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Editorial
“Mesmo na noite mais triste, Em tempo de servidão, Há sempre alguém que resiste, Há
sempre alguém que diz não”. Assim termina o poema de Manuel Alegre, mais tarde
eternizado, pela forte e doce voz de Adriano Correia de Oliveira. Aqui, pergunta-se pela
Esperança de Boas Novas que o vento possa trazer, do País amado e do seu povo. País
este agora encerrado em casa. Mas, como o próprio poema diz, “há sempre uma candeia
dentro da própria desgraça” e a criação das Pool, na figura do nosso Amigo Pedro Rangel,
foi a candeia que trouxe, para além da Luz, a orientação e a tranquilidade num momento
de incertezas e desnorte, a todos os nossos associados.
A instalação inicial da Pool Logística deu a ajuda necessária a todos os associados que
tinham dificuldades de deslocação na obtenção de bens essenciais; com a Linha Saúde
24 sobrelotada e sem capacidade de dar resposta às inúmeras dúvidas, lançou-se logo de
seguida a Pool Médica, extensível a todo o território nacional, ajuda preciosa na
orientação de suspeitas e receios inerentes ao alvoroço inicial. Neste sentido e com a
vigilância sempre atenta da Pool Médica, verificou-se a necessidade de criar uma Pool de
Apoio Psicológico, importante no acompanhamento de casos mais fragilizados com a
situação vigente. Com uma visão antecipada do Estado das Coisas, foi criada a Pool de
Apoio Jurídico, essencial na ajuda e resolução de casos a nível laboral e não só. Todos os
elementos destas Pool se prontificaram a contribuir com o seu tempo e conhecimento
em prol de um bem maior: levar quietação e sossego aos ventos que sopravam
desfavoráveis a todos nós.
Esta vontade inabalável de querer ajudar seriamente na construção de um ser melhor,
que contribuirá para uma Sociedade mais justa e livre, é a força que nos mantém firmes
“em tempos de servidão”. Com a ajuda de todos e com a união que existe na Associação
Romã Azul, essa Sociedade, que parece longínqua, já se encontra em renovação de
valores morais e éticos.

Paula Pinto Ribeiro

Ficha Técnica
Conselho Editorial: Fernando Pinto, Nuno Silvestre, Richardt Steil
Grafismo: Associação Romã Azul (ARA)
http://www.romaazul.org/
ARA@Junho 2020

2

Ficha Técnica
Conselho Editorial: Fernando Pinto, Nuno Silvestre, Richardt Steil
Grafismo: Associação Romã Azul (ARA)
http://www.romaazul.org/
ARA@Junho 2020

3

(Co) Videoconferência
Atravessamos uma época que nos deixará marcas no mais profundo do nosso ser, seja
pela estupefação, pelo medo, pela ansiedade e, para muitos, pelo desespero, um sentirse perdido num caminho e mundo conhecidos, pensávamos nós! A vida surpreende-nos
ou somos nós que a surpreendemos?
As gerações vivas nunca haviam experimentado tal coisa (e ainda bem), a epidemia mais
próxima no tempo remonta ao ano 1918-19 (gripe espanhola), estar perto e tão distante
daqueles que amamos, gostamos e apreciamos é de uma violência indescritível. Hoje,
valorizamos aquilo que ontem distraidamente muitos ignoraram, por, julgávamos nós,
ser um bem, dado como adquirido. Como vimos e vemos não é bem assim! Há sempre
lições a tirar nas catástrofes, seja qual for a sua natureza. Pertenço àquele grupo crítico
sobre o exagero na utilização das tecnologias de informação e comunicação, os
computadores, tablets, smartphones, etc., dessocializam e desumanizam a sociedade
atual!
Temos que reconhecer que estes pequenos objetos que nos acompanham no dia-a-dia
foram e são verdadeiros meios, não só de informação como de aproximação das pessoas.
Contribuíram para diluir o confinamento e afastamento social a que fomos e estamos
obrigados, não permitiram que os netos se distanciassem, ainda mais, dos avós, os filhos
dos pais, em suma, ajudaram a manter a proximidade, ainda que à distância. A família, os
amigos, as escolas, as organizações e serviços fizeram e fazem uso da videoconferência
para aproximarem o que está longe, com resultados sobejamente conhecidos.O
Covid_19 não foi vencido pela (co)videoconferência, mas levou uma valente “tareia”
desta, aproximou-nos pensando que nos separava. É certo que nada substitui o calor
humano, pele com pele, o abraço, o beijo, o olhar próximo e natural, o simples aperto de
mão, passam emoção que o virtual não consegue transmitir.
O ser e o estar nunca tiveram tanto significado, mas o mais importante de tudo é que a
Liberdade, Igualdade e Fraternidade associadas à Solidariedade saiam reforçadas e não
sejam, apenas, bonitas e vãs palavras.

