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SOLUÇÕES: 122 VEZES.

O

que é o tempo? É o que dizem os relógios?
É o que está nos livros de história? É o que
está nas agendas e calendários? Os mais novos
acham que o tempo demora muito tempo a passar
e querem crescer depressa. Os adultos acham que
tudo passa a correr e gostavam de voltar a ser
crianças para poderem ter todo o tempo do mundo.
Só por volta dos sete anos de idade é que as crianças
começam a perceber melhor as horas e os minutos.
Antes disso, há a hora de comer, a hora de ir para
a escola, a hora de brincar, a hora de dormir e a hora
de acordar. Nessa altura o relógio chama-se pai,
mãe ou avós. O tempo é a junção de três ideias,
o passado, o presente e o futuro, mas na verdade
só se conhecem pessoas, pelicanos ou zebras
que vivam aqui e agora, no tempo presente.
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QUANTOS TEMPOS? CONTA QUANTAS VEZES APARECE
A PALAVRA «TEMPO» NESTA REVISTA. VAMOS DAR-TE UMA PISTA,
É MAIS DE UMA E MENOS DE MIL. GRANDE AJUDA, HÃ?
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Uma moeda
chamada tempo

MARIANA RIO
A ILUSTRADORA
CONVIDADA
FALA-NOS SOBRE SI.
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Lengalengas

ESTES SÍMBOLOS
ESTÃO ESPALHADOS
PELA REVISTA PARA
TE AJUDAR.
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Nasci no Porto em 1986.
Quando era pequena
adorava desenhar, ler,
escrever e inventar histórias
ora com palavras, ora com
imagens. Um dia, descobri
que queria ser ilustradora

e nunca desisti de perseguir
esse objetivo. Licenciei‑me
em Design pela FBAUP,
estudei na Polónia e
especializei‑me em ilustração.
Agora, trabalho a partir do
meu estúdio no Porto para
editoras, associações e
empresas espalhadas pelo
mundo. Gosto de aprender
coisas novas todos os dias.
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OS TEUS DIAS

OS ANOS EM CENTÍMETROS
JÁ REPARASTE QUE CRESCES SEM DAR POR ISSO?
UM DIA, A TUA T-SHIRT PREFERIDA PARECE TER
ENCOLHIDO. NOUTRO, OS TEUS PÉS NÃO CABEM
NOS TÉNIS. UMA MANHÃ, AS CALÇAS DE GANGA
RECUSAM-SE A APERTAR O BOTÃO PARA, LOGO EM
SEGUIDA, UM VIZINHO QUE JÁ NÃO TE VÊ HÁ DOIS
MESES DIZER: «DESTE UM GRANDE PULO!» É POR
ESSAS E POR OUTRAS QUE UM MEDIDOR DE PAREDE
COMO O QUE VÊS NA ILUSTRAÇÃO À DIREITA TE VAI
AJUDAR A TOMAR NOTA, EM CENTÍMETROS, DE COMO
VAIS CRESCENDO. O MEDIDOR CLÁSSICO É EM FORMA
DE GIRAFA E JÁ DEVES TER PERCEBIDO PORQUÊ.
CONVENCE OS TEUS PAIS A PINTAR UMA GIRAFA
NA PAREDE DO TEU QUARTO E USA-A PARA MEDIRES
O TEU CRESCIMENTO.
2
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Os teus dias têm uma agenda invisível,
que se repete durante todo o ano
letivo. De manhã, tens de te levantar,
tomar banho, vestir, tomar o pequeno-almoço e ir para a escola, onde convém
chegares a horas. Na escola, frequentas
as aulas e estás sempre à espera do
recreio, para brincares com os teus
amigos. Quando voltas para casa, tens
de fazer os TPC e estudar. Com a ajuda
da internet, navegas em segundos por
sites e pelo mundo do conhecimento.
E, quando dás por ela, são horas de
jantar, e pouco depois, horas de deitar.
Nas férias, pequenas ou grandes,
como as do verão, tudo muda. Podes
passar grande parte do dia a brincar,
ficas a pé até mais tarde e de manhã
não ouves o despertador porque ele
também está de férias.

HORAS NA BARRIGA A TUA BARRIGA TEM UM RELÓGIO
SECRETO QUE FAZ A DIGESTÃO DO QUE COMES. NEM TODOS
OS ALIMENTOS LEVAM O MESMO TEMPO: UMA FEIJOADA DEMORA
CERCA DE CINCO HORAS, ENQUANTO UMA MAÇÃ OU BOLA DE
BERLIM DEMORAM APROXIMADAMENTE DUAS HORAS. ESTE
VERÃO, FAZ UMA LISTA DO TEMPO DE DIGESTÃO DOS ALIMENTOS
PARA SABERES QUANDO PODES TOMAR BANHO NA BANHEIRA,
MERGULHAR NA PISCINA OU NADAR NO MAR OU RIO. MAS,
SEMPRE QUE TIVERES A BARRIGA A DAR HORAS (SIGNIFICA
ESTARES COM FOME), VOLTA A COMER.
3
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SOLUÇÕES: A MAÇÃ E A SENHORA GANHAM RUGAS COM O TEMPO. OS OBJETOS SÓ PARECEM VELHOS SE NÃO LHES LIMPARES O PÓ. OS CATOS VIVEM 200 ANOS E O GATO TEM SETE VIDAS PARA GASTAR EM 10 ANOS.

O TEMPO,
ESSE
GRANDE
ESCULTOR

O TEMPO VOA
TEMPUS FUGIT SIGNIFICA «O TEMPO FOGE» E COSTUMA TRADUZIR-SE
POR «O TEMPO VOA». A EXPRESSÃO APARECE ESCRITA EM MUITOS
RELÓGIOS E DEVIA APARECER EM TUDO O QUE EXISTE. MAS NEM TUDO
PARECE O TEMPO QUE TEM. ASSINALA NESTA ILUSTRAÇÃO O QUE
GANHA RUGAS COM A PASSAGEM DO TEMPO E O QUE MANTÉM O
ASPETO POR MAIS QUE O TEMPO PASSE, O SER VIVO COM MAIS TEMPO
DE VIDA, E O QUE TEM MUITAS VIDAS MAS POUCO TEMPO PARA VIVÊ-LAS.

Se o tempo tivesse uma
profissão, não seria relojoeiro
mas escultor. Tal como
o escultor trabalha a matéria,
as mãos do tempo moldam
os rostos e alteram o aspeto
de frutas e plantas. O seu
olhar vai mudando aos
poucos, mesmo os materiais
mais resistentes, como
o plástico ou o metal.
O tempo passa até pelas
fotografias, que servem
para congelar um momento
e mostrar ao futuro como
foi o passado.
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Apesar de o tempo ser invisível, já tentámos apanhá-lo com
a ajuda do Sol e da água. Criámos silenciosas ampulhetas
e ruidosos despertadores que cantam de galo. Inventámos
relógios de pulso analógicos que trazemos à mão, relógios
digitais que dão luz, nervosos cronómetros que medem milésimos
de segundo e sofisticados telemóveis que têm lembretes.

SOLUÇÕES: 1. RELÓGIO DE ÁGUA, 2. RELÓGIO DE SOL, 3. AMPULHETA, 4. DESPERTADOR ANALÓGICO, 5. CRONÓMETRO, 6. RELÓGIO DE PULSO, 7. DESPERTADOR DIGITAL E 8. DESPERTADOR DE TELEMÓVEL.

