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{crónica}

Quando Deus criou o homem branco
Deu-lhe um relógio,

E quando criou o homem preto,
deu-lhe tempo

(dito da Tanzânia)

Gosto imenso de ouvir a chuva. Quando ela se des-
perdiça em tempo. Quando o mata, enchendo os 
ouvidos de gritos. Quando escorrega pelo vidro 
em fios incansáveis. E logo me apercebo de que 

não se ouve mais nada... Nem carros a passar, nem vizinhos 
a sair de casa, nem cães a ladrar quando a caravana de ruídos 
quotidianos avança, nem carne, nem peixe na cozinha. 

E tudo fica sossegado. E o tempo corre neste ritmo de gotas, 
de pingos doces. Gosto da chuva quando estou em casa. Gos-
to dela, pois torna o tempo numa coisa quase palpável. Este 
ladrão que nos está a fugir de três pernas, este sacana com 
quem não podemos concorrer durante as corridas do dia-
a-dia. E só nestes breves momentos é que verdadeiramente 
tenho tempo.

Já há muito que não me inspirei no que sinto e no que ouço. Já 
faz tempo quando pela última vez respirei... 

E entretanto acabou de chover. Acho que vou sair para fora, 
passear um bocadinho pelo tapete de tempo estendido por 
todo o lado, para qualquer lado onde eu quiser ir daqui. Tal-
vez eu apanhe tapa-olhos para sentir e ouvir outra vez? Sinto, 
quase sinto uns poemas a nascer, a cair, a pairar no tempo. E 
sinto-me obrigado a sair na próxima chuva, estender a mão 
e deixar as gotas caírem na minha armadilha. Para enfeitiçar 
depois o tempo em letras,   m  u  i  t  o       l  e  n  t  a  s,        c   
a    d    a         v    e    z        m    a    i    s          l    e    n    t    a    s.    
A        t        é            d        o        r        m        i        r        e       m            
e        m           p       a       z           n       a       s           p        á        g        
i        n         a         s            a        m         a        r        e        l         e         
c        i         d        a        s  … 

Há tanto tempo que temos à nossa disposição... Há todo o 
tempo das ruas lá fora a nossa espera...

Oeiras, Fevereiro de cheias 4

Cronologicando a chuva...


Jakub Jankowski
Professor de Língua Portuguesa da Universidade de Varsóvia 

eDitOriaL


Josep Antoni Clement
Lector de català a la Universitat de Varsòvia 

Tres pegats de temps es gronxen en l’espai d’un cel ar-
recerat del vent. Fiten l’esguard en el fons d’un soc i re-
mouen la brossa que s’hi ha acumulat després de cent 
sets de vi, mil jorns de sols i munts de somnis aneste-

siats. Feixuga és la càrrega que els sobta capir, però l’ànim no 
els permet desistir. Davallen al món de terres nevades, pelades, 
vetllades, cansades i el nostre estimbat lector rep sorprès altres 
dosis de ¿? que el corprenen a la vesprada.

De sobte, ja som al bell mig d’un març o d’un abril. Han arribat 
temps planers, plàcids i calorosos ben amarats de dol. Dol de 
temps que no tornarà, dol de temps que ara vindrà. Dols pels 
qui han marxat, dol pels qui han romàs. Dol eternitzat, dol 
sublimat. Dol que viu tot sol, dol abans acompanyat. Dol pel 
que som, dol pel que no hem set mai. Dols que ocupen una 
humana eternitat. Donem pas al temps per llegir allò que ens 
dol, que ja s’esmuny.4
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{ensaio}

A Galicia absurda 


Maria Boguszewicz
Doctoranda en Historia de España

Ha estado todo el día lloviendo...” Así empe-
za un dos exercicios básicos do español cuxo 
obxectivo é recoñecer as cidades de España. 
Esta primeira frase xa o aclara todo. Eviden-

temente, estamos en Santiago de Compostela. Esta é a 
idea xeral de Galicia que se saca normalmente dun curso 
de español: en Galicia chove. O meu primeiro encontro 
con Galicia foi un pouco casual. Ata chegaría a dicir que 
non fun eu quen escolleu Galicia, foi Galicia quen me 
escolleu a min. Porén, este saber elemental, xa que non 
tiña moitos máis, parecíame fabuloso. Moitas veces, es-
tudando no noso Instituto, preguntábame por que non 
fora a filoloxía húngara, na que tamén aprobei a selecti-
vidade. Alí podería ocuparme dun país moito máis atrac-
tivo climáticamente, é dicir, Finlandia. O clima de Espa-
ña parecíame sempre nefasto, co ceo despexado todos os 
días, coa calor insoportable, sen nin un gramo de neve 
e moi pouca chuvia. Pois ben, cando fun por primeira 
vez a Galicia, a miña amiga, que pasara alí un ano en-

teiro, advertiume: “Polonia, en comparación con Galicia, 
é África.” E logo: “O primeiro que tes que comprar alí 
son unhas botas de goma [kalosze]”. “Perfecto!” pensei 
eu, aínda que o primeiro que merquei non foron as botas 
de goma senón un paraugas, moi chulo, con vacas. Iso 
sí, levei de Polonia unhas botas de coiro que ocupaban 
a metade da miña equipaxe, xa ben sobrecargada cunha 
cazadora especialmente resistente a auga que me regalara 
o meu home.

Ao principio, tomeino con calma. Á fin e ao cabo, esta-
bamos en setembro. Ademáis, por todos os lados chegá-
banme sinais tranquilizadores: “Non tardará, non tarda-
rá...” dicía todo o mundo. E logo: “É moi raro que aínda 
non chova!”. Con moita inquietude escoitaba cada noite 
no telexornal que era o ano máis seco en Galicia dende 
había non sei canto tempo e que os embalses galegos que-
daban sen auga. A chuvia xa se vía só na publicidade de 
Gadis (unha publicidade xenial, por certo, que viña sen-
do un compendio de saber sobre Galicia, feita con moito 
cariño e unha autoironía totalmente desarmante) e nos 

“souvenirs” do casco vello que explotaban ese tema. Nun 
momento de desesperación, pensaba seriamente en mer-
car nunha tenda desas de recordos da cidade un vaso coa 
imaxe da rúa do Vilar baixo a chuvia no que poñía: “En 
Santiago chove...”. Ao final, decidín empregar a táctica do 
Absurde Traveller, segundo a terminoloxía do xornalista 
Marek Bieńczyk. Durante a súa viaxe a Brasil, non viu nin 
océano, nin praias, nin palmeiras, non visitou nin Río de 
Xaneiro nin São Paulo e a maioría da súa estadía, pasouna 
nunha vila que se parecía mais ben ás vilas alemanas ou 
suízas dos Alpes. Así e todo, aínda en novembro, íamos 
cos nenos á praia e bañabámonos no Atlántico. Como 
os nosos amigos galegos nos advertían que o Courel é 
a rexión máis fría de Galicia, fomos alí no outono ben 
avanzado. “Se ides ao Courel agora, tedes que levar moita 
roupa quente.” Moi ben, non levamos nin sequera as ca-
zadoras. Pero nada, durante os tres días que pasamos na 
montaña, sudamos coma porcos porque o sol non deixa-
ba de mallar e o que realmente nos faltaba non eran os 
malditos xerseis senón os bañadores! Chegou decembro 
e, mentras o meu querido amigo Xosé Luis me repetía, 
cunha calma autenticamente galega, Nunca chove a gusto 
de todos, eu deambulaba polas rúas secas e miraba con 
resignación os muros vellos que paulatinamente perdían 
a súa cor específica, algo entre o verde escuro, marrón e 
un pouco de morado. As últimas semanas, cando pasaba 
pola praza do Obradoiro, acostumaba a determe un mo-
mento e contemplar como os últimos rastros de musgo 
estaban a desaparecer da fachada da Catedral que sen ese 
bordado vexetal convertíase nunha catedral calquera. 

“
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{ensaio}

Aconteceu a última semana, cando xa me despedía da 
miña querida Galicia, da Galicia á que collín tanto cari-
ño a pesar do sol de xustiza e da calor verdadeiramente 
andaluza. Unha mañá, ao abrir os ollos, non vin o ceo 
azul coma case todas as miñas mañás galegas. En reali-
dade, non vin nada. Detrás da ventá só había un muro 
de auga. As rúas deixaron de existir converténdose en 
ríos e a cidade adquiriu un aspecto máis ben veneciano. 
Os compostelanos soportaban este diluvio bíblico cun-
ha calma impresionante. Cos paraugas incansables nas 
mans, parecían non prestar moita atención aos caprichos 
do tempo. Todo o contrario do que facían antes, sempre 
estrañados coa sequía. Agora si que as cousas volveron 
ao seu cauce, literalmente. Eu, nun primeiro momento, 
intentaba fuxir dos chorros de auga, coma todos os tu-

ristas e non podía evitar a asociación co libro de García 
Márquez, Cen anos de soidade, e a chuvia de catro anos. 

“Pois así foi como empezou...” dicía para min pensando 
nos Buendía. Mais logo, integreime totalmente coa Ga-
licia chorona e atopei incluso un certo pracer nos pa-
seos polos „canais” compostelanos. Cunha satisfacción 
crecente observaba como o musgo tomaba unhas formas 
exuberantes e na imaxinación xa vía a Catedral tapada 
pola cortina verde. Os días seguintes, segui chovendo 
aínda que as chuvias non foron tan apocalípticas. Parecía 
que Galicia xa tomara venganza por tantos días de sol e, 
amodiño, descubría a súa cara cotiá, a máis fermosa. Iso, 
xa o saben os estudantes do nivel elemental de español: 

“(...) esta ciudad bajo la lluvia tiene un encanto especial” 
como din no exercicio. 

29 gromicznika1 i 30 февраля


Tomasz Otocki
Estudiant de llengua catalana a la Universitat de Varsòvia

Que bé que tenim 29 de febrer enguany!” - em va dir 
una amiga meva. Jo la vaig mirar com si fos boja. 
Per a mi, un altre dia al calendari significa només 
que haig de treballar i estudiar més. I a qui li agrada 

treballar o estudiar a Polònia quan fa un temps tan  primave-
ral? (Al nostre país tot va fora d’hora...). Doncs, l’aniversari 
de la meva amiga és el 29 de febrer. Felicitats! Però, no és una 
discriminació que alguns poden celebrar-lo només cada quatre 
anys? Jo recomanaria a la Kasia que anés amb aquest problema 
cap a Estrasburg i exigís justícia. Malgrat això, no només l’ami-
ga meva té un problema, el tenen també les persones que van 
néixer el... 30 de febrer. 

Per què actualment el febrer té cada quatre anys un dia més? 
I és veritat que existeixen persones que van néixer el 30 de 
febrer? És una mica estrany, però... Actualment estic llegint la 

“Trybuna Radziecka”, la revista per als poloneses que vivien a la 
Unió Soviètica als anys 20 i 30 del segle XX. Hi ha un moment 
que diu “el 30 febrer hi haurà a Kiev una reunió...”. Potser és un 
error o jo he estat massa hores a la biblioteca? No, és correcte. 
A l’estat dels obrers el febrer tenia 30 dies dues vegades, a l’any 

1930 i al 1931. La raó la trobem al calendari revolucionari que 
va ser introduït dos anys abans. Tres anys després la idea va ser 
abandonada. Massa problemes tenia l’estat dels consells amb 
els kulaks i capellans, per a què un calendari nou?