José Ribeiro
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Jardins do Antigo Egipto e as suas Influências
A ideia de Jardim está sempre associada a descanso, paz, a um estado de bem-estar com
a natureza, de aproximação do paraíso, ideias estas sintetizadas pela imagem do Jardim
do Éden. Estes conceitos que se mantiveram ao longo do tempo tiveram a sua origem na
Antiguidade e para a sua interiorização na Humanidade muito contribuíram as relações
das populações do Crescente Fértil com o seu território e os seus Deuses. O Crescente
Fértil é uma designação de uma faixa de território, profundamente ligada a sistemas
fluviais importantes no desenvolvimento das Civilizações da Antiguidade, o Nilo, o
sistema do Tigre e do Eufrates e o Indo. Nesta faixa opunham-se condições climatéricas
muito díspares e por vezes hostis como a presença de zonas desérticas envolventes, as
cheias dos rios, ou as inundações provocadas pelas monções no vale do Indo. Esta ligação
entre o Médio Oriente e a zona da India não é muito referida na História que nos é
ensinada normalmente, mas,
considerando a tese da
expansão da Humanidade a
partir de berço Africano, este
território foi desde sempre
uma importante via e a zona
do Médio Oriente o ponto de
distribuição por excelência.
Daí
que
para
um
estabelecimento
de
populações de forma estável
e com capacidade de resistir
a
uma
constante de
sucessivas
hordas
de
populações migrantes, só a
existência de um Estado
forte, rico, com capacidade
de absorver as populações
pacíficas e rechaçar as hostis,
poderia ser a solução.
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Um desses Estados criou-se na relação com o Nilo e as suas cheias, da riqueza da água,
por oposição ao deserto, da possibilidade de cultivar e também comercializar, a sua
riqueza cresceu, as suas construções impuseram-se, o seu Estado afirmou-se. A
construção de tudo isto apoiou-se no desenvolvimento de técnicas e ciências, bem como
na existência de um forte impulso espiritual apoiado num Panteão de Deuses que
zelavam pelos seus adoradores e pelo bem das Terras do Egipto. Como aconteceu em
muitos lugares ao longo da história, o jardim no Egipto começou por ser uma pequena
horta que fornecia os produtos frescos mais imediatos aos habitantes da casa, e na
realidade nunca perdeu esse sentido, contrariamente a outros em outros locais. Era
importante a presença da água, para garantir o crescimento das plantas e para dar fresco
aos utilizadores, mas tinha também que se proteger dos ventos quentes do deserto e das
tempestades de areia, daí que fossem geralmente murados, criando-se assim oásis
protegidos que davam respostas múltiplas às necessidades de quem deles usufruía. Das
descrições encontradas e dos restos arqueológicos escavados, verifica-se que o jardim
era feito de linhas geométricas direitas, normalmente apresentando uma simetria em
relação a um eixo central. Lembremo-nos que é apontada ao Antigo Egipto a grande
evolução da geometria , como resultado da necessidade de, após as cheias anuais do Nilo,
voltar a delimitar todas as propriedades e que por isso foram desenvolvidos métodos de
agrimensura e de engenharia hidráulica de forma a que os terrenos e os canais de
irrigação fossem devidamente dimensionados e que se diminuísse a possibilidade de
conflitos devidos à discussão de limites de propriedades. É pois natural que esses
métodos fossem transpostos para o desenho dos jardins e para a sua construção.
Temos assim como elementos principais do Jardim do Antigo Egipto, a forma geométrica
quadrangular, a presença da água, a presença de vegetação não só decorativa mas
também de produção. A estes elementos juntam-se a existência de “Casas de Fresco”,
construções que permitem alguma proteção e privacidade no meio desse “oásis”
construído também para o deleite e contacto com a natureza, pelo que também os
animais eram presença constante. Mas como esse “oásis”, esse “éden”, nos aproximava
de um paraíso que só se antevia para os próprios Deuses, foram esses Deuses trazidos
também para o Jardim, passando a fazer parte integrante da sua construção com a
criação de altares destinados às entidades protetoras, bem como a sacralização do Jardim
em honra dessas Deidades.
Tentemos agora com estes elementos montar o puzzle do que seria esse Jardim. Em
primeiro lugar os Jardins começaram por ser exclusivos dos Faraós e das suas Cortes, os
muros que os limitavam tinham assim, também, a função de segurança e as suas
dimensões eram mais generosas, envolvendo o próprio palácio ou casa. A forma, como
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já referido, retangular, os canais que traziam a água transformavam-se em elementos
decorativos e davam origem a tanques, onde cresciam diversas plantas aquáticas tais
como lótus e papiros. Nas suas águas eram criados peixes diversos, bem como aves: Íbis,
patos e outras aves aquáticas. Os pavões e aves canoras estavam também presentes. Era
comum em jardins mais importantes os canais e os tanques terem dimensão suficiente
para que barcos pudessem circular entre as diversas partes do Jardim.

Fragmento de parede do túmulo de Nebamun, retratando um jardim egípcio antigo, novo reino, de Tebas

Procurava-se que a vegetação fosse exuberante, muitas árvores como Sicómoros,
diversos tipos de Palmeiras, em especial Tamareiras, grandes áreas com caramanchões
com vinha, mas também Romãzeiras, Figueiras, Acácias, Salgueiros e Tamariscos. A par
deste coberto arbóreo existiam também muitos arbustos produtores de bagas e também
murtas, loureiros, jasmins, hena, mandrágoras, heras, e muitas flores, rosas, celósias,
narcisos, crisântemos, papoilas, etc. Tudo isto confirmado através de escavações e de
grande quantidade de sementes encontradas e possíveis de identificar, mesmo ao fim de
milénios.
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Pelo meio desta exuberante vegetação muitas gaiolas com animais, aves principalmente
mas também mamíferos como leopardos ou panteras. Em liberdade os possíveis, pavões,
Íbis (associado ao Deus Toth), patos e peixes nos canais e lagos, e gatos, claro, símbolo
maior na relação com os Deuses e deificado através de Bastet. Eram pois um hino à vida
os Jardins Egípcios, homenagem aos Deuses e ao seu representante o Faraó. Toda esta
exuberância refletia essa tentativa de aproximação do Éden, ganhando por vezes um
certo sentido de erotismo, e sensualidade transcritos para alguns poemas cujos
fragmentos foram também encontrados. E com isto um forte sentido de renascimento,
pelo que também os Jardins Fúnebres, muito significativos e numerosos, tinham essa vida
em si, para permitir ao defunto uma travessia suave e uma alegria no retorno à vida, no
seu renascer. No fundo uma tradução de toda a Cosmogonia egípcia e do papel dos seus
principais Deuses nesse retorno diário, sazonal e eterno da Luz e da vitória sobre a morte.
Os cientistas da Archéovision criaram uma reconstrução 3D de antigos jardins egípcios
em Tell el-Amarna que pode ser vista neste vídeo.