AS MÁQUINAS DO TEMPO

QUANTO TEMPO?
IDENTIFICA CADA UMA
DAS MÁQUINAS DO
TEMPO INVENTADAS
AO LONGO DOS TEMPOS,
NAS ILUSTRAÇÕES DESTA
PÁGINA. COMO JÁ DEVES
TER REPARADO, O PELICAS
ESTÁ DE CRONÓMETRO
AO PEITO PARA VER
QUANTO TEMPO DEMORAS.
QUANDO ACABARES,
DESENHA NO RELÓGIO
VERMELHO OS PONTEIROS
CORRESPONDENTES AO
MEIO-DIA E MEIA HORA.
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CRONOS E KAIROS
PARA OS GREGOS ANTIGOS,
CRONOS ERA O CRIADOR
DO TEMPO, REPRESENTADO
COMO UM DEUS QUE DEVORA
OS SEUS PRÓPRIOS FILHOS.
LEMBRA-NOS DE QUE SOMOS
FILHOS DO TEMPO E UM DIA
SEREMOS DEVORADOS POR
ELE, PORQUE TUDO O QUE
EXISTE ACABA. OS GREGOS
INVENTARAM OUTRA FORMA
DE TEMPO: O KAIROS.
É O MOMENTO OPORTUNO
EM QUE ACONTECE ALGO
ESPECIAL, COMO ESTARES
A LER A VOA AGORA.
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OS TEMPOS
DA NATUREZA
Na Natureza, há fenómenos que
se arrastam por dias, enquanto
outros duram apenas segundos.
Às vezes, a Natureza está furiosa
e solta ventos tão fortes que
surgem no mar e duram dois a três
dias. Quando se formam no oceano
Atlântico chamam-se furacões e
ultrapassam os 120 km/h. Os tufões
que se formam no oceano Pacífico
costumam ser muito extensos e
podem ter 800 km de comprimento!
Por vezes (felizmente raríssimas)
a Terra põe-se a tremer e dá-se
um terramoto, que dura entre uns
segundos e dois minutos e abala
de forma violenta o solo. Também
na terra, mas de forma pacífica,
o trigo da primavera é plantado
em junho ou julho, estando pronto
para a colheita 120 dias depois.

SINAIS DO TEMPO
GRAÇAS À TECNOLOGIA, HOJE JÁ NÃO É PRECISO
ESPERAR PARA MARCAR UMA CONSULTA NO DENTISTA.
É PROVÁVEL ESTA NOTÍCIA NÃO TE DEIXAR
PARTICULARMENTE SORRIDENTE, MAS FICA A SABER
QUE, SE TIVERES UM DENTE DE LEITE SEM QUERER
CAIR OU UMA DOR DE DENTES INESPERADA, OS
TEUS PAIS PODEM MARCAR-TE UMA CONSULTA NUM
INSTANTE. SE NÃO QUISEREM ESPERAR AO TELEFONE,
PODEM FAZER A MARCAÇÃO NUM CALENDÁRIO DIGITAL.
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SÓ O TEMPO O DIRÁ O TEMPO NÃO FALA, MAS TEM UMA FORMA MUITO PRÓPRIA DE SE
EXPRESSAR. ARMA-TE EM DETETIVE ECOLOGISTA E DESCOBRE QUANTO TEMPO DEMORAM
A DESAPARECER DA FACE DA TERRA UMA LATA DE ATUM VAZIA, UMA PASTILHA ELÁSTICA
MASTIGADA, UM SACO DE PANO, O PAPEL DE PRATA DE UM CHOCOLATE E UM FIO DE METAL
PERDIDO NA PRAIA. E, JÁ QUE ESTAMOS NA PRAIA, TIRA A LIMPO QUANTO TEMPO DEMORAM
A DESAPARECER UMA GARRAFA DE PLÁSTICO OU UM BAÚ DE MADEIRA NO FUNDO DO OCEANO.
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COMO FAZER

SOL DE PULSO
Imagina que todos os relógios do mundo
desapareciam (até o relógio digital no teu
telemóvel). Como saberias a que horas ir
para a escola ou quando te encontrares
com os teus amigos? Este verão, a Zulmira
põe ao sol (ou seja, revela) todos os passos
para fazeres um relógio de sol de cartão.
Depois, já lhe podes perguntar (em dias
de sol) que horas são.

MÃOS À OBRA
1. JUNTA UM DIA DE SOL, UM PRATO DE PAPEL, UM
LÁPIS BEM AFIADO, CANETAS, RÉGUA, UM CANUDO
DE PLÁSTICO E TACHAS PEQUENAS. 2. POUCO ANTES
DO MEIO-DIA, MARCA O CENTRO DO PRATO COM O
LÁPIS ATÉ FICAR UM PEQUENO BURACO. 3. ESCREVE
O NÚMERO 12 (QUE SERÁ O MEIO-DIA) NA BORDA COM
UMA CANETA. 4. DESENHA COM A RÉGUA UMA LINHA
RETA DO 12 AO CENTRO. 5. COLOCA O CANUDO NO FURO
AO CENTRO. 6. LEVA O PRATO PARA A RUA E COM AS
TACHAS POSICIONA-O DE FORMA QUE A SOMBRA DO
CANUDO (O PONTEIRO) FIQUE SOBRE A LINHA TRAÇADA.
7. ÀS 13 HORAS, MARCA O NÚMERO 1 NO PONTO
INDICADO PELA SOMBRA. 8. REPETE DE HORA A HORA,
ASSINALANDO OS NÚMEROS ATÉ AO PÔR DO SOL.

OVO SAÍDO
DA CASCA
O ovo é um alimento muito completo
e entra em inúmeras receitas. Em muitas
cozinhas, frigorífico que é frigorífico
tem sempre pelo menos meia dúzia deles
guardados, à espera da próxima ocasião.
Além do seu formato oval (palavra que
vem de ovo), os ovos têm muito bom feitio
e dão-se bem com todos os ingredientes.
E a sós são deliciosos e fáceis de preparar.
Comprova e prova isso com esta receita
francesa do chef Pelicas, que tem um
tempo exato para ficar perfeita.

À LA MINUTA
TALVEZ NÃO SAIBAS, MAS O FRANCÊS É A LÍNGUA
DA GASTRONOMIA E DEU NOME A MUITAS EXPRESSÕES
CULINÁRIAS OU A ADAPTAÇÕES DELAS. A EXPRESSÃO
«À LA MINUTA», DO FRANCÊS À LA MINUTE (AO MINUTO),
SIGNIFICA UM PRATO RÁPIDO, QUE NÃO DEMORA TEMPO
A SER PREPARADO. EM RAPIDEZ, EQUIVALE À FAST FOOD
(COMIDA RÁPIDA) DOS AMERICANOS (QUE TU ADORAS),
MAS COM O REQUINTE FRANCÊS.

©ILUSTRAÇÃO DE ANA SEIXAS
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MÃOS NA MASSA
1. RETIRA OS OVOS DO FRIGORÍFICO E DEIXA-OS FICAR
À TEMPERATURA AMBIENTE (PODE LEVAR CERCA DE UMA
HORA) PARA QUE A CASCA NÃO SE QUEBRE NO CONTACTO
COM A ÁGUA A FERVER. 2. COLOCA UMA PANELA AO LUME
COM ÁGUA SUFICIENTE PARA OS COBRIR. 3. QUANDO
A ÁGUA COMEÇAR A FERVER, COLOCA OS OVOS COM
A AJUDA DE UMA COLHER. 4. DEIXA-OS FERVER E CONTA
3 MINUTOS (NEM MAIS UM SEGUNDO). 5. RETIRA OS OVOS
DE NOVO COM A AJUDA DE UMA COLHER E MERGULHA-OS
EM ÁGUA FRIA, PARA QUE NÃO CONTINUEM A COZER.
6. QUEBRA CUIDADOSAMENTE A PARTE SUPERIOR DA CASCA
DO OVO COM UMA COLHER PEQUENA. 7. TEMPERA A GEMA
MAL COZIDA COM SAL E PIMENTA A TEU GOSTO E VOILÀ.
8. DELICIA-TE COM OS TEUS OVOS À LA COQUE ENQUANTO
ESTÃO QUENTINHOS.
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A Dona Noémia e a Dona Poupança
ainda são do tempo em que havia
tempo para viver as estações do
ano, saborear os frutos da época
e a palavra «stresse» não tinha sido
inventada. Apesar de trabalharem
há muitos anos, gostam do que
fazem e não passam a vida a olhar
para o relógio.

