objetivos culturais e por forma a bem servir a formação histórica 
e artística dos alunos.

Do projeto provisório consta a partida para o dia 14 de março, às 
13 e 30 horas. Os excursionistas andarão por terras de Espanha 
nos dias 14, 15, 16 e 17 de março.

Um professor efetivo coadjuvado, entre outros, pela Diretora 
da Secção Feminina, terá a chefia superior da excursão, que é já 
tradicional nesta casa de ensino, porquanto se vem realizando há 
anos. 

Esta é uma excursão mista, com a usual vigilância apertada 
no tocante ao convívio entre alunos de ambos os sexos. Aliás, 
“apenas poderiam ser mistas as excursões do 4º e 5º Anos e as 
do 3º Ciclo.” 

Qualquer tipo de comportamento que violasse as regras de uma 
coinstrução com convivência proibida, ou muito reduzida, e 
estritamente controlada, poderia levar a que as visitas de estudo 
passassem a ser feitas separadamente pelos estudantes de cada 

um dos sexos: “O Ex.mo Senhor Reitor comunicou de seguida 
ter ficado desagradado quanto ao procedimento dos alunos e das 
alunas que tomaram parte na excursão do dia um de junho ao 
Gerês, pelo que lhe parecia possível que as próximas excursões 
fossem realizadas com separação de sexos.” 

No caso de Braga, desde a entrada em funcionamento, no início 
do ano letivo de 1964-65, do Liceu D. Maria II que se construiu 
uma forte ligação deste com o Liceu Sá de Miranda. Tal ficou-se 
a dever ao fato de boa parte do corpo docente inicial daquele 
ter vindo deste e, muito particularmente da reitora Ondina 
Barroco, ser, até à sua criação a Diretora da Seção Feminina do 
Liceu misto. Assim, normal se tornou algo original no contexto 
nacional – visitas conjuntas dos estudantes dos dois liceus: 
“Disse o Senhor Vice-Reitor que lhe era muito particularmente 
grato sublinhar o bom entendimento e a estreita colaboração 
havida entre o nosso Liceu e o Liceu Feminino no que diz 
respeito às excursões do terceiro ciclo, facto que teve como 
consequência o agradável convívio entre professores e alunos 
dos dois Liceus de Braga.” 

Boa parte destas visitas, quando decorriam fora da cidade 
em que se situava o respetivo Liceu eram, em parte, ou 
completamente subsidiadas, podendo abranger a totalidade dos 
alunos, ou aqueles cujos pais tinham dificuldades económicas. 
Entre 1910 e o fim da década de 1930 esses subsídios tinham 
quatro proveniências possíveis: o Poder Central, através do 
Ministério da Instrução Pública, rebatizado de Ministério 
da Educação Nacional, pelo Estado Novo, em 1936, ou 
do Governo Civil; as Juntas Distritais e, depois, as Juntas 
Provinciais; as Caixas Escolares; as Associações Escolares. Estas 
duas últimas instituições merecem uma menção específica. As 
Caixas Escolares, que surgiram na fase final do século XIX, 
eram um tipo de organismo que, através de pequenas quantias 
pagas pelos pais dos alunos, subsidiava várias atividades para 
escolares dos Liceus, compra de instrumentos e de aparelhos 
e assumia o pagamento das propinas dos alunos mais pobres. 
Isso mesmo, foi reconhecido, em 1913, pelo reitor bracarense 
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Alfredo Machado: “Foi ainda pelo mesmo valioso auxílio [da 
Caixa Escolar] que no ano decorrido se puderam realizar muitas 
excursões escolares, eminentemente educativas e auxiliares da 
instrução.”  As Associações Escolares, também surgidas nesse 
período, eram uma espécie de mútua dos alunos, recebendo 
quotas dos associados e organizando em conjunto com as 
respetivas Academias, Tunas, Orfeões e, ou, Grupos Cénicos, 
espetáculos, recebendo uma parte dos proventos destes. 
No fim dos anos 30 as Caixas Escolares e as Associações 
Escolares foram impositivamente extintas e os seus bens 
entregues à Mocidade Portuguesa. Este organismo totalitário 
de enquadramento dos estudantes, passou a, nesse contexto, 
ser o subsiador das visitas: “Havendo despesas a efetuar elas 
ficarão a cargo do Centro da Mocidade Portuguesa.”  Já o Poder 
Central subsidiava, de quando em vez, as visita de estudos, 
mas essencialmente durante a Primeira República, pois no 
Estado Novo essas verbas quase desapareceram, exceto quando 
subsidiavam os alunos, enquanto membros da Mocidade 
Portuguesa, para participarem em desfiles e manifestações, 
geralmente realizadas em Lisboa. Se durante a ditadura fascista 
os reitores jamais protestaram contra essa situação, o mesmo 
não sucedeu ao reitores eleitos do período de democracia liberal, 
como, por exemplo, foi o caso do reitor bracarense Ferreira 
Botelho: “Foram também os embaraços económicos que não 
permitiram no ano passado a realização de excursões escolares, 
porque o liceu não as pôde subsidiar e o Estado, embora pelos 
seus órgãos próprios as preconize como excelentes meios de 
exercer o ensino, não oferece as necessárias facilidades e até 
recusou as que já tinha concedido em anos anteriores.” 

Nas, então, pequenas cidades minhotas todos se conheciam, 
muito particularmente entre a burguesia, cujos filhos constituíam 
a enorme maioria dos alunos liceais. Tudo se criticava, no caso 
de surgirem reprovações no fim do ano letivo, e os reitores 
aproveitavam o regulamentar discurso do ano letivo, em que 
professores, alunos, pais, autoridades, jornalistas e muitas 
outras pessoas estavam presentes para responderem à letra às 
críticas de café, ou da imprensa local. Assim: “A este respeito, 

não posso deixar de lamentar sentidamente que fora do Liceu 
elas tenham sido alvo de injustíssimas referências, devidas 
exclusivamente, se não à maldade ou malévolas disposições, 
pelo menos à condenável leviandade com que alguns ousam 
sentenciar sobre assuntos do seu inteiro desconhecimento. Em 
verdade, as reprovações que, com grande constrangimento nosso, 
alguns alunos nossos tiveram que sofrer, não foram de algum 
modo devidas, nem no mínimo grau, à perda de tempo com as 
excursões escolares, como alguns despropositadamente aduziram 
contra os professores. Além de que os alunos são examinados 
apenas nas matérias dadas, o tempo gasto nestes vantajosos 
passeios representa uma parte insignificante do ano. Demais, 
durante eles o ensino, longe de ser interrompido, é praticado e 
desenvolvido mais concretamente em contacto com as coisas, 
tendo-se ainda em vista amenizar o valor da escola, alargar a 
esfera da educação pelo professor e estreitar a confraternização 
académica e dos alunos com os mestres.”  O reitor Alfredo 
Machado, demonstrou, desta forma, a importância de que as 
excursões escolares se podiam revestir. E, para além disso, 
relevou o papel dos professores na sua organização e realização 
num tempo histórico em que os transportes e os alojamentos 
se revestiam de dificuldades hoje já ultrapassadas: “Professores 
houve que, para as realizarem, levaram a sua dedicação pelo 
ensino até ao sacrifício de nada apetitosas hospedagens e 
de viagens em terceira classe, em promiscuidades que muito 
deixavam a desejar quanto a limpeza e a conforto. Eram, pois, 
dignos do mais lisonjeiro apreço. Para desejar é, portanto, que 
o Estado facilite cada vez mais o emprego do poderoso meio 
educativo de que venho falando.” 

Em diversas visitas de estudo alguns estudantes tiveram 
comportamento considerados como censuráveis e foram alvo 
de processos disciplinares e da aplicação de sanções. Tal sucedeu 
muito particularmente no Estado Novo, visto que, passou a ser 
considerado passível de análise e sanção o comportamento dos 
alunos, tanto dentro dos liceus, quanto no exterior dele, quer 
durante as atividades letivas, quer na vivência quotidiana. 
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“O comportamento dos alunos foi, na generalidade, satisfatório, 
mas os pequenos desvios que se verificaram foram objeto de 
estudo, e, muito especialmente, deram lugar à aplicação de 
pequenas penalidades.”  Este é uma referência normal decorrente 
de um controlo apertado, “e tanto para rapazes como para 
meninas a vigilância deve ser permanente.” O período que 
mais preocupava os reitores e os professores acompanhantes 
dos alunos excursionistas foi sempre o noturno, tanto quando 
se encontravam na rua, como quando se instalavam nos 
alojamentos. Isso é bem evidente, nos anos 60, por exemplo, 
nas palavras de um reitor: “De um modo geral, todas correram 
bem com ordem e disciplina, verificando-se, todavia, da parte 
dalguns alunos, uma tendência para utilizar a noite em diversões 
de vária ordem, o que motivou a intervenção enérgica dos 
professores, pelo que determina o Conselho que em futuras 
excursões o número de noites passadas fora de casa seja reduzido 
ao mínimo.”  

Aos alunos era, pois, exigido um comportamento, um aspeto, 
um porte formatado pelas convenções e pelos bons costumes, 
de quem representava perante outras povoações o seu liceu, 
e os grupos sociais de elite a que, na sua grande maioria, 
pertenciam. Daí que os reitores se comprazessem, tanto interna, 
como externamente, através de documentos enviados à tutela, a 
mostrá-lo: “Pela excursão que a academia deste Liceu fez no ano 
letivo último à histórica e linda vila de Barcelos, a imprensa local 
teve para nós muitas e extensas colunas de referências agradáveis 
que, pela sinceridade com que foram ditadas, nos enchem de 
orgulho.

Devemos salientar, diz um jornal de Barcelos, a extrema correção 
com que todos se apresentaram, trajando já universitariamente 
as suas capas e batinas com laço verde no ombro, tendo as 
suas expressões juvenis em termos comedidos e sem atitudes 
desonestas ou gestos menos convenientes ou impróprios de 
homens educados. Estudantes assim honram as suas famílias e 
seus mestres e dão a impressão de que é bem cuidada a educação 
que recebem.” 

Estas visitas eram, acima de tudo, viagens, quer se encare 
no sentido estrito da palavra, como ida a algum lado, na 
proximidade do Liceu ou bem distante dele, quer se olhe num 
sentido amplo, de deslocação para o contacto com algo que 
se ignorava, ou que se desconheciam os cambiantes, tanto na 
paisagem urbana de frequência quotidiana, por parte dos alunos, 
como numa ambiência geográfica nova. Viagens que, a maior 
parte das vezes, se procurava que fossem de conhecimento 
e de aprendizagem concreta. Que, para muitos estudantes, 
representavam a primeira saída do ambiente familiar e do 
pequeno espaço geográfico que então era todo o seu mundo. 
Também eram momentos que se queriam de convívio, entre 
alunos e professores. Mas também viagens de representação 
do liceu a que se pertencia, sob o olhar atento e crítico dos 
habitantes das povoações visitadas, e da imprensa local.

* Professor da ESM e 

CITCEM da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
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AVEIRO - Grupo dos excursionistas da 5ª classe do Liceu de Braga (1913-1914)
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Há muito tempo a questão da igualdade 
de género tem sido discutida, porém 
para muitos é um “problema” que não se 
apresenta com uma solução, e continua-se 
lutando pela liberdade e igualdade dos 
direitos da mulher. 

Sendo esse “ponto” iniciado desde 
os tempos de Grécia e Roma em que 
as mulheres eram exploradas dentro 
do sistema hierarquizado e patriarcal, 
onde o homem era o chefe da família. 
O pensamento religioso da mitologia 
também contribuiu para a visão da mulher 
num sentido menos positivo, como na 
“história” da “Caixa de Pandora”, em que 
a mulher é retratada como a causadora 
do caos libertado no mundo antigo. As 
civilizações antigas que seguiam piamente 
esse conceito e sistema de ordem social 
acabavam por pressionar mais e mais a 
mulher. Estas civilizações, ao longo de 
centenas de anos, não mudaram a sua 
conduta e postura perante a mulher, 
no entanto decorreram muitas outras 
mudanças. 

As mulheres eram censuradas, quer 
pela sociedade em geral, como pela  
própria Igreja. Os eventos em que uma 
personagem feminina participava eram 
censurados e desmoralizados, a fim de 
preservar uma sociedade patriarcal. 

Até o século XX, a luta pelos mesmos 
direitos continuou, sofrendo com a 
censura e humilhação, em que gerações de 
mulheres nasceram para ser devotas por 
completo aos seus maridos e aos afazeres 
domésticos. 

No final desse século, surgiu um 
movimento radical, que foi televisionado 
por todo o mundo, o chamado 
Feminismo: Vários grupos de mulheres 
que saíam às ruas, protestando e exigindo 
os seus direitos, no ambiente de trabalho; 
a devida liberdade de expressão; direito 
ao voto e do próprio modo de vida, que a 
prendia ao casamento.

Concluindo, a condição da mulher tem 
melhorado em vários aspectos, avançando 
para uma evolução dos sistemas sociais e 
dos costumes antigos, para uma nova fase. 
A mulher hoje tem mais independência 
e liberdade, contudo poderia ter mais 
participação em vários setores da 
sociedade.