I el 29 febrer? Per què i per a què? Doncs, actualment un any té 
365 dies i unes 6 hores. 6 per 4 són 24 hores, llavors tenim un 
dia de més. I per què exactament al febrer? El febrer era l’últim 
més del calendari romà (i per això, per exemple, “octubre” sig-
nifica actualment “el mes vuit”). Llavors, té l’amiga meva mala 
sort? Potser, però enguany ella no té raons per queixar-se. La 
Universitat de Gdańsk li ha donat un regal especial. Fa uns dies 
la Kasia té el títol de llicenciada. Felicitats! 

I què pensarà sobre els que van néixer al 30 de febrer de 1930 
o 1931? 4

1- „29 gromicznika” significa en llengua  Kaszuby 29 de febrer. “Gromnica” és en 
polonès “candela”  i “Święto Matki Bożej Gromniczej” és la “Festa de la Candelera” 
en català.

4

“
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Tempura
e outras coisas que transgridem os limites do espaço-tempo


Marta Machowska 

Estudante do 4º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

{gastronomia}

A outra vez escrevi sobre o meu emergente inte-
resse pela culinária japonesa. Pois bem, voltemos 
ao assunto. No restaurante Akashia, situado no 
centro comercial Złote Tarasy, cheguei a conhe-

cer tempura de mariscos. Tempura são pedaços pequenos 
do ingrediente escolhido, molhados em massa de farinha 
e água muito fria, fritos por pouco tempo em óleo quente. 
Serve-se com vários molhos. Podem-se usar muitas espé-
cies de peixe, mariscos e vegetais (beringela, cenoura, bam-
bu, batata, pimento, cogumelos asiáticos shiitake, quiabo). É 
um saboroso, estaladiço petisco que serve perfeitamente de 
entrada ou, quando preparado de peixe e em maior quan-
tidade, de prato principal. Curiosamente, 
este prato-emblema do Japão provém de 
Portugal, donde fez uma longa rota com 
os primeiros missionários e comerciantes, 
no século XVI. O nome japonês tempura 
ou tenpura deriva provavelmente da pala-
vra “tempero” – condimento, ou do verbo 

“temperar” – acentuar o sabor. Outra teo-
ria vê a origem do termo na expressão lati-
na ad tempora quadragesimae, “no tempo da 
Quaresma”, pois o prato não continha car-
ne e era adequado para o jejum. Em Por-
tugal conservou-se a receita de “peixinhos 
da horta”, semelhante à do nosso protago-
nista. E este fez uma carreira impressio-
nante, pois das mesas orientais voltou em 
glória para a Europa. 

Não é difícil adivinhar que centenas de 
outros pratos viveram a mesma experiên-
cia de viajar por todo o globo. A comida é a coisa mais óbvia 
e simples do mundo, sendo objecto da primeira necessida-
de de qualquer ser vivo, torna-se algo de extraordinário na 
sua capacidade de unir as criaturas ou as pessoas mais dis-
tantes. O primeiro que temos em comum com os antigos 
romanos é, sem dúvida, o gosto pelas ostras, pelos caracóis 
e por um bom vinho; com os bárbaros do norte europeu 
partilhávamos talvez um bom pedaço de bife mal passa-
do. Dessa forma a comida ultrapassa os limites metafísicos 
não só do tempo, mas também da natureza substancial dos 
seres: se há qualquer coisa que nos une com os coelhos, é a 
afeição por uma salada saborosa. 

Passando a dimensão natural da nossa existência, a comi-
da entra no nível cultural, constituindo o primeiro e básico 
laço que temos com a cultura em que vivemos. Assim sendo, 
as preferências gastronómicas formam a primeira bagagem 
que os imigrantes trazem para a sua nova morada. Muitas 
vezes não podem satisfazê-las por falta de ingredientes ou 

utensílios necessários e adaptam as receitas preferidas às 
condições do lugar. A arte de cozinhar constitui para os 
imigrantes também uma possibilidade de arranjar trabalho. 
As alterações nas receitas são inevitáveis neste caso, pois os 
clientes querem comprar produtos adaptados ao seu gosto, 
com sabor amenizado ou intensificado. Estes dois factores 
dão impulso ao desenvolvimento das variadíssimas cozi-
nhas dos imigrantes, cujos representantes mais famosos são 
as culinárias american-chinese, english-indian, tex-mex. Dessa 
forma nasceu também o bem conhecido nosso kebab, servi-
do em forma de uma sandes enorme. Oriundo da tradição 
do Médio-Oriente, onde não se almoça andando, adaptou-

se ao gosto local na Alemanha, donde 
veio para a Polónia. Aqui um exemplo 
de adaptação culinária são os numero-
sos bares chineses ou vietnamitas que 
invariavelmente servem os pratos com 
uma dose de salada de couve, elemen-
to indispensável do almoço polaco. Nos 

“chineses” da República Checa nunca vi 
pratos servidos com salada, pois os nos-
sos vizinhos não gostam de comê-la com 
o almoço. 

Cozinha sino-polaca é uma mistura rela-
tivamente simples, já que junta somente 
duas tradições culinárias. Mas imagine-
mos uma fusão de segundo grau – da 
comida polaca com, por exemplo, ame-
rican-chinese! Será ficção científica ou 
fantasia de um cozinheiro aborrecido? 
Não, é a realidade do palco gastronó-

mico de Varsóvia e do seu desenvolvimento dinâmico. Na 
rua Żelazna há pouco tempo foi aberto um restaurante de 
encomenda por telefone que se especializa em pratos chi-
neses à maneira americana, empacotados em caixinhas que 
mantêm a comida quente. Quem quiser sentir-se como uma 
personagem de filmes americanos pode também comer no 
local, escolhendo algo de frango, vitela ou peixe e compon-
do-o com arroz condimentado (cuidado com arroz verme-
lho e verde – as versões mais picantes!) ou massa. A comida 
é boa e tem certo charme de nos trazer um pedaço de outra 
realidade, tão bem conhecida da cultura pop. 

A culinária chinesa tem nos Estados Unidos uma história já 
bastante longa e teve tempo de se independentizar da sua 
ancestral asiática. Em geral enfatiza outros produtos – prin-
cipalmente carne de frango, com menos interesse pelos 
vegetais. Usa técnicas mais rápidas e simples de preparação; 
não visa destacar o sabor de ingredientes frescos, aprovei-
tando-se de comida pré-cozinhada e do glutamato monos-

¿?

Hoje em dia o

 cikn tik`kw mswlw 

(chicken tikka masala) 

é um pilar da cozinha 

inglesa, preparado em 

todos os pubs tradicionais.
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sódico (intensificador de sabor). Como produto de mesti-
çagem cultural, propõe também pratos que não se comem 
na China; quer dizer, não se comiam na China nos últimos 
cem anos e agora entram lá como novidade. Exemplo famo-
so é o general Tso’s chicken - frango picado, frito, servido com 
um molho castanho escuro, doce-picante. Este prato tem 
até a sua própria lenda apócrifa que prova a sua legítima 
proveniência chinesa (segundo a lenda, a mulher do general 
Tso, líder militar da província Hunan do século XIX, prepa-
rava o frango para o marido e para os soldados da sua tropa 

sempre que se celebravam vitórias). Segundo uma tese mais 
provável, o prato foi criado em Nova Iorque nos anos 70 
do século passado, como um exemplo do estilo sichuan. No 
entanto em São Francisco foi inventada outra tradição chi-
nesa – os bolinhos da sorte. Sim, estes petiscos que contêm 
profecias de sentido obscuro ou os conselhos menos claros 
e úteis do mundo são um produto puramente americano. 
Portanto a sabedoria barata dos papeizinhos escondidos 
lá dentro não deve provocar desprezo pela mundividência 
chinesa, mas sim reflexão sobre os indesejados efeitos late-
rais da mestiçagem cultural. 

No entanto outra reflexão pode ser despertada num consu-
midor atento pelo contacto com a cozinha tex-mex, resulta-
do de um processo de mistura que se estende até aos limites 
da reciclagem culinária. Tanto o estilo mexicano, como o 
texano são já descendentes de várias tradições culinárias 
diferentes: na América Latina encontrou-se a indígena com 
a espanhola; nos Estados Unidos – as maneiras de cozi-
nhar dos vários grupos de imigrantes europeus, aplicadas 
às possibilidades que oferecia a terra americana. Mistu-
rar tudo isto pode provocar vertigens e perguntas saudo-
sas do género «mas já não vão respeitar tradição nenhu-
ma?», mas também pode fornecer petiscos agradáveis para 
quem gosta de comer no cinema. Para não tirar conclusões 
muito pessimistas, dou só um exemplo mais de uma mis-
tura – english-indian, o estilo que salvou os britânicos da 
comida tradicional com pouco sabor. As especiarias e os 
cozinheiros indianos, trazidos para a Europa pelos mili-
tares ingleses, despertaram nos ilhéus a paixão por sabo-
res fortes. Hoje em dia o chicken tikka masala é um pilar da 
cozinha inglesa, preparado em todos os pubs tradicionais. 

Praticamente todas as grandes ondas de imigrantes criam 
novos estilos culinários, pelo que podíamos elaborar uma 
lista deles que teria o tamanho de um bom livro de cozi-
nha. Em vez de desperdiçar tempo precioso, vejamos outra 
corrente culinária que nasceu do encontro do Oriente com 
o Ocidente. As cozinhas dos imigrantes são servidas em 

todas as classes de restaurantes, desde os mais modestos e 
democráticos até aos mais chiques, destinados a quem gos-
ta de elegância exagerada com preços adequados. Mas só 
no último grupo, ou pelo menos perto dele, encontram-se 
restaurantes fusion, cujas ementas maravilhosas deixei para 
a sobremesa destas reflexões. Fusion, a minha última des-
coberta, é um vasto termo que designa técnicas culinárias 
que combinam de forma consciente várias tradições, espe-
cialmente as asiáticas com as europeias. O objectivo do 
cozinheiro é surpreender o consumidor com impressões 
desconhecidas e inesperadas. Esta corrente conquista cada 
vez mais público, principalmente nas cidades grandes onde 
muitas cozinhas exóticas são conhecidas e onde pouco a 
pouco começam a faltar novidades. Agrada especialmente 
a consumidores que gostam de descobertas e não têm medo 
de experimentar. 

Como já foi dito, é uma culinária de luxo, mas em Varsóvia 
um atento adorador vai encontrar alguns sítios com comi-
da deliciosa a preços acessíveis, por exemplo Dziki Ryż ou 
Ginger. Dziki Ryż, situado na rua Puławska, oferece pra-
tos asiáticos de maneira polonizada; não cabe nas cozinhas 
dos imigrantes, mas sim no fusion graças à criatividade do 
cozinheiro. Ginger, um restaurante aberto há pouco tempo 
no centro, por trás da Galeria Centrum, é uma mistura de 
todos os sabores do mundo, mas uma mistura muito sabo-
rosa. Tem uma vantagem mais – está aberto 24 horas por 
dia e alimenta bem as pessoas que gostam de jantar a horas 
pouco comuns. Fusion é uma boa escolha para quem quer 
recuperar o tempo perdido em bares errados com compa-

nhias erradas. Num cenário divertido (vide as decorações 
tipo kitch-exótico-consciente do Ginger) vai saborear um 
bom curry à tailandesa, pato à chinesa ou refogado coreano, 
tudo com molhos e especiarias que não associávamos com 
estes pratos, mas que lhes ficam muito bem. 