D. NOÉMIA: Ora viva, minha boa amiga! Já reparou que apenas nós duas estamos sem
pressa? D. POUPANÇA: É verdade. Temos sorte em trabalhar numa empresa chamada
Natureza. D. NOÉMIA: Olhe bem à nossa volta! Vai tudo em «stresse», a buzinar nos seus
carros, porque já estão atrasados para chegar ao emprego. D. POUPANÇA: Não admira,
têm de picar o ponto quando chegam porque o local onde trabalham controla a que
horas entram e saem. D. NOÉMIA: Mas olhe que isso nem é mau. Se trabalharem tempo a mais, recebem horas
extraordinárias. Já viu que, se não houvesse horários, cada um chegava à hora que lhe apetecia? D. POUPANÇA:
E essa empresa não funcionava bem. Temos sorte por a nossa entidade patronal ser muito organizada. Imagine
que o Sol só aparecia de vez em quando. D. NOÉMIA: Seria noite durante alguns dias de seguida. E, se as nuvens
não zelassem o seu trabalho no céu, por turnos e folgas rotativas, andávamos cansadíssimas. D. POUPANÇA:
Felizmente, todos os trabalhadores têm direito a férias, uma merecida pausa no seu ritmo de trabalho, em que
podem descansar e relaxar. D. NOÉMIA: Quando voltamos, estamos mais bem dispostas e produtivas. Este
ano, vou voar para os Açores. D. POUPANÇA: Eu marquei as minhas férias para o mês de setembro. Vou até ao
Gerês visitar a família.
10
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AO SERVIÇO
DA NATUREZA

TEMPO PSICOLÓGICO
JÁ REPARASTE QUE O TEMPO NÃO PASSA SEMPRE DA
MESMA MANEIRA? SE ESTIVERES COM DORES DE DENTES,
MEIA HORA DURA UMA ETERNIDADE, MAS MEIA HORA DE
BRINCADEIRA PASSA NUM MINUTO. O TEMPO DEPENDE DO
QUE SENTIMOS E VIVEMOS. É POR ISSO QUE HÁ AULAS QUE
PARECEM DEMORAR MUITO MAIS DO QUE AS OUTRAS.

UMA MOEDA
CHAMADA
TEMPO
BANCO DE TEMPO
PEDE AOS TEUS PAIS QUE RESERVEM
MEIA HORA PARA VISITAREM
O SITE DO BANCO DE TEMPO EM
WWW.BANCODETEMPO.NET/PT
E FICAREM A CONHECER
OS SERVIÇOS DA AGÊNCIA
MAIS PRÓXIMA DA
VOSSA CASA.

Chama-se Banco de Tempo e tem cheques, saldos,
créditos e débitos à semelhança de outros bancos.
Mas atenção: não há dinheiro ou juros e a sua moeda
chama-se tempo. A ideia explica-se em poucos minutos.
Esta entidade solidária promove a ajuda mútua entre
habitantes do mesmo bairro ou cidade, que prestam
serviços comunitários entre si. Os membros oferecem-se
para fazer o que mais gostam e escolhem o serviço
de que necessitam, trocando habilidades e dedicando
tempo aos outros. Por exemplo, dão aulas de inglês em
troca da pintura das paredes de casa, fazem bolos
e têm aulas de guitarra ou tomam conta de crianças,
recebendo a sua roupa lavada e passada a ferro. Assim,
já deves ter percebido o quanto a ideia do Banco de
Tempo é valiosa: tem soluções práticas para a vida e
promove a solidariedade social a todas as horas do dia.

TEMPO NÃO É DINHEIRO
MAIS DE DOIS MIL CLIENTES DEPOSITAM
O SEU TEMPO NESTE BANCO ORIGINAL
QUE EM 15 ANOS JÁ TEM 30 AGÊNCIAS
ESPALHADAS PELO NOSSO PAÍS. APESAR
DE PARTILHAREM AS MESMAS REGRAS
DE FUNCIONAMENTO, CADA AGÊNCIA DO
BANCO DE TEMPO TEM O SEU TERRITÓRIO,
A SUA OFERTA DE SERVIÇOS E O SEU
PÚBLICO. MAS EM TODAS ELAS NINGUÉM
DEVE NADA A NINGUÉM, PORQUE O TEMPO
NÃO É DINHEIRO: É VIDA. E, COMO TODAS
AS VIDAS TÊM O MESMO VALOR, AS TROCAS
SÃO MAIS JUSTAS.
BANCO DE TEMPO
SITE: WWW.BANCODETEMPO.NET/PT
E-MAIL: BANCOCENTRAL@BANCODETEMPO.NET
TELEFONE: 213 546 831

Fotografias da exposição de fotografia «Banco de Tempo: 15 Anos, 15 Histórias», por Inês D'Orey,
no âmbito da comemoração dos 15 anos do Banco de Tempo em Portugal
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CEMITÉRIO
DOS PRAZERES
CHEIO DE VIDA
Uma visita a um cemitério numa revista
dedicada ao tempo? Precisamente. Quando
o tempo acaba, é aqui que se vem parar.
O Cemitério dos Prazeres abriu em 1833
e tem, na sua maioria, construções perpétuas
privadas (além de muitos gatos). Estas obras
arquitetónicas chamam-se jazigos de família.
Se observares bem os apelidos gravados
na pedra, vais descobrir escritores, músicos,
pintores, políticos e talvez encontres uma
ramificação da tua árvore genealógica.
Com as perguntas certas, até podes entrar
em diálogo com os nossos antepassados.
Eles não respondem com palavras,
mas com símbolos e pormenores arquitetónicos,
dizendo-nos como encaravam a vida, a morte
e a religião. No nosso passeio vimos alguns
jazigos com a placa «Abandonado», mas
são poucos. As caminhadas por estas
ruas cheias de ciprestes (e de
histórias) permitem ainda
apreciar a paisagem. Vai
até ao talhão dedicado
aos Bombeiros Sapadores,
espreita o vale de Alcântara,
o rio Tejo e a Margem Sul.
É uma vista linda de morrer.

CEMITÉRIO DOS PRAZERES
MORADA: PRAÇA SÃO JOÃO BOSCO, LISBOA
HORÁRIO: VERÃO · 9H00-18H00; INVERNO · 9H00-17H00
INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES DE VISITAS:
CEMITERIO.PRAZERES@CM-LISBOA.PT · TEL. 213 961 511
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1. Num cemitério também se aprende a ler.
Alfa e ómega são a primeira e última letra
do alfabeto grego, simbolizam o princípio
e o fim. 2. A alcachofra ou saudade surge nos
cemitérios enquanto símbolo da imortalidade.
A razão é simples: depois de seca, a flor da
alcachofra fica igual durante muitos anos,
tal como a sua amiga, a perpétua-roxa.
3. Os obeliscos são raios de luz solar
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petrificados em homenagem ao deus sol Rá.
Provavelmente foram adaptados pelos cemitérios
europeus porque apontam para o céu. 4. Na tradição
greco-romana, a alma deixava o corpo em forma
de borboleta. A borboleta-caveira é uma grande
mariposa noturna que parece ter um crânio humano
no seu dorso. 5. Jazigo onde se encontra Alfredo
Keil, compositor e autor do hino nacional português.
6. A ampulheta com asas (umas vezes de morcego

e outras de pássaro) lembra-nos que a vida passa
a voar. Ou seja, carpe diem, aproveita bem cada dia.
7. A foice sempre foi um símbolo da morte, que ceifa
a vida. A tocha, por um lado, é a purificação pelo fogo,
mas invertida representa o contrário da vida. 8. Jazigo
do poeta e escritor Mário Cesariny. 9. O maior
mausoléu privado da Europa e provavelmente uma
das únicas pirâmides em Lisboa pertence à família
dos duques de Palmela.
13
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FALA ROBERTO
TU QUE TENS TODO O
TEMPO DO MUNDO JÁ DEVES
TER PERCEBIDO QUE OS
JOGOS E QUEBRA-CABEÇAS
FAZEM O TEMPO PASSAR.
BIRIP! PALAVRAS-CRUZADAS,
SUDOKU, DESCUBRA AS
DIFERENÇAS E PUZZLES
SÃO SÓ ALGUNS. QUAIS
SÃO OS TEUS PREFERIDOS?
JOGOS DE TELEMÓVEL OU
COMPUTADOR NÃO VALEMZZ!