Perspetiva da reconstituição de um complexo casa / jardim do Antigo Egipto
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O legado do Jardim Egípcio passou para outras Civilizações e é visível em muitos detalhes
de jardins ao longo do tempo. Numa influência mais próxima da origem temos o Jardim
Persa, influenciado diretamente pelo Egipto, após as invasões do seu território pelos
Persas em 525 a.C. e que pretendia ser a versão do Éden, enquanto reprodução e
aproximação do reino dos Deuses. Também ele murado, definido por eixos ortogonais,
representando os quatro rios do Paraíso e que separavam quatro secções do jardim,
assumindo cada uma dessas secções um dos quatro elementos originais: Terra, Água, Ar
e Fogo, e definindo também os quatro pontos cardeais. Há, pois, uma continuidade e
mesmo um reforço do valor simbólico do Jardim, na sua tentativa de imagem do mundo
dos Deuses, uma zona de passagem entre mundos, de meditação e exaltação da beleza.

Estes elementos foram adotados e adaptados posteriormente. O jardim Grego faz a
simbiose entre fatores próprios da sua geografia e os elementos ortogonais, mais uma
vez “importados” devido a invasões, neste caso da Pérsia pelos Gregos, e que fizeram
uma nova leitura dessas linha e a sua integração nos jardins privados Gregos ou em alguns
jardins de Templos. Os Romanos continuaram a corrente e voltaram a utilizar as suas
linhas quadrangulares, os seus eixos, as fontes centrais., em simultâneo com outra
interpretação, a Árabe do Norte de África que trouxeram também essa linguagem até à
ponta ocidental desse continente e o introduziram na Europa através do Al Andaluz. Quer
uns quer outros trabalharam a ideia egípcia de que casa e jardim são um uno e esse uno
deve ser harmonioso e estar de acordo com a natureza do local e dos Deuses, sempre
chamados a estes pedaços de Paraíso. Nesta passagem rápida pela História da Arte dos
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Jardins, feita a partir desse ponto original que é o Egipto, podemos ainda olhar para os
Jardins da Renascença e encontrar pontos de contacto, tal como acontece com os jardins
de Le Nôtre que, no fausto francês de Versailles, também não fugiu à incorporação desses
elementos “egípcios”, alguns deles mesmo com incorporação posterior de peças que as
invasões Napoleónicas (mais uma vez as invasões…) trouxeram do antigo Egipto para a
modernidade europeia.
Da mesma forma os Jardins Românticos Ingleses, apesar de rodeados de um naturalismo
fundamental para o Romantismo, tinham sempre a parte do jardim formal, sobreposição
de todas as influências referidas e a ”beber”, em última análise, no conceito do Jardim
Egípcio, que também ele, podia facilmente traduzir as ideias do Romantismo. Não será
por acaso que, por essa época, os mistérios da Antiguidade eram o maná de todas as
discussões, de todas as curiosidades e de investigações mais ou menos esotéricas que
deliciavam uma sociedade que aceitou como expressão da sua arquitetura o Neoclássico.
Todas estas considerações são feitas em tom informativo, não existindo um preciosismo
técnico e histórico, apenas um levantar dum véu que os mais interessados poderão
explorar, tendo apenas a intenção de divulgação e de mostrar que, afinal, não estaremos
assim tão longe da antiguidade. Como última curiosidade deixo o logótipo da Federação
Internacional de Arquitetos Paisagistas (IFLA, no acrónimo original) e aos vossos olhos o
reconhecimento do que atrás foi descrito.

Fernando A. F. Macedo
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O Nosso Coração não tem Cor
A nossa sociedade vive dias conturbados e uma crise económica e humanitária sem
precedentes devido à pandemia mundial. Em paralelo, ocorreu nos Estados Unidos um
infeliz caso policial com o falecimento de um homem aos joelhos de outro homem.
Devido à diferente cor da pele e ao uniforme vestido, desencadeou-se a nível local,
nacional e internacional uma escalada de manifestações anti-violência e anti-racismo.
Também em Portugal se fez e fazem sentir os ecos destas manifestações.

Os homens livres e de bons costumes, como não poderia deixar de ser, sempre esteve na
vanguarda da defesa dos direitos humanos. Note-se que foi o Marquês de Pombal a
instituir o primeiro alvará abolicionista que impediu a importação de escravos para o
território de Portugal continental.
Mais de dois séculos depois, o nosso país tem recebido de braços abertos comunidades
de outros países, nomeadamente de África e mais recentemente do Médio Oriente.
Errado teria sido fazer o oposto. É pela negação do ideal democrático da dignidade,
igualdade e respeito da pessoa humana e pela proclamação, em vez dele e mediante a
exploração da ignorância e do preconceito, do dogma da desigualdade das raças e dos
homens, que se semeiam e desenvolvem regimes ditatoriais.
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Os homens livres devem sempre contribuir para a manutenção da paz e da segurança,
mediante o incremento da educação das novas gerações para a inclusão, o progresso da
ciência para o desenvolvimento de uma saúde pública e universal e o incremento da
cultura para uma sociedade mais informada e consciente de si. Preconceito, racismo e
discriminação deveriam ser palavras ausentes no dicionário de todos nós.