Tudo isso são coisas para adoradores de novidades 
e do exótico. Os conservadores podem olhá-las com 
espanto, mas lembrem-se da proveniência da nossa batata: 
ela veio para a Europa da América e na Polónia foi introdu-
zida por uma princesa italiana; fez uma longa rota e mistu-
rou-se com as tradições locais, com óptimo efeito. A mes-
tiçagem é um processo tanto benigno como inevitável e a 
área da cozinha não consta uma excepção dessa regra. 4

Ligações para os restaurantes:

http://www.amcfood.com.pl/ 
http://www.dzikiryz.pl/ 
http://www.ginger.com.pl/ 

O nome japonês
天麩羅 

(tempura ou tenpura) 
deriva provavelmente da palavra “tem-

pero” – condimento, ou do verbo 
“temperar” – acentuar o sabor..

左宗堂鸡
(general Tso’s chicken) 
tem até a sua própria 

lenda apócrifa 
que prova a sua legítima 

proveniência chinesa
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Calendários
a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano


Agnieszka Kowal

Estudante do 1º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

A necessidade de contar o tempo apareceu durante 
o Neolítico, quando os primeiros agricultores nota-
ram a importância do conhecimento das estações do 
ano para o sucesso das culturas. Isso levou à criação 

e ao desenvolvimento de um sistema próprio de contagem do 
tempo. Assim, o calendário é um sistema que indica a divisão 
do ano em estações, meses, semanas e dias, dando também, às 
vezes, a ordem das festas religiosas, feriados nacionais e anun-
ciando certos fenómenos astronómicos, como lunações, marés, 
eclipses. O nome deriva da palavra latina calendae, «calendas», 
que indicava o primeiro dia do mês romano. O calendário 
moderno é do tipo solar.

O calendário romano e a reforma de Júlio César

Para que o calendário esteja certo com as estações, é preciso 
que o número de dias do ano do calendário coincida com o 
número de dias do ano solar, ou seja, o número de dias neces-
sários para que a Terra volte à mesma posição em relação ao 
Sol. Estes dias podem ser contados, por exemplo, entre dois 
solstícios de verão (o momento em que o Sol atinge o seu pon-
to mais alto no céu).

Antes da reforma de Júlio César o ano do calendário romano 
que então estava em vigor consistia em 12 meses com um total 
de 355 dias começando no mês de Março (por isso, os meses 
de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro eram realmen-
te os 7º, 8º, 9º e 10º meses). Para ajustar esse calendário com o 
ano solar, um mês “bissexto” de 27 dias, o Mensis Intercalaris, 
algumas vezes conhecido como Mercedonius ou Mercedinus, 
era adicionado de tempos em tempos (de quanto em quanto 
tempo? - sempre que necessário, de forma irregular e desre-
grada, mas isto fica para outro texto) no fim de Fevereiro, que 
era então encurtado para 23 ou 24 dias. O ano bissexto tinha 
um total de 377 ou 378 dias. Um pouco confuso, convenha-
mos.
 
O mês começava no dia de „calendas”. A festa seguinte chama-
va-se „nonas” e era celebrada nos dias 7 de Martius (Março), 
Maius (Maio), Quintilis (Julho) e October (Outubro) e nos 
dias 5 nos restantes meses. A última festa – „idos” – era cele-
brada nos dias 15 ou 13, dependendo do mês. O calendário 
juliano foi instituído no ano 45 a.C., por Júlio César, conforme 
as recomendações do astrónomo Sosígenes de Alexandria. Na 
época, esse ano era o ano 708 da fundação de Roma.

O novo calendário juliano introduziu um ano regular de doze 
meses com 365 dias, que começava a 1 de Janeiro. Para rea-
justamento do ano civil com o ano astronómico, de quatro 
em quatro anos, instituía-se um ano bissexto de 366 dias. Os 

meses ficaram com 30 dias (intercalados com meses de 31 
dias). Assim, a duração média do ano juliano é de 365 dias e 
6 horas – juntando estas 6 horas durante 4 anos obtêm-se 24 
horas, que assim formam o dia extra do ano bissexto. 

No entanto, o ano solar tem na realidade 365 dias e 6 horas, 
e mais 11 minutos e 14 segundos (0,0078 do dia). Ora este 
excesso de 0,0078 dia em cada ano juliano acumulava-se e ao 
fim de 400 anos dava por volta de três dias a mais que o tempo 
astronómico. A diferença aumentou com o passar dos sécu-
los (a cada 128 anos atingia-se 1 dia), o que contribuiu para 
se sentir a necessidade, a partir do século XIII, de uma nova 
reforma do calendário, o que só se verificou em 1582. 

A mudança para o calendário gregoriano

O Papa Gregório XIII nomeou um comité para a reforma do 
calendário juliano, que foi chefiado pelo matemático e astró-
nomo jesuíta Christopher Clavius. Clavius tinha estudado na 
universidade de Coimbra e terá contactado de perto com Pedro 
Nunes, embora possa nunca ter sido seu aluno. No entan-
to, Clavius foi o maior seguidor de Pedro Nunes e divulgou 
os seus trabalhos nas universidades europeias. Pedro Nunes 
gozava de grande fama como matemático no fim da sua vida, 
e o Papa Gregório XIII pediu-lhe para se pronunciar sobre a 
reforma do calendário em 1577. Infelizmente Pedro Nunes 
não pôde terminar esta tarefa, pois faleceu no ano seguinte.

O novo calendário, a que se chamou gregoriano, foi promul-
gado pelo Papa Gregório XIII a 24 de Fevereiro de 1582, para 
corrigir a diferença acumulada ao longo de séculos entre o 
calendário juliano e as efemérides astronómicas. Este calendá-
rio guardou os anos bissextos. No entanto, para evitar a repe-
tição do erro do calendário anterior foi indispensável suprimir 
três anos bissextos em cada período de 400 anos. Deste modo, 
o ano gregoriano tem a duração média de 365 dias, 5 horas, 49 
minutos e 12 segundos ou seja, apenas 24,36 segundos (0,0003 
do dia) a mais do que o ano astronómico. A diferença equivale 
mais ou menos a um dia (23 horas, 59 minutos e 58 segundos) 
em cada período de 3323 anos. Este calendário também não 
é perfeito, mas a diferença é de apenas 1,13 dias a cada 4000 
anos.

 A reforma gregoriana foi logo adoptada por Portugal, Espanha 
e parte da Itália. A França e os Países Baixos adoptaram-na em 
1582, e a Polónia adoptou-a em 15861. As igrejas ortodoxas do 
Oriente continuaram a usar o calendário juliano até 1923, altu-
ra em que muitas delas (a Igreja de Jerusalém, a Igreja Russa, 
1- Na página da Wikipédia inglesa e francesa encontramos referências que 
dizem que a “polónia católica” o fez logo em 1582. 
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Sérvia e Georgiana) adoptaram o seu próprio calendário julia-
no revisto em vez do gregoriano. Utilizam ainda o calendário 
juliano para determinar a data da Páscoa – uma festa móvel.

A diferença entre o calendário juliano e gregoriano:

•	 séc. XVI +10 dias

•	 séc. XVII+10 dias

•	 séc. XVIII+11 dias

•	 séc. XIX +12 dias

•	 séc. XX +13 dias

•	 séc. XXI +13 dias

•	 séc. XXII +14 dias 

A mudança do calendário juliano para o gregoriano não acon-
teceu simultaneamente em todo o mundo, o que provoca uma 
certa confusão com as datas entre os séculos XVI e XX (por 
exemplo, as datas na Revolução russa). 4

Vocabulário:
ano bissexto – rok przestępny
calendário juliano revisto – kalendarz nowojuliański
com o decorrer do tempo – z upływem czasu
igreja ortodoxa – Kościół prawosławny

Bibliografia:
Gigilewicz,E.,Kalendarze,TN KUL,2003
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3919191
http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx
http://www.paleografia.org/site/?p=22 
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/navegaport/g23.html

Detalhe do túmulo do papa Gregório XIII, representando a promulgação do calendário Gregoriano. Basílica de São Pedro, Vaticano
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Vou….
No tempo sobre tempo caducando.
Nos erros do caminho entorpecendo
Na maligna da culpa agonizando

Sôror Maria do Céu

Quando o Zé Carlos Dias me convidou para 
escrever um artiguinho sobre o tempo, num 
breve encontro nos corredores do edifício na 
rua Browarna, tive logo a associação com o 

ladrão cristalino, uma metáfora poética usada no período 
barroco para designar rio. Vejamos então o rio e o tempo, 
ambos os termos emblemáticos da filosofia de Heraclito 
«a que se associa a meditação sobre a impermanência de 
todas as coisas» (Hatrherly 1997: s.n.p.)  Sobre que é que 
seria então o meu ensaio? Sobre o rio, sobre o tempo ou 
um aspecto qualquer do imaginário poético na época X da 
Literatura Portuguesa? 

Segunda associação. O tempo em Fernando Pessoa, como 
um sonho triste na obra de Fernando Pessoa? Correram 
rios de tinta sobre o assunto. Recomendo-lhes o livro da 
saudosa Professora Maria Vitalina Leal de Matos. Sem 
dúvida, o Poeta tinha que viver por muito tempo (de fac-
to, viveu escassos quarenta e tantos anos, idade minha...), 
dividindo o seu cronograma entre os heterónimos e imagi-
nando o nunca acontecido, sonhando negativamente, para 
trás e não para o futuro, como a nós também acontece nas 
horas de tédio.

Há tantos anacronismos possíveis quantas são as metamor-
foses do tempo. De Bergson, Proust e Pessoa a Georgers 
Poulet e Alejo Carpentier de uma Viagem para a semente 
(ou Una viaje a la semilla), invertendo a fábula ou entrando 
in medias res no rio do tempo. A viagem de retorno para 
o illo tempore do mito. A viagem-esgotamento de todos os 
tópicos possíveis. Recuos constantes. Arremedos e peque-
nas criatividades. Sonhos-Tentativas de encher e colma-
tar o não-acontecido. Desafia a negação e a celebração do 
tempo, o tempo da visão histórica, messiânica e utópica, o 
tempo de ascese e sensualidade, levando às práticas de ani-
quilação de eu «que hoje nos parecem lascivamente sado-
masoquistas, tanto de religiosos como de seculares, empe-
nhados na utilização suprema do tempo (1997: 92). Tempus 
fugit, então, carpe diem. 