O teu Clube está
atento a ti, presta
também atenção
às sugestões desta
página e conhece
o Cromo deste
número da VOA.
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de porco/ Pra comer com feijão». Há outras sobre
tigres: «Num prato de trigo tragam três tristes tigres.
Três tristes tigres tragam trigo dum trago. Tragam
o trigo aos três tristes tigres que eles tragam o trigo
no prato.» Algumas são educativas: «30 dias tem
novembro, abril, junho e setembro. Com 28
só há um. E o resto tem 31.» Mas a minha favorita
é sobre o tempo e tem de ser dita em menos de
cinco segundos: «O tempo perguntou ao tempo/
quanto tempo o tempo tem/ o tempo respondeu
ao tempo/ que o tempo tem tanto tempo/ quanto
tempo o tempo tem». Enfim, as lengalengas ajudam
a passar o tempo e a treinar o cérebro. «Percebeste
ou fingiste que percebeste para que os outros
percebessem que tivesses percebido, percebeste?
Se não percebeste, faz que percebeste para que
eu perceba que tu percebeste. Percebeste?»

Qual é a tua ideia de felicidade
num domingo à tarde?
Ganhar a competição de
natação.
Que profissão queres ter
quando fores crescida?
Professora de matemática.
Qual é o livro da tua vida
até agora?
O Diário de Um Banana 6:
Tirem-me Daqui!
Qual é o filme que viste
3 400 vezes?
Um sonho ideal.

LENGALENGAS
Adoro uma boa lengalenga. As lengalengas são
cantilenas repetitivas e fáceis de decorar que por
vezes travam a língua, são microcontos ligados
a jogos de crianças, transmitidos de geração em
geração desde sempre. Há lengalengas sobre
polícias e ladrões: «Aniki Bébé/ Aniki Bóbó/
Passarinho Tótó/ Berimbau/ Cavaquinho/ Salomão/
Sacristão/ Tu és polícia/ Tu és ladrão/ Eu não quero
ser ladrão/ Berimbau-tau-tau/ Tenho medo da
prisão/ Aniki Bébé/ Aniki Bóbó/ Passarinho Tótó/
Berimbau/ Cavaquinho/ Salomão/ Sacristão/ Tu
és polícia/ Eu sou ladrão». Há lengalengas sobre
porco com feijão: «Tão-balalão/ Soldado ladrão/
Menina bonita/ Não tem coração/ Tão-balalão/
Senhor capitão/ Espada na cinta/ Sineta na mão/
Tão-balalão/ Cabeça de cão/ Cozida e assada/ No
meu caldeirão/ Tão-balalão/ Senhor Capitão/ Orelha

MARIA JOÃO PORTELA LIMA
10 ANOS

Qual é o teu herói?
A minha mãe e o meu pai.
O que gostas de colecionar?
Legos.
VISITA OS ESPAÇOS
ATMOSFERA M:
Lisboa
Rua Castilho, n.º 5
1250-066 Lisboa
Porto
Rua Júlio Dinis, n.º 160
4050-318 Porto

A Maria João gosta de
nadar, é boa com números
e uma das novas associadas
do Clube Pelicas.
QUERES SER O PRÓXIMO
CROMO? ENVIA
AS TUAS RESPOSTAS
E FOTOGRAFIA PARA
CLUBEPELICAS@MONTEPIO.PT

CAMPOS DE FÉRIAS
DIVERLANHOSO
Este parque conta com mais de
50 atividades radicais, incluindo
slide, rafting e rappel. Se tens
espírito de aventura, não podes
perder esta oportunidade.
Inscreve-te no ATL até 22
de agosto.
Onde: Póvoa de Lanhoso
Quando: até 1 de setembro
Preço: Associados* — 280 €
(7 dias) e 510 € (14 dias)
Público: dos 6 aos 18 anos
* Inclui alojamento, seguro,
refeições e atividades
JOGOS SEM FRONTEIRAS
Os campos de férias Toda-a-Prova
aperfeiçoam talentos, estimulam
a criatividade e valorizam
o trabalho de equipa e entreajuda.
Vem passar um dia em grande.
Inscreve-te até dia 28 de agosto.
Onde: Porto | Atmosfera m
Quando: até 8 de setembro
Preço: Associados — 90 €/
semana
Público: dos 3 aos 5 e dos
6 aos 16 anos
ZOO DE LISBOA
Vem investigar o reino animal,
no campo de férias mais
selvagem deste verão. Vais
tornar-te um Embaixador
da Natureza com a ajuda dos
técnicos do Zoo de Lisboa.
Inscreve-te até 5 de setembro.
Onde: Zoo de Lisboa
Quando: até 14 de setembro
Preço: Associados — 177 €
(5 dias) e 139 € (4 dias)
Público: dos 3 aos 5 e dos
6 aos 16 anos
Mais informações em
clubepelicas.pt
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PELICAS NO MUNDO
Fusos confusos

MICROCONTO
A data que interessa

PRÓS & NÓS
Correr contra o tempo
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tempo parece um conceito fixo
e igual para toda a gente, mas
não é bem assim. As pessoas
muito ansiosas vivem no futuro,
as pessoas muito saudosistas têm
a cabeça no passado e depois há
quem viva só no momento presente.
Uma pergunta tão simples como «que
horas são?» pode ter respostas muito
diferentes. Os fusos horários dizem-nos que neste preciso instante hoje
é o ontem de alguém e o amanhã
de outra pessoa. E quanto tempo
tens, sabes? O teu corpo tem idades
diferentes. A cada sete anos todos
os teus cabelos são novos. As tuas
unhas são frescas a cada seis meses
e em cerca de três semanas a tua
pele exterior é completamente
renovada. Cada corpo é uma fábrica
de novas células que nunca fecha.

PROFISSÕES
COM TEMPO

1. VELOCISTAS

A grande prova humana
contra o tempo
acontece na corrida
dos 100 metros.
Os velocistas, atletas
especializados em
corridas de velocidade,
só querem uma coisa:
bater o recorde anterior;
mas não é fácil,
os melhores tempos
demoram a ser
ultrapassados.
Os recordes do mundo
para homem e mulher
pertencem a Usain Bolt,
que correu a distância
em 9,58 segundos
(2009), e Florence
Griffith-Joyner, que fez
10,49 segundos em 1988.
2

2. ARQUEÓLOGOS

Parecem ter a mania
de limpar coisas velhas
e atrasar obras, mas são
muito mais do que isso.
Graças ao seu trabalho
conseguimos atualizar
o nosso conhecimento
sobre a vida, espécies
e culturas do nosso
planeta. A descoberta
recente do fóssil da
falange de um dedo
de Homo sapiens com
85 mil anos, no sítio
de Al Wusta (Arábia
Saudita), veio provar
que a evolução humana
andou por caminhos
que desconhecíamos.