A Viagem 
da Igualdade de Género

Lara Araújo *

* Aluna do 10.º10 da ESM
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VIAGENS pElA cIêNcIA

CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear
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Perspetiva do bosque ao nível do patamar superior com o caminho ladeado por loureiros (Laurus nobilis) e pelo choupo-negro (Populus nigra)
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Nota introdutória

A Escola Sá de Miranda possui um espaço, com cerca de 
8000 m2, vulgarmente conhecido por Quinta da Escola. Já foi 
um espaço agrícola, de cultivo de produtos hortícolas, de vinha e 
de fruteiras. Testemunham este passado a organização do espaço 
em socalcos que permitiu aumentar a espessura e horizontalizar 
o solo, facilitando a sua irrigação. Os castanheiros e choupos 
que ladeiam os patamares, algumas oliveiras, laranjeiras e 
tangerineiras, os ferros de suporte da estrutura das ramadas que 
ainda persistem, assim como o lagar e o torno da prensa para 
fermentar o suco das uvas e comprimir o bagaço, na cave, fazem 
parte desse mesmo passado.

Depois, veio o abandono!

Com ele, vieram as silvas (Silva sp.), a tradescância (Tradescancia 
fluminensis) e as invasoras lenhosas como as austrálias (Acacia 
melanoxylon) que rapidamente se expandiram e dominaram o 
espaço. 

A degradação prolongou-se no tempo até se iniciar a sua 
reabilitação.

Socalco a socalco, as silvas foram cortadas, as tradescâncias e 
as austrálias desbastadas e os castanheiros secos ou doentes 
abatidos. Com o apoio do Parque Nacional da Peneda-Gerês, na 
área mais sombria, mais arborizada da Quinta, foram plantados 
exemplares de espécies arbóreas e arbustivas autóctones, 
características dos carvalhais da nossa região. Na parte menos 
arborizada, com maior disponibilidade de luz ao nível do solo, 
permaneceu a cobertura herbácea, dominada por gramíneas,  
formando uma espécie de prado.

A Quinta no presente – um bosquete de folha caduca 

Hoje, quando subimos a ladeira de acesso à Quinta e olhamos 
em redor, vemos a organização do espaço em socalcos, reflexo 
da morfologia acidentada do terreno, com coberturas vegetais 
distintas: uma de espécies arbóreas, com árvores de grande 

Quinta da 
Escola Sá de Miranda

Augusto Sérgio Leite *

* Professor da ESM

Flor do azereiro (Prunus lusitanica)
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porte e de folha caduca, em estratos, sombria e fresca e outra de 
plantas herbáceas, mais iluminada e mais quente formando uma 
pastagem. 

A cobertura vegetal que temos hoje reflete o histórico das 
nossas atividades no passado. A Quinta não é exceção. Os jovens 
exemplares de carvalho-alvarinho (Quercus robur), de azevinho 
(Ilex aquifolium), de azereiro (Prunus lusitanica), de padreiro 
(Acer pseudoplatanus) e medronheiro (Arbutus unedo) trazidos 
do Parque Nacional da Peneda-Gerês e plantados entre os 
exemplares de castanheiro (Castanea sativa), de cerejeira-brava 
(Prunus avium), de choupo-negro (Populus nigra), de 
salgueiro-negro (Salix atrocinerea), de oliveira (Olea europaea) 
e de laranjeira (Citrus sp.) que ladeavam os socalcos, formam 
atualmente um bosquete caducifólio, próximo de um carvalhal.

Os carvalhais são florestas mistas de árvores de folha caduca 
associadas a algumas de folhagem persistente, dominados pelo 
carvalho-alvarinho e pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica). 
Constitui a cobertura vegetal primitiva da nossa região, a nossa 
floresta autóctone de maior expressão e que caracteriza de forma 
marcante a paisagem que nos rodeia.

Debaixo da copa das espécies arbóreas, sob condições de 
ensombramento, cresce uma vasta diversidade de espécies que 
constituem os estratos arbustivo e herbáceo. 

A luminosidade e a disponibilidade de sais minerais no solo são 
fatores determinantes para a sobrevivências das plantas deste 
ecossistema. 

As plantas utilizam a luz para quê? 

A luz solar é necessária para o processo fotossintético. 
Determina a quantidade de compostos orgânicos que produzem, 
vulgarmente chamados de alimento, e que as plantas irão utilizar 
para produzir a energia necessária para os seus processos vitais, 
crescimento e reprodução.

A folhagem do estrato arbóreo além de alterar a quantidade de 
luz disponível, tornando o ambiente sombrio, altera também a 

sua qualidade porque os pigmentos fotossintéticos das folhas 
superiores absorvem mais radiação solar nos comprimentos 
de onda correspondentes às cores azul e vermelho do que nos 
outros. 

Rentabilizar e maximizar o aproveitamento da luminosidade que 
incide sobre as folhas é uma questão transversal e vital para as 
plantas. Todas têm de fotossintetizar, de produzir alimento. 

As folhas apenas expostas à luz difusa, localizadas no interior 
das copas das árvores ou das plantas dos estratos arbustivo e 
herbáceo, impedidas de receberem a luz solar direta, geralmente 
são mais extensas, mais finas e de menor peso foliar do que 
as folhas mais expostas. Redistribuir as células foliares e os 
pigmentos fotossintéticos por uma maior área mas de menor 
espessura, aumenta a superfície de incidência da luz e expõe mais 
à superfície as células mais interiores da folha. Para otimizar mais 
a captação da luminosidade, estas folhas combinam este aumento 
do tamanho das suas folhas com o aumento da concentração de 
pigmentos fotossintéticos, tornando-se mais ricas sobretudo em 
clorofilas e carotenoides. 

Nos carvalhais, quando a luminosidade é drasticamente alterada, 
seja por abate do arbóreo, seja pelo fogo, as espécies mais 
exigentes de luz penetram e alteram significativamente este 
ecossistema dando origem a comunidades degradativas ou de 
substituição, vulgarmente referidas como matos, como por 
exemplo, os tojais, os urzais, os giestais ou os carquejais.

Outro fator limitante nos carvalhais é a disponibilidade de sais 
minerais no solo. Estes nutrientes vão sendo libertados à medida 
que ocorre a lenta mineralização da matéria orgânica morta, em 
particular, dos ramos e folhas, realizada pelos microrganismos do 
solo. Neste grupo, destacam-se os fungos saprófitas, aqueles que 
se alimentam de matéria orgânica morta e que frequentemente 
estabelecem simbioses com as raízes das plantas, formando as 
micorrizas. As micorrizas facilitam a absorção de nutrientes 
minerais e de água do solo pelas plantas e, ao protegerem o seu 
sistema radicular, aumentam o vigor e a sanidade das plantas. 
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Inúmeras espécies animais encontram nos carvalhais o seu 
alimento, local de refúgio e de reprodução. Assim, à vasta 
diversidade vegetal, soma-se a grande diversidade animal, 
particularmente de insetos, alguns deles em risco de extinção. A 
vaca-loura (Lucanus cervus) é o maior escaravelho europeu e uma 
das espécies de insetos em risco de extinção. Alimenta-se de 
madeira morta e em decomposição de árvores de folha caduca, 
como os carvalhos e os castanheiros. Depois do acasalamento, 
nos meses de junho e julho, as fêmeas depositam os ovos no 
interior de troncos envelhecidos e ocos. As larvas alimentam-
se durante 5 anos da madeira morta até completarem a sua 
metamorfose. Após o acasalamento, os machos morrem. 

A captura dos machos, por causa das mandíbulas utilizadas como 
adornos, e a forte redução das áreas de carvalhal sobretudo pelo 
fogo, desaparecendo os exemplares mais antigos e envelhecidos, 
constituem 2 dos principais fatores de ameaça desta espécie.

Em novembro de 2018, foram introduzidos na Quinta 3 gamos, 
2 fêmeas e um macho, este último albino. O gamo (Dama dama) 
tem uma morfologia, hábitos e comportamentos semelhantes 
aos do veado mas de menor porte físico e mais sociável com 
os humanos. É originário da Ásia Central mas, desde o século 
XX, tem sido introduzido em coutadas particulares e, mais 
recentemente, em zonas de caça turística e nacionais, de onde 
tem escapado e colonizado o ambiente natural. Em outubro 
de 2019, nasceu a primeira cria deste pequeno grupo do Sá de 
Miranda. 

No ambiente natural, em amplos espaços e onde a pressão 
humana é menor, nem sempre conseguimos observar a 
diversidade faunística dos carvalhais. Porém, se estivermos 
atentos, são inúmeras as evidências da sua presença e que 
os biólogos utilizam para o estudo e monitorização da 
biodiversidade animal. As pegadas, as fezes, as regurgitações, as 
“camas”, os ninhos, as marcações nos troncos ou arbustos finos 
e as tocas ou galerias são exemplos comuns destas evidências. 
As fezes ou as regurgitações de aves de rapina são muito 
importantes para os biólogos estudarem e monitorizarem a dieta 

alimentar de animais. Através dos pelos, dentes, ossos, escamas, 
garras, penas, sementes, etc eliminados nas fezes e regurgitações, 
eles conseguem identificar a espécie presa que constituiu a última 
refeição de um predador e mesmo acompanhar a variação da sua 
dieta alimentar ao longo do ano, consoante a disponibilidade de 
alimento. Na Quinta também podemos verificar e estudar estes 
comportamentos dos animais.

A humanidade sempre explorou os recursos naturais dos 
carvalhais, designadamente a caça, as madeiras nobres, a 
lenha, os frutos silvestres, as plantas aromáticas e medicinais 
e os cogumelos. Porém, nas últimas décadas, vastas áreas de 
carvalhais desapareceram e, com eles, toda a biodiversidade que 
os constituía. O fogo é o principal fator de ameaça e tem sido o 
grande responsável pelo recuo, degradação e fragmentação das 
grandes manchas de carvalhais. 

Os carvalhais são uma parte do nosso património natural, um 
património biológico de enorme valor, uma herança dos nossos 
antepassados e um legado que devemos transmitir às gerações 
futuras.

Fêmeas de gamo (Dama dama)
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É sabido que as plantas não têm locomoção própria. Mas, através 
da dispersão de estruturas reprodutoras, como as sementes 
(pelos animais, pelo vento e pela água), as plantas conseguiram 
disseminar-se no nosso planeta.  As plantas produtoras de 
sementes apareceram, provavelmente, na era Paleozoica, há cerca 
de 350 milhões de anos. 

A floresta tem uma longa história, que se mistura com a da 
humanidade. 

A floresta autóctone do nosso país é, hoje, a herança direta 
de períodos remotos. Ao longo dos tempos, a vegetação tem 
sofrido mudanças, respondendo a alterações climáticas e aos 
processos geológicos que deram origem às montanhas. Existiram 
em Portugal dois grandes grupos principais de vegetação, dois 
biomas, um a Norte, com uma floresta mista de influência 
mais subtropical, e outro a Sul, com vegetação de influência 
mediterrânea.

Durante as glaciações do Quaternário, na Europa, segundo 
alguns autores, o género Quercus resistiu em alguns refúgios, 
nomeadamente em Portugal. Os carvalhais de folha caduca, que 
já cobriram por completo o norte e centro de Portugal, estão a 
sofrer uma redução aterradora na nossa paisagem, por força da 
ação humana.

Hoje, vamos falar dos carvalhais de carvalho-alvarinho (Quercus 
robur), que estão entre os ecossistemas cuja riqueza faunística é 
mais elevada em Portugal continental, possuindo uma grande 
importância no que respeita à conservação da natureza. 

Caracterização geral

O carvalho-alvarinho é uma árvore de grande porte, podendo 
atingir 35 a 40 m. de altura. Possui ramos vigorosos, é monoica 
e caducifólia. O tronco é grosso, a casca cinzento acastanhada, 
escurecendo com a idade, com sulcos longitudinais profundos. 
As folhas são alternas, simples, glabras e verde-claras quando 
jovens, penatifendidas ou sinuado-lobadas, com os segmentos 
obtusos e pecíolo curto. 

E as plantas? 
Também viajam?

Adelaide Sousa *

* Professora da ESM
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O fruto é uma glande ovoide a cilíndrica (bolota), de 2 a 4 cm 
de comprimento, encerrada numa cúpula com escamas planas e 
imbricadas.

Habitat/Ecologia 

O Quercus robur é uma espécie autóctone dominante dos 
carvalhais de folha caduca do norte e centro de Portugal, 
abrangendo praticamente o norte litoral, desde o rio Minho 
até ao rio Mondego (incluindo, assim, na sua quase totalidade, 
as bacias hidrográficas destes dois rios). Por regra, esta espécie 
aparece em pequenos povoamentos ou núcleos, raramente 
constituindo matas de apreciável extensão, como se verifica no 
Parque Nacional da Peneda-Gerês em pelo menos dois locais.

Os “bugalhos”, que aparecem vulgarmente nos ramos e folhas do 
carvalho, são excrescências produzidas por um desenvolvimento 
anormal dos tecidos vegetais em pontos que sofreram a picada de 
certos insetos. A forma, tamanho, cor e composição dos bugalhos 
variam não só de acordo com as espécies de árvores afetadas, mas 
também consoante o tipo de inseto. 

Utilizações e curiosidades

Ao carvalho-alvarinho são atribuídas propriedades antissépticas 
(destrói os germes ou inibe o seu desenvolvimento, serve para 
desinfetar as feridas e certos órgãos), febrífugas (combate a 
febre) e tónicas (exerce uma ação fortificante e estimulante sobre 
o organismo, diminuindo a fadiga).

A sua bolota foi muito utilizada na alimentação antes do período 
das Descobertas, sendo que a população deste extremo ocidental 
da Europa, que não conhecia o trigo, comia um pão feito de 
farinha de bolota. Hoje é usada na alimentação do gado suíno.