O nosso objectivo é assegurar o respeito universal pela justiça, pela lei, pelos direitos
humanos e pelas liberdades fundamentais que a Carta das Nações Unidas reconhece a
todos os povos do Mundo, sem distinção de raça, de sexo, de língua ou de religião. Por
tudo isto, deveremos continuar a defender intransigentemente os ideais da pessoa
humana, independentemente da cor da pele, mas também da manutenção da ordem
pública e do estado de direito. O que aconteceu nesse fatídico dia foi o falecimento de
um homem aos joelhos de outro homem. E a vida humana está cima de tudo. Importante
para nós deve ser a vida humana por debaixo da pele, mais clara ou mais escura. Os
pigmentos que a tonificam são visíveis aos nossos olhos, mas invisíveis aos nossos
corações. Como disse Antoine de Saint-Exupéry, o essencial, a vida humana, apenas se vê
e sente com o coração. A batida do coração é vida e harmonia. E nosso não tem cor.

Nuno Silvestre
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O Valor da Vida
Apesar de estarmos a viver uma fase de mudança social que implica uma séria
reestruturação de Serviços e das Instituições, a vida humana tem de continuar a ser
respeitada. A defesa da vida passa pela necessidade de manter os apoios preconizados
que foram criados com objectivos bem definidos, no que se refere ao princípio básico de
manter a sustentabilidade da dignidade humana. Estas regras elementares de que
depende a valorização da vida, não podem de forma alguma ser destruídas por razões
economicistas e exclusivamente baseadas em fórmulas matemáticas, onde as pessoas
são substituídas por números.

Somos confrontados com um maior número de casos de pessoas que necessitam de
apoio de terceira pessoa, devido ao seu elevado grau de dependência e a um crescimento
populacional de idosos que residem sozinhos ou têm como cuidador um outro idoso, que
também necessita de ajuda. Esta situação já de si constrangedora tem sido agravada pela
falta de resposta e de investimento social adequado à realidade que estamos a viver,
sendo desajustada para responder às inúmeras solicitações que surgem diariamente.
Este facto tem sido gerado pelas restrições e pela precaridade económica que
vivenciamos atualmente.
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Se é certo, que esta realidade é inevitável, devemos pelo menos investir num projecto
que consiga responder à satisfação das necessidades básicas e seja o suporte social para
colmatar este grave problema, que nos assusta por desencadear ainda mais a
vulnerabilidade e abalar a resistência à sobrevivência humana. Algumas medidas devem
ser consideradas como uma prioridade, para a manutenção de uma qualidade de vida
com padrões adaptados e rigorosos, que não prejudiquem sobretudo quem já se
encontra carenciado e sem autonomia para resistir a tantas agressões (físicas,
psicológicas e sociais). O facto de a família ser um suporte insubstituível de coesão e
apoio inquestionável temos de preservar a vida das pessoas que não têm família ou foram
simplesmente abandonados ou excluídos dela.

Esta vivência da perda é uma realidade cada vez maior na população portuguesa, e o
estado social não pode matar a esperança destas pessoas, nem omitir ou simplesmente
ignorar este drama social. Por outro lado, não se pode pretender que estas novas
exigências estejam explicitamente tratadas, por medidas legislativas, muitas vezes
insuficientes, pouco reconhecidas e incompreendidas pela população em geral. A
dimensão moral da liberdade e da racionalidade levam-nos a reconhecer que teorias
filosóficas não sustentam a autonomia nem a riqueza humana.
Ficha Técnica
Conselho Editorial: Fernando Pinto, Nuno Silvestre, Richardt Steil
Grafismo: Associação Romã Azul (ARA)
http://www.romaazul.org/
ARA@Junho 2020

14

Tudo aponta, para a necessidade de fazer uma análise detalhada da realidade em que
vivemos e que a mensagem daí resultante seja autêntica, que ultrapasse a mera
promessa de uma boa intenção. Mais grave será ainda, se as medidas adoptadas não
preservarem a vida e a considerem como um castigo ou um pecado. Todos sabemos que
os fins não justificam os meios e mesmo que as medidas sejam boas é preciso traçar o
caminho com um conteúdo de intenções onde a verdade, tem que substituir a mentira,
onde a solidariedade humana exclua o egoísmo, em que o rumo a seguir passará pela
obrigatoriedade de entender o valor do ser humano e humanizar a medicina.
A
problemática
moral
do
racionamento da medicina, não
pode servir de árbitro e condicionar
as fontes da vida humana e muito
menos
servirem
como
administradores dos desígnios
estabelecidos por critérios políticos,
onde o homem fica privado do
domínio do seu próprio corpo.
Assim, à luz de uma cultura
generosamente orientada para
servir a vida, não podem existir impossibilidades ou limitações que coloquem em causa a
confiança e a esperança de manutenção da vida.
Ninguém pode ser indiferente ou insensível perante alguém que está indefeso, diminuído
físico ou psicologicamente, ou porque é deficiente ou idoso fica privado dos valores
comuns da dignidade humana e dos direitos do próprio homem. Viver em democracia é
reconhecer o poder público como um bem comum titular do reconhecimento e da tutela
jurídica dos direitos humanos.
Por outro lado, a manutenção de carros de luxo, de ostentação de riqueza, numa
sociedade onde as necessidades básicas dos cidadãos estão em risco, transforma-se
numa violação dos direitos democráticos. Será esta uma visão pessimista da nossa
realidade social? Ou será que a nossa existência tem obrigatoriamente de ser regida pela
violência fatal e inevitável de uma sociedade e de uma história da humanidade
condenada a uma insociabilidade e a uma cultura de vida não expectável, onde o nocivo
impera sobre a opção da ética e sobre o verdadeiro crescimento natural do ser humano?
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Será que estamos mesmo no fim de um ciclo democrático e de uma inversão dos valores,
onde a corrupção e a mentira escravizam a liberdade e precisamos de um profeta, que
transforme e ignore o materialismo vigente e passe a dar sentido à vida?
Será que a Europa vai continuar a ser uma sociedade multicultural, onde cada País vai ter
direito à sua identidade cultural e religiosa?
Ou será que estamos a viver um momento sociopolítico de fraqueza, tendencialmente
passeiro e efémere cuja durabilidade é curta e rapidamente surgirá a justiça, a paz e o
homem passará a ter novamente direito ao diálogo e à preservação da vida?