©ILUSTRAÇÃO DE MARIANA RIO

Há muitas profissões
relacionadas com o tempo:
os relojoeiros que constroem
os relógios que medem o tempo,
os políticos que passam a vida
a prometer novos tempos,
os historiadores que se fecham
em bibliotecas e arquivos
a estudar documentos de outros
tempos, entre tantos outros.
Espreita a nossa seleção
e vê se concordas connosco.
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5. METEOROLOGISTAS

3. CONSERVADORES

Se estás a pensar que
os conservadores são
pessoas que querem
conservar tudo como
antigamente, estás
com razão, mas neste
caso estamos a falar
dos conservadores
restauradores,
profissionais que
conservam e restauram
obras de arte, objetos
de interesse histórico
e pormenores
arquitetónicos.
No fundo fazem
«operações plásticas»
para recuperar
a juventude das peças
de outros tempos.

4. FUTURÓLOGOS

A futurologia é uma
atividade entre a arte
e a ciência praticada
por futurólogos
(ou futurologistas)
que olham para o
que aconteceu no
passado e apresentam
probabilidades para
o que acontecerá no
futuro. Extrapolar é um
dos verbos favoritos
destes profissionais,
que imaginam cenários,
realidades e tendências
que se tornarão, ou
talvez não, realidade.

Os meteorologistas
são futurologistas
especializados no
estado do tempo para
os próximos dias.
O estado do tempo
meteorológico, diga-se,
porque, quanto ao outro
tempo, continuamos
a ter previsões de
24 horas a seguir a
24 horas. Antes das
aplicações sobre o
estado do tempo, os
meteorologistas iam
muito à televisão falar
de pluviosidade
e anticiclones para
que as pessoas
soubessem o que
vestir no dia seguinte.

6. PROFESSORES

Os professores, logo
a seguir aos pais,
são as pessoas mais
preocupadas (e
ocupadas) com o futuro
das crianças. Os adultos
de amanhã formam-se
hoje nas salas de aulas,
onde se aprende a ler,
a pensar, a desenhar,
a trabalhar em grupo,
a correr, a conhecer
e questionar o mundo.
São muitos os adultos
que dizem ter escolhido
uma profissão porque
tiveram uma ótima
professora de geografia
ou um inspirador
professor de matemática.
3

1. OLHAR PARA O CÉU

A CARA
DO TEMPO
Como é que se mede um bocadinho
de tempo? E muitos bocadinhos? E um
bocadão? Não há sistemas perfeitos,
mas desde sempre que astrónomos,
matemáticos e pessoas com tempo
nas mãos desenvolvem truques,
instrumentos, calendários e relógios
que nos ajudam a organizar o tempo
para o podermos olhar cara a cara.
Deixamos aqui alguns exemplos
da história da medição do tempo.

No início dos tempos era
através da observação
dos ciclos do Sol, da Lua
e da Terra que se media
o tempo. 365 dias, seis
horas, nove minutos
e 9,54 segundos é o
tempo que a nossa
morada demora a dar
a volta ao Sol. Um mês
é o tempo que a Lua leva
a orbitar à volta da Terra
e a passar por todas
as suas fases. Um dia
contabiliza a volta sobre
o próprio eixo da Terra.
Está de noite outra vez?
Foram 1440 minutos
que passaram a correr!

2. OLHAR PARA
A PAREDE

No ano 46 a. C. (antes
de Cristo), o Império
Romano usava um
calendário com 12 meses
e 355 dias. Nesse ano,
Júlio César mandou
implementar o calendário
juliano para corrigir
o desfasamento entre
o ano do calendário
e o ano natural. Em 1582,
o papa Gregório XIII
atualizou o calendário
para o gregoriano, com
apenas 26 segundos
a mais que o período
orbital da Terra. Esta falha
acumula um dia a mais
a cada 3,323 anos.

3. OLHAR PARA
O CHÃO

Por volta de 3500 a. C.
os Babilónios espetavam
um pau (o gnómon) no
chão para, na sombra
projetada, ver as horas.
Terá sido um dos
primeiros relógios de
Sol. Em 1500 a. C. os
Egípcios evoluíram este
sistema ao dividirem
o espaço de projeção
em 12 segmentos,
divisão que se manteve
até hoje. À noite
usavam-se relógios
de água; os mais
simples eram taças que
deixavam a água cair
gota a gota para marcar
o tempo passado.

4. OLHAR PARA
A TORRE

Os primeiros relógios
não tinham mostrador,
mas badaladas que
avisavam as populações
das horas da liturgia
(celebração religiosa).
Por esta razão, os relógios
e os seus sinos eram
colocados em torres
de igrejas que podiam
transmitir o som
e as horas para longas
distâncias. A Torre dos
Ventos, em Atenas,
construída em 50 a. C.,
é das mais antigas do
mundo. Tinha no seu
interior uma clepsidra
(relógio de água,
também chamado
de ladrão de água).

5. OLHAR PARA
O TRABALHO

A palavra calendário vem
do latim calendarium,
que significa «livro de
contas», porque era
nas calendas (primeiro
dia do mês romano)
que as contas eram
pagas. Egípcios, Gregos
e Chineses tinham
semanas de dez dias,
e não de sete.
Na verdade, o
importante é a
separação entre dias
de mercado e dias de
descanso. Quanto ao
ponteiro dos minutos,
só apareceu com a
Revolução Industrial,
para dizer aos operários
quando começavam
os seus turnos.

6. OLHAR PARA
O PULSO

Os primeiros relógios
portáteis foram
desenhados para serem
usados ao pescoço,
presos numa corrente.
Mais tarde mantiveram-se acorrentados mas
passaram a ser relógios
de bolso, e por volta da
Primeira Guerra Mundial
(1914-1918) ficaram
populares os relógios
de pulso, primeiro entre
as senhoras e depois
junto dos senhores.
Os relógios de bolso
estão a voltar, mas
também permitem fazer
chamadas, mandar
mensagens e ir à internet.
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DIAS DE QUATRO HORAS
SEGUNDO O CIENTISTA JAPONÊS TAKANORI
SASAKI, HÁ MUITOS MILHÕES DE ANOS OS
DIAS DA TERRA DURAVAM QUATRO HORAS.
A CULPA ERA DA LUA, QUE ESTAVA MUITO
MAIS PRÓXIMA E DAVA A VOLTA À TERRA
EM MESES DE NOVE DIAS. COM O PASSAR
DO TEMPO, A LUA FOI-SE AFASTANDO
E A DURAÇÃO DO DIA AUMENTOU ATÉ
ÀS 24 HORAS.
4
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FUSOS
CONFUSOS
O mundo tem 24 zonas horárias,
são 24 gomos de laranja com horas
diferentes. Cada uma das linhas
imaginárias que divide estes gomos
chama-se meridiano. Portugal é um país
magrinho e cabe quase todo no mesmo
fuso horário, os Açores são a exceção
e têm menos uma hora (GMT-1).

1. CONFUSÃO À PEQUIM

Na República Popular da
China, país com a maior
muralha do mundo
e cerca de 9 600 milhões
de km2, deveriam existir
pelo menos quatro fusos
horários diferentes, mas
desde 1949 (quando os
comunistas subiram
ao poder) que todo o
território segue a hora
de Pequim (GMT+8)
e mais nenhuma.
Do condado de Akto
ao de Fuyuan, ninguém
mexe nos relógios,
mesmo no verão,
quando, mais a oeste,
o Sol nasce às nove
da manhã.
6

GMT OU UTC?
O GMT (TEMPO MÉDIO DE
GREENWICH) É QUASE IGUAL
AO UTC (TEMPO UNIVERSAL
COORDENADO). O PRIMEIRO SEGUE
AS HORAS CELESTES, O SEGUNDO AS HORAS
MEDIDAS PELOS RELÓGIOS ATÓMICOS.
QUANDO ERROS DE FRAÇÕES DE SEGUNDO NÃO
SÃO IMPORTANTES, O GMT É IGUAL AO UTC,
EM CONTEXTOS MAIS TÉCNICOS ISSO JÁ NÃO
ACONTECE – AS MAIS PEQUENAS FRAÇÕES
SÃO IMPORTANTES!