Muitos bugalhos são ricos em taninos, substância usada na 
curtição do couro e no fabrico de certas tintas. Por essa razão, 
muitos são exportados.

A sua madeira, de excelente qualidade, é utilizada no fabrico 

de mobiliário, de barris para acondicionar bebidas alcoólicas e 
na construção civil (vigas e traves). Todas estas características 
levaram a uma procura e preferência, por parte dos europeus, 
pela madeira de carvalho-alvarinho, o que em muito contribuiu 
para o desaparecimento de vastas áreas deste carvalhal na 
Europa.

A solução para atenuar o desaparecimento destes exemplares da 
floresta autóctone portuguesa passa pela criação de legislação 
protetora dos carvalhais do nosso país. 

Proativamente, nós, comunidade da Escola Secundária Sá de 
Miranda, associamo-nos a esta campanha de preservação do 
carvalho alvarinho: na “Quinta do Sá” temos alguns jovens 
exemplares – trazidos do Parque Nacional da Peneda-Gerês, 
pelo professor Sérgio Leite – plantados entre outras espécies de 
árvores, sobressaindo o conjunto como um bosquete caducifólio, 
quase um carvalhal.

Adaptado de: http://serralves.ubiprism.pt/species/show/188
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Se refletirmos sobre a importância das viagens na evolução da 
humanidade, facilmente o nosso pensamento é remetido para 
a descoberta do caminho marítimo para a índia, por Vasco da 
Gama, no final do século XV, ou para viagem da Apollo 11, 
que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin até à superfície lunar, 
no ano de 1969. Talvez alguns amantes da literatura prefiram 
deambular entre obras como Viagens na Minha Terra, de Almeida 
Garrett ou Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Mas 
poucos divagarão até às Viagens do Beagle, o navio HMS Beagle 
(Her/His Majesty’s Ship), pertencente à Marinha Real Britânica, 
que empreendeu três viagens de exploração, entre 1826 e 1843, 
incluindo uma viagem de circum-navegação com o objetivo de 
explorar as terras e os mares por onde passasse.

A segunda expedição foi revolucionária e muito mais longa do 
que o esperado – durou cinco anos em vez de dois. O navio 
partiu de Inglaterra a 27 de dezembro de 1831, com a missão 
principal de efetuar um levantamento cartográfico atualizado da 
costa sul-americana. Nele embarcou, a convite do capitão Robert 
FitzRoy, Charles Robert Darwin, um jovem cientista britânico, 
com 22 anos de idade, que tentava desta forma satisfazer a 
sua curiosidade sobre locais longínquos e completar os seus 
conhecimentos na área das ciências naturais. Este tripulante 
transformaria aquilo que era mais uma exploração hidrográfica, 
numa viagem histórica que catapultaria o Beagle para a fama.

A expedição avançou para sul, pelo Oceano Atlântico, 
ignorando a Ilha da Madeira para procurar uma primeira 
acostagem em Tenerife, desiderato que não será consumado 
devido à quarentena aí imposta a todos os barcos provenientes 
de Inglaterra, com o objetivo de conter a cólera. A primeira 
paragem virá a materializar-se na ilha vulcânica de Santiago, 
arquipélago de Cabo Verde, na qual o diário de Darwin começa. 

Enquanto dados cartográficos eram confirmados a bordo, 
Darwin empreende uma visita à praia e fica fascinado com a 
geologia do lugar. Surpreende-o, em particular, uma faixa branca, 
a elevada altitude, de conchas de animais marinhos. Então, 
inspirado no livro do geólogo escocês Charles Lyell, Principles 

Beagle 
e a origem das espécies

Cristina Fertusinhos *

* Professora da ESM



116 VIAGENS pElA cIêNcIA

of  Geology, Darwin equaciona que estas observações poderão 
confirmar a tese do autor sobre a elevação e subsidência da 
crosta terrestre. Na sequência destas interpretações, Darwin 
vai-se aproximando da teoria do Uniformitarismo, em 
detrimento das ideias catastrofistas prevalecentes na época. 
Segundo essa teoria, originalmente proposta por James Hutton, 
os processos geológicos aconteceram no passado da mesma 
forma que ocorrem no presente (Princípio do Atualismo), sendo 
os acontecimentos geológicos o resultado de processos lentos 
e graduais (Princípio do Gradualismo). Por outras palavras, o 
presente seria a chave do passado e a Terra teria vários milhões 
de anos de idade e sofrera mudanças lentas ao longo da sua 
história. Estas ideias uniformitaristas terão sido basilares na 
construção do pensamento de Darwin e tê-lo-ão influenciado 
profundamente. 

A jornada continua até à costa da América do Sul, onde, ao 
chegar ao Brasil, Darwin se deslumbra com a floresta tropical. 
Permanece em terras brasileiras entre abril e julho de 1832, 
fazendo várias expedições, algumas delas a fazendas no interior. 
A incrível biodiversidade com que se depara permite-lhe 
enriquecer os seus conhecimentos sobre plantas e animais. 
Darwin qualifica a paisagem local como ‘luxuriante’. Admira 
aves, encanta-se com as borboletas, descreve exemplares 
exuberantes da flora tropical, faz análises a respeito de 
comportamentos, alimentação e estratégias de ataque de 
vários insetos, reunindo uma grande coleção de exemplares, 
surpreende-se com o clima e aborda questões de natureza 
antropológica e cultural. Contudo, em oposição à beleza destas 
terras, a escravidão também chama a atenção do naturalista, que 
se revolta com as situações desumanas que presencia, chegando 
a registar no seu diário “espero nunca mais visitar um país de 
escravos.”

A expedição vai prosseguindo ao longo da costa sul-americana, 
não sem que permita a Charles Darwin passar muito do seu 
tempo em terra, longe do navio, dando azo à sua curiosidade. 
Quando necessário, o navio retorna a alguns portos, onde, 

para além de eventuais tarefas de manutenção, se procede ao 
levantamento de correspondência. Darwin aproveita estas 
paragens para enviar para a Universidade de Cambridge, a fim de 
serem estudados por especialistas, diversos elementos das suas 
coleções (rochas, animais, plantas e fósseis), assim como os seus 
diários de viagem. 

Na zona mais meridional da América do Sul, na Patagónia (nome 
que vem do termo ‘patagão’, utilizado por Fernão de Magalhães 
em 1520 para descrever o povo nativo que acreditou serem 
gigantes), Darwin faz a descoberta de ossos fossilizados de 
mamíferos gigantes extintos. Estes fósseis viriam a confirmar-se 
serem de Megatherium, uma preguiça gigante, e de um possível 
parente gigante do tatu, o Glyptodonte. Enviados para a Europa, 
estes achados causam grande interesse entre a comunidade 
científica.

Após dobrar o Cabo Horn, o ponto mais extremo da América 
do Sul, o navio Beagle continua a sua viagem, agora no Oceano 
Pacífico e aportará nas Ilhas Galápagos que se tornarão 
incontornavelmente célebres.

As Ilhas Galápagos constituem um arquipélago cujo nome oficial 
é Arquipélago de Colón, localizado a cerca de mil quilómetros 
da costa da América do Sul. São ilhas de origem vulcânica, treze 
de maior dimensão, seis menores e ainda dezenas de ilhotas e 
rochedos, totalizando uma área terrestre de 
8 010 km². Charles Darwin permanece no arquipélago entre 15 
de setembro e 20 de outubro de 1835, tendo visitado algumas 
das ilhas. A fauna é única em termos de biodiversidade, abundam 
espécies endémicas, com variações marcadas de ilha para ilha, 
que serviriam, mais tarde, para apoiar a sua teoria. Darwin 
repara nas tartarugas de uma das ilhas, que apresentam a sua 
carapaça mais levantada na zona do pescoço, possivelmente para 
conseguir alcançar os ramos das árvores das quais se alimentam. 
Por sua vez, numa outra ilha, as tartarugas não apresentam 
esta modificação, uma vez que comem unicamente folhas 
rasteiras. Darwin dedica ainda a sua atenção a um grupo de aves 
denominadas tentilhões. Apercebe-se que, embora difiram de 
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ilha para ilha no tamanho, cor e forma dos bicos, os tentilhões 
das Galápagos apresentam uma notável semelhança entre si, 
fazendo supor uma origem comum. Inclusive, Darwin constata 
as semelhanças destas aves com os tentilhões do continente 
americano.

Os trinta dias de permanência nas Galápagos são repletos de 
observações peculiares e inovadoras. A interpretação de tão 
grande diversidade biológica é desafiante! Darwin admitirá, mais 
tarde, que os tentilhões teriam vindo do continente americano 
e que as condições existentes em cada ilha teriam condicionado 
sua evolução.

O navio HMS Beagle continua a sua rota, passando pela 
Austrália e Oceânia, pela África do Sul, retornando ao Brasil 
e, por fim, voltando a Inglaterra, onde chega a 2 de outubro 
de 1836, após uma das maiores viagens de exploração já 
empreendidas. Quando termina a viagem, Darwin já é famoso 
devido às amostras que havia enviado regularmente para o seu 
país. 

Foi esta aventura à volta do planeta que inspirou Darwin, 
que terá passado três anos e três meses em terra, nas suas 
investigações, contrapostos aos dezoito meses a bordo 
do Beagle. De facto, os fósseis e outros dados recolhidos 
permitiram-lhe transportar as ideias de Lyell para o mundo vivo. 
Assim, Darwin consegue explicar a biodiversidade e compreende 
que, à semelhança do que acontecia com a Terra, também 
os seres vivos poderiam experimentar modificações lentas e 
graduais ao longo da história do planeta.

A sua obra intitulada A Origem das Espécies, publicada em 1859 
com o nome original On the Origin of  Species by Means of  Natural 
Selection, or the Preservation of  Favoured Races in the Struggle for 
Life tornou-se a sua mais famosa publicação, uma das mais 
controversas da época vitoriana. Foi neste livro que apresentou 
a sua teoria da evolução através da seleção natural, explicando os 
mecanismos através dos quais as espécies se vão transformando 
ao longo dos tempos. Simplificadamente, a teoria assenta nos 

seguintes princípios: os seres vivos de uma espécie apresentam 
variabilidade entre si; em cada geração, alguns indivíduos são 
eliminados porque se estabelece uma luta pela sobrevivência 
(nesta premissa, é influenciado pelos Ensaios de Thomas Malthus 
sobre o crescimento da população, que leu durante a viagem no 
Beagle); nesta luta, sobrevivem os que apresentam características 
mais vantajosas; os indivíduos mais bem adaptados ao meio 
são, portanto, os que que vivem mais tempo e reproduzem-
se mais, transmitindo as suas características à descendência; 
esta reprodução diferencial conduz à acumulação de pequenas 
variações que determinam, ao longo do tempo, a evolução e o 
aparecimento de novas espécies. 

A controvérsia desta teoria reside, essencialmente, no facto de 
pôr em causa a ideia da criação divina das espécies, admitindo 
que elas evoluem e se podem transformar noutras, o que 
implicitamente incluiria a espécie humana.

Algumas reações à teoria de Darwin mostraram-se desfavoráveis 
e duras, mas os seus opositores foram perdendo argumentos, até 
que as leis da hereditariedade, propostas por Mendel em 1865, a 
bioquímica do DNA de Watson e Crick, em 1953, e a genética 
molecular dos nossos dias, cujo último avanço é a descodificação 
do genoma de numerosas espécies, vieram corroborar a maioria 
das ideias de Darwin. 

Portanto, esta teoria da evolução, conhecida por Darwinismo, 
não teria surgido sem a viagem do HMS Beagle à volta 
do mundo. Charles Darwin foi, indubitavelmente, um dos 
homens que mudou a história da ciência, bem como o lugar 
da humanidade no universo. Nas palavras com que finaliza A 
Origem das Espécies, Darwin sintetiza e clarifica aquele que acabará 
por consumar-se como um novo paradigma interpretativo 
contemporâneo para os seres vivos do nosso planeta: “Ora, 
enquanto que o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da 
gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita 
de belas e admiráveis formas, saídas de um começo tão simples, 
não têm cessado de se desenvolver e desenvolvem-se ainda.”
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Ilustração de Neno Costa para o 
cartaz da exposição do A. I. Planeta Terra em 2013, 
na Escola Sá de Miranda
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“A ambição da ciência não é abrir a porta do saber infinito, mas 
pôr um limite ao erro infinito”
Bertolt Brecht

Meu nome é Eratóstenes, nasci em Cirene1 e vivo em 
Alexandria2. Sou matemático, geógrafo, astrónomo, filósofo e 
poeta. Sou um homem curioso, procuro respostas para tudo, e, 
por isso, fui nomeado diretor da Biblioteca de Alexandria. Aqui, 
além da organização desta Biblioteca, ensino aos meus discípulos 
as várias Ciências bem como a duvidarem, a se interrogarem, a 
conjeturarem.

No ano passado fui a Syene3 e sentado na borda de um poço, 
ao meio dia do solstício do verão, reparei que o Sol se projetava 
diretamente no fundo deste. Mas, em Alexandria, cidade onde 
vivo, à mesma hora e no mesmo dia, o Farol tem uma sombra, 
pequena, mas que dá perfeitamente para me recolher nesta hora 
de tanto calor. 

