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EDITORIAL Orízia Alhinho 

PORTAL 168 BC

- Como? Mas que linguagem tão nova!
- Quer dizer, vivemos uma Nova Idade!

E já lá vão dez anos!
Uma década é muito tempo. 
Tempo para viver, sobreviver, renovar, 
querer saber, aprender, reaprender, 
acolher e trocar afectos.

Afectos! - uma maravilhosa dádiva!
Entender os outros - um caminho valioso 
e, naturalmente, compensador.

Só um caminho  vale a pena: “O que nos 
leva aos outros de coração aberto.”

Alguém teve a ideia de editar este jornal, 
outros aderiram imediatamente, mas 
todos podem colaborar.

Nota: 168 B.C. é o número de uma porta 
na Rua Brito Capelo - Matosinhos. 

                  

PENSAMENTOS  E  CITAÇÕES  

Não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias
                                                                               Harry Benjamin
Harry Benjamin (1885-1986) foi um médico, sexólogo de origem alemã que ficou radicado 
nos Estados Unidos. É conhecido pelo seu trabalho pioneiro com a transexualidade humana.

SUGESTÕES DE LEITURA Branca Gomes 

O que li...
O AMOR EM TEMPOS DE CÓLERA
Gabriel Garcia Marquez - Colômbia (Aracataca) - 1927-
2014
Prémio Nobel da Literatura em 1982

Livro que me ficará na memória para sempre, pela sua 
inconfundível prosa e poesia que encontrei no enredo das 
suas personagens inimitáveis. Aliás, toda a obra literária 
deste escritor é notável ao longo da sua vida, nunca 
deixando de escrever até 2009 com “Em agosto nos 
veremos”.

O que estou a ler...
O PRISIONEIRO DO CÉU
Carlos Ruiz Zafón – Espanha (Barcelona) - 1964 - ?
Finalista de Author of the Year 2006 British Book Awards

Terceiro romance de ficção que tem lugar no universo do 
“Cemitério, dos livros esquecidos”, este livro transporta o 
leitor para um mundo de fantasia, mas ao mesmo tempo 
real, baseando-se em factos verídicos e históricos da 
guerra civil espanhola.

O que irei ler...
A VIDA SECRETA DA MENTE
Mariano Sigman – Argentina (Buenos Aires) - 1972 - ?
Fundador do Laboratório de Neurociências Integradas 
na Universidade de Buenos Aires.

Explora as respostas complexas a perguntas antigas. 
É escrito por um neurocientista e debruça-se sobre 
o tema - de onde provêm os nossos pensamentos ?
Estou curiosa.



O SABER OCUPA LUGAR...  MAS VALE A PENA! ARTE URBANA José Lobo 

A Arte Urbana designa uma arte encontrada nos meios urbanos, seja por 
meio de intervenções, performances artísticas, grafite, entre outras. A Arte 
Urbana para além dos grafites também inclui estátuas vivas, músicos, 
malabaristas, palhaços e teatros.  

A Câmara da Cidade de Matosinhos integrou no seu programação de Capital 
da Cultura do Eixo Atlântico 2016, o projeto Up There, um conjunto de 
grafites que contou com as assinaturas de artistas portugueses e 
estrangeiros. 

Um dos grafites, no bairro de Carcavelos, junto à estação do metro da 
Câmara de Matosinhos (foto), ocupa a fachada de um dos blocos e foi 
pintada pelo artista francês Karte. O grafite é de grande dimensão e deixa ao 
observador idealizar a mensagem que o artista (writer) desejou transmitir. 

Outros seis murais estão espalhados pelo concelho de Matosinhos e estão ao 
nível do que melhor se faz no mundo.
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EUCALIPTOS ARCO-ÍRIS

O Eucalipto arco-íris (eucalyptus 
deglupta)  é uma de mais 700 
espécies de eucaliptos existentes 
no mundo inteiro. Apesar de 
quase todas as espécies serem 
originárias da Austrália, esta 
espécie de eucalipto possui uma 
origem diferente: é endógeno da 
ilha que fica mais a sudoeste das 
Filipinas, que se localiza já no 
hemisfério norte.

Quem vê pela primeira vez uma 
floresta de eucaliptos arco-íris 
(rainbow), imagina que um 
artista genialmente dotado 
andou a pintar todas as árvores 
da natureza, num esforço 
hercúleo e extenuante.

Em cima e à esquerda:

Dois quadros pintados 
pela nossa colega 
Orízia Alhinho e que 
foram expostos na 
USFE, entre outros da 
pintora, sobre este tema 
em Março de 2014. 
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