2. VIAJAR NO TEMPO

Treriksrøysa é o nome
de uma anta de pedras
empilhadas que marca
a fronteira entre
a Noruega, a Finlândia
e a Rússia, perto da vila
russa de Nautsi. Há antas
mais impressionantes
em Portugal, mas tudo
bem; o problema é que
a Noruega segue a hora
GMT+1, a Finlândia usa
GMT+2 e nesta parte
da Rússia são duas horas
mais tarde do que na
Finlândia (GMT+4), ou
seja, com apenas alguns
passos viajas quatro
horas no tempo.

3. DE ANADYR A KALININGRADO

A Rússia tem um território tão vasto que a sua superfície
é maior que a do planeta-anão Plutão. É o país campeão
dos fusos horários: já foram 11 e em 2010 passaram
a nove. Quando, no território mais ocidental da Rússia,
Kaliningrado (GMT+3), se acorda para tomar
o pequeno-almoço, os habitantes de Anadyr (GMT+12),
no extremo nordeste, estão nove horas mais à frente,
quase a lavar os dentes antes de ir dormir.

4. POLOS À MEDIDA

A parte mais larga de um gomo é muito diferente
da parte mais fininha, certo? Perto dos polos as zonas
horárias estão mais próximas e, em teoria, é possível
mudar de hora com passos de bebé. Mas, como
ninguém vive nos polos, não se costumam usar
fusos horários. No entanto, no polo norte, onde é dia
metade do ano e noite na outra metade, é costume
usar-se a hora GMT+0, e no polo sul usa-se a GMT+12
(fuso horário da Nova Zelândia).

5. MERIDIANO DE GREENWICH

Com o crescimento dos caminhos de ferro, tornou-se
fundamental acertar os relógios do mundo, caso
contrário iríamos perder muitos comboios. E assim
adoptou-se o Greenwich Mean Time (GMT) ou
Tempo Médio de Greenwich. O meridiano de
Greenwich (perto de Londres) é o fuso horário de
referência a partir do qual se calculam todas as zonas
horárias do mundo. Para a direita somam-se horas
e para a esquerda subtraem-se.
7

LUÍS ALMEIDA MARTINS

DIVULGAR
É PRECISO

É jornalista há 50 anos e tem uma missão no mundo:
sacudir o pó à história e divulgar tudo aquilo que
descobre. Nunca foi historiador nem rato de biblioteca,
e talvez por isso escreve numa linguagem acessível.

No seu livro História não Oficial
de Portugal, dá a ideia de que
toda a nossa história está errada.
Afinal de contas, D. Afonso
Henriques não bateu na mãe?
Acho que a maioria das pessoas
não sabe nada da História de
Portugal, repetem ideias feitas
e desinteressam-se com
a desculpa de não gostarem
de História. Depois agarram-se
a histórias inventadas, do género
da Guerra dos Tronos. Porquê
gastar a cabeça com coisas
inventadas por um escritor
quando a história verdadeira
é muito mais aliciante? É só
saber lê-la. A minha ideia foi
denunciar essas ideias feitas
e contar a história de uma
forma semi-humorística.
Foi o que fez recentemente com
o livro editado pela INCM/Pato
Lógico da coleção Grandes
Vidas Portuguesas, dedicado
a Serpa Pinto?
Exatamente, é uma leitura como
se fosse um livro de aventuras.
É tudo baseado em factos reais,
ao mesmo tempo que se entra
em contacto direto com o leitor.

Qual é o erro que mais o irrita?
Ignorância. Por exemplo, é muito
célebre a Padeira de Aljubarrota.
Toda a gente sabe quem é a
Padeira de Aljubarrota, mas
ela nunca existiu, é uma figura
lendária.
Mas as pessoas gostam de lendas.
Tudo bem, mas há a ideia de
que a Padeira de Aljubarrota
derrotou os Espanhóis. Como
lenda é muito engraçada, mas
as pessoas contam essa história
como sendo um facto real.
É uma tradição local, mas enfim,
estamos a falar da Batalha de
Aljubarrota, que de facto existiu.
Uma vez disse que é fácil
escrever sobre a pré-história.
É a sua época favorita?
É fácil porque não se sabe nada.
Qualquer coisa, em princípio,
está certa… Mas não, não tenho
nenhuma época favorita.
A História está sempre a ser
reescrita?
Sim. Sempre. Nós estamos
envolvidos na História, só que
não nos apercebemos disso.
A História do dia a dia é a
política, o quotidiano.
Mesmo a História de há cem
anos pode ser reescrita,
com a descoberta de novos
documentos.
Pode ser reescrita e, sobretudo,
reinterpretada. Porque é bem
servida por quem viveu
aqueles grandes momentos.
É servida sob a forma de
propaganda. Agora, temos
de ter um certo distanciamento
e olhar para aquilo com frieza.
Como a História escrita pelos
cronistas das cortes?
Sim, com certeza. Eram todos
pagos pelos reis.
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Os reis queriam ficar bem na
fotografia.
Claro. E Portugal tem um grande
problema: não possui fontes
muito fidedignas. Por exemplo,
em França e Inglaterra há imensos
documentos. Qualquer pessoa
escrevia relatos e memórias.
Aqui não, até porque o país era
de analfabetos, como toda a
gente sabe. Basta recuar 200
anos, até à época das Invasões
Francesas. Os soldados ingleses
e franceses deixaram memórias
escritas sobre os episódios
que decorreram. Nós não.
De portugueses, não há nada.
Nunca foi professor. Prefere dar
aulas através dos seus livros?
Não são aulas. Eu gosto de
divulgar as coisas.
O que acha da frase «os povos
que não estudam a sua História
estão condenados a repetir-se»?
É um provérbio turco. Eça (de
Queiroz) diz que a História é uma
velhota que se repete. Repete-se no sentido que está sempre
a dizer a mesma coisa. Isso é
verdade, as coisas repetem-se,
mas, como as circunstâncias são
outras, não se repetem de um
modo completamente igual.
O escritor Mark Twain dizia
que a História não se repete,
mas rima entre si.
Sim. Agora fala-se de uma
nova guerra fria, mas não
será igual à Guerra Fria entre

Norte-Americanos e Soviéticos
que durou dos anos 40 aos anos
80 do século xx.
O momento que estamos a viver
agora em Portugal rima com
alguma outra época?
Estava a lembrar-me do fim da
Primeira República, mas
esperemos que não, porque foi
um período de grande desordem,
de revoluções constantes, de
violência, atentados políticos…
Felizmente não estamos assim.
Portugal nunca tinha vivido
um período de estabilidade
democrática como vive agora,
a não ser talvez durante
o constitucionalismo monárquico,
no século xix. Mas então
a população era muito analfabeta,
muito ignorante, não tinha acesso
ao conhecimento e só uma
pequena minoria tinha direito
de voto. Agora é diferente.
Qual foi o número da revista
Visão História que mais gostou
de fazer?
Muitos. Mas estou a lembrar-me
de um que me deu especialmente
gozo, sobre a formação dos EUA.
Gostei muito desse número,
talvez por abordar aquele
imaginário da minha geração, a
conquista do Oeste, os cowboys
e os índios. É um assunto que
agora não está nada na moda,
mas antigamente estava muito.
O Luís está sempre a estudar?
Sempre, sempre, sempre.