Quando voltei para Alexandria, comecei a pensar com os 
meus botões: a que se deve esta diferença? Como interpreto 

A minha viagem a Syene
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Eratóstenes ensinando em Alexandria, 
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esta diferença? Se a terra fosse plana como alguns acreditam, 
apesar de estarmos no século II a.C., o Farol de Alexandria não 
projetaria qualquer sombra. Concluí então que a terra não é um 
“prato”, a terra é uma esfera4! 

Continuei a pensar e decidi tentar calcular o raio desta esfera. 
Este ano, no solstício de verão coloquei uma vara no chão e ao 
meio dia medi a sua sombra e estabeleci uma relação entre o 
comprimento da sua sombra e a altura da vara. Verifiquei que 
o comprimento da sombra era aproximadamente 1/8 da altura 
da vara. Mas os raios de Sol, por virem de muito longe, podiam 
considerar-se paralelos. Se conhecesse a distância de Alexandria 
a Syene conseguiria chegar, através desta proporção, ao raio da 
terra, pois estas duas cidades estão aproximadamente no mesmo 
meridiano. Sabia que há uns anos, Alexandre o Grande tinha 
ordenado que se calculasse a distância entre as várias cidades do 
vasto Império. No Egito, ordenou que itinerantes, agrimensores 
cuja característica era caminharem em linha reta e em passo 
regular, calculassem as distâncias entre as cidades. Consultei na 
Biblioteca a distância entre as duas cidades e concluí que era de 
5 000 estádios.

Mas se a razão entre o comprimento da sombra e a altura da vara 
era de 1 para 8, então o raio da Terra seria também 8 vezes a 
distância de Alexandria a Syene, ou seja 40 000 estádios5.

E assim fazendo uma viagem, interrogando-me e 
experimentando, cheguei à medida do raio da Terra – 
aproximadamente 6 300 km6!

Mapa do Antigo Egito segundo Heródoto
 

1 278 a. C – 194 a. C.
2 Alexandria: 31ºN; 30ºE
3 Syene (atual Assuão): 24ºN; 33ºE
4 Já Aristóteles, cerca de 350 a. C., observando as constelações e os eclipses, em 
diferentes latitudes, tinha afirmado empiricamente, que a Terra era esférica. Mais 
tarde a viagem de Fernão de Magalhães (séc. XVI) e as viagens espaciais (séc. 
XX) mais uma vez comprovaram que a Terra é esférica. No entanto, em pleno 
séc. XXI, ainda há quem acredite que a Terra é plana...
5 Como 1 estádio itinerante =1/40 esqueno egípcio e 1 esqueno = 1 200 côvados 
e 1 côvado = 0,525m logo 1 estádio = 157,5m
6 Hoje sabe-se que o raio da Terra é aproximadamente 6 371 Km
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Geralmente associamos o ano de 1918 ao fim da Primeira Guerra 
Mundial, mas se neste ano terminava uma guerra muito gráfica, 
também começava outra, desta vez contra um inimigo invisível. 
Os vírus da gripe são sazonais e sofrem constantes mutações. De 
cada vez que um vírus replica o seu genoma fá-lo de uma forma 
imprecisa, com erros. Esta imprecisão permite a evolução de 
todas as entidades providas de material genético. Pela velocidade 
de replicação dos vírus estes conseguem rapidamente evoluir 
e adaptar-se ao meio ambiente, por vezes de forma bastante 
agressiva. Não se conhece a origem geográfica do vírus influenza 
responsável pela pandemia de 1918, acredita-se, no entanto, 
que teve origem num vírus aviário e alguma influência de um 
vírus porcino. Os vírus da gripe são diferentes todos os anos e 
revelam maior expressão nos meses mais frios. Costumam ser 
transportados inicialmente por aves infetadas, que durante o 
seu ciclo migratório ajudam a espalhar o patogénico pelos dois 
hemisférios terrestres. A notícia da pandemia de H1N1 foi pela 
primeira vez reportada em Espanha, país neutro na Grande 
Guerra e que batizou esta catástrofe mundial. Outros países 
proibiram as notícias sobre a doença para não desmotivarem as 
suas tropas e populações durante a guerra. A primeira onda da 
doença terá ocorrido em janeiro e a propagação foi facilitada 
pelo movimento em massa de tropas e pela sobrepopulação dos 
espaços, que colocaram as pessoas em contacto próximo. Para 
piorar a situação, uma grande percentagem dos médicos foi 
mobilizada para os serviços militares dos seus países deixando 
a população carente dos seus serviços, por si só já bastante 
limitados. Em agosto de 1918 surgiu uma nova onda da doença 
ainda mais letal que a primeira. A primeira guerra mundial 
levou ao movimento de milhões de militares e populações. 
Resultou na morte de 9 milhões de combatentes e 7 milhões 
de civis diretamente. As más condições económicas, sociais 
e de higiene potenciaram ainda mais o desenvolvimento da 
pandemia. Estima-se que o vírus infetou um terço da população 
mundial, cerca de 500 milhões de pessoas, dos quais pelo menos 
50 milhões terão falecido, muito mais que o número de mortes 
resultantes diretamente da guerra. Este vírus matou mais nas

Gripe Espanhola
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primeiras 25 semanas do que o HIV/SIDA em 25 anos. Ao 
contrário das gripes comuns que afetam tendencialmente os 
extremos etários, a “Gripe Espanhola” afetava igualmente 
pessoas saudáveis entre os 20 e os 40 anos de idade. A alta 
letalidade em pessoas saudáveis foi uma característica única 
desta pandemia. Sem vacina nem fármacos específicos e 
eficazes, o tratamento consistia em cuidados de suporte e 
remédios sem valor científico provado. Mesmo estes cuidados 
básicos eram limitados, pois não havia ventiladores nem outros 
equipamentos de monitorização contínua dos dias de hoje. 
Escasseavam também medicamentos para tratar infeções 
bacterianas secundárias, muitas vezes a causa da morte daqueles 
que resistiam ao próprio vírus. Isolamento, quarentenas, 
melhores cuidados de higiene, uso de desinfetantes e limitação 
de ajuntamentos de pessoas foram praticados mundialmente, 
mas de forma muito desigual. Adicionalmente, os médicos da 
época não sabiam da existência de vírus influenza, nem havia 
testes diagnósticos. De facto, muitos especialistas pensavam que 
a causa da doença era a bactéria Haemophilus influenzae.

Desde 1918, o mundo experimentou mais quatro pandemias, em 
1957, 1968, 2009 e a atual pandemia de COVID-19. Nenhuma 
destas provocou tantas mortes como a de 1918. A pandemia 
de H2N2 em 1957, e a de H3N2 em 1968 resultaram cada em 
cerca de 1 milhão de mortes. O H1N1 em 2009 não chegou 
aos 0.3 milhões no primeiro ano. Especialistas acreditam que 
uma nova pandemia tão letal como a gripe espanhola não deve 
ser descartada. O vírus chinês H7N9 apresenta uma taxa de 
letalidade (mortos por número de infetados) de cerca de 39%. 
Felizmente este vírus não adquiriu a capacidade de se espalhar 
eficientemente entre pessoas, e a maior parte dos doentes 
foram infetados por contacto com aves. Caso contrário, uma 
pandemia tão grave como a de 1918 poderia ter-se repetido. 
Atualmente, o COVID-19, provocado pelo vírus SARS-CoV-2, 
apesar de não ter uma letalidade associada comparável ao H7N9 
apresenta uma formidável capacidade e eficiência de transmissão, 
potenciada pelo grande período de incubação em que a doença 
não se manifesta. A globalização desta nova pandemia é uma 

demonstração inequívoca da globalização. A facilidade de 

deslocação de pessoas e mercadorias permitiu que este último 

vírus se tenha espalhado mundialmente a partir de um pequeno 

foco infecioso como o mercado de uma cidade chinesa

As viagens são coisas boas, mas por vezes podem acarretar 

consequências imprevisíveis e devastadoras. Cabe a nós estarmos 

preparados para atuar em caso de situações graves como a que 

vivemos. Felizmente os conhecimentos médicos e as tecnologias 

evoluíram tão exponencialmente como um vírus, desde o 

século passado. Hoje estamos muito mais preparados para 

enfrentar situações difíceis como a atual e responder, ainda que 

com limitações, a calamidades de saúde pública. A pandemia 

do COVID-19 não há de ceifar tantas vidas como a “Gripe 

Espanhola”, mas deixará marcas. Tal como referido, é provável 

que sujam novas doenças semelhantes à maior pandemia do 

século passado, esperemos que a pandemia atual sirva de aviso e 

nos deixe mais bem preparados para crises futuras.
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* EB da Presa

“É um pequeno passo para um homem,

um grande passo para a Humanidade”
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Há 50 anos...
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São 20 slides em vidro, medindo 10 x 8,5 cm, dentro de 
uma caixa de madeira com uma etiqueta que identifica a sua 
proveniência e conteúdo: “Universidade de Coimbra – Instituto 
Botânico. COLECÇÃO DE DIAPOSITIVOS DE ANGOLA”. 
Falta dizer que são propriedade da Escola Sá de Miranda, 
integrando o seu valioso espólio museográfico e que os podemos 
ver ao lado de brinquedos, máscaras, utensílios do quotidiano e 
até sementes oriundos das antigas colónias portuguesas.

Estes slides, enviados à Escola acompanhados de um Guia 
Explicativo, retratam paisagens, árvores e rios de Angola e 
resultam de duas viagens levadas a cabo por Luís Carrisso - 
professor da Universidade de Coimbra e Diretor do seu Jardim 
Botânico - nos anos de 1927 e 1929. Luís Carrisso voltará a 
Angola em 1937 onde virá a morrer, inesperadamente, com 
51 anos. Destas duas viagens resultarão um filme e 36 destas 
caixas, enviadas em Julho de 1932 pela Universidade, para várias 
instituições, nomeadamente os Liceus Nacionais.

As viagens de Luís Carrisso, sob um pretexto científico - tinham 
por objetivo o estudo da botânica da nossa maior colónia -, 
escondiam um outro propósito geopolítico evidente e que 
trinta anos depois seria resumido no famoso slogan salazarista 
de “Portugal uno e indivisível do Minho a Timor” e que no 
referido guia explicativo se assume, logo no primeiro parágrafo: 
“a necessidade de uma propaganda intensa a favor do nosso 
desenvolvimento colonial” 

O interesse por África não era de agora. O século XIX tinha 
assistido a uma corrida por parte de todas as grandes potências 
europeias que, sob a capa da evangelização ou da curiosidade 
geográfica, tinham enviado a esse imenso continente inúmeras 
expedições (recordamos os nomes de Livingstone, Stanley 
ou os portugueses Serpa Pinto, Hermenegildo Capelo ou 
Roberto Ivens) que, no fundo, pretendiam materializar o 
princípio que a Conferência de Berlim de 1885 consagraria: as 
potências coloniais deveriam tomar posse efetiva dos territórios 
reclamados. É neste contexto que surgirá o Ultimato Inglês de 
1890, que tanto contribuiu para o descrédito da monarquia dos 

As viagens a Angola
do naturalista1

Luís Wittnich Carrisso

Luís Cristóvam Dias *

* Professor da ESM
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Braganças e para a ascensão das ideias republicanas. Mas isto são 
contas de outro rosário.

Voltemos a Luís Carrisso e aos seus slides. Luís Carrisso 
tinha sido “provocado”: o reputado Jardim Botânico de Kew, 
em Londres, tinha-lhe escrito uma carta na qual se dizia que 
“provavelmente não há nenhuma parte de África cuja flora tenha 
sido tão pouco investigada como a África Oriental Portuguesa”. 
Ferido no seu orgulho - lembremo-nos que Carrisso era Diretor 
do Jardim Botânico de Coimbra - inicia um plano para uma 
expedição a Moçambique. Facilidades logísticas, que decorrem 
de ter amigos próximos na administração de Angola, 
levá-lo-ão a trocar uma colónia por outra. Em 1927, durante seis 
meses, percorre Angola juntamente com outro naturalista que 
o acompanhara, Francisco de Ascensão Mendonça, recolhendo 
espécies autóctones. Regressado a Portugal começa de imediato 
a preparar uma outra expedição. Esta, a de 1929, “académica”. 
Eram treze estudantes e oito professores do Ensino Superior. 
Durante um mês e meio percorreram cerca de 6.000 km de 
estradas e picadas angolanas. É inegável o interesse político desta 
segunda expedição e da qual nascem as fotografias que podemos 
admirar na nossa caixinha de madeira.

Aí podemos ver cataratas, florestas ou desertos, coqueiros e 
embondeiros, Luanda e Lobito, terminando, como se pode 
ler no guia explicativo, com uma residência de “excelente 
arquitectura e de perfeito conforto” em Nova Lisboa (Huambo), 
apresentada como “a futura capital da colónia”. É evidente o 
apelo colonizador.

Logo no início do Guia é-nos dito, nas “Razões do 
Empreendimento”, que estes “diapositivos em vidro poderão 
pois ser facilmente utilizados por numerosos professores”. Não 
sabemos se o foram, mas sabemos que são hoje um pequeno, 
mas rico, testemunho da colonização portuguesa em África e 
uma pequenina jóia do nosso Museu. 

1 Forma pela qual, desde os séculos XVI e XVII, são conhecidos aqueles que se 

dedicavam ao estudo de tudo aquilo que se relacionava com a Natureza.
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Devo a uma colega, docente de História, a constatação de algo 
óbvio, que só uma miopia intelectual não permitia discernir: 
a globalização, como um processo de aprofundamento 
internacional da integração económica, social, cultural e política, 
impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e 
comunicação das nações, não é um facto dos tempos modernos, 
como a maioria dos estudiosos do fenómeno sugerem, datando a 
sua génese, erradamente, no século passado.