O tempo é o eixo em torno do qual giramos. A nossa (in) 
consciência, fragilidade, oportunismo e felicidade, o gozo 
quando ainda se pode fruir (curtir?) a vida. E se citássemos 

sempre um trecho poético, paradigmático no sentido de 
responsabilização do fraco ser humano pela fugacidade do 
tempo? Aqui têm-no, o soneto barroco do cont(r)a-tempo, 
da autoria de Jorge da Câmara, um poeta português fale-
cido em 1640:

Ao Tempo

O tempo de si mesmo pede conta,
é necessário dar conta do tempo,
mas quem gastou sem conta tanto tempo,
como dará sem tempo tanta conta?

Não quer levar o tempo em conta
pois conta se não faz de dar-se tempo
onde só conta havia para tempo
se na conta do tempo houvesse conta.

Que conta pode dar quem não tem tempo?
em que tempo o dará, quem não tem conta?
que quem à conta falta falta o tempo.

Vejo-me sem ter tempo e com ruim conta,
sabendo que hei-de dar conta do tempo
e que se chega o tempo de dar conta

(ap. Hatherly 1997: 94).

Dolorosa contabilística, cruel relação comigo própria ...

Teremos, pois de dar conta do tempo vivido ao Contabi-
lista-Mor, sentindo como igual é um avatar temporal à 
transformação da vida em morte. A literatura do barroco 
ensina-nos que o tempo humano é ilusório, instável e pere-
cível. O contrário do Tempo – o não-tempo – situar-se ia 
na eternidade, na transcendência, na consumação do dese-
jo e numa experiência mística.

Na literatura contemporânea, houve poetas que aposta-
ram na ordem inversa do universo humano-divino, na 
redução da temporalidade inexorável à perspectiva ime-
diata do hit et nunc, na renúncia do Absoluto ameaça-
dor para se chegar a um simples penhasco ou uma nesga 

Tempo-plágio
dedicado incondicionalmente para os auto-plagiadores


Anna Kalewska

Professora de Literatura Portuguesa da Universidade de Varsóvia 
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da terra portuguesa. A brevidade da metáfora conceitual 
de Torga será muito elucidativa para este processo, facil-
mente descodificável num dos poemas do volume Orfeu 
Rebelde, em que o homem (descido da Montanha, seria 
de presumir) morre no altar de um Deus desconhecido, 
fustigado pelo tempo, odiado a adiado para sempre. O 
tempo f lagelador humaniza-se cruelmente, não deixan-
do esperança de ressurreição. Oiçamos a «chicotada» do 
tempo torguiano:

Chicotada
Corre, tempo! Depressa!
Que eu oiça o movimento!
Faz ressoar o vento,
O tropel agoirento dos teus passos,
E leva-me nos braços,
Como um pai desumano do passado,
A esse apetecido
E odiado 
Altar,
Onde, fiel a um Deus desconhecido,
Me vais sacrificar

(Torga 1970: 22).

A metáfora desse Orfeu Rebelde (ou de um  novo Job à por-
tuguesa), veemente e inteligível,  distingue-se do imaginá-
rio conceituoso e hermético dos poetas da espiritualidade 
ibérica cristã.

E se inventássemos um tempo fora do espaço, livre do 
simbolismo e da dialéctica do sagrado e profano, um 
tempo amorfo, sem graça de um furtivo «ladrão cristali-
no», um tempo repetido e reiterado, auto-suficiente mas 
não renovável, levando ao não-emotivo e não-activo, pri-
mário e último, genesíaco e entrópico? Uma árvore que 
se esquece do tempo, um oximorónico e autotélico tempo-
plágio não de um eterno retorno, mas sim, de uma eter-
na repetição... O único herói desse sorteio da literatura 
portuguesa 

... Vejamos o exemplo:

Repetição

Para algumas árvores ainda é inverno. queimo velas que 
incenso ao desespero. a árvore que vejo esqueceu-se do 
tempo. ainda que não tenha que dar folha, acompanho a 
árvore esquecido do tempo. não sei mesmo aonde tenho 
que chegar. a árvore, no seu abandono que se distende e 
já nem isso, tal a normalidade de um estado perturbado, 
desistiu. eu ainda penso nesta focagem: das duas hipóte-
ses, férrea apenas uma: ou como a árvore desisto, ou com 
esforço volitivo sobre-humano acompanho o tempo que 
querem acompanhe. a árvore sabe as suas putativas folhas 
iguais às das suas congéneres. estou tentando, sabedor da 
lição, a desistir.

fora do tempo, aquém ou além em um inverno pas-
sado ou em um inverno futuro a árvore e muito provavel-
mente também eu me decidirei por essa bizarra morte em 
vida.

isto, se pensarmos não ser possível criar mais nada 
que não sejam as mesmas folhas, pertenças de todas as 
árvores da mesma família. Eis a minha ainda irresolúvel 
dúvida que me empece a assertividade.  

(Heliot 2001: 29).

O tempo deixou de definir o imaginário. É uma estrutura 
aberta, o rio-vida-nada, dado o seu permanente abandono. 
Uma proposta auto-suicida, uma abordagem de leve que 
nem a atenção séria merece.

Essa temática chamou por acaso a atenção dos maiores 
poetas portugueses, obcecados pela temporalidade aniqui-
ladora. Camões. Bocage. Antero. Guerra Junqueiro. Fer-
nando Pessoa. Mário de Sá-Carneiro. Florbela Espanca. O 
tempo-rifa de sorteio...

    

Livros sobre a mesa:*

Hatherly, Ana (1997) O ladrão cristalino. Aspectos do ima-
ginário barroco. Lisboa, Cosmos. 

Heliot (2001) “Repetição”. Plágio (Tondela, Viseu). 13: 29. 

Matos, Maria Vitalina Leal de (1993) A vivência do tem-
po em Fernando Pessoa e outros ensaios pessoanos. Lisboa, 
Verbo.

Torga, Miguel (1970 [1958]) Orfeu Rebelde. Coimbra, Ofi-
cinas Gráficas de Coimbra.

*Agradeço à Professora Ana Hatherly por me ter falado no 
«ladrão cristalino» pela primeira vez... agradeço ao Pro-
fessor João de Mancelos por ter colocado os dois plágios 

– revistas de poesia de periodicidade irregular (números 13 
e 16 de 2001) em cima da minha mesa de escrever. Agrade-
ço à Professora Maria Assunção Monteiro por me ter leva-
do até S. Martinho de Anta e por ter mostrado as antas que 
ainda se encontram no Norte de Portugal. 

Agradeço também aos Ilustres Auto-Plagiadores da 
revista Itinerários que me inspiraram para escrever este 
artiguinho. 

Um abraço para o Zé Carlos e um aplauso estrondoso para 
o Sorteio da literatura portuguesa! 4
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Os Senhores da Meia-noite
lêem-se ou jogam-se videojogos?


José Carlos Dias

Leitor de Língua e Cultura Portuguesas do Instituto Camões na Universidade de Varsóvia 

Vai ler meu filho, vai ler”, dizia-me a minha mãe, 
desde que comecei a soletrar as primeiras palavras. 
Para ela, estar a ler era significado de que se estava a 
aprender. E eu, ainda novinho, lá lhe fazia a vontade, 

mais crente do que obediente. Foi mais ou menos nesta altura, 
que entrou lá em casa, o meu primeiro computador, um bri-
lhante e negro ZX Spectrum 48K de belas teclas de borracha. 
O encantamento foi imediato e todo o meu tempo livre passa-
va-o em frente de uma televisão a tocar nesta caixa preta. “Vai 
ler meu filho, vai ler, aproveita bem o teu tempo”, lá aparecia o 
refrão a pôr fim ao jogo. E depois, como me tornava cada vez 
menos crente e mais desobediente, foi-me imposto um limite 
marcial de quatro horas para jogar aos fins-de-semana. O resto 
do tempo livre que fosse brincar lá para fora e que lesse livros. 
Com o tempo, descobri que a minha mãe tinha razão e que ler 
era realmente uma actividade fundamental para aprendermos 
a compreender o mundo e a viver. Mas uma pergunta começa-
va a nascer em mim... será que só podíamos ler livros? 

Logo novo comecei a desconfiar de que o tempo que passava 
em frente do computador não podia ser tempo desperdiçado 
e que realmente só nos livros é que se podiam aprender coi-
sas novas. Alguma coisa me dizia que estava a fazer algo mais 
e acho que foi essa intuição que me fez mais tarde, querendo 
jogar videojogos, escolher um curso de letras. É que eu preci-
sava de um curso que me ensinasse a ler, porque hoje eu já sei 
que um videojogo é também um texto e que jogar é também ler. 
Hoje eu já saberia responder à frase da minha mãe, com “mas 
eu estou a ler, mãe”. Só que para isso foi necessário ler vários 
livros e descobrir um outro significado do verbo “ler”, diferen-
te dessa definição tradicional que o reduzia a “percorrer com 
a vista e conhecer letras, reunindo estas em palavras”1 Foi só 
depois de ler Paulo Freire e os seus estudos sobre a literacia, 

que o verbo “ler” ganhou uma amplitude muito maior. Como 
Paulo Freire nos diz, lêem-se palavras, mas também se lê de 
uma forma mais geral, mais englobante, também se lê o mun-
do. É esse o fundamento para a sua ideia de literacia. E o que 
os videojogos me traziam eram mundos a pedir que os abrisse, 
que os desvendasse, que os entendesse, em uma palavra, que os 
lesse. E eu lia, lia e lia vorazmente tudo o que me aparecia pela 
frente, primeiro em cassetes, depois em disquetes, e agora em 
CDs e DVDs e BDs

Todas estas leituras levaram-me a acreditar que videojogos e 
livros têm o mesmo potencial para formar pessoas, porque 
tanto um como outro são textos, são domínios semióticos, 
que nos veiculam informação, que despertam a nossa sensibi-
lidade e que exigem de nós operações de leitura semelhantes. 
Por motivos de espaço, neste artigo concentrar-me-ei apenas 
na análise das operações de leitura e deixarei as outras com-
parações para futuros textos. Vejamos a seguir, então, como é 
que eu descalço esta bota.

Os Senhores da Meia-noite, [Lords of Midnight, na versão origi-
nal] é um título que ainda hoje o tempo não conseguiu apagar 
da minha memória, nem da de muitos outros a julgar pela vas-
ta comunidade na Internet que ainda se aquece à volta deste 
videojogo, lançado por Mike Singleton para o ZX Spectrum 
48K em 1984. Conheci este videojogo ainda na versão para ZX 
Spectrum mas foi só no meu período do Commodore 64, a par-
tir dos meus 14 anos, que ele me seduziu. Tudo tem um tempo, 
e com 10 anos este jogo de estratégia/aventura não me captara 
a atenção, à excepção duma frase misteriosa que irrompia no 
ecrã no final de cada jogada e que escrevia no ecrã “Night has 
fallen and the foul are abroad. One day has passed since the 
war of the Solstice began.” Era uma promessa linda de uma 

“
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história encantada de aventuras, mas por muito que tentasse o 
jogo era aborrecido, o sistema de controlo era demasiado com-
plexo e estático para a minha cabeça de 10 anos. 