LUÍS ALMEIDA MARTINS ESTUDOU HISTÓRIA, MAS NÃO ACABOU O CURSO.
JÁ O CURSO DE FILOLOGIA (ESTUDO DA LINGUAGEM), LEVOU-O ATÉ AO FIM.
«COMECEI NA REVISTA FLAMA, HÁ EXATAMENTE 50 ANOS, EM MARÇO DE 1968.»
PASSOU PELO DIÁRIO A CAPITAL, ESTEVE NO GRUPO QUE FUNDOU O SEMANÁRIO
O JORNAL E FOI DIRETOR DO JORNAL SE7E, TODOS ELES DESAPARECIDOS.
FOI DIRETOR-ADJUNTO DO JORNAL DE LETRAS E DIRIGIU A REVISTA HISTÓRIA,
QUE TAMBÉM PASSOU À HISTÓRIA. HOJE EDITA A VISÃO HISTÓRIA, COM NÚMEROS
TEMÁTICOS E, DE VEZ EM QUANDO, ARRANJA TEMPO PARA ESCREVER LIVROS.
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Acha que a História não dedica
tempo suficiente aos vencidos?
São muito esquecidos. Quer dizer,
a História é sempre escrita pelos
vencedores. Por exemplo, na
Segunda Guerra Mundial, quem
é que são os vencedores? O
Conselho de Segurança das
Nações Unidas é composto
pelos vencedores dessa guerra.
Já se passou tudo há mais de
70 anos e ficou assim. Até haver
alguma outra coisa que mude
isso. Claro que, se pensarmos,
a Alemanha não pertence ao
Conselho de Segurança. Nem
o Japão. E no entanto está lá
a França, que venceu, tendo
perdido. O que não deixa
de ser uma coisa curiosa.

alguém, quem tinha problemas
graves era preso e tinha de se
pedir autorização para sair do
país.
Os seus filhos gostam
de História?
Mais ou menos, mas como eu,
não. Acho que é preciso, de
facto, ensinar as pessoas a ver,
a olhar para as coisas. A saber
interpretá-las e a pensar.
Como seria isto há vinte anos?
E há trinta? Às vezes vou a
conduzir e penso: esta estrada
é de Duarte Pacheco; não, é
do tempo de Fontes Pereira
de Melo ainda. Não consigo
desligar.

«Porquê gastar a cabeça
com coisas inventadas
por um escritor quando
a história verdadeira é
muito mais aliciante?»

A História do 25 de Abril ainda
tem de ser contada?
Acho que já foi contada ao
pormenor. Quer a interpretação,
quer o próprio dia. Fizemos um
número na Visão História em
que se contava o dia 25 de Abril
hora a hora. Isso já está mais
que contado. Foi quando
fez 40 anos, em 2014.
Nas escolas ainda dedicam
pouco tempo ao 25 de Abril.
Pois, nem sei bem. Era preciso
falar do Estado Novo, do antigo
regime, não sei se isso é bem
contado. Agora as pessoas
não se interessam por política.
Dizem que os políticos são
todos corruptos. Acho incrível
as pessoas aborrecerem-se
com a política e delirarem com
outras coisas muito menos
importantes e, decerto, também
nada impolutas. Tem de se
participar de todas as maneiras
possíveis. Porque de facto,
durante 50 anos, ninguém era
eleito, ninguém podia criticar
o governo, a nossa conversa
aqui estaria a ser escutada por
10

A DATA QUE INTERESSA

No livro Alexandre Serpa Pinto. O Sonhador da África Perdida, editado em parceria pela Imprensa Nacional e pelo
Pato Lógico, Luís Almeida Martins conta a história de um dos primeiros exploradores do continente africano.

Quando a monarquia reinava, se um rei morresse sem
deixar um filho homem, era logo crise imediata.
Foi o que aconteceu em 1383 quando D. Fernando I
«bateu as botas». Na altura os Espanhóis chamavam-se
Castelhanos (do Reino de Castela) e estavam de olho
no reino português, até porque o seu rei era casado
com a princesa de Portugal. Quando um grupo de
portugueses escolheu um novo rei, D. João I
de Portugal, os Castelhanos partiram, pois, para a
invasão. Na tarde de 14 de Agosto de 1385, os dois
exércitos encontraram-se perto da vila de Aljubarrota.
Na data do seu nascimento (1143), Portugal era um
reino ibérico como tantos outros e estaria condenado
a durar pouco tempo. Por sorte manteve-se até à sua
prova de fogo: a crise de 1383-1385, que terminou
com a vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota.
Foi aqui que nos afirmámos como país independente,
num triunfo quase miraculoso. Um pequeno exército
de menos de sete mil homens derrotou outro de

mais de trinta mil. Na verdade Portugal estava
dos dois lados. De um lado, um grupo de marginais
portugueses chefiado por Nuno Álvares Pereira, com
o apoio de tropas inglesas. Do outro, castelhanos,
muitos nobres portugueses e cavaleiros franceses.
A nobreza castelhana foi dizimada, e durante mais
de cem anos Castela praticamente não teve voz.
Mais tarde, quando D. Sebastião morreu sem filhos,
os problemas voltaram, mas isso é outra crise.
Conto baseado numa história de Luís Almeida
Martins sobre 1385, data da História de Portugal
que considera fundamental todos conhecerem.

SE QUISERES SABER MAIS SOBRE A MARIANA RIO, AUTORA
DESTA ILUSTRAÇÃO, VOA ATÉ À PÁGINA DO ÍNDICE, DO
OUTRO LADO DA REVISTA.
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AS IDADES
DA TERRA

Parece tirado de um filme de ficção
científica, mas já é realidade. Sabias
que há pessoas que deixam congelar
o corpo na esperança de renascerem
no futuro? Assustadora ou excitante,
a ideia de voltar à vida após a morte
poderá ser possível graças à polémica
criogenia, a preservação do corpo
através do seu congelamento
a temperaturas extremamente
baixas, de −196 °C. Brrrr, que gelo!
Há quem queira congelar o corpo
por ter uma doença ainda sem cura
ou para acordar no futuro e viver
noutra época histórica. A criogenia foi
inventada pelo cientista americano
Robert Ettinger em 1962 e ele próprio
foi congelado em 2011, quando morreu.
Feita até hoje em 106 pessoas,
a criogenia parece fantástica.
Mas, para isso, os cientistas ainda
têm de descobrir como trazer os
corpos congelados de volta à vida.

Se a Terra tivesse um cartão de cidadão,
a sua idade oficial seria 4,6 biliões
de anos. Graças à geologia, a minha
disciplina preferida (ou não me chame
Petra), a história do nosso planeta foi
dividida em capítulos chamados escalas
de tempo. Os éons (Hardeano, Arqueano,
Proterozoico e Fanerozoico) dividem-se
em eras, que se dividem em períodos,
que se dividem em épocas. Por exemplo,
os dinossauros surgiram na era
mesozoica, no período triássico, na
época superior. Atualmente, estamos na
era cenozoica, no período quaternário,
iniciado há cerca de 11,5 mil anos e no
qual a humanidade surgiu. A época
chamada Holoceno dará lugar ao
Antropoceno, em que humanos são a
força ambiental que provoca alterações
na Terra. Só falta os cientistas
chegarem a acordo para estarmos
oficialmente no Antropoceno.
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©ILUSTRAÇÃO DE ANA SEIXAS

SÉCULOS DE VIAGEM
SE HOUVESSE UM CARRO ESPECIAL (NA VERDADE,
ESPACIAL) QUE TE LEVASSE A PASSEAR PELO
SISTEMA SOLAR À VELOCIDADE MÉDIA DE 100 KM/H,
DEMORARIAS 200 ANOS A CHEGAR A MARTE, 800
ANOS A IR ATÉ JÚPITER, 1600 ANOS A ALCANÇAR
SATURNO, 3100 ANOS DE VIAGEM ATÉ URANO
E 5150 ANOS ATÉ IRES PARAR A NEPTUNO. E AINDA
TE QUEIXAS QUANDO AS VIAGENS DE CARRO COM
OS TEUS PAIS DEMORAM TRÊS OU QUATRO HORAS!

©ILUSTRAÇÃO DE ANA SEIXAS
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PRÓS & NÓS

CORRER
CONTRA
O TEMPO
Mariana Machado é filha
de Albertina Machado,
uma das melhores atletas
nacionais da década de
1980, e já provou que filha
de fundista sabe correr.

