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Ciência
nosAçores
"Nascl no anoem quese decobrlu a Grmde Peftu@:m &
túplter.
Mlnha Mãenfu deu pornúa, meu Palnfu eÍa mtrótturlto,
Mae houvelá em casa umagnnde perfrtr@ão na sala do
banln,
Qtp meuPal, múslco,acünpanlava qulmdoencantadoo *u
metrónonm.(...)"
'Júpiter(1901)',in 'Limitede ldade"
VitorinoNemésio,
0s Açores,vistos de cima do anticiclonedos Açores,mal se
notam.São uma mão cheiade minúsculas
ilhas,perdidqsna
imensidão
do Atlântico.E, no entanto,existem.Seforamencontra
das sem habitantes,não só se povoaÍamcgmo povoarameles
própriosváriaspartesdo mundo,.como
PortugalContinental
e, do
outroladodo mar,os EstadosUnidose o Canadá.Desde.
há muito
que têm sido um manancialquasepermanente
e inesgotável
de
pensadores,
literatos,artistase também,emboraem graumenor,
cientistas.
Falandode pensadores
e literatossalta logoà liça o nomede
Anterode Quental,o truculentoiniciadorda "QuestãoCoimbrã"e
o talentosoanalistadas "Causasda Decadência
dosPovosPenínsuldfess.Estêúltimolivro,embola maisde centenárío,
contínua
quènemsempre
basiantëactual.Láse diz,comumaclarividência
se encontraem poetase filósofos,queumadasrazõesdo declínio
ibéricoé precisamente
a faltade ciência,ou, mesmomaise pior,
pelaciência.Nãoé sememoçãoquehojeem Ponta
e,menosprezo
Delgadase visitao jardimde S. Francisco
onde,numaatitude
terminalde pessimismo,
se suicidou
em 1891.

Atomo,Crisedo Homem' (Bertrand,1976), que reflectesobre
questõesda ciênciamoderna.

que têm a ver com a situação
marese das ciênciasgeológicas,
particulardo arquipélago.
E um bom sintomada interrelação
desejávelentreaÍtes e ciênciaestá no factode a revistacultural
"Atlântida",do InstitutoAçorianode Cultura,se ter renovado,
passandoa ciêncianumasecção"OutrosSaberes"(sic, mas ó
melhorque nada).