Há milhares de anos que os seres humanos têm percorrido 
longas distâncias, ligando regiões e nações, e nelas disseminando 
filosofia, religião, língua, artes e outros aspetos da cultura, para 
além da realização de trocas comerciais, objetivo primordial das 
viagens. Alguns historiadores marcam a sua origem no terceiro 
milénio antes de Cristo. De entre inúmeros exemplos do poder 
transformador dessas viagens a Oriente, impõe-se o exemplo a 
Rota da Seda.

A Rota da Seda não era uma rota única. Compreendia uma 
rede de vias que mudavam de acordo com as condições locais. 
Quinze mil quilómetros de caminhos, marginando altas cadeias 
de montanhas, desertos e mares, que ligavam a costa do mar 
Mediterrâneo, na atual Síria, a Chiang, na China, atravessando 
7 mil quilómetros entre os territórios dos atuais Iraque, Irão, 
Turquemenistão, Uzbequistão, Afeganistão e Paquistão.

Percorrido, então, por aventureiros, comerciantes, peregrinos, 
soldados, reis, sacerdotes ou simples nómadas, o percurso 
da Rota coincidia com o caminho natural que corta a Ásia 
longitudinalmente, caminho das migrações pré-históricas 
do homem africano rumo à Ásia e à Oceânia. E, em sentido 
contrário, a rota das migrações de homens que vieram da Ásia 
para dar origem a árabes, judeus e à maioria das etnias europeias. 

A utilização primitiva daquela via de comércio é atribuída 
a povos nómadas, ou seminómadas, anteriores à fundação 
do Império Persa. Sogdianos (fig. 1) (habitantes o atual 
Uzbequistão), partas, arianos e bactrianos (do atual Afeganistão) 
e os aracosianos (ocupantes do atual Paquistão) comercializavam 

Rota da Seda
viagens esquecidas para 
a globalização.

Carlos Roncon *

* Ex-professor da ESM
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seda com chineses e vendiam seus tecidos a romanos e 
cartagineses em Damasco e Antioquia, na Síria, percorrendo 
caminhos há séculos por eles conhecidos.

 

Figura 1 - Representação de Sogdiano

Tendo sido os primeiros a domesticar o bicho-da-seda, cujo 
casulo é usado como matéria-prima, os chineses guardaram a 
sete chaves o segredo da composição da seda por um período 
muito longo. Assim, também durante muito tempo, a China 
deteve monopólio da produção daquele tecido, interna e prosai-
camente usada em diversos proveitos do dia-a-dia. No entanto, 
exteriormente às fronteiras chinesas, a o artefacto era apreciado 
como um bem de luxo na confeção de roupas. Por isso, a seda 
logo se tornou, não só a principal exportação chinesa, como 
também o mais lucrativo bem comercializado através da rota, 
em detrimento de outros bens, como pedras preciosas. A essas 
circunstâncias se deve a designação de “Rota da Seda”, cunhada 
por Ferdinand von Richthofen, explorador e cientista alemão do 
século XIX.

A partir do século VI a.C., a unificação, a expansão e o controle 

territorial do Império Persa facilitaram e potenciaram o comércio 

através da Rota da Seda. Em 330 a.C., os seus caminhos 

fundavam, então, a principal rota comercial do mundo (Fig. 2), 

mais tarde robustecida pelas cidades-estados italianas e o seu 

constante intercâmbio cultural e comercial com a África e o 

Médio Oriente. Paulatinamente, durante o século XIII d.C., a 

restante Europa reabriu-se ao comércio, até então prejudicado 

durante séculos pela estrutura feudal e ausência de estradas

Figura 2 - Rota da Seda

Como corolário, Ásia, Europa e África mediterrânica passaram 
a trocar diversos produtos entre si. As caravanas transportavam 
seda, perfumes e ervas aromáticas e almíscar tibetano da China; 
ouro, marfim e peles de animais da costa africana; vinhos e 
ferro da Turquia; algodão da Índia; especiarias dos árabes; azeite 
e vinhos da Europa. Uma teia cuja importância é fielmente 
representa pelo Mapa Mundi Hereford (Fig. 3). Pintado por 
Richard de Bello, possivelmente entre os anos de 1276 e 1285, 
colocava Jerusalém como seu foco e ponto médio, com a 
Inglaterra e demais países, ditos ocidentais, marginalmente 
irrelevantes.

Nos finais do século XIV, adveio a decadência da Rota da 
Seda e do consequente fenómeno que se pode apelidar de 
“globalização” (muito antes do conceito ser utilizado pela 
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primeira vez). Nessa época, as guerras promovidas por um 
dos sucessores de Gengis Khan, Tamerlão (Timur, o coxo), 
bloqueavam com frequência as estradas da Rota, dificultando 
assim a fluidez do comércio. Outra implicação transformadora 
das trocas comerciais foi desencadeada pela conquista de 
Constantinopla pelo Império Otomano (Fig. 4), que bloqueou o 
acesso europeu à Rota da Seda.

Foi o safanão necessário para que, no século XV, um minúsculo 
país se lançasse à aventura de contornar África por mar, em 
busca de uma via alternativa, até o Extremo Oriente, mais 
económica e veloz. 

Assim, as subsequentes viagens por mar colocaram fim à epopeia 
milenar de uma rota que começou com pastores nómadas, e 

viu-se, durante séculos, invadida por uma multidão. 

Ulteriormente, apesar da importância dessa parte do mundo, 
a Rota da Seda foi historicamente esquecida por um devaneio 
economicista do chamado “orientalismo”, uma visão do Oriente 
como não merecedor de um estudo sério, porque periférico em 
relação à história da ascensão da Europa e do mundo ocidental.

No entanto, o maior legado da Rota da Seda não foram as 
mercadorias, mas a troca de ideias, tecnologias e crenças. Um 
mundo interconectado, onde as ideias foram intercambiadas, 
adaptadas e refinadas, onde judaísmo, cristianismo, budismo e 
hinduísmo se expandiram, donde surgiu a língua indo-europeia. 
Pelos seus caminhos cresceram grandes civilizações, como a do 
Egito, da Mesopotâmia, da China, da Pérsia, da índia (Fig. 5) e de 

Figura 3 - Mapa Mundi Hereford Figura 4 - Solimão I, Sultão do Império Otomano



132 VIAGENS pElA cIêNcIA

Roma. Civilizações que fundamentaram e enformaram o nosso 
mundo moderno.

Foi na índia que, numa criação de verdadeira simplicidade, surgiu 
o método de expressar todos os números pela significação de 
dez símbolos, recebendo cada símbolo  um valor por posição – a 
numeração decimal. Uma ideia que permitiu cálculo mais rápido, 
e se difundiu no Ocidente através das invasões de povos árabes, 
também criadores do símbolo sfir, ou zero.

Através da Rota da Seda, o Ocidente teve acesso à técnica 
chinesa de produção do papel, proporcionando matéria-prima a 
um engenho revolucionário: a prensa. A invenção de Gutenberg 
(Fig. 6), em 1439, permitiu a leitura de conteúdos impressos 
em várias línguas, e a disseminação em massa da aprendizagem 
a milhões de europeus. Foi a madrugada da democratização 
do conhecimento, que teve um papel fundamental no 
desenvolvimento da Renascença, Reforma e Revolução Científica 
e lançou as bases materiais para a moderna economia baseada no 
conhecimento. 

 

As grandes Viagens Marítimas, que substituíram os caminhos da 
Rota da Seda, deveram a esta parte do seu sucesso. O astrolábio 
(Fig. 7), auxiliar de navegação através da medida da altura 
dos astros acima do horizonte, teve na sua génese nas teorias 
matemáticas desenvolvidas por Euclides, Ptolomeu e outros 
célebres estudiosos da Grécia antiga. A arquitetura dos navios 
transportadores do contacto com os Novos Mundos tiverem os 
princípios utilizados pela armada chinesa.

A utilização da pólvora, também de origem chinesa, para além no 
acréscimo da produtividade na extração mineira, foi instrumento 
bélico na definição de estados europeus e na criação de impérios 
coloniais que subsistiram até ao século passado.

Figura 5 - Hampi, capital do Império Vijayanagara (índia)

Figura 6 - Prensa de Gutenberg
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Negativamente, foi através da Rota da Seda que a Europa foi 
invadida por doenças, como o sarampo, a varíola e a impactante 
peste bubónica – a Peste Negra. Esta espalhou-se pelo continente 
europeu, após ter devastado a China, a índia, o Egito, a Síria e a 
Pérsia. A doença progrediu ao ritmo de oito quilómetros por dia, 
dizimando cerca de um terço da população (Fig. 8). No entanto 
e ironicamente, a mortandade de vinte milhões de almas acabou 
por desencadear uma mudança positiva para alguns europeus: a 
criação de uma classe média; ao aniquilar grande parte da mão-
-de-obra na Europa, a peste forçou a nobreza a competir pelos 
trabalhadores sobreviventes, oferecendo salários mais elevados

Em conclusão e partindo da premissa de que Fundo Monetário 
Internacional  considera o comércio e  outras transações, as 

migração e os movimentos de pessoas e a disseminação de 
conhecimento aspetos básicos da globalização, então a Rota 
da Seda terá sido a génese de um fenómeno globalizante. A 
partir daquela, sucedeu exploração dos oceanos nos séculos 
XV e XVI, incluindo o início das viagens transatlânticas para 
o “Novo Mundo” das Américas. O movimento global de 
pessoas, bens e ideias expandiu significativamente nos séculos 
seguintes. No início do século XIX, o desenvolvimento de 
novas formas de transporte, como o navio a vapor e ferrovias, 
e as telecomunicações permitiram um intercâmbio global mais 
rápido, que foi potencialmente acelerado no século passado com 
as extraordinárias tecnologias de informação e comunicação. E 
para um remate feliz, a China propõe-se a reativar os caminhos 
que moldaram o nosso mundo, criando a Nova Rota da Seda.  
Oficialmente designada por Belt and Road Initiative. Trata-se de 
um projeto de uma série de investimentos, sobretudo nas áreas 
de transporte e infraestrutura. Esses investimentos deverão ser 
tanto terrestres (Belt), conectando a Europa, o Oriente Médio, a 
Asia e a África, quanto marítimos (Road), passando pelo Oceano 
Pacífico, atravessando o Oceano Índico e alcançando o mar 
Mediterrâneo.

Figura 7 - “Retrato de um astrónomo”, de Marco Basaiti

Figura 8 - “Peste Negra”, de Pieter Brughel
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Uma viagem ao equador.

José Luís Ribeiro *

* Físico e ex-aluno da ESM

Einstein e Eddington no Observatório da Universidade de Cambridge em 1930. 
(fotografia da Royal Astronomical Society)

“Uma coisa eu aprendi com a teoria da gravitação: nenhuma colecção de factos 
empíricos, por mais completa e abrangente que seja, pode conduzir à formulação 
de equações tão complicadas. (...) [Elas] só  podem ser descobertas através 
de um princípio matemático que seja logicamente simples e suficientemente 
poderoso para as iluminar de forma completa ou quase completa” [1]

     Albert Einstein  

A 8 de Março de 1919 zarpava do porto de Liverpool o H.S.M. 
Anselm levando a bordo, entre outros passageiros, quatro ilustres 
cavalheiros: A. Crommelin,  C. Davison, A. S. Eddington e 
E. T Cottingham. O armistício que pôs termo à devastadora 
grande guerra tinha sido assinado há apenas quatro meses. Mas 
o objectivo da viagem deste peculiar grupo não era celebrar a 
paz finalmente adquirida. Empreendiam uma longa viagem de 
meses para observar, com o maior detalhe possível, um eclipse 
do sol com uma totalidade que não excederia os 302 segundos. 
Levavam no porão estranhos objectos que incluíam as lentes 
dos telescópios astrográficos de Greenwich e de Oxford, os 
coleóstatos correspondentes que haviam sido calibrados durante 
meses para operar em latitudes não europeias, um pequeno 
telescópio de 4 polegadas e um coleóstato de 8 polegadas pedido 
expressamente à Real Academia Irlandesa. Como recurso.

A preparação da viagem tinha sido iniciada longos meses 
antes, em Março de 1917, ainda em plena grande guerra. O 
eclipse previsto para Maio de 1919 tinha sido considerado uma 
oportunidade de ouro, imperdível mesmo em tempos difíceis, 
porque o Sol teria em fundo as estrelas muito brilhantes da 
constelação das Híadas.  A sua zona de observação era grande: 
estendia-se ao longo do Atlântico, desde o norte do Brasil até 
às fímbrias do grande lago Tanganica, em África, passando 
pelo cabo das Palmas na Libéria e pela ilha do Principe, então 
território sob administração portuguesa. Razões logísticas e 
meteorológicas ditaram a escolha preliminar do norte do Brasil, 
do Principe e do Lago Tanganica como pontos possíveis para 
observação. Posterior análise, contudo, veio a excluir esta última 
possibilidade porque o Sol estaria aí já muito baixo na altura da 
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1801 por  Johann Georg von Soldern [4], bem antes de 
Einstein. É surpreendente verificar que  von Soldern invoca 
justamente a circunstância de            para obter, com uma 
precisão surpreendente, a deflexão da luz num campo gravítico 
Newtoniano: nada menos que 0.87´´ no caso de os raios 
luminosos serem quase tangentes ao Sol!  Mas, infelizmente, 
o seu trabalho permaneceu praticamente desconhecido até 
publicação recente [5]. E é seguramente ignorado por Dyson, 
Eddington e Davidson, assim como por Einstein quando, em 
1911, redescobre de novo esta mesma ideia [6]. 

