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Como Portugal configurou
o pensamento europeu
“Portugal e o Mundo nos séculos
XVI e XVII” é uma exposição
obrigatória. Uma nota do Museu
Nacional de Arte Antiga, onde
a mostra está presente, diz que
ao longo de dois séculos o país
se constituiu como o “epicentro
de novas estruturas económicas,
políticas e culturais em todo
o mundo que configuraram
o pensamento europeu como

efeitos definitivos para a
comunicação global.” Na rua
das Janelas Verdes, em Lisboa.
Aberta todos os dias.

Juan Barnabé e a águia Vitória têm
elevadas responsabilidades nos
níveis de confiança do Benfica.
Merecem, treinador e mascote, o
devido descanso e o privilégio de um

retrato com um enquadramento
talentoso. Mas há mais. Em nenhum
outro dos “grandes” isto seria
possível. No Sporting, o treinador do
leão serviria de refeição antes de o
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Bolsa de
calores
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Adescobertade um “novo” di-
nossaurocausasempregrande
alvoroço e mediatismo. Só no
mês de Julho foram descober-
tos naAustráliatrês novos fós-
seiseosmaisantigosabrigosde
dinossauros conhecidos. Mas
nãoéprecisoiraooutroladodo
planeta, nem recuar muito no
tempo,paraencontrarfenóme-
no semelhante.

Em Portugal, em Fevereiro
deste ano, Octávio Mateus, in-
vestigador da Universidade
Nova de Lisboa e colaborador
do Museu da Lourinhã, mos-
trou oficialmente ao mundo o
“Miragaia longicollum”, uma
nova espécie de estegossauro
(doperíodoJurássico,com150
milhõesdeanos)descobertana
Lourinhãháoito anos atrás.

Éprecisamentenestacidade
que se situa um dos principais
redutos da paleontologia em
Portugal,oMuseudaLourinhã.
GeridopeloGrupodeEtnologia
eArqueologiadaLourinhã,oes-
paço possui umagrande colec-
ção de paleontologia, em espe-
cialdefósseisdedinossaurosdo
Jurássicosuperior.Grandepar-
tedestesexemplaresfoimesmo
recolhida na região, o que tem
originado um grande entusias-

mojuntodasentidadeslocais.
Em Julho foi construída a

“rotunda dos dinossauros”,
mesmo à entrada da sede do
concelho, háumuso regularda
expressão “Lourinhã, Capital
dos Dinossauros” e até o “web-
site” do município estáilustra-
docomumdinossaurodegran-
de porte. Todo este empenho
poderámesmo viraresultarna
muito desejada construção de
um Parque Jurássico, que, se-
gundo Octávio Mateus, jáesta-
ráprojectado e orçamentado e
“éparaavançar”.

Outros locais incontorná-
veis em Portugal são, na opi-
niãodopaleontólogoLuísAze-
vedo Rodrigues, a Pedreira do
Galinha,próximodeFátima,na
Serra de Aire e Candeeiros e a
Praia da Salema, no Algarve,
amboscomimportantestrilhos
de pegadas de dinossauro. O
percurso justifica ainda uma
passagempeloMuseuNacional
deHistóriaNatural,emLisboa.

Portugalestádefinitivamen-
te no mapa da paleontologia.
Com vestígios de três dezenas
degénerosdedinossaurosdife-
rentes, assume-se como o séti-
mo país com maior número a
nívelmundial.
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Sabe onde fica a
capital portuguesa
dos dinossauros?

Verão
Alberto João Jardim veio a público
apoiar a líder do PSD e disse estar de
acordo com a “limpeza” que está
fazer no partido. O que sucede é que
já não se percebe se Ferreira Leite se
candidata a primeira-ministra ou ao
prémio “Fairy limão”.

Apoio

Há escândalo por o Estado ter pago
20 milhões de euros a arquitectos
para recuperarem escolas, sem
concurso. Não concordamos. Parece-
-nos, apenas, que isto é o “quem
quer ser milionário”, mas reservado
a arquitectos.

Escolas

Analistas dizem que o “pino do
Verão” vai trazer uma grande
acalmia às bolsas em todo o Mundo
e que em Setembro vai haver uma
queda nas cotações. Lá diz o velho
ditado: “na bolsa, antes da
tempestade vem a bonança”.

Cotações

A organização SOS Criança
aconselhou os pais a não deixarem
as crianças andarem nuas na praia.
Parece-nos bem. A indústria dos
fatos de banho precisa de incentivos
e há faixas etárias mais interessantes
para apreciar sem roupa.

Crianças
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