Este videojogo coloca-nos num mundo maniqueísta onde se 
desenrola uma luta entre as forças do bem e do mal. Nós joga-
mos pelas forças da luz e começamos controlando apenas qua-
tro personagens: Luxor, o Príncipe da Lua; Morkin, o filho de 
Luxor; Rotherdam, o Sábio e Corleth, o proscrito. Estes heróis 
enfrentam o exército dos Senhores do gelo (Icelords), e para 
isso devem recrutar forças para fazer frente à sua ameaça. A 
mecânica do jogo funciona de forma semelhante a uma partida 
de xadrez, onde cada lado move as suas forças alternadamente. 
Luxor e os seus companheiros movem-se de dia, e os senhores 
do gelo, à noite. 

A história do jogo tem o mesmo atractivo que os livros de Tol-
kien, só que agora o desafio está nas nossas mãos e só o podere-
mos vencer se soubermos ler este universo. E aqui uso ler, nos 
dois sentidos que há pouco referi, o sentido restrito, pois a des-
crição dos lugares e das acções é dada através de textos, e ler no 
sentido lato de fazer sentido das várias componentes que cons-
troem um dado mundo, neste caso a Terra da Meia-noite.

Steven Johnson no seu provocante ensaio Everything that is 
bad is good for you2 distingue duas operações cognitivas essen-
ciais que certos videojogos exigem e desenvolvem. São as ope-
rações que ele designa por “sondagem” (probing) e “telescopia” 
(telescoping)3. O primeiro termo remete para a necessidade de 
explorar e experimentar o universo do videojogo como forma 
de o conhecer. No Lords of Midnight sondamos para perceber 
como funcionam os controlos, para conhecer os limites do jogo- 
o que ele nos permite e não permite fazer; que personagens há 
e onde estão; quais os seus pontos fortes e as suas fraquezas, 
como se move o inimigo, etc. O segundo termo, “telescopia” 
consiste no trabalho mental de gerir e hierarquizar uma série 
de objectivos encaixados uns nos outros, como um telescópio, 
que é necessário resolver ordenadamente para vencer o jogo. 
Este termo revela-se especialmente interessante pois remete 
para a resolução de problemas imediatos sem, no entanto, se 
perder o enfoque na visão de conjunto.

No nosso videojogo, por exemplo, para alcançarmos a vitó-
ria derradeira sobre o exércitos dos Senhores do Gelo é preci-

so começar por procurar e recrutar forças, depois é necessário 
fazer as tropas recuar até um certo ponto, defender, esperar o 
momento certo para avançar, dividir as tropas, escolher os pon-
tos estratégicos a atacar para chegar com sucesso à cidadela de 
Ushgarak, capital dos Icelords. Mas cada uma destas tarefas prin-
cipais contém outras menores que é necessário resolver antes. 
Por razões de espaço, apresento apenas um exemplo: dentro da 
aventura do recrutamento é fundamental encontrar Farflame, 
o Grande Dragão, pois ele é a unidade mais forte do jogo (100 
de força, enquanto os outros senhores têm uma média de 20). 
Mas para o recrutar é preciso usar a personagem Rorthrom, o 
Sábio, ou Morkin, pois só eles possuem o poder para o persuadir. 
Seriam precisas, pois, várias páginas para expandir e especificar 
todos os nós de tarefas que levam à conquista da vitória militar 
e, no total, precisaríamos de cerca de 40 horas para vencer o 
jogo, o equivalente, poderíamos dizer, à leitura de 1600 páginas 
(baseei-me na minha média de leitura para um romance).

Estas duas actividades cognitivas que aqui referi – sondagem 
e telescopia – são termos generalistas úteis para compreender 
a mecânica da interacção entre o jogador e o jogo, no entanto, 
eles reúnem práticas de natureza muito distinta – recrutar um 
soldado qualquer e recrutar Farflame, o Grande Dragão não 
são a mesma coisa, pois exigem operações de leitura de natu-
reza e complexidade diferentes. À falta de um quadro teórico 
específico do campo de estudos dos videojogos que nos ajude a 
analisar estas operações, decidi recorrer ao auxílio dos estudos 
sobre a leitura e a literacia, nomeadamente à análise do proces-
so de leitura realizada por J. IRWIN em Teaching Reading Com-
prehension Processes4. Este autor apresenta um quadro teórico 
que aprofunda as várias operações cognitivas que realizamos 

quando lemos um livro, dividindo-as em 
microprocessos, processos integrati-

vos, processos elaborativos, processos 
metacognitivos e macroprocessos. 
Este quadro teórico tem sido espe-
cialmente importante para analisar 
práticas de leitura em língua mater-
na, determinando os processos de 

leitura mais utilizados pelos professo-
res e pelos manuais escolares Apresento a 

seguir alguns exemplos para que melhor se 
compreenda este sistema, bem como as ope-
rações de leitura que realizam:
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microprocessos - identificar e classificar informação. 
Ex: “Como se chama o protagonista da história”; “Classifica mor-
fologicamente a palavra “coração”

processos integrativos - realizar pequenas sínteses e peque-
nas inferências 
Ex: “Descreve o protagonista desta história” – [a detecção da 
caracterização directa exige uma síntese e a detecção da carac-
terização indirecta exige pequenas inferências]

macroprocessos - realizar sínteses globais do texto 
Ex: “Faz um resumo da história que acabaste de ler”

processos elaborativos - formulação de juízos de valor, rea-
lização de inferências, estimulação da capacidade de abdução
Ex: Qual a tua opinião sobre a atitude do Manuel?
Ex: O que pode simbolizar o Sol neste poema?
Ex: Sugere uma outra forma de interpretar este poema/esta per-
sonagem.

processos metacognitivos - fundamentação de escolhas/
opiniões/interpretações 
Ex: Justifica a tua interpretação com palavras do texto; 
Ex: Achas que essa resposta é suficiente para explicar o signifi-
cado desta obra? 

Os três primeiros processos perfazem o grupo das operações 
básicas e os dois restantes as operações complexas. Estas são 
mais exigentes para estudantes e professores, pois como são  
normalmente movimentos de afastamento do texto, neces-
sitam de maior fundamentação e responsabilidade. Mas é 
verdade que também são estas que permitem um verdadeiro 
desenvolvimento da nossa capacidade de ler e pensar, da nossa 
competência de literacia. Eu e muitos da minha geração, tive-
mos o azar das nossas aulas de língua materna se limitarem 
a transmitir saberes linguísticos e literários, que depois não 
eram integrados em actividades de leitura mais complexas. 
Felizmente tínhamos os videojogos e, entre eles, os Senhores da 
Meia-noite, para nos ensinar a ler.

Para jogar e vencer os Senhores da Meia-noite temos de realizar 
vários tipos de operações de leitura, onde as básicas estão ao 
serviço das complexas. Voltando ao exemplo do recrutamento 
das tropas, enquanto que recrutar um soldado normal é um 
microprocesso de leitura, pois trata-se de uma identificação 

– vejo um soldado e uso o processo normal de recrutamento , 
carregando na tecla certa. Aliar o Grande Dragão à nossa cau-
sa, realiza, no entanto, um processo elaborativo, pois a forma 
normal de recrutamento não é suficiente. Tenho então de usar 
as informações que o jogo me dá em vários locais, associá-la e 
lançar uma hipótese para compreender o que está a acontecer: 
talvez só uma personagem especial possa recrutar Farflame. 
Alguém como Morkin, que não pode comandar tropas, mas 
que está imune ao medo gelado irradiado pelo inimigo; ou Ror-
thorn, o sábio, que guarda o conhecimento. Experimentamos 
e como a hipótese de leitura se confirma, reforçamos o nos-

so exército com o Grande Dragão. Outro exemplo em que se 
pode notar a realização de operações de leitura complexas com 
base na informação de operações básicas é na descoberta do 
momento certo para atacar. 

Com o seu exército formado, o rapazinho de 14 anos envia as 
suas forças para o ataque e é esmagado pelo inimigo. Decide, 
então, formar um exército mais forte; avança e é mais uma vez 
derrotado. Fortalece ainda mais as suas forças e concentra-as 
na fortaleza que marca a fronteira entre o reino dos Senhores 
do Gelo e as terras livres; mais uma vez é dizimado pelas tropas 
inimigas que entram e invadem as suas terras. Então ele relê o 
mundo e reformula a sua compreensão do que está a acontecer. 
Ele forma uma vez mais o seu exército, mas recua, espera que as 
forças do inimigo entrem nas suas terras, deixa que destruam 
as cidadelas fronteiriças, que morram as pessoas que aí vivem 
e eis que descobre que o inimigo se divide para conquistar a 
terra livre. O rapazinho sorri e começa o ataque, desta vez des-
baratando o exército inimigo e obrigando-o a recuar. Depois 
começa o contra-ataque até à vitória.

O sucesso desta vitória baseia-se na conjugação de processos bási-
cos com processos elaborativos e metacognitivos. O jogador no 
início estava a precipitar-se na sua leitura e teve de reelaborar e 
ajustar as suas hipóteses (metacognição) com a nova informação 
que ia identificando, classificando e sintetizando até conseguir 
ler correctamente o que estava a acontecer no jogo. Esta apren-
dizagem e muitas outras, neste e noutros videojogos, foram-me 
ensinando a soletrar e a ler livros e mundos. Contudo, aos meus 
olhos de agora, ter sacrificado as vidas daquelas pessoas da cida-
dela para atingir a vitória nos Senhores da Meia-noite parece-me 
ter sido uma aprendizagem de vida terrível, o que mostra que 
jogar videojogos não fizeram de mim um assassino nem incapa-
citaram a minha sensibilidade, como se costuma apressadamen-
te dizer cada vez que se fala em videojogos. 

Sim, porque eles só são notícias quando se fala do Grand Theft 
Auto ou do Manhunt ou de algum acto de violência juvenil, 
que encontra rapidamente nos videojogos um adequado bode 
expiatório. São notícias feitas por quem não conhece bem a 
riqueza e diversidade deste mundo, por quem não cresceu com 
os Senhores da Meia-noite, nem com os jogos de Ron Gilbert, 
de Tim Schafer ou os da série Riven. Jogos que são como bons 
livros, que nos fazem crescer como só os bons livros fazem. E 
o que faz falta hoje é que haja mais poetas, romancistas, dra-
maturgos a escrever videojogos, porque a arte dos videojogos 
precisa urgentemente deles, da sua forma única de contar uma 
história, da sua procura de beleza e da sua defesa da humani-
dade. Já é tempo então de acordar os poetas e trazê-los até estes 
novos leitores.

1 Definição retirada do Grande Dicionário Electrónico da Língua Portuguesa Cândido de 
Figueiredo (1996). Lisboa: Máquinas em Movimento.
2 Johnston, Steve (2005). Everything Bad is Good for You – how popular culture is making us smarter. 
London: Allen Lane.
3 A tradução dos termos é minha.
4 IRWIN, J. (1990) Teaching Reading Comprehension Processes. New York: Allyn & Bacon
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Viver implica estar inserido numa determinada 
realidade espácio-temporal, sujeita a mudança cons-
tante. Vivemos em função de um tempo, elemento 
imaterial, sucessão progressiva e ininterrupta de even-

tos consecutivos, inseparável do espaço. 