Mas se a luz tem uma carga gravitacional nula e “cai” como 
todos os graves, o que significa “cair”? Se a aceleração local pode 
ser vista como uma propriedade local do meio, por que razão 
precisamos de uma fantasmagórica acção à distância (a força 
Newtoniana) para explicar a “queda” de um grave? Vale a pena 
olhar com certo detalhe para estas perguntas porque elas dão 
origem à terceira alternativa colocada pelos nossos observadores 
e têm um alcance revolucionário. 

O longo caminho de Einstein

A relatividade restrita de 1905 espelha a simetria das equações 
de Maxwell e exprime-se, do ponto de vista matemático, através 
de um espaço vectorial rígido e plano (o espaço-tempo de 
Minkowski). Privilegia os “referenciais inerciais” no sentido 
em que garante que as leis da Física são as mesmas para 
observadores que se movam uns relativamente aos outros com 
velocidades constantes. Fá-lo impondo que as observáveis físicas 
sigam regras de transformação precisas quando se muda de 
referencial inercial. Uma questão surge então de forma quase 
óbvia: será possível generalizar este princípio de covariância por 
forma a incluir também referenciais acelerados?

Após 1905, Einstein interessou-se pelo estudo da aceleração no 
contexto da relatividade restrita. Em 1907 escreveu um primeiro 
artigo [6] onde invoca,  pela primeira vez, o chamado princípio 
de equivalência: se          , então as regras da relatividade restrita 

aplicam-se a um referencial em queda livre num campo gravítico 
uniforme. Gravidade e inércia são duas faces da mesma moeda: 
formam um campo gravito-inercial. Tal como electricidade e 
magnetismo na electrodinâmica de Maxwell.   Mais tarde, em 
1911, mostrou que observações realizadas numa pequena caixa 
submetida a uma aceleração constante no espaço sem gravidade 
seriam indistinguíveis das observações feitas se a caixa estivesse 
parada num campo gravítico uniforme. Por outras palavras, o 
campo gravítico é localmente indistinguível duma aceleração. 
Mostra ainda, pela primeira vez, que os relógios no topo da 
caixa andam mais depressa do que os do fundo, concluíndo 
que o tempo se deforma na presença de um campo gravítico. E 
redescobre o argumento de von Soldern: a luz deve ser deflectida 
por grandes massas. Finalmente, em 1912 reflecte sobre um 
curioso “paradoxo” proposto originalmente por Paul Ehrenfest 
em 1908. Imagine o leitor um disco rodando em torno do seu 
eixo de simetria (fixo) com uma velocidade angular constante. 
Então, o raio de qualquer circunferência centrada no ponto 
desse eixo que intersecta o disco e desenhada na superfície do 
disco seria ortogonal à velocidade linear dos seus pontos e, logo, 
manteria o seu comprimento inalterado. Contudo, um pequeno 
elemento de arco estaria orientado paralelamente à velocidade 
dos seus pontos, sofrendo por isso uma contracção de Lorentz. 
Consequentemente, a razão entre o perímetro e o diâmetro da 
circunferência medido por um observador estacionário não seria 
igual a    . A aceleração (e logo, a gravidade) deforma o espaço. 
Juntemos as sílabas: a gravidade deforma o espaço-tempo. 
Encurva o espaço-tempo. Gravitação é apenas geometria.

Como exprimir formal e coerentemente estas ideias demora a 
Einstein mais três longos anos. Em 1912 volta a Zurique e ao 
convívio com Marcel Grossmann que o introduz nas técnicas da 
geometria diferencial. Por sugestão de Levi-Civita 
convence-se a estudar seriamente campos tensoriais e teoria 
geral da covariância. Mas o problema não é simples. Torna-
se claro que o movimento dos graves pode se descrito pelo 
tensor métrico (os graves “caem” simplesmente, seguindo 
geodésicas). Mas, infelizmente, não lhe parece possível obter o 
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totalidade, circunstância que imporia desvios refractivos muito 
inconvenientes para o que se pretendia observar.

A 10 de Novembro de 1917 o “Joint Permanent Eclipse 
Committee” [2] tinha aprovado o envio de “observadores” 
ao Sobral, no Brasil, e à ilha do Príncipe. Pediu financiamento 
ao Government Grant Committee para custear a aquisição de 
algum equipamento e as despesas das expedições (1100 libras 
esterlinas, no total; velhos tempos!). E nomeou uma sub-
comissão para tratar dos aspectos práticos e técnicos, formada 
por Sir F. W. Dyson (Astrónomo Real) e pelos Professores A. S. 
Eddington, A. Fowler e H. Turner. E é assim que, largos meses 
depois de aturado trabalho,  os nossos viajantes se afastam de 
Liverpool com destino à Madeira, onde se separam: Crommelin 
e Davidson continuam no Anselm para o Pará, no Brasil, 
enquanto que Eddington e Cottingham ficam, seguindo mais 
tarde para o porto de S. António, no Príncipe, viajando a bordo 
do navio “Portugal” da Companhia Nacional de Navegação. Aí 
chegam a 23 de Abril de 1919.

Pode a luz caír como uma pedra?

O que demandam os nossos “observadores”? Que Graal 
buscam? O que os motiva? Podemos ouvir a resposta 
directamente da sua boca, recorrendo ao relatório das missões 
que submeterão a 30 de Outubro e apresentarão a discussão 
numa reunião conjunta da Royal Society e da Royal Astronomical 
Society, realizada a 6 de Novembro de 1919, sob a presidência 
ilustre de Sir Joseph Thomson [3]:  

“O objectivo das expedições era determinar qual o efeito que um campo 
gravitacional tem na trajectória de um raio luminoso que o atravessa. Se 
exceptuarmos possíveis surpresas,  esperávamos poder confirmar uma das 
seguintes três alternativas: 

 • A trajectória da luz é insensível ao campo gravitacional.

 • A luz responde à gravitação da mesma maneira que a matéria 
ordinária e o campo gravitacional é estritamente descrito pelas leis de 
Newton. Neste caso, esperávamos observar um desvio aparente de 0.87´´ 

(para fora) na posição das estrelas localizadas muito perto do limbo do Sol.

 • A luz responde à gravitação da mesma maneira que a matéria 
ordinária e o campo gravitacional é descrito pela teoria da relatividade geral 
de Einstein. Neste caso, deveríamos observar um desvio aparente de 1.75´´ 
(para fora) na posição das estrelas muito perto do limbo.” 

O objectivo é pois de uma clareza cristalina: medir 
pequeníssimos desvios nas posições aparentes de estrelas. 
Uma viagem para olhar com olhos de ver, iluminados pela 
matemática. A primeira possibilidade parece óbvia: porque há-
de a luz ser deflectida por um campo gravítico? A relatividade 
restrita que Einstein concluiu em 1905 permite compreender 
que uma entidade que se propaga com a velocidade da luz 
tem que ter, necessariamente, massa nula. A luz deve então ser 
totalmente insensível ao campo gravítico porque tem uma carga 
gravitacional nula. Pretender que a luz seja deflectida por um 
campo gravítico parece ser o mesmo que pretender encurvar 
a trajectória de uma partícula sem carga eléctrica, usando um 
campo eléctrico. Impossível, não? 

Bem, talvez não. Há algo subtil a considerar, um pequeno 
detalhe conhecido de há muito mas quase sempre negligenciado. 
Em rigor, um corpo material tem duas massas distintas: uma 
corresponde a uma carga gravitacional (a que já se aludiu:           , 
sendo    o campo gravítico local) e outra, inercial, que caracteriza 
a forma como o dito corpo responde a acções exteriores. É esta 
segunda massa que intervém na segunda lei de Newton 
(            , sendo      a taxa de variação temporal da velocidade). 
Assim sendo, a trajectória de um corpo num campo gravítico 
dependeria do quociente das suas duas massas, visto que
            . Ora é um dado de observação experimental que          : 
os corpos caem todos da mesma maneira, independentemente da 
sua massa. Isto tem um profundíssimo significado que só agora 
começa a ficar claro: a aceleração de um grave corresponde ao 
campo gravítico local e é portanto independente da sua massa. É 
uma propriedade local do meio. Consequentemente, a luz deve 
ser “deflectida” pela gravidade. Newtoniana ou não. 

A ideia de que a luz é deflectida por um campo gravítico 
é, na verdade, antiga. Foi formulada pela primeira vez em 
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1801 por  Johann Georg von Soldern [4], bem antes de 
Einstein. É surpreendente verificar que  von Soldern invoca 
justamente a circunstância de            para obter, com uma 
precisão surpreendente, a deflexão da luz num campo gravítico 
Newtoniano: nada menos que 0.87´´ no caso de os raios 
luminosos serem quase tangentes ao Sol!  Mas, infelizmente, 
o seu trabalho permaneceu praticamente desconhecido até 
publicação recente [5]. E é seguramente ignorado por Dyson, 
Eddington e Davidson, assim como por Einstein quando, em 
1911, redescobre de novo esta mesma ideia [6]. 

Mas se a luz tem uma carga gravitacional nula e “cai” como 
todos os graves, o que significa “cair”? Se a aceleração local pode 
ser vista como uma propriedade local do meio, por que razão 
precisamos de uma fantasmagórica acção à distância (a força 
Newtoniana) para explicar a “queda” de um grave? Vale a pena 
olhar com certo detalhe para estas perguntas porque elas dão 
origem à terceira alternativa colocada pelos nossos observadores 
e têm um alcance revolucionário. 

O longo caminho de Einstein

A relatividade restrita de 1905 espelha a simetria das equações 
de Maxwell e exprime-se, do ponto de vista matemático, através 
de um espaço vectorial rígido e plano (o espaço-tempo de 
Minkowski). Privilegia os “referenciais inerciais” no sentido 
em que garante que as leis da Física são as mesmas para 
observadores que se movam uns relativamente aos outros com 
velocidades constantes. Fá-lo impondo que as observáveis físicas 
sigam regras de transformação precisas quando se muda de 
referencial inercial. Uma questão surge então de forma quase 
óbvia: será possível generalizar este princípio de covariância por 
forma a incluir também referenciais acelerados?

Após 1905, Einstein interessou-se pelo estudo da aceleração no 
contexto da relatividade restrita. Em 1907 escreveu um primeiro 
artigo [6] onde invoca,  pela primeira vez, o chamado princípio 
de equivalência: se          , então as regras da relatividade restrita 

aplicam-se a um referencial em queda livre num campo gravítico 
uniforme. Gravidade e inércia são duas faces da mesma moeda: 
formam um campo gravito-inercial. Tal como electricidade e 
magnetismo na electrodinâmica de Maxwell.   Mais tarde, em 
1911, mostrou que observações realizadas numa pequena caixa 
submetida a uma aceleração constante no espaço sem gravidade 
seriam indistinguíveis das observações feitas se a caixa estivesse 
parada num campo gravítico uniforme. Por outras palavras, o 
campo gravítico é localmente indistinguível duma aceleração. 
Mostra ainda, pela primeira vez, que os relógios no topo da 
caixa andam mais depressa do que os do fundo, concluíndo 
que o tempo se deforma na presença de um campo gravítico. E 
redescobre o argumento de von Soldern: a luz deve ser deflectida 
por grandes massas. Finalmente, em 1912 reflecte sobre um 
curioso “paradoxo” proposto originalmente por Paul Ehrenfest 
em 1908. Imagine o leitor um disco rodando em torno do seu 
eixo de simetria (fixo) com uma velocidade angular constante. 
Então, o raio de qualquer circunferência centrada no ponto 
desse eixo que intersecta o disco e desenhada na superfície do 
disco seria ortogonal à velocidade linear dos seus pontos e, logo, 
manteria o seu comprimento inalterado. Contudo, um pequeno 
elemento de arco estaria orientado paralelamente à velocidade 
dos seus pontos, sofrendo por isso uma contracção de Lorentz. 
Consequentemente, a razão entre o perímetro e o diâmetro da 
circunferência medido por um observador estacionário não seria 
igual a    . A aceleração (e logo, a gravidade) deforma o espaço. 
Juntemos as sílabas: a gravidade deforma o espaço-tempo. 
Encurva o espaço-tempo. Gravitação é apenas geometria.

Como exprimir formal e coerentemente estas ideias demora a 
Einstein mais três longos anos. Em 1912 volta a Zurique e ao 
convívio com Marcel Grossmann que o introduz nas técnicas da 
geometria diferencial. Por sugestão de Levi-Civita 
convence-se a estudar seriamente campos tensoriais e teoria 
geral da covariância. Mas o problema não é simples. Torna-
se claro que o movimento dos graves pode se descrito pelo 
tensor métrico (os graves “caem” simplesmente, seguindo 
geodésicas). Mas, infelizmente, não lhe parece possível obter o 
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totalidade, circunstância que imporia desvios refractivos muito 
inconvenientes para o que se pretendia observar.