Temos de acreditar que sim, e pensar que os valores universais, que os direitos invioláveis
e inalienáveis, serão o suporte da dignidade da pessoa, exigíveis da tutela de todo um
sistema jurídico, económico e social fundamental para a sobrevivência em democracia.

Antonieta Dias
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COVID-19: Um Desafio para Todos e por Todos
Longos seis meses desde os primeiros relatos de um novo vírus que caminhava de
Oriente, mas que em vez do sol nascente, nos trazia relatos de temor. Pela distância,
pelas experiências passadas e talvez por falta de informação, nos primeiros meses parecia
um problema longínquo. Não que os problemas longínquos não nos devam preocupar,
porque devem, desde que haja um nosso semelhante que necessita de apoio e auxílio. O
ser Humano infelizmente é assim, o nosso coração muitas vezes só é tocado pelo que vê
e não poucas vezes, nem assim.
Pensando agora já com relativo distanciamento, este vírus trouxe muito de novo e expôs
as fragilidades antigas. O nosso sistema imunitário nunca se tinha deparado com este
vírus e, desta forma, ninguém estava imune aos seus efeitos. Para além disso, a nossa
mente e a nossa sociedade, pelo menos no Mundo dito ocidental, nunca se tinha
deparado com um desafio em que a vida de todos podia ser posta em causa. Até aqui
sempre os mais abastados se julgaram imunes a tudo e todos. Nunca dependemos tanto
da entreajuda de todos para garantir a nossa sobrevivência global e individual. O vírus
não poupou ricos, nem banqueiros. A primeira onda da pandemia aparentemente passou
e com orgulho podemos dizer que fomos um exemplo. Resta apenas perceber se foi fruto
da solidariedade de todos ou do efeito perverso que o medo pode ter. Como disse
Alexandre O´Neill: “O medo vai ter tudo”.

Num segundo momento o desafio será ainda maior, o medo diminui, a resiliência e os
recursos financeiros esgotam-se. Virá agora uma maior necessidade de responsabilização
individual, pela moral e não pela lei. Temos sempre de ter em mente os que menos têm.
Até o distanciamento social é mais difícil de praticar. Famílias a residir em quartos,
transportes públicos sobrelotados.
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Deixamos o nosso apelo para que o pavor não se apodere de cada um de nós, mas não
caiamos no facilitismo de achar que o problema está ultrapassado. O legado do Prof.
António Arnaut permite que de forma universal tenhamos acesso a cuidados de saúde,
mas esses cuidados são finitos em si mesmos pela limitada capacidade de resposta. Para
os mais partidários dos números, façamos cálculos simples para entender o problema. Se
1% dos infectados tiverem formas graves de doença (este número ainda não é
completamente claro e poderá ser superior, sobretudo em países com uma população
envelhecida como Portugal) que obrigam a internamento em Unidades de Cuidados
Intensivos e mantivermos a taxa de infecção atual (300-400 novos casos por dia), teremos
entre 3 a 4 novos doentes todos os dias. Este número será certamente suportável, apesar
do tempo de permanência médio nestas unidades ser relativamente longo. No entanto,
se o número de infetados aumentar exponencialmente, rapidamente esgotaremos as
713 camas de Cuidados Intensivos disponíveis em Portugal, segundo dados oficiais. Não
nos esqueçamos que todas as outras doenças continuarão a existir, esta será “apenas”
mais uma doença a criar uma grande necessidade no Sistema. Com estes pressupostos
em mente, toda e qualquer iniciativa que possamos fazer para ajudar a todos, em
particular os mais vulneráveis, será muito importante.
Na sequência dos primeiros anúncios sobre uma provável chegada do vírus SARS-Cov2 a
Portugal, a Associação Romã Azul (ARA) começou rapidamente a delinear e implementar
uma estratégia que fizesse face a um eventual colapso, ou debilidade, no apoio inicial do
SNS a doentes que viessem a contrair o vírus ou a demonstrar sintomas suspeitos.
Surgiu assim, sob uma coordenação central, e em comunicação constante com os demais
trabalhos da ARA, o que se veio a chamar Pool de Saúde, com polos regionais no Norte,
Centro, Lisboa, Alentejo e Sul, integrada por médicos, médicos dentistas, socorristas,
farmacêuticos, psicólogos, engenheiro químico, terapeutas, administradores
hospitalares e uma analista. São estes 37 colaboradores que de forma voluntária, altruísta
e dedicada, trabalharam e trabalham em sintonia para dar resposta a todas as solicitações
nesta área.
Esta Pool de Saúde tem várias linhas de acção e objectivos:
• 1ª linha – apoio telefónico imediato - fazendo uso dos recursos humanos disponíveis,
aconselha, encaminha e acompanha quem apresenta sintomas que possam estar
associados à Covid-19 ou de outras áreas quando não esteja a conseguir entrar em
contacto com os seus médicos e precise duma resposta/referência com urgência, bem
como para apoio psicológico individualizado;
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• 2ª linha – partilha de informação - debate e estudo conjunto dos casos que surgem e
da informação médica e epidemiológica disponível, resultando não só num relatório
diário que faz o enquadramento da situação nacional e do conhecimento científico
internacional, como também na disponibilização de artigos e vídeos de cariz
informativo publicados internamente na Pool e nos media sob a égide da NV Saúde
(revista que resultou do Congresso Nacional Nova Visão para um Sistema de Saúde,
apoiada pela ARA);
• 3ª linha – pool de psicologia - grupo que integra todos os psicólogos da pool de saúde
das várias regiões do país que desenvolvem estratégias de acompanhamento e
motivação para todos os associados da ARA que procurem esse acompanhamento
através de sessões terapêuticas realizadas por via digital.
Desta forma, e de modo rápido e eficaz, a Pool de Saúde atendeu mais de 400 chamadas
e deu apoio a cerca de 90 associados e familiares, que viram nesta iniciativa um ponto de
referência para as suas dúvidas na área da saúde.
Falando em nome de todos os colaboradores, é uma honra participar neste projecto,
sendo com um enorme agradecimento que acolhemos o carinho daqueles que duma
forma ou de outra fomos acompanhando, dando-nos também eles alento nesta fase tão
complexa para todos, e para os profissionais de saúde e doentes em particular.
Perante as actuais circunstâncias, em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas
também nos diversos pontos do país onde focos da doença têm vindo a desenvolver-se,
fazemos um apelo a todos:
Cuidar do outro é respeitá-lo. É, em prol de todos, abdicar por vezes
de coisas que neste panorama são de importância secundária e que
representam riscos para a saúde, não só do indivíduo, mas de toda a
comunidade, já que estamos todos juntos nesta pandemia,
independentemente do estrato social, raça, idade, género…
Nós protegemo-lo sempre, pondere esses pequenos nadas e protejanos, protegendo-se. Obrigado.