Mariana Machado tem 17 anos,
dedica-se ao atletismo há três
anos e não perdeu tempo
a fazer-se notar. No Campeonato
Nacional de Clubes em pista
coberta, a fevereiro de 2017,
bateu o recorde nacional
juvenil dos 800 metros
e venceu a prova dos 1 500
metros, batendo também
o recorde nacional juvenil.
Em dois tempos, a atleta superou
as marcas de Carla Sacramento,
imbatível desde 1997, e o
recorde nacional dos 1 500
metros, na posse de Marina
Bastos desde 1988.
A nossa entrevista passou
obrigatoriamente pelo
14

percurso da mãe, campeã
nacional de 800 metros, corta-mato e maratona. Ser filha
da Albertina Machado terá sido
uma herança ou uma motivação?
«Foi um bocadinho das duas.
Por um lado tive a sorte de
herdar a genética dela e por
outro é uma motivação ter em
casa uma pessoa que atingiu
o que conseguiu atingir.» E quais
serão as corridas da Mariana?
«O atletismo é algo muito
progressivo, começamos pelas
distâncias mais curtas e com
o tempo vamos aumentando
as distâncias. Ainda me estou a
fixar nos 800 e 1 500 para ganhar
uma boa base de velocidade, o
que é muito importante, porque
a maior parte das provas ganha-se na parte final.» A Mariana
sempre quis ir para o atletismo,
mas a própria mãe dizia-lhe que
ainda era muito nova. «Quando
tinha 10 anos fiz uma prova
sem qualquer preparação,
senti-me muito maldisposta
e nunca mais quis correr.
Depois andei no mundo
da moda, achava que queria
ser modelo. Mais tarde um
professor de educação física
convenceu-me a participar
numa prova de corta-mato
regional. O ambiente que vivi
e as amizades que fiz cativaram-me. Só queria competir,
mas não treinar. Agora sei
que treinar é fundamental
para estarmos bem nas
competições.» A Mariana treina
seis vezes por semana e só
descansa para ir ao instituto
de inglês. Sabem como é que
ela perde tempo? «Não perco
tempo, sou muito organizada.
Confesso que às vezes perco-me um bocado nas redes
sociais, mas é só aí, de resto
faço tudo o que planeio para
o meu dia a dia.»

VELOCISTAS, MEIO-FUNDISTAS
E FUNDISTAS
OS VELOCISTAS SÃO ATLETAS QUE
CORREM 100, 200 OU 400 METROS,
OS MEIO-FUNDISTAS (COMO
A MARIANA) SÃO ESPECIALISTAS
EM PROVAS DE 800 A 1 500 METROS
E OS FUNDISTAS PARTICIPAM
EM PROVAS ACIMA DOS 3 000 METROS,
TAL COMO A MEIA-MARATONA
E A MARATONA (42 KM).

MARIANA MACHADO
A JOVEM ATLETA DO SPORTING
DE BRAGA HERDOU MAIS DO QUE
OS GENES DA MÃE; FICOU TAMBÉM
COM A SUA TREINADORA, MARIA
DO SAMEIRO ARAÚJO, UMA LENDA
VIVA DO ATLETISMO, QUE AO LONGO
DA CARREIRA JÁ TREINOU VÁRIAS
ATLETAS CAMPEÃS DA EUROPA
E DO MUNDO.

COM O TEMPO
Através do livro de
Isabel Minhós Martins
e Madalena Matoso,
observamos o resultado
da passagem do tempo
nas pessoas, nos objetos,
nos espaços e na Natureza.

STOP!
O Stop! é o jogo de cultura
geral mais jogado pelos teus
pais, tios e primos mais velhos
quando tinham a tua idade.
Se não acreditas, pergunta-lhes! As regras são simples:
primeiro é escolhida uma letra
do alfabeto, depois preenchem-se as categorias (nomes, cores,
países, marcas, animais, etc.) com

palavras que comecem por essa
letra, e o mais rápido a terminar
grita STOP! Fazem-se as contas
e quem tiver mais pontos é o
grande vencedor. Atreves-te
a testar os teus conhecimentos
e rapidez?

Há cores que mudam, franjas
que crescem e sentimentos
que se vivem em diferentes
momentos da vida. Por isso,
se queres ter tempo para
pensar no tempo, vem vaguear
entre as brumas dos ponteiros
inquietantes que não param

de andar neste livro.
Um bonito álbum ilustrado,
criado pela editora Planeta
Tangerina.

Para todas as idades
20 €
Majora

Para todas as idades
12,90 €
Planeta Tangerina

O teu Clube é ainda melhor com os teus desenhos,
sugestões, cartas e ideias. Envia tudo a vvvr para
clubepelicas@montepio.pt ou para Clube Pelicas,
Rua do Carmo, n.º 42, 9.º, 1200-094 Lisboa.
ADIVINHAS
1. Que animal demora mais
tempo a descalçar-se?
2. Quem é que sai de noite
e de dia fica em casa?
3. Qual é o bicho, qual é, sem
osso nem espinha?
4. Qual o animal que tem todas
as vogais no seu nome?

ANEDOTAS
Estavam dois piolhos na
careca de um senhor, e diz
um para o outro:
— Alfredo, vamos embora,
que este piso é escorregadio!
— Mamã, o que é isso que
tens na barriga?
— É um bebé que o papá
me deu.
O Joãozinho olhou para
a mãe assustado e desatou
a correr para junto do pai:

— Papá! Papá! Não dês mais
bebés à mamã, que ela
come-os!
— Papá, o que se sente quando
se tem um filho tão bonito?
— Não sei… Pergunta ao teu avô!
— Mamã, os meninos na escola
chamam-me distraído!
— Joãozinho, tu moras na casa
em frente…

SOLUÇÕES: 1. A centopeia; 2. A coruja; 3. A lagarta;
4. A toupeira.

PASSATEMPO

Envia-nos o teu melhor desenho com o Pelicas
a fazer o teu passatempo favorito. As primeiras
6 respostas recebem um mealheiro Clube Pelicas.
Não te esqueças de indicar o teu nome completo
e n.º de Associado; sem essa informação,
as respostas não são consideradas válidas.

CARTAS E DESENHOS

PARCEIROS

Todos os dias recebo cartas,
desenhos e mensagens
simpáticas dos vários membros
deste nosso clube. Ora vê lá os
desenhos fabulosos que recebi
hoje na caixa de correio:

DIVERLANHOSO
PARQUE AVENTURA
Braga
10% de desconto em todas
as atividades desportivas
com a marca Diver para
associados e familiares
10% de desconto no alojamento
em casas de troncos de madeira
para associados e familiares
10% de desconto nos campos
de férias Diver para associados
e familiares
15% de desconto em entradas

1. O Dinis Costa tem 8 anos
e é muito radical. Na semana
passada, fomos andar de skate
para o parque, na companhia
do Heitor, do Roberto e da
D. Noémia. Foi um dia muito
divertido.
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ZOOMARINE ALGARVE
FARO
15% de desconto em entradas
para associados e familiares
15% de desconto nas
Experiências Dolphin
Emotions Premium (sujeita
a disponibilidade no momento
da reserva) para Associado
e acompanhante

2. A Alice tem 9 anos e diz que
é de Lisboa, mas eu sei que
ela é na verdade do País das
Maravilhas, onde, juntos, temos
um belo jardim com girassóis,
nabos, cenouras, alfaces e uma
rede vermelha onde relaxamos
a ler a VOA.
3. O Pedro Gil tem 8 anos, uma
irmã e muito talento. Eu e os
meus amigos da VOA somos fãs
dos seus desenhos. Um viva
ao Pedro!
A caixa de correio da VOA não
tem limite de capacidade; por
isso, não deixem de enviar
as vossas cartas e desenhos.
Contem-nos como estão a correr
as vossas férias de verão. Foram
ao campo ou à praia? Com
os pais, avós ou a escola? Que
jogos e brincadeiras fizeram?
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Vai a clubepelicas.pt
e descobre mais.

PROVÉRBIO
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Cada macaco
no seu galho.