A 10 de Novembro de 1917 o “Joint Permanent Eclipse 
Committee” [2] tinha aprovado o envio de “observadores” 
ao Sobral, no Brasil, e à ilha do Príncipe. Pediu financiamento 
ao Government Grant Committee para custear a aquisição de 
algum equipamento e as despesas das expedições (1100 libras 
esterlinas, no total; velhos tempos!). E nomeou uma sub-
comissão para tratar dos aspectos práticos e técnicos, formada 
por Sir F. W. Dyson (Astrónomo Real) e pelos Professores A. S. 
Eddington, A. Fowler e H. Turner. E é assim que, largos meses 
depois de aturado trabalho,  os nossos viajantes se afastam de 
Liverpool com destino à Madeira, onde se separam: Crommelin 
e Davidson continuam no Anselm para o Pará, no Brasil, 
enquanto que Eddington e Cottingham ficam, seguindo mais 
tarde para o porto de S. António, no Príncipe, viajando a bordo 
do navio “Portugal” da Companhia Nacional de Navegação. Aí 
chegam a 23 de Abril de 1919.

Pode a luz caír como uma pedra?

O que demandam os nossos “observadores”? Que Graal 
buscam? O que os motiva? Podemos ouvir a resposta 
directamente da sua boca, recorrendo ao relatório das missões 
que submeterão a 30 de Outubro e apresentarão a discussão 
numa reunião conjunta da Royal Society e da Royal Astronomical 
Society, realizada a 6 de Novembro de 1919, sob a presidência 
ilustre de Sir Joseph Thomson [3]:  

“O objectivo das expedições era determinar qual o efeito que um campo 
gravitacional tem na trajectória de um raio luminoso que o atravessa. Se 
exceptuarmos possíveis surpresas,  esperávamos poder confirmar uma das 
seguintes três alternativas: 

 • A trajectória da luz é insensível ao campo gravitacional.

 • A luz responde à gravitação da mesma maneira que a matéria 
ordinária e o campo gravitacional é estritamente descrito pelas leis de 
Newton. Neste caso, esperávamos observar um desvio aparente de 0.87´´ 

(para fora) na posição das estrelas localizadas muito perto do limbo do Sol.

 • A luz responde à gravitação da mesma maneira que a matéria 
ordinária e o campo gravitacional é descrito pela teoria da relatividade geral 
de Einstein. Neste caso, deveríamos observar um desvio aparente de 1.75´´ 
(para fora) na posição das estrelas muito perto do limbo.” 

O objectivo é pois de uma clareza cristalina: medir 
pequeníssimos desvios nas posições aparentes de estrelas. 
Uma viagem para olhar com olhos de ver, iluminados pela 
matemática. A primeira possibilidade parece óbvia: porque há-
de a luz ser deflectida por um campo gravítico? A relatividade 
restrita que Einstein concluiu em 1905 permite compreender 
que uma entidade que se propaga com a velocidade da luz 
tem que ter, necessariamente, massa nula. A luz deve então ser 
totalmente insensível ao campo gravítico porque tem uma carga 
gravitacional nula. Pretender que a luz seja deflectida por um 
campo gravítico parece ser o mesmo que pretender encurvar 
a trajectória de uma partícula sem carga eléctrica, usando um 
campo eléctrico. Impossível, não? 

Bem, talvez não. Há algo subtil a considerar, um pequeno 
detalhe conhecido de há muito mas quase sempre negligenciado. 
Em rigor, um corpo material tem duas massas distintas: uma 
corresponde a uma carga gravitacional (a que já se aludiu:           , 
sendo    o campo gravítico local) e outra, inercial, que caracteriza 
a forma como o dito corpo responde a acções exteriores. É esta 
segunda massa que intervém na segunda lei de Newton 
(            , sendo      a taxa de variação temporal da velocidade). 
Assim sendo, a trajectória de um corpo num campo gravítico 
dependeria do quociente das suas duas massas, visto que
            . Ora é um dado de observação experimental que          : 
os corpos caem todos da mesma maneira, independentemente da 
sua massa. Isto tem um profundíssimo significado que só agora 
começa a ficar claro: a aceleração de um grave corresponde ao 
campo gravítico local e é portanto independente da sua massa. É 
uma propriedade local do meio. Consequentemente, a luz deve 
ser “deflectida” pela gravidade. Newtoniana ou não. 

A ideia de que a luz é deflectida por um campo gravítico 
é, na verdade, antiga. Foi formulada pela primeira vez em 
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limite Newtoniano (expresso por um potencial gravítico escalar) 
a partir das suas equações. Acaba por abandonar a teoria geral 
da covariância. Afirma então: “A teoria geral de invariância 
provou ser um obstáculo. O caminho directo provou ser o único 
possível. A única coisa que é incompreensível é que eu tenha 
tido que tactear durante tanto tempo antes de encontrar o óbvio 
(das Nächstiegende)” [7]. 

Este óbvio corresponde à sua “Entwurf  Theorie” (teoria 
preliminar), que publica juntamente com M. Grossmann, em 
1913 [7], e que promove em 1914 a “Die formale Grundlage” 
(Fundamentos formais) da Relatividade Geral [8]. Esta teoria 
contém as equações de Newton para o potencial gravitacional 
como caso limite, e satisfaz a conservação do momento-energia. 
O preço pago, contudo, consistiu em adoptar restrições 
ad-hoc à covariância geral das equações de campo. O óbvio. 
E, muito importante, Einstein ficou convencido de que as suas 
equações de então podiam ser derivadas de forma única a partir 
de um princípio variacional. Afirma: “temos agora uma maneira 
inteiramente formal de obter de forma única as equações de 
campo” [8].  

Entre Março e Maio de 1915 troca correspondencia com Levi 
Civita. O ilustre matemático de Pádua diz-lhe que as suas 
equações contêm um erro mortal: não são covariantes [9]. Em 
Maio de 2015, Einstein é convidado por David Hilbert para 
proferir umas palestras em Göttingen sobre estes trabalhos. A 
“Entwurf  Theorie” é certamente discutida entre ambos. Hilbert, 
tal como Max Abraham e Gunar Nordström, também procura 
activamente uma nova teoria da gravitação. É, portanto, um 
concorrente directo.  As objecções de Levi-Civita devem ter 
estado presentes nas conversas entre ambos.  Einstein procura, 
nos meses subsequentes, ultimar o seu trabalho. Entretanto, 
Hilbert encontra um erro no artigo de Einstein de 1914 (na sua 
secção XIV, mais precisamente [9]) e, em Outubro de 1915, 
Einstein convence-se de que a sua Entwurf  Theorie está errada: 
as suas equações de campo não são covariantes nem podem ser 
obtidas de forma unívoca. Decide então mudar radicalmente a 

sua aproximação. E fá-lo de forma surpreendentemente rápida 
porque usa a sua “Entwurf  Theorie” como andaime perfeito 
para corrigir a sua construção original de 1912.

A 4 de Novembro de 1915 escreve na sua 1º comunicação à Real 
Academia Prussiana (“Sobre a Teoria Geral da Relatividade” 
[10a]): “Perdi completamente a confiança nas equações de campo 
(da “Entwurf  Theorie”) e decidi procurar uma forma mais 
natural de restingir as possibilidades. Decidi voltar ao principio 
da covariância geral das equações de campo que abandonei com 
pena três anos atrás”. Afirma ainda: “Este trabalho representa 
um verdadeiro triunfo dos métodos do cálculo diferencial geral 
desenvolvidos por Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci e Levi 
Civita”. E, num tour de force épico conclui nesse mesmo mês a 
formulação das suas equações de campo geralmente covariantes. 
Submete a 11 de Novembro uma adenda ao artigo anterior [10b]. 
Com grande satisfação verifica que as suas equações permitem 
obter, para um campo estático com simetria esférica, uma boa 
descrição da órbita de Mercúrio e do avanço do seu periélio. 
Submete então, a 18 de Novembro, um terceiro artigo [10c]. E 
calcula com precisão a magnitude do encurvamento que os raios 
luminosos que passam junto ao bordo do Sol devem sofrer: este 
corresponde a um desvio angular de 1,75´´. Aproximadamente 
o dobro do previsto com a teoria de Newton. Confirma ainda 
o desvio gravitacional para o vermelho da luz emitida pelo Sol. 
Finalmente, num quarto artigo, submetido a 25 de Novembro, 
apresenta as suas equações de campo na sua forma final [10d]. 

O pináculo da grande catedral da Física Clássica tinha nascido.  
A desconfortável acção à distancia de Newton foi substituída 
por uma estrutura formal belíssima, capaz de nos iluminar o 
Universo em larga escala com uma nova luz. E de motivar uma 
fascinante viagem ao equador.

A verificação experimental

A Relatividade Geral produz resultados significativamente 
diferentes da teoria de Newton quando estão em jogo 
velocidades próximas da da luz, campos gravitacionais muito 
intensos ou ambas as coisas. Einstein propôs muito cedo dois 

testes astronómicos: o desvio gravitacional para o vermelho 
das linhas espectrais da luz solar e a deflexão da luz das estrelas 
rasante ao bordo do Sol. O primeiro era tecnicamente muito 
difícil para a época [11]. E o segundo também, exigindo este 
observações delicadas durante um eclipse total do Sol.  Em 
geral, os astrónomos ignoraram ambas as propostas. Houve 
contudo uma excepção: Erwin F. Freundlich, um jovem 
astrónomo do Observatório de Berlim. Em 1911 Freundlich 
tomou conhecimento do problema (através de um estudante, 
Leo Pollak) e ofereceu-se para fazer medições da luz de estrelas 
rasante ao planeta Júpiter. Uma missão impossível, visto que 
o ângulo esperado de deflexão era de apenas 0,02”. Einstein 
visita o Observatório em 1912 e realiza ele próprio algumas 
investigações experimentais [12, 13]. Pede em 1913 a W. W.  
Campbell fotografias de eclipses solares anteriores para análise. 
Sem sucesso. E co-organiza com Freundlich, em 1914, uma 
expedição à Crimeia para observar o eclipse de 21 de Agosto. 
Sem sucesso. A equipa de observadores é presa por espionagem 
à chegada, na sequência do assassinato em Sarajevo do 
Arquiduque Franz Ferdinand e da sua mulher. A grande guerra 
tinha começado.

O Reino Unido estava agora em guerra com a Alemanha e as 
comunicações científicas tornaram-se praticamente inexistentes. 
Apesar disso, Eddington tomou conhecimento dos trabalhos de 
Einstein logo em 1916, através do holandês Willelm de Sitter. 
Interessa-se enormemente pela nova teoria e pelas possibilidades 
de testes experimentais [14]. Discute o problema com F. Dyson, 
o experiente astrónomo real, que lhe propõe, imediatamente, 
o eclipse de 29 de Maio de 1919 como a ocasião ideal para 
um teste experimental à nova teoria [15] . Os dados estão pois 
lançados. 

As medidas realizadas pelos observadores que embarcaram 
no H.S.M. Anselm não foram simples. No Sobral, durante o 
eclipse, foi possível fotografar com sucesso sete estrelas usando 
a objectiva de 4 polegadas. Estas estrelas foram novamente 
fotografadas de 14 a 18 de Julho para obter referências de 
comparação. A calibração não foi simples e foi realizada 

Fotografia tirada por Eddington e Cottingham no Príncipe a 29 de maio de 
1919. Esta imagem foi oferecida a Einstein. Após a sua morte, passou a integrar 
o espólio do arquivo de Shelby White e Leon Levy do Instituto de Estudos 
Avançados de Princeton. 
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limite Newtoniano (expresso por um potencial gravítico escalar) 
a partir das suas equações. Acaba por abandonar a teoria geral 
da covariância. Afirma então: “A teoria geral de invariância 
provou ser um obstáculo. O caminho directo provou ser o único 
possível. A única coisa que é incompreensível é que eu tenha 
tido que tactear durante tanto tempo antes de encontrar o óbvio 
(das Nächstiegende)” [7]. 

Este óbvio corresponde à sua “Entwurf  Theorie” (teoria 
preliminar), que publica juntamente com M. Grossmann, em 
1913 [7], e que promove em 1914 a “Die formale Grundlage” 
(Fundamentos formais) da Relatividade Geral [8]. Esta teoria 
contém as equações de Newton para o potencial gravitacional 
como caso limite, e satisfaz a conservação do momento-energia. 
O preço pago, contudo, consistiu em adoptar restrições 
ad-hoc à covariância geral das equações de campo. O óbvio. 
E, muito importante, Einstein ficou convencido de que as suas 
equações de então podiam ser derivadas de forma única a partir 
de um princípio variacional. Afirma: “temos agora uma maneira 
inteiramente formal de obter de forma única as equações de 
campo” [8].  

Entre Março e Maio de 1915 troca correspondencia com Levi 
Civita. O ilustre matemático de Pádua diz-lhe que as suas 
equações contêm um erro mortal: não são covariantes [9]. Em 
Maio de 2015, Einstein é convidado por David Hilbert para 
proferir umas palestras em Göttingen sobre estes trabalhos. A 
“Entwurf  Theorie” é certamente discutida entre ambos. Hilbert, 
tal como Max Abraham e Gunar Nordström, também procura 
activamente uma nova teoria da gravitação. É, portanto, um 
concorrente directo.  As objecções de Levi-Civita devem ter 
estado presentes nas conversas entre ambos.  Einstein procura, 
nos meses subsequentes, ultimar o seu trabalho. Entretanto, 
Hilbert encontra um erro no artigo de Einstein de 1914 (na sua 
secção XIV, mais precisamente [9]) e, em Outubro de 1915, 
Einstein convence-se de que a sua Entwurf  Theorie está errada: 
as suas equações de campo não são covariantes nem podem ser 
obtidas de forma unívoca. Decide então mudar radicalmente a 

sua aproximação. E fá-lo de forma surpreendentemente rápida 
porque usa a sua “Entwurf  Theorie” como andaime perfeito 
para corrigir a sua construção original de 1912.