Sílvia Costa Martins
João Marques
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Inquisição e Real Mesa Censórea
Tive o cuidado e a paciência de consultar os catálogos e os índices de «livros defesos»
que se publicaram em Portugal nos séculos XVI, XVII e XVIII e pareceu-me possível chegar
a algumas conclusões interessantes.
A mais imediata, em traço grosso e antes de esmiuçarmos um pouco, é que há duas fases
bem distintas na preocupação global dos censores e na genérica actividade inquisitorial:
a primeira, durante os séculos XVI e XVII, prende-se sobretudo (além de superstições,
imoralidades e bruxarias várias) com as «heresias» judaica e protestante - como se o
judaísmo fosse uma heresia do cristianismo, quando é precisamente o oposto...-, e a
segunda incide em larga medida, já no século XVIII (e igualmente para além de
superstições, imoralidades e bruxarias várias), sobre os escritos e os autores do
Iluminismo. Até 1768 a censura em Portugal esteve quase só nas mãos de membros da
Igreja católica: dependia do
Tribunal do Santo Ofício, a
quem competia a elaboração e
a publicação dos «índices
expurgatórios», mas não
exclusivamente: na prática, os
livros tinham de passar por três
entidades e exigiam seis a
provações indispensáveis: duas
do Santo Ofício, duas do
Ordinário
e
duas
do
Desembargo
do
Paço
(Marques 1963, 8).
Por outro lado, constatei que autores interessantes para a corrente teosófica e
rosacrucista europeia como Mestre Johannes Eckhart, Trithemius, Marsilio Ficino, Jacob
Bohme, Basílio Valentino, Bernardo Trevisano, George Ripley, Nicolas Flamel, Pico della
Mirandola, John Dee, Simon Studion, Robert Fludd, Elias Ashmole, Athanasius Kircher,
Henrique Khunrath, J. Valentin Andreae, Michael Maier, Valentin Weigel... não constam
desses índices - e Paracelso só aparece no de 1624. Desconhecimento? Atraso?
Desinteresse em Portugal? Em contrapartida, neles não faltam os nomes e as obras, por
exemplo, de Guilherme d'Occam, Joaquim de Fiore, Ramon Llull, Arnaldo de Vilanova,
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Maquiavel, Cornélio Agrippi, João Reuchlino, Paulus Riccius, Dante ( De Monarchia),
Ariosto, Judá Abravenel ou Leão Hebreu (Dialoghi d'Amore), Erasmo, Guilherme Postel,
Jerónimo Cardano, além de, claro, João Huss, Lutero, Calvino, Melanchthon e TODAS as
edições da Bíblia em língua vulgar - a Igreja só deixava circular a Bíblia em latim, por
considerar perigoso que o povinho a lesse numa língua acessível e começasse a tirar as
suas próprias conclusões!
Dois autores pouco citados mas fundamentais para a tradição esotérica ocidental, e que
se diz terem influenciado as introvisões místico-ocultas de Shakespeare, foram
Horapollon e Andreas Alciatus. O livro Hieroglyphica, do primeiro, cujo manuscrito foi
descoberto em 1422 em Florença, suscitou um grande interesse entre os humanistas,
empenhados em decifrar os símbolos místicos de que a obra está repleta, e teve larga
divulgação... A Inquisição ignorou-o. O segundo compôs um livro ainda mais estranho e
misterioso, Emblematum Liber, com 212 emblemas enigmáticos e proféticos e publicado
pela primeira vez em 1531. Apenas no índice de 1624 se lhe faz uma breve referência,
não para o proibir mas para expurgar alguns dos emblemas, poucos e pouco
significativos... Ignorância dos Inquisidores?
A partir de 1768 e por obra da
mão férrea e totalitária do
Marquês de Pombal, a função de
proibir
livros
passou
da
Inquisição (órgão da Igreja) para
a recém-criada Real Mesa
Censórea (órgão do Estado) - ou
seja, o Marquês percebeu
rapidamente que os livros são
mais perigosos que as pessoas, e,
como já se tinha livrado dos
Távoras em 1759 e do que eles
representavam, não se importou
que a Inquisição continuasse a
queimar gente, porque a partir
de então quem se encarregaria
de «queimar» os livros suspeitos
seria ele. Aliás esta partilha de poderes entre instituições, inquisitória e régia, não foi
difícil de estabelecer: o Inquisidor-Geral - cardeal Paulo de Carvalho - era irmão do
Marquês de Pombal... E lá vêm, no «Catálogo de livros defesos neste Reino» da Real Mesa
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Censórea, os nomes e as obras de Espinosa, Tomás Morus, Rabelais, Hobbes, La Mettrie,
Voltaire, Diderot, Hume, Rousseau, Condorcet, John Locke, Goethe... e até La Fontaine!,
não faltando os Exercícios de Santo Inácio de Loyola - como seria de prever, com a raiva
que o Marquês tinha aos jesuítas... (Marques 1963,118 segs.).
Apesar das medidas rigorosas
de proibição, os livros
interditos continuavam a
entrar em Portugal, trazidos
por viajantes ou mesmo de
contrabando,
e
por
conseguinte eram lidos e
conhecidos pelos que se
dedicavam ao estudo de
matérias
consideradas
«heréticas» ou «perigosas»
(Sá 1983, 17). Um dos
exemplos mais significativos é
o de Frei Vicente Nogueira
(1586-1654) , em cuja livraria,
que foi confiscada pela
Inquisição, se encontravam os
autores e os textos mais importantes do hermesismo e; em geral, da occulta philosophia
(Centeno 1995, 31). Estas práticas .«ilícitas» prolongaram-se até aos fins do século XVIII,
e as próprias listas oficiais de «Livros defesos» eram utilizadas pelos intelectuais e por
numerosos estudantes para fazerem encomendas! Os livros podiam ser encomendados
secretamente pelos livreiros estabelecidos a fim de servirem clientes de confiança,
incluso com falsos títulos e encadernações enganosas, ou através dalgum diplomata
estrangeiro residente em Portugal (Ramos 1974, 8-13).