Nolivrojá mencionado
de Onésimo
TeotónioAlmeidahá referências,de entretodaa ilustregenteaçoriana,a três cientistas.Quem
Mastoda umatradiçãoculturaloriginárianosAçoreschegaaté
Íaladelesé o músicoFrancisco
de Lacerdanumdiálogoimaginado
aoq nossosdias.,Bastainvoçarïeófilq Braga,ArmandoCôrtes- com Quentale Nemésio.PerguntaLacerda:'Por ondeandamum
VitorlnoNemésio,
NatáliaCorÍeia,Diasde Melo,J. H.
JoséAgostinho,
um LuísRibeiro,um ArrudaFurtado?'Paraquem
0 Ministêrioda Ciênciae Tecnologia
tem procurado
apoiara
, Rodrigues,
,SantosBanose tantos,tantos outros.0 romancistamicaelense nãosaiba(nosAçoressabemdecefteza),
JoséAgostinho,
terceirense ciênciae a culturacientíÍìcanos Açores,compensando
uma
(Bertrand)
queos actuaismeiostecnológicos
permiCristóvão
de Aguiar,autorde "RaizComovida"
e de dois
como Nemésio,foi no séculoM um grandeestudiosodo solo
situação
de insularidade
("Diáriode Bordo",Campodas
"smails"a Darwin
excelentes
tomosautobiográficos
açoriano,essesolorecortadopelafúriade vulcõese sismos.LuÍs tem amenizar.
Sefossehoje,Arrudaescreveria
tttletrasl
e que ó Èltor oã inglêsna Faculdade
de Ciênciase
Ribeirofoi um etúlogo terceirensecontemporâneo
de Agostinho, em vez das epÍstolasque vierama lumena revista"Prelo"da
' Tecnologia
pove
queviveu lmprensa
queo ministro
(micaelense
da Universidade
de Coimbra,
nasceuna pequena
e ArrudaFurtado,
antropólogo
Nacional.
Umdosprojectos
comoQuental)
JoséMariano
Grande;
Mas,diz
"'âção de PicodePeôra,nãomuÍtolongeda Ribeira
apenastrinta e seis escassosanos nos íinaisdo séculoXlX, Gagoacalenta(ou acalentou,nãosei comoestá ao certo)parece
queé o melhorescritorda terradele.Nem correspondeu-se
comCharlesDanvin.Conforme
dizo personâgem óbvioapesarde eventualmente
difícil.ïraria decertoos Açorespara
"'êle, nãopodeafirrhar
que
grande
palcos
rua
peça
"Era
planetatantocomoestánocentro
sequer
da
delelrÉ
há
outro
escritor
natural
de
Pico
de
Pedra,
Nemésio
na
de
teatro:
um
devoto
tão
das
teorias
o
centro
científicos
dos
do
"i
OnésimoTeotónioAlmeida,professorde LiteraturaPortuguesa
na
deleque,aindanofim do século,publicou
em PontaDelgada
uma doOceano
Atlântico.
Seriaa criação
de uminstitutolusoamericano
quepermitisseorganizar
Universidade
de Brown,Providence,EstadosUnidos,autorde
respeitávelliçãoa um padrezinho
localque se insurgiucontrao
ali,naquelaspedrasno meiodo mar,bem
úrios livros (porexemplo"NoSeiodesseAmargoMar",Edições evolucionismo.(...)
É umaenciclopédia
científica'.
a meiodo caminhoentredoiscontinentes,
fecundo
um encontro
Salamandra,
1992,umapeçadeteatroqueanacronicamentejunta
entrecientistasdo velhoe do novomundo.Umtal encontropoderia
como'personagens
autoresaçorianosde váriasépocas)e de
Cristóvãode Aguiar,apesarde trabalharno meio de uma ter a forçacriadorade um vulcão!
saborosascrónicasna revista"Ler". Os escritoresdos Açores Faculdade
deCiências,
aindanãoapanhou
a ciênciae os cientistas
pululamportudo quantoé pedra, talvezprocurando
na escritaa
a jeitona suapena.Masjá o seuconterrâneo
Onésimo
Almeida
é
parasabermais:
Livros
porquestõesde ciência,tendocolaborado
libertâção
do seu estadode prisioneiros
das ilhas.0 mesmose
um interessado
com a
podedizerdos músicos:
umareferência
maioré, porexemplo, editoraGradivana selecçãode algunslivrosde divulgação
cientíÍica
"Limite
- VitorinoNemésio,
de tdade',Estudios
Cor,semdata.
quefoi maestro
deLacerda
francisco
emPortugal,
naFrança
e na e tendoaté escritosobreproblemasda históriada ciência,nome
participação
portuguesa
Suiça,
tendoconvivido
comClaude
Debussy
e Manuel
deFalla.
adamentea
no alvorecer
da ciênciaduranNadamelhorparaaliciaro leitorparaestelivrodo quecontinuar
(veja-seo seu prefácioa "A Revolução
te o Renascimento
CientÍfl
poemaJúpiter,semtodaviao acabar(leitor,procureoe leia):
o
. Eos cientistas?
A culturaportuguesa,
incluindo
a queemanados
ca", StevenShapin,Difel,1999).
Açores,.nãotem lido propriamente
uma grandeprosmiscuidade
"E !úplter, asslmmlmado,com palpor ele, salu rrr;ta,
que
coma ciência(jáAnterodeQuentalo notou).Masháexcepções
OscientistasreferidosporLacerda(todoselesmaisde áreasem
Com seus doze satêlltes, quatrc deles prlncipals;
confirmama regrageral.VitorinoNemésioé um exemplonotável. queas ciênciasnaturaisse cruzamcoma ciênciashumanas)
não
Lourdes,Edla, Isaura,
Senfrna,
paramuitolongedos Açores,ao contráriodelepróprio.
Umdosseuslivrosde poemas"Limitede ldade"é talvezo maior emigraram
A Prlmeln GrandePerturbaçãode túpiter
poesia
portuguesa
pelaciênciadepoisde
repositório
de
inspirada
ïalvez devama isso algumdo seu injustoanonimato.Não são
No anoem que nascl.(...)"
AntónioGedeão.
0 livroé dedicado
ao grandebotânico
e amigode
muitosnemse espalharam
demasiado.
Porque
é queos açorianos
ruein'8Sío
tantoa ciênciacomoas letrase as artes(nas .
.AurélioQuintanilha(pai do Ísico e bÌólogoAbxãndre nãodisseminam
Teotônio
Almeida,"NoSeiodesseAmargo
Mar",Satamandra,
-.Onêsimo
que, de resto,nasceunos Açores.0 meu poema artes,o escultorCantoda Mayaé açoriano,
micaelense,.e
o pintor
Quihtâôilhâ)
'Ífurito ê o áutotiiográfico
'Júpiter',queabreestetexto.Nemésio AntónioDacostaé açoriano,
terceirense)?
'nasceúr:'6s
1;cto,em 1901. A grandernânchavermelha,a maior
açoriana
em três actos.Há quem
Ugg tragédiada identidade
Júpiterqueé quatrovezesmaiordo quea Tena,foi
Talvezpelomotivosimplescujaexpressãose devea Antero:o
diga que os livrosestão caros,mas este, como muitosoutros,
' ÉentlrUação'te
1ogò.
no séculoXVll pelo inglêsRobert'Hooke.
obÈêÍirâdà
Mas o
distanciamento
tradicioneil
em PortuÊal
relativamente
à ciência.O
compr+se por insignificantes
trezentosescudosna "Festa do
astrónomoP. B. Molesworthdescobriuefectivamente
a Grande espÍÍitocientífico
temembatido
nr 'uãtn,culturaportuguesa"
e por
pé do portuense
Livro',
numa
tenda
mesmo
Palácio
ao
de Cristal.
'no,plãneta-Júpitér
Trofiieal
no:dia28 de Fevèreiro
de
vezêstem-seesvaidonesseembate.Contudo,as'coisassô têm
Ng mesmacgÍecção,
encontrase
a prosa
'Garajau"(quen.ome!),
sidoassim,nãotêmdeserassim.Nôsúttimgs
ahosa Universídade- de outrosesòritoresacõrianos,
ffiüíbâção,duÍou.âtéÍ939ì. A poesiaehbôrâ nãotdhha
porváRas:ilhas,rtèmtunclonádotbmouma ,:jit:-- , ..i - ,: "r: ::.- - :
de andara reboqueda ciênciâBodè,andar'infotmdda.pela
ciência! do'sAçores;distribuída
tcarlos@teor.fis.uc,pt
Nemésioescreveu
também,agoraem prosa,o livrinho"Erado
instituiçãopolarizadora
de actividades
nosdomÍniosda ciênciados
ttp:///nautilus.fis.uc.ptl-gEais
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