Movimento perpétuo rumo ao infinito, o tempo é algo cruel, 
porque irreversível, não cessa nunca, segue sempre em frente 
e nunca olha para trás, não perdoa e deixa 
sempre as suas marcas. Por isso existe uma 
História, o presente e o porvir. Por isso exis-
tem épocas e gerações.

Ninguém o consegue agarrar – senão por bre-
ves instantes, as reminiscências da memória 

– e ninguém lhe pode fugir. Recuar no tempo, 
fazer pause ou acelerá-lo é algo que só é pos-
sível quando falamos de ficção ou no interior 
das nossas mentes, através da imaginação. A 
retrospectiva transporta-nos a lugares pas-
sados, que não mais se repetem. Podemos 
também projectar-nos no futuro, embora 
conscientes de que ao acordar continuamos 
embaraçados na teia linear e autónoma do 
tempo ele-mesmo. Recuperar o tempo per-
dido, isso sim, é possível e nunca é tarde 
demais.

Estou na Polónia. Há algum tempo atrás, 
quando ainda estava em Portugal, teletrans-
portava-me em pensamento para aqui. Ago-
ra que me encontro aqui, sinto saudade, por-
que guardo lembranças de tudo aquilo que 
vivi anteriormente: volto, portanto, frequen-
temente no tempo. Poder-lhe-emos chamar 
a nostalgia do passado. Mas o tempo, esse, 
não volta atrás. Acontece também, por vezes, 
querermos esquecer o que vivemos. Então, 
concentramo-nos no presente ou aspira-
mos antecipar o futuro, mesmo sabendo que 
sonhar não significa vir a concretizar. 

Entretanto, neste vai-e-vem do pensamento, o tempo passa 
subtil. Envelhecemos ao passar das horas, dos dias, dos anos. 
Mesmo que não nos sintamos velhos interiormente, a decadên-
cia gradual torna-se, com o tempo, bem visível do lado de fora.    

O tempo é inalcançável, intocável e implacável. Tanto passa 
depressa como devagar, é fugaz ou eterno, contrariando per-
manentemente a vontade humana. Se estamos felizes, passa a 
correr, se estamos tristes, parece não passar. Se queremos que 

passe depressa, passa devagar e se queremos que passe deva-
gar passa depressa. Tanto apaga como prolonga, tanto permite 
como impede. Se nos atormenta a dor, o tempo é insuportável e, 
quando a tormenta acabou, foi o tempo que a apagou. Se temos 
pressa ou estamos ocupados, o tempo revela-se curto, e se o 
tédio nos importuna, o tempo não ajuda.

Controverso, o tempo desgasta e constrói, diminui e engran-
dece, tudo depende da perspectiva sob 
a qual o encaramos. Senão, atentemos: 
a velhice, por exemplo, é sinónimo de 
debilidade e sabedoria. Por outro lado, o 
conhecimento necessita de tempo para 
se consolidar, toda a construção supõe 
um investimento de tempo e, posterior-
mente, está sujeita à própria erosão do 
mesmo.

Em suma, o tempo controla e limita-nos, 
nada somos sem ele. Existimos porque 
há um tempo e para tudo precisamos 
dele. Somos seus prisioneiros. Não obs-
tante, julgo poder dizer que temos tam-
bém nós uma forma de poder sobre o 
tempo, esse omnipotente que nos trans-
cende: aproveitá-lo. Pois o tempo quan-
do aproveitado é precioso. Quer queira-
mos quer não, o tempo arrasta-nos com 
ele, é inelutável. Há que acompanhá-lo 
activamente e não estagnar. Metafo-
ricamente falando, parar no tempo é 
manter-se alheio às mudanças que nos 
envolvem, viver alienado, quando tudo 
em redor se transforma, evolui. Há que 
saber usar o tempo, fazer dele um aliado, 
e não apenas deixá-lo passar, indiferen-
tes. Como a vida. 

Viver é agarrar o momento se este nos 
faz sentir bem, reproduzindo-o, ou 
deixar o tempo fluir se nos faz sentir 

menores, porque, como o tempo é imparável, não há pro-
blema que o alcance. Por mais morosos que sejam, os pro-
blemas revelam-se sempre efémeros, na medida em que para 
tudo existe uma solução, ainda que esta tarde em chegar. Dar 
tempo ao tempo: esperar nem sempre é sinónimo de deses-
pero, se pensarmos no tempo como ferramenta de catarse, 
de libertação. Importa saber despender o tempo da melhor 
forma possível, saber optimizar e relativizar, porque a vida 
é curta – como diz a voz empírica – e aproveitar o tempo é 
viver.4

Quer queiramos quer não, o 

tempo arrasta-nos com ele, 

é inelutável. Há que acom-

panhá-lo activamente e não 

estagnar. Metaforicamente 

falando, parar no tempo é 

manter-se alheio às mudan-

ças que nos envolvem, viver 

alienado, quando tudo em 

redor se transforma, evolui. 

Há que saber usar o tempo, 

fazer dele um aliado, e não 

apenas deixá-lo passar, indi-

ferentes. Como a vida. 

¿?

Cronometrar é ganhar tempo


Flávia Diniz
Professora na Biblioteca Planeta 11 em Olsztyn
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Bancos de tempo
“olhe, era para depositar 2 horas, se faz favor”


Joanna Moszczyńska

Estudante do 3º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

PROCURA-SE

Preciso de alguém que me ofereça um pouco do seu tempo...em troca do meu...
Já hoje, deixe-nos o seu tempo e esteja atento ao lucro que cresce.

Precisa de um pouco de tempo?
Endivide-se à vontade, sem juros..quase!

E se um anúncio no jornal começar assim? Já viu coisa 
assim? Pois, provavelmente não. Mas se nós acabásse-
mos por colocar notícias deste tipo, dariam certo, sem 
dúvida. Hoje em dia, parece que todos vivem para si 

próprios, sem ter tempo para consagrar aos outros. Enquanto 
a verdade é óbvia: não somos auto-suficientes, às vezes, porém, 
pedir ajuda traz-nos dificuldades. E imaginemos como seria 
agradável poder partilhar o tempo e os nossos jeitos com outras 
pessoas, mesmo desconhecidas, voluntariamente mas...não sem 
reciprocidade!

A ideia nasceu em 1980 nos EUA quando um advogado america-
no e combatente pelos direitos dos Índios e pela justiça social, Dr. 
Edgar Cahn, introduziu uma nova moeda local... dólares-tempo 
[time dollars]. Serviriam eles de medida para pagar aos desfavo-
recidos e excluídos da sociedade, para a reconstrução das suas 
comunidades e validar a sua luta pela igualdade social. Depois, 
Edgar Cahn começou a criar as unidades de “Cooperação” em 
diferentes campos: saúde, educação, justiça juvenil, construção 
de condomínios e edifícios comunais, direitos trabalhistas dos 
imigrantes, auxílio aos idosos, aos doentes, às crianças com dis-
túrbios, etc.. A ideia era clara: consistia em promover um tipo de 
solidariedade e de entreajuda entre as pessoas que tendo um jei-
to ou uma habilidade queriam oferecer-se e aproveitar em troca 
o que os outros sabiam fazer. Hoje em dia, os dólares-tempo são 
depositados nos bancos do tempo que funcionam em 22 países 
em todos os 6 continentes: Estados Unidos, Grã Bretanha, Por-
tugal, Eslováquia, Polónia, China, Japão...

O Banco do Tempo baseia-se na ideia de em vez de depositar  
dinheiro, depositar o seu tempo para ajudar outros nas activida-
des quotidianas ou para prestar serviços de que se gosta e onde 
se tem competências. O objectivo é sempre trocar os seus “jeitos”, 
qualquer que seja o carácter deles, pelas habilidades de outros 
e uma hora é a moeda em circulação. Uma hora em troca por 
outra hora. Então, você oferece as suas competências – explica-
ções, jardinagem, bricolagem, ensinança de algo, cozinha, tra-
balhos de oficina, informática, etc., até a leitura de um livro em 
voz alta a alguém também registado, que tenha a sua conta no 
Banco. Por uma hora de consulta sobre como fazer a declaração 
de rendimentos você pode ter o seu carro limpo; jogue uma par-
tida de xadrez em troca de uma tradução para alemão; precisa 
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de uma mãozinha na preparação de uma festa? – pode oferecer 
uma massagem, se tem talento, pelo menos. Repare bem – tudo 
contado por horas! E nem deve “pagar” já, sem demora. O que se 
merece realçar é a possibilidade de endividamento que consiste 
em aproveitar da ajuda de alguém sem recompensa directa. Aju-
dando um membro do Banco, cada hora é registada na sua conta, 
aumentando assim as horas à sua disposição. Quando, porém, 
alguém o ajudar, a sua conta diminui. As horas são deduzidas. 
Esse tempo é depois recuperado de novo sob variadas formas, 
quando for necessário. Há, todavia, tantas ofertas disponíveis 
que dá sempre para encontrar algo que precise neste momento 
e há sempre pessoas à espera dos seus talentos. O espectacular 
neste empreendimento é que todas as actividades têm o mesmo 
peso, pois todos são bons naquilo que fazem e querem agradecer 
aos outros o melhor possível.

Tudo isto mostra-se tão fácil de organizar. Alguém pode ques-
tionar, porém, se queremos dar ajuda e precisamos dela, para 
quê estabelecer instituições? Ora bem, o organismo do Banco 
do Tempo é nada mais do que um intermediário entre as pes-
soas interessadas. É um auxílio à organização de qualquer coisa, 
e um auxílio indispensável. Muitas pessoas na verdade, tendo 

um pouco do seu tempo livre não sabem o que fazer com ele. 
Não sabem que poderiam aproveitar as suas habilidades apre-
sentando-as aos outros. O acesso é fácil, via Internet, e na pági-
na do tal banco podem-se encontrar as ofertas. Além do mais, 
lá os membros dão indicações quanto aos encontros, sejam 
organizativos ou informativos da pequena sociedade bancária. 
Em alguns países existem agências que põem em contacto os 
interessados em fazer negócio. Como, a relação entre os clientes 
é quase sempre individual, pode-se receber e dar a mão quando 
convém a ambos os lados. O importante é que através destas 
transacções se desenvolve a auto-estima, se melhora a integra-
ção na sociedade e também se realizam novas amizades.

O sucesso dos Bancos do Tempo em todo o mundo demonstra 
que muitos de nós sentem vontade de ajudar e estão conscien-
tes da necessidade de cooperação e de compaixão. É uma prova 
de que se pode tratar de assuntos sem pagamentos, que há ain-
da aspectos da vida que não precisam de dinheiro. Hoje em dia 
é muito importante relembrar que massa no bolso não implica 
riqueza – de experiências, de engenho, de inteligência e além de 
tudo, de coração e de benevolência. É só tempo o que precisa 
para enquadrar tudo isto e dar aos outros. Vale a pena! 4
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A música e o tempo têm muito em comum: ambos 
fluem, ambos são mensuráveis e ambos têm os 
seus relógios. O metrónomo, relógio musical, tes-
temunha, porém, que existe um tempo específico, 

o tempo musical, que não pode ser medido pelos mesmos 
meios que o tempo real.