José Abranches
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Coro da ARA
Vamos criar o coro da ARA e viver momentos de harmonia a 4 vozes. O objetivo é no
futuro participar em atividades solidárias, alargando assim o âmbito de ação da nossa
Associação Romã Azul.
Se tens gosto pela música, quer tenhas ou não já cantado num coro, junta-te a nós e
ajuda a materializar esta ideia.
Manifesta o teu interesse, enviando mail para:
joao.rosa@memphismisraim.pt ou ara.eventos@memphismisraim.pt
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Desperta a Guerreira que há em Ti
Durante toda a minha vida, senti um apelo para ajudar outras mulheres mas nunca o
entendi, até há pouco tempo. A vida foi me dando todos os indícios para esse caminho:
contudo, teimosa como eu sou, não quis ver… ou por outra… acho que não estava
preparada para isso. Não foi coincidência que nas minhas investigações históricas,
(porque também sou licenciada em História) eu tenha descoberto o primeiro moinho em
Portugal que foi propriedade de uma Mulher. Também não me parece coincidência que,
quando criei a minha primeira empresa de Decoração de Interiores, tenha tido o apoio
da Associação Portuguesa das Mulheres Empresárias. E também não é coincidência, que
100% das minhas clientes de coaching são Mulheres. A verdade é, até mesmo nas
formações de crescimento pessoal e espiritual das Mulheres Guerreiras, o público é
maioritariamente feminino. Percebi então que o meu caminho é por aqui e dediquei-me
de alma e coração, a ajudar outras Mulheres a encontrarem as suas escolhas.