A 4 de Novembro de 1915 escreve na sua 1º comunicação à Real 
Academia Prussiana (“Sobre a Teoria Geral da Relatividade” 
[10a]): “Perdi completamente a confiança nas equações de campo 
(da “Entwurf  Theorie”) e decidi procurar uma forma mais 
natural de restingir as possibilidades. Decidi voltar ao principio 
da covariância geral das equações de campo que abandonei com 
pena três anos atrás”. Afirma ainda: “Este trabalho representa 
um verdadeiro triunfo dos métodos do cálculo diferencial geral 
desenvolvidos por Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci e Levi 
Civita”. E, num tour de force épico conclui nesse mesmo mês a 
formulação das suas equações de campo geralmente covariantes. 
Submete a 11 de Novembro uma adenda ao artigo anterior [10b]. 
Com grande satisfação verifica que as suas equações permitem 
obter, para um campo estático com simetria esférica, uma boa 
descrição da órbita de Mercúrio e do avanço do seu periélio. 
Submete então, a 18 de Novembro, um terceiro artigo [10c]. E 
calcula com precisão a magnitude do encurvamento que os raios 
luminosos que passam junto ao bordo do Sol devem sofrer: este 
corresponde a um desvio angular de 1,75´´. Aproximadamente 
o dobro do previsto com a teoria de Newton. Confirma ainda 
o desvio gravitacional para o vermelho da luz emitida pelo Sol. 
Finalmente, num quarto artigo, submetido a 25 de Novembro, 
apresenta as suas equações de campo na sua forma final [10d]. 

O pináculo da grande catedral da Física Clássica tinha nascido.  
A desconfortável acção à distancia de Newton foi substituída 
por uma estrutura formal belíssima, capaz de nos iluminar o 
Universo em larga escala com uma nova luz. E de motivar uma 
fascinante viagem ao equador.

A verificação experimental

A Relatividade Geral produz resultados significativamente 
diferentes da teoria de Newton quando estão em jogo 
velocidades próximas da da luz, campos gravitacionais muito 
intensos ou ambas as coisas. Einstein propôs muito cedo dois 

testes astronómicos: o desvio gravitacional para o vermelho 
das linhas espectrais da luz solar e a deflexão da luz das estrelas 
rasante ao bordo do Sol. O primeiro era tecnicamente muito 
difícil para a época [11]. E o segundo também, exigindo este 
observações delicadas durante um eclipse total do Sol.  Em 
geral, os astrónomos ignoraram ambas as propostas. Houve 
contudo uma excepção: Erwin F. Freundlich, um jovem 
astrónomo do Observatório de Berlim. Em 1911 Freundlich 
tomou conhecimento do problema (através de um estudante, 
Leo Pollak) e ofereceu-se para fazer medições da luz de estrelas 
rasante ao planeta Júpiter. Uma missão impossível, visto que 
o ângulo esperado de deflexão era de apenas 0,02”. Einstein 
visita o Observatório em 1912 e realiza ele próprio algumas 
investigações experimentais [12, 13]. Pede em 1913 a W. W.  
Campbell fotografias de eclipses solares anteriores para análise. 
Sem sucesso. E co-organiza com Freundlich, em 1914, uma 
expedição à Crimeia para observar o eclipse de 21 de Agosto. 
Sem sucesso. A equipa de observadores é presa por espionagem 
à chegada, na sequência do assassinato em Sarajevo do 
Arquiduque Franz Ferdinand e da sua mulher. A grande guerra 
tinha começado.

O Reino Unido estava agora em guerra com a Alemanha e as 
comunicações científicas tornaram-se praticamente inexistentes. 
Apesar disso, Eddington tomou conhecimento dos trabalhos de 
Einstein logo em 1916, através do holandês Willelm de Sitter. 
Interessa-se enormemente pela nova teoria e pelas possibilidades 
de testes experimentais [14]. Discute o problema com F. Dyson, 
o experiente astrónomo real, que lhe propõe, imediatamente, 
o eclipse de 29 de Maio de 1919 como a ocasião ideal para 
um teste experimental à nova teoria [15] . Os dados estão pois 
lançados. 

As medidas realizadas pelos observadores que embarcaram 
no H.S.M. Anselm não foram simples. No Sobral, durante o 
eclipse, foi possível fotografar com sucesso sete estrelas usando 
a objectiva de 4 polegadas. Estas estrelas foram novamente 
fotografadas de 14 a 18 de Julho para obter referências de 
comparação. A calibração não foi simples e foi realizada 

Fotografia tirada por Eddington e Cottingham no Príncipe a 29 de maio de 
1919. Esta imagem foi oferecida a Einstein. Após a sua morte, passou a integrar 
o espólio do arquivo de Shelby White e Leon Levy do Instituto de Estudos 
Avançados de Princeton. 
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independentemente por Davidson e Furner, com resultados 
muito semelhantes. A análise de diferentes fotografias permitiu 
associar um valor médio e um erro provável para a deflexão 
da luz de 1,98”    0,12”. Pelo contrário, as fotografias feitas 
com a objectiva astrográfica de 8 polegadas em conjunção com 
o coleóstato de 16 polegadas foram quase inúteis porque as 
imagens ficaram difusas e desfocadas. Foi adoptado o mesmo 
método de calibração para 16 fotografias, tendo-se obtido um 
valor estimado para a deflexão de 0.93” (próximo do desvio 
Newtoniano), mas com um enorme e não quantificado erro.

No Príncipe, as coisas também não foram fáceis. Na manhã 
de 29 de Maio houve uma forte tempestade até às 11h 30´. 
Meia hora antes do período de observação o sol era visível mas 
filtrado por nuvens. A observação foi feita entre as as 
14h 13´e as 14h 18´. Foram registadas 16 fotografias: 
Cottingham disparava as fotografias enquanto verificava o 
mecanismo do coleóstato e Eddington substituía os filmes. 
Foi usado o telescópio de Oxford montado numa estrutura de 
madeira construída localmente.  Curiosamente, estas nuvens 
ligeiras  revelaram-se um filtro fotográfico favorável [3]. 

Após a observação, havia a intenção de fazer fotografias para 
calibração no mesmo local. Contudo, uma greve da Companhia 
Nacional de Navegação marcada para o final de Junho alterou 
estes planos.  O último vapor para Lisboa estava agendado para 
12 de Junho e tinha a lotação esgotada. Era contudo a última 
hipótese segura de saída. O Governo português é contactado 
e ordena que o Administrador local requisite lugares para 
observadores e bagagem. E assim Eddington e Cottingham 
deixam apressadamente o Príncipe a 12 de Junho. Depois de 
transbordo em Lisboa, chegam a Liverpool a 14 de Julho.

As fotografias de calibração não foram pois feitas no local. 
Foram usadas fotografias registadas em Oxford por F. A. 
Bellamy, e a diferença de escala entre Oxford e o Príncipe 
compensada usando fotografias obtidas no Principe antes do 
eclipse. Das fotografias registadas apenas duas foram usadas para 
avaliação quantitativa da deflexão de duas estrelas. Os quatro 

valores assim obtidos não são em rigor independentes (há apenas 
duas fotografias), e a propagação de erros devido à compensação 
de escala é difícil. Não obstante,  os relatores conseguiram definir 
um valor médio e uma incerteza associada: 1,61”    0,30”.

Os resultados obtidos no Sobral (apenas com o telescópio 
pequeno) e os obtidos no Principe foram então considerados 
em conjunto, tendo sido atribuído aos primeiros um maior peso 
estatístico. As conclusões finais são expressas sem qualquer 
hesitação: “as expedições deixam poucas dúvidas de que a luz 
é deflectida na vizinhança do Sol e de que o valor da deflexão 
está de acordo com o valor proposto por Einstein na sua Teoria 
Geral da Relatividade. Dado o grande interesse do resultado 
é talvez adequado repetir as medidas em futuros eclipses” [3]. 
Estas conclusões são aceites pelos presentes, com uma notável 
excepção: Oliver Lodge [15, 16]. Desde então, os métodos e 
as decisões tomadas na análise dos resultados obtidos foram 
escrutinados exaustivamente e, apesar da polémica ocorrida no 
final da década de 1970 [17], são hoje consensualmente aceites.  

O início de uma nova era

A primeira consequência destas expedições e das suas conclusões 
foi a instantânea fama mundial de Einstein tornado o arquétipo 
do génio solitário [18]. A segunda, e mais importante, foi a 
notoriedade da teoria. A Relatividade Geral foi manchete 
de primeira página do Times e a comunidade dos Físicos 
reconheceu-a como uma obra magistral. Forma, juntamente com 
a Mecânica Quântica, um pilar fundamental da física actual. E, tal 
como a Mecânica Quântica, tem passado com grande distinção 
todos os testes experimentais a que foi submetida. Por exemplo, 
para que os satélites do sistema global de posicionamento (GPS) 
consigam localizar um objecto na superfície da Terra com uma 
precisão de um metro é necessário medir o tempo com uma 
precisão de uma parte em 1013. Para que esta extraordinária 
precisão seja possível é absolutamente necessário incorporar 
correcções relativistas que resultam de os satélites se moverem 
(em relação à Terra) num campo gravitacional não uniforme. 

!!""# !!$  

 

!!""# !!$  

 

 !"
!
=#$
"!

 

 

 !"
!"

 

 

 !"
!
= !# $
!

 

 

 !
"
!
= #

!#
$
"!

 

 

!"= !"  

 

!  

 

!!""# !!$ ±%"" !&  

 

!!""# !!$  

 

!!""# !!" ±$"% !!$  

 

!"#"$  



141 TRAJETÓRIAS  VIAGENS     

Eis mais um exemplo de como a aventura do pensamento 
e o desenvolvimento da ciência fundamental originam, 
inesperadamente, novas possibilidades.  

A Relatividade Geral representa um enorme triunfo intelectual 
da Humanidade (“one of  the most momentous, if  not the most 
momentous, pronouncements of  human thought”, para citar 
o The Times). O seu formalismo representa o instrumento 
mais preciso de que dispomos para descrever o movimento dos 
corpos celestes ou o desenvolvimento do Universo em larga 
escala. O modelo cosmológico padrão, a previsão e a detecção 
de ondas gravitacionais, a compreensão (parcial) dos buracos 
negros, com os seus horizontes de acontecimentos e esferas de 
fotões, são triunfos impossíveis sem este belo e clássico pilar da 
Física. 

Contudo, permanece uma tensão não resolvida com o pilar 
quântico da Física. E isso é enormemente estimulante: nada 
é definitivo. Em 1965, no seu discurso Nobel, Feynman 
afirmou [19]: “Há sempre outra maneira de dizer a mesma 
coisa que não se parece de todo com a forma original. Eu 
não sei porque é que isto é assim. De alguma forma, penso 
que resultará da simplicidade da natureza. (…) Talvez algo 
seja simples se permitir descrições de maneiras diferentes e 
que não sejam imediatamente percebidas como equivalentes”. 
Exploram-se  hoje múltiplas formas de exprimir a relatividade 
geral e a mecânica quântica. Talvez destas brincadeiras, algo 
infantis, resulte a superação destas tensões através de avanços 
inesperados e surpreendentes.  E, claro, talvez surjam renovados 
motivos para outras fascinantes viagens!  
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Designação 
Sextante

Descrição
Instrumento científico utilizado no âmbito das práticas pedagógicas nas aulas de Física. 
Trata-se de um sextante, em metal, com lupa para observação da escala, munido de 
nível. Encontra-se dentro de uma caixa triangular de madeira. Compõe-se de um quadro 
angular metálico com o limbo graduado. Instaladas no quadro há várias lunetas e um 
espelho. O sextante é um instrumento usado na navegação para medir a altura acima 
do horizonte dos astros como a Estrela Polar ou o Sol. Desta medida deduz-se depois a 
latitude e a longitude do lugar.

N.º de Inventário 
ME/402849/367

Museu da
Escola Sá de 
Miranda

Joana Lopes *

* Professora da ESM



Designação
Planetário com esfera de vidro

Descrição
Planetário utilizado com fins pedagógicos nas aulas de Geografia. O Planetário é um 
instrumento de Astronomia. O presente modelo tem representado, numa estrutura 
metálica, os 12 signos do zodíaco e os Pontos Cardeais (Norte, Sul, Este, Oeste). 
Superiormente, encontra-se representado um planetário, também em metal, onde está 
representado no centro o Sol, logo em seguida, os planetas Mercúrio e Vénus; Terra 
(esta representada sobre a forma de um Globo Terrestre) e em seu redor a sua Lua; 
posteriormente, Marte, Cintura de Asteroides, Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno. A 
esfera de vidro é revestida de pequenas estrelas no seu interior. Essa esfera assenta sobre 
uma estrutura em madeira, onde tem uma chave para dar à corda, de modo a simular 
o movimento de translação e de rotação. O mecanismo não se encontra funcional. O 
perímetro da circunferência mede 141 cm. Consta do inventário de 1910, do Lyceu 
Nacional Central de Braga, com a descrição “Um Planetário com esfera de vidro”.

N.º de Inventário
ME/402849/350
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