O tempo musical 

Existem várias definições do tempo musical. Do ponto de 
vista de um instrumentista ou vocalista executante, pode-se 
designar como tempo, o tempo que ele consagra a inter-
pretar uma peça de música ou todas as peças dum con-
certo. Para um ouvinte, seria o período em que ele ouve 
a música tocar. Um compositor, por sua parte, definiria o 
tempo musical como um utensílio que lhe serve para mode-
lar e organizar a matéria sonora numa integridade de valor 
artístico. Seja como for entendido, o tempo ligado à música 
difere do tempo real. A sua característica mais distinta é 
uma flexibilidade que possibilita ao executante encurtar ou 
prolongar o percurso temporal duma composição, de for-
ma a aumentar ou reduzir a sua velocidade. A duração das 
unidades musicais – as notas e as pausas correspondentes 

– depende tanto do carácter duma dada composição, como 
do artista executante e do seu pulso natural. No entanto, 
como a natureza humana pretende sempre controlar tudo 
em seu redor, logo a seguir à invenção e divulgação do reló-
gio surgiu a necessidade de medir o tempo musical através 
de um aparelho mecânico. Assim entra em palco o famoso 
metrónomo de Mälzel (MM), marcando uma nova época na 
música moderna europeia.

A história 

As primeiras experiências com pêndulos oscilantes foram 
iniciados já nos fins do século XVII pelo compositor e teó-
rico Etienne Loulié e continuados no século seguinte por 
William Pridgin, um relojoeiro inglês. O seu Chronometer 
Pridgin York foi o primeiro relógio musical de produção 
em massa. Delicado demais e de preço muito elevado, ele 
não conseguiu ganhar popularidade. Foi Johann Nepo-
muk Mälzel, um inventor alemão, que recebeu os louros 
por ter construído, patenteado e iniciado a produção, em 
1816, dum aparelho que logo se revelou ser uma cópia das 
ideias de Dietrich Nikolaus Winkel, o verdadeiro inventor 
do metrónomo portátil. Winkel ganhou o processo judicial 
contra Mälzel e recuperou os direitos de autor. No entanto, 
como a produção já estava a rolar e muitas pessoas tinham 
associado à máquina o nome de Mälzel, a sua fama como o 
verdadeiro inventor permaneceu até aos nossos tempos. 

O relógio musical


Katarzyna Dziwani
Estudante do 3º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia
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O funcionamento e o uso 

O metrónomo (do Gr. métron, medida, andamento + nómos, 
lei, regulador) é um mecanismo que serve para indicar com 
exactidão o andamento, entendido como grau de velocidade, 
com que uma dada composição deve ser executada. O modelo 
patenteado por Mälzel permaneceu quase inalterado até aos 
nossos tempos e continua em uso. O seu revestimento tradi-
cional é feito de madeira e tem uma forma aproximada à do 
prisma. O aparelho é constituído por um pêndulo que oscila 
por meio de um motor de rotação horária. O pêndulo possui 
uma escala de valores que indicam a quantidade de oscilações 
sinalizadas adicionalmente pelos batimentos que o pêndulo 
efectua no tempo de um minuto. Esta escala é munida duma 
pequena chumbada em forma de cursor, que podemos des-
locar a fim de marcar o andamento desejado. As oscilações 
podem tornar-se mais lentas ou mais rápidas, sendo que a 
cada uma delas corresponde um período do compasso. A cada 
determinação tradicional dos andamentos corresponde um 
número BPM (batidas por minuto), significando a quantidade 
de unidades rítmicas (notas) por um minuto, como apresen-
ta a tabela em baixo. Isto quer dizer que no andamento de 60 
BMP, equivalente ao antigo lento, uma semínima duraria exac-
tamente um segundo. 

Andamento (exemplos escolhidos) BPM

Grave  (Muito vagarosamente e solene) 40

Largo  (Largo e severo) 40-60

Lento  (Lento) 60-66

Adagio  (Vagarosamente, de expressão terna e patética) 66-76

Andante  (Velocidade do andar humano, amável e elegante) 76-108

Moderato  (Moderadamente: nem rápido, nem lento) 108-120

Allegro  (Ligeiro e alegre) 120-168

Vivace  (Rápido e vivo) 152-168

Presto  (Veloz e animado) 168-200

O primeiro famoso compositor a usar o metrónomo foi Lud-
wig van Beethoven. As primeiras marcas da utilização vêm 
do ano 1817, o tempo em que Beethoven e Mälzel ainda eram 
amigos. O músico frequentemente alterava os andamentos das 
suas composições e tinha sempre dúvidas quanto à melhor das 
opções. Ele até compôs uma peça-piada dedicada ao metróno-
mo (Allegro para o relógio musical). 

O marco da nova época 

Com o advento do metrónomo, a questão do andamento tor-
nou-se uma componente integral e incontestável da concep-
tualização musical. O compositor ganhou o direito de decidir 
sobre o carácter da execução da sua obra. O andamento come-
çou a funcionar como um quadro temporal em que a música 
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mento correspondem as denominações tradicionais em italiano 
e o número de BPM (batimentos por minuto) – veja a tabela na 
página anterior;

Compasso – (pl. takt) uma medida rítmica e métrica; o segmen-
to dum esquema métrico repetitivo duma composição musical 
ou das partes dela, delimitado por meio de linhas verticais dese-
nhadas sobre a pauta (pl. pięciolinia);

Semínima – (pl. ćwierćnuta) o nome da nota musical cuja dura-
ção é de 1/4 de uma semibreve (pl. cała nuta) ou metade de uma 
mínima (pl. półnuta); 

podia viver, respirar e frasear. O mesmo quadro foi imposto 
ao executor, cuja interpretação permanecia livre se não cruza-
va as demarcações dadas. Assim como a nomenclatura tradi-
cional italiana cedeu à língua matemática, o tempo subjectivo, 
experimentado durante um desempenho tradicional das peças 
musicais, tornou-se numa modelagem objectiva do tempo, feita 
com o uso de um aparelho exterior. Mudou, portanto, o estatuto 
social do compositor que de servidor da Igreja e da corte real 
passou a artista socialmente e economicamente autónomo. 

O metrónomo e a contemporaneidade 

Hoje em dia, usa-se muito o relógio musical, sobretudo na ensi-
nança de instrumentos musicais ou como ponto de referên-
cia na identificação do andamento. A sua versão electrónica, 
construída no século XX, alcançou uma grande popularidade, 
especialmente entre os bateristas de rock. O modelo destinado 
a estes era pequeno e leve, tendo a forma de um auscultador 
que se coloca na orelha. Para os mais poupados, há a opção de 
baixar um programa adequado da Internet (p.ex.: http://www.
metronomeonline.com/). Existem também os aparelhos espe-
cializados em certos tipos de música, como o Metrónomo Flamen-
co Óscar Herrero, que se orgulha em saber bater todos os ritmos 
da música flamenco. 

Mas os metrónomos não são usados exclusivamente para 
fins musicais – eles são muito úteis na terapia da fala e 
nas provas de capacidade física para os serviços nacionais, 
como os bombeiros.

O metrónomo nas artes 

Além de Allegro para o relógio musical de Beethoven, podemos 
encontrar outras composições dedicadas ao nosso MM: em 
1939, o famoso Irving Berlin lançou a sua Canção do metrónomo 
(The Song Of The Metronome) e em 1962 um compositor húngaro 
György Ligeti compôs uma peça musical intitulada Poème Sym-
phonique para cem metrónomos. 

A invenção do relógio musical teve, porém, a sua repercus-
são nas outras artes. Em 1923, o fotógrafo, pintor e realiza-
dor americano, dadaísta e surrealista Emmanuel Radnitzky, 
conhecido como Man Ray, construiu uma instalação inti-
tulada O objecto indestrutível (ou o objecto para ser destruído) 
que representava um metrónomo silencioso e imóvel, 
com um olho recortado de papel e colado no pêndu-
lo. Outro exemplo, o gigantesco metrónomo de Pra-
ga na República Checa, erguido em 1991 no mesmo 
lugar que até 1962, foi ocupado por um monumento 
de Estaline. A máquina continua a funcionar e hoje 
em dia constitui uma parte inseparável da paisagem 
e um importante ponto turístico.

Ora bem, como o movimento do metrónomo 
uma vez iniciado parece não ter fim, deixo o 
meu texto também sem encerramento...4

Glossário

Andamento – (pl. tempo) o grau de velocidade 
dum compasso, determinado geralmente no prin-
cípio da peça musical; aos vários tipos de anda-

{ensaio}
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Se o dia fosse mais longo...
Cochilar = ganhar tempo?


Marek K. Cichy

Estudante do 3º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

O que dizem sempre os estudantes para justificar 
a falta de cumprimento de alguma obra? A causa 
mais comum é: “desculpe, não tive tempo”. Gra-
ças a isso, o professor produz na mente uma visão 

do coitado aluno, no meio da noite, a esforçar-se numa bata-
lha contra o sono, beber o décimo quarto café, e finalmente 
fracassar. Muitas as vezes, esta imagem é verdadeira.

Não é, então, surpreendente que a possibilidade de dormir 
menos sem efeitos negativos nos seduza. Tanto os alunos, 
como os ditos professores. As empresas farmacêuticas apro-
veitam-se disso, produzindo uma multidão de comprimidos  
com nomes honestos como “Época de exames” que devem 
melhorar a nossa concentração e desempenho quando somos 
privados do sono – . não menciono as drogas menos legais...

Mesmo assim, ainda ninguém descobriu um medicamento 
que substituísse o sono inteiramente. Alguns tentaram, pois, 
achar a solução de outro modo.

Quem dos caros leitores costuma cochilar? Gosta dum perío-
do curto de sono, digamos, vinte, trinta minutos, no meio 
do dia, para depois entrar em acção novamente? Um? Dois? 
Muitos? Muitíssimos? Sim, uma sesta não admira, ainda mais 
num meio ibérico. O sono bifásico, com dois períodos de 
sono durante 24 horas, provou ser efectivo durante séculos 
de trabalho no campo, especialmente nos climas mais quen-
tes. O advento da época industrial mudou os hábitos para o 
modelo monofásico (7-9 horas de sono integral), mas o velho 
permanece aqui e acolá.  

Se a sesta é tão vantajosa, pensaram alguns, porque não dar 
mais um passo? E se cortarmos o sono em mais pedaços? Ao 
longo dos tempos, uma decisão destas foi normalmente for-
çada pelo tipo de trabalho: assim faziam soldados, guardas, 
marinheiros. Sim, também pessoas geniais como Leonardo 
da Vinci (que supostamente teria dormido 15 minutos a cada 
2 horas) ou Thomas Edison acostumaram-se a dormir desta 
maneira, mas a eles não se aplicam as mesmas regras que aos  
comuns mortais.  

Apenas nos anos 70 do século anterior, o sono polifásico 
entrou nos laboratórios. Os resultados científicos, como sem-
pre, não eram decisivos. Admite-se que as pessoas neste regi-
me de sono podem dormir menos (por exemplo, seis cochilos 
de 20-30 minutos, quer dizer, duas ou três horas de sono cada 
24 horas) e funcionar normalmente. Todavia, ninguém garan-
te que não haverá repercussões na saúde no longo prazo.