Fui directora regional de uma empresa multinacional durante mais de 6 anos, que se
dedicava ao networking empresarial, com a criação de grupos de empresários. Apesar de
ter muitas mulheres nesta rede, a verdade é que se queriam receber negócios e ter
sucesso, tinham de se ajustar ao mundo empresarial masculino. Eu própria me ajustei à
realidade como forma de obter mais resultados. No entanto, sabia que as mulheres são
diferentes. Uma Mulher necessita de outras premissas, outros desafios, outras partilhas
e ajudas, pelos inúmeros chapéus que coloca todos os dias: Mãe, Mulher, Filha, Irmã,
Amiga, Empresária, Colaboradora, Empregada de Limpeza, Cozinheira, Gestora e até às
vezes, uma Faz-tudo!
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Passei por muitas situações desafiantes na minha vida profissional e pessoal, e muitas
vezes me chamaram de guerreira e me disseram eu que tinha uma força incrível para
lidar com tudo. No entanto, as mulheres que eu conhecia à minha volta também tinham
histórias inspiradoras. E quando me perguntaram porque não escrevia um livro sobre
mim e sobre a minha história, dei por mim a pensar porque não convidar outras mulheres
a partilharem as suas histórias também. Cada uma de nós tem uma história diferente e
viveu experiências diferentes das quais, resulta muito conhecimento e isso tem um valor
gigantesco.
Daí que o livro é baseado nas histórias de dez mulheres comuns que, em alguma altura
da vida tiveram de libertar a sua guerreira interior para vencer algum medo, tabu,
paradigma ou preconceito. Cada uma delas conta a sua história na primeira pessoa, desde
que uma mulher que foi traída por um sócio e ficou sem nada; uma mulher casada que
se apaixona por outra mulher; uma mulher que tem de lidar com o facto de se apaixonar
por um homem 27 anos mais velho; uma mulher que aprende a ser mãe de um filho com
autismo, ou uma mulher que deixa tudo no Brasil para emigrar a Portugal, entre outras
histórias. Temos ainda a história de outra mulher que teve de ficar deitada na cama mais
de 10 meses e outra que viveu escondida uma linda história de amor com um homem
casado.
É um livro intimista e verdadeiro que tem por objectivo
principal servir de inspiração a todas as mulheres que
queiram libertar a guerreira que há dentro delas, das
mais novas às mais velhas, empresárias ou
trabalhadoras por conta de outrem, casadas, solteiras
ou divorciadas, com filhos ou sem filhos, o que
interessa é que desejem libertar-se das suas crenças
limitadoras, dos seus medos e angústias que não lhes
permitem ser quem elas são. Contudo é também para
homens para que possam também eles se libertar dos
seus medos, traumas, paradigmas ou crenças.

Rita de Miranda
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O Dia da Espiga
No passado dia 21 de Maio comemorou-se o Dia da Espiga ou a Quinta-Feira da Espiga.
É um costume popular festejado na quinta-feira da Ascensão, quando se celebra a subida
de Jesus ao Céu quarenta dias depois de ter ressuscitado. Trata-se de uma celebração
portuguesa que provém de rituais pagãos, culturas célticas e romanas, que enaltece as
primeiras colheitas. Esta celebração era associada às festas da Flora, Deusa das Flores,
que aconteciam por esta altura e estava também relacionada com a tradição da Maia,
Deusa da Primavera, pois ainda hoje vemos as giestas à janela no primeiro dia do mês de
Maio. Este dia recorda-nos Ceres, Deusa romana da agricultura e do cereal, a quem era
dedicado um festival (a Cereália) e que é representada com espigas na mão. Existem,
ainda, ligações a Osíris, Deus-Sol dos Egípcios, que morre (pelo grão que alimenta) e
ressuscita (pela semente que germina). Esta comemoração deixou de ser feriado a partir
de 1952, embora muitas localidades, quase três dezenas de municípios, conservem este
dia como feriado municipal. O grande símbolo deste dia é o Ramo da Espiga que deve ser
colocado atrás da porta principal de casa e aí permanecer todo o ano até ser substituído
por novo Ramo da Espiga. O Ramo simboliza a PROSPERIDADE e a SORTE. As espigas
devem ser em número ímpar e constituem a parte mais importante do Ramo. Podem ser
de trigo, centeio, aveia ou outro cereal. Representam o pão, como a base do sustento da
família e a FECUNDIDADE. A Papoila com a sua cor vibrante e quente simboliza o AMOR
e a VIDA. O Malmequer simboliza a
riqueza e os bens terrenos. O branco
simboliza a PRATA e o amarelo simboliza
o OURO. A Oliveira tem um duplo
simbolismo: a PAZ e a LUZ. A Luz pode
simbolizar a SABEDORIA DIVINA. O
Alecrim é uma presença constante do
Mediterrâneo, tem um cheiro forte e
duradouro e simboliza a FORÇA e a
RESISTÊNCIA. A Videira representa o
vinho que é tão importante na nossa
cultura e simboliza a ALEGRIA.

Alexandre Favaios
https://www.ofportugal.com/dia-da-espiga-a-sua-origem-historia-e-significados/
Ficha Técnica
Conselho Editorial: Fernando Pinto, Nuno Silvestre, Richardt Steil
Grafismo: Associação Romã Azul (ARA)
http://www.romaazul.org/
ARA@Junho 2020

26

Pool Logística
Iniciada em marco de 2020 por um grupo homens e mulheres das mais diversas
profissionais, grupo este constituído por aquilo que se entende por cidadãos, humanistas
e solidários, inspirados e inspiradores, a pool de logística em paralelo com as congéneres
pools (pool de apoio medico e psicológico e pool de acompanhamento jurídica )
pretendeu e pretende levar um abraço diferente e conforto a quem mais precisa em
resultado dos efeitos negativos diretos e/ou económicos da atual situação derivada da
pandemia de Covid 19.
A alegria do gesto de ajudar foi por demais evidente entre todos os colaboradores desta
iniciativa, espelhada esta alegria, no generoso contributo de todos, o que permitiu não
só consolidar um notável banco de bens alimentares e de artigos de higienização como
inclusive pecuniários que vieram suprir as necessidades básicas de quem as nossas mãos
se encontre em real estado de necessidade. Todo este trabalho foi e continua a ser feito
com a máxima descrição porque obviamente que a generosidade não se alimenta de
louros e laureados, a generosidade simples e pura só nos permite alimentar a alma e
preencher com luz os olhos de quem, nestas horas difíceis ,necessita do mais elementar:
A compaixão humana.

João Pedro
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