Como é possível “ganhar” tantas horas? Os cientistas apresen-
tam várias hipóteses que usam o conceito bastante divulgado 

dos estágios de sono. Acho que vale a pena abrir um parêntese 
para esclarecê-lo um pouco. Segundo este, podemos dividir o 
sono em estágios de REM (em inglês rapid eye movement, Movi-
mento Rápido dos Olhos) e NREM (o contrário, Movimento 
Não Rápido dos Olhos). O REM é o tempo em que os sonhos 
aparecem e representa 20-25 % da duração total do sono. 

Como funciona esta fase? Como se relacionam os REMs 
e NREMs com o sono polifásico? Aqui está a raiz de toda a 
polémica, porque os alegados bons efeitos do REM não estão 
satisfatoriamente comprovados. Uma parte dos defensores 
do sono polifásico tendem a justificar este modelo pela maior 
frequência do REM nele. Supostamente, o Movimento Rápi-
do seria o tempo em que a nossa mente descansa mais. 

Outros criticam esta teoria apontando as experiências médi-
cas com remédios que reduzem a frequência dos estágios 
REM. Estes medicamentos são usados para curar pacientes 
deprimidos, e a inibição das ditas fases não reduziu a cogni-
ção, atenção ou memória (veja New Scientist, do 12 de Abril 
2003, Reed Business Information Limited, Sutton, Reino Uni-
do). 

Qualquer que seja a resposta a estas perguntas, e apesar dos 
riscos possíveis, alguém dos caros leitores pode exigir uma 
pequena introdução ao regime do sono polifásico. Antes de 
começar, quero sublinhar que todas as tentativas devem ser 
tomadas com cautela e o único responsável será o caro leitor.

Os que tentaram aconselham começar a entrada no sono poli-
fásico num tempo em que o horário está bastante livre. Como 
é preciso uma ou duas semanas para se acostumar, o perío-
do de férias seria ideal. Ao mesmo tempo, é bom envolver-se 
num trabalho a longo prazo, por exemplo: escrever um conto. 
A ocupação ajudará o caro leitor a manter o regime de sono, 
mesmo que não progrida no trabalho. Enquanto se habitua ao 
novo modelo parecerá um morto-vivo. Um dos que tentaram, 

“tes”, descreveu a sua aventura na Internet e descobriu que os 
seus hábitos alimentares tinham mudado. “O primeiro desejo 
novo era sumo de toranja de que nunca tinha gostado” – disse. 
Começou a comer com mais variedade e mais frequentemen-
te. Mas o maior problema não foi comida – foram os outros.

Imaginam dizer ao professor: “Desculpe, mas tenho de 
cochilar” no meio da aula? 4

Para saber mais:
Stampi, Claudio. Why We Nap: Evolution, Chronobiology, and Functions of Poly-
phasic and Ultrashort Sleep, Birkhäuser, 1992, Boston – o livro do cientista bra-
sileiro-italiano-americano dedicado ao sono polifásico
http://www.poly-phasers.com – portal dos “polifásicos”
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Os sentidos do tempo


Aleksandra Jackowska
Estudante do 5º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

Perde-se o tempo em francês? Mata-se o tempo em 
polaco? Ou talvez em inglês se façam coisas de tem-
pos a tempos? Tudo isto, e um pouco mais, será ana-
lisado neste artigo que aspira a apresentar uma com-

paração de expressões fixas usadas em francês, inglês, polaco 
e português. Aqui as quatro línguas figuram por ordem alfa-
bética, porém no texto a ordem mudará, devido ao facto de 
que certas expressões não existem em todas as línguas men-
cionadas.

Quanto às línguas francesa e portuguesa, os substantivos “o 
tempo” e “le temps” (respectivamente) têm dois sentidos, quer 
dizer o de “meio indefinido e homogéneo no qual se desenro-
lam os acontecimentos sucessivos” e também o de “condições 
da atmosfera em dado momento e em certo lugar, em relação 
principalmente à temperatura e à humidade” – como afirma 
o Dicionário de Língua Portuguesa 2004. Por outro lado, tanto 
a língua inglesa, como a polaca, necessitam de substantivos 
distintos para exprimir os dois conceitos: em inglês existem 

“time” e “weather”, enquanto em polaco há “czas” e “pogoda”. 
Todos os termos apresentados neste parágrafo serão tomados 
em consideração no meu artigo.

Quando falamos do primeiro sentido do tempo, em todas as 
línguas em questão podemos tê-lo: “avoir du temps” em fran-
cês, “have time” em inglês e “mieć czas” em polaco. Mas o que 
mais podemos fazer com o tempo? Todos matamos o tempo 
(on tue le temps en français, we kill time in English e final-
mente podemos zabić czas po polsku) e também podemos 
fazer as coisas de tempos a tempos, que em francês se diz “de 
temps en temps”, em inglês “from time to time” e em polaco 

“od czasu do czasu”.

Como disse Proust, o tempo pode-se perder (le temps peut se 
perdre, time can be lost, czas można stracić). Infelizmente, “le 
temps perdu ne se recouvre/rattrape point/jamais”, o que sig-
nifica que o tempo perdido não volta mais (em inglês pode-se 
dizer que “you can’t make up for the lost time”, enquanto os 
polacos tentam “nadrobić stracony czas”, o que se aproxima 
mais da expressão francesa). Além disso, ele pode-se gastar: 
gaspiller le temps, waste time, tracić czas. O tempo passa, le 
temps passe ou s’écoule (o que pode ser comparado ao tempo 
que corre), time passes ou flies (o segundo quando o tempo 
passa depressa, então como “s’écoule” ou “corre”), czas mija 
ou mesmo ucieka (literalmente: foge).

Os ingleses dizem que “it’s high time we did something” o que 
quer dizer que está na altura de fazer algo, mas embora a fra-
se se refira ao presente ou ao futuro imediato, usa-se a forma 
passada do verbo! Em francês, como em polaco, usam-se infi-
nitivos, o que pode parecer mais lógico: “il est temps de fai-

re”, “najwyższy czas zrobić”. Para dizer que há bons momentos 
para tudo, em inglês diz-se “all in good time” (“tudo a seu 
tempo”), en francês existe a expressão “chaque chose en son 
temps” e em polaco: “wszystko w swoim czasie/na wszystko 
przyjdzie czas” (tanto em francês, como em polaco, as expres-
sões podem-se traduzir como “todas as coisas/tudo no seu 
tempo próprio”). 

Um francês pode ser “mâitre de son temps”, o que é quase 
como em polaco: “jestem panem mojego czasu”, (as palavras 

“maître” e “pan” podem ser traduzidas como “mestre”, então 
cada um de nós pode ser mestre do seu tempo), enquanto um 
inglês diria “my time is my own” (literalmente “o meu tempo 
é minha pertença”). Quando não há muito tempo, em fran-
cês diz-se “le temps presse” (“o tempo pressiona”), em inglês 

“time is short” (literalmente: “o tempo é curto”) e em polaco 
“jest mało czasu” (“há pouco tempo”).

Para dizer que algo é como era no passado (frequentemente 
num passado muito remoto), quase todos referem-se a alguns 
reis ou governadores do país do passado. Assim, em portu-
guês fala-se dos “tempos afonsinos”, em francês do “temps du 
roi Dagobert” ou do “temps où la reine Berthe filait”, e em 
polaco fazem-se coisas como “za króla Ćwieczka”.

Os franceses fazem as coisas “en un rien de temps” (lite-
ralmente: “num nada de tempo”), enquanto os polacos “w 
mgnieniu oka”, o que é mais parecido ao português “num pis-
car de olhos”. Todas as expressões significam “depressa”, “num 
instante”.

Tanto os ingleses como os franceses podem “pegar no tempo” 
ou “tomar o tempo”: “take your time” e “prends ton temps” 
que significam que não nos devemos despachar, podemos 
levar o nosso tempo para fazer algo, para tomar decisões etc. 
Os franceses podem também “se donner du bon temps”, o que 
quer dizer “divertir-se”, “passar bons momentos”. Em polaco 
existem verbos e expressões como em português: “zabawiać 
się”, “spędzać przyjemnie czas”, “dobrze się bawić” e em inglês 
podemos “have a good time”.

Para falar do outro sentido da palavra “tempo”, este ligado 
com a meteorologia, os franceses podem dizer que “il fait 
un temps de chien” (“está um tempo de cão”), o que significa 
que o tempo está mau. Em polaco existem duas expressões 
semelhantes: “psia pogoda” e “pogoda pod psem” (a segunda, 
traduzida literalmente, significa “o tempo debaixo do cão”). 
Quanto aos cães, os franceses dizem também que “il fait un 
temps à ne pas mettre un chien dehors”, que pode ser tradu-
zido como “está um tempo que nem dá para pôr um cão de 
fora”. Uma vez mais, há semelhança entre o polaco e o francês: 

{ensaio}
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os polacos dizem “jest pogoda, że psa nie wygnać”. Em inglês, 
chovem cães (e gatos também) quando chove muito “It’s rai-
ning cats and dogs” e uma pessoa pode sentir-se “debaixo do 
tempo”: “feel/be under the weather”, o que significa que está 
de mau humor.

Quanto às conversas, os franceses podem “parler de la pluie et 
du bon temps”, o que significa simplesmente que dizem bana-
lidades. Os polacos, porém, falam “de tudo e nada”: “rozma-
wiać o wszystkim i o niczym”. Existe também uma expressão 

que parece semelhante à antecedente, mas que não tem nada 
que ver com ela, quer dizer “faire la pluie et le beau temps”, o 
que significa… “ter muita influência”.

O fim do meu artigo aproxima-se a passos largos... como 
se diz em polaco. Talvez numa das futuras edições da nos-
sa revista possa analisar outras expressões. Por agora acabo 
a comparação sobre o que se refere ao tempo, seja qual for o 
sentido exacto da palavra. A única coisa que quero fazer nesta 
altura é dizer a todos: aproveitem bem o tempo :). 4

O pulpo en xaneiro, sabe coma carneiro. 


Ana Somoza Cornes
Lectora de galego na Universidade de Varsóvia

O pulpo está máis rico no inverno. Esta crenza, en re-
alidade, débese a que en xaneiro normalmente non fai 
bo tempo e claro, non se pode pescar, e como sabemos 

todos, cando algo escasea, apréciase máis. 

Os refráns amósannos a sabedoría do pobo adquirida tras anos, 
séculos de experiencia, non son unha ciencia exacta pero é moi 
raro que se trabuquen. Amosan os problemas cotiáns e, ou ben 
propoñen unha solución, ou simplemente aseveran feitos. Para 
tales causas, tales consecuencias. 

Un feito indiscutible é que Galiza é terra de chuvia, de moita 
chuvia, e de mal tempo e, polo tanto, moitos dos nosos refráns 
fan referencia ó tempo, ou mellor dito, á chuvia. O que mel-
lor resume o clima galego é, sen dúbida algunha: Nove meses de 
chuvia e tres de mal tempo. 

Velaquí outros exemplos…

Se sopra nordés, bo tempo fixo tes. Poucas veces pasa.Vindo a 
chuvia antes do vento, aferra e mete dentro. Iso, iso, outra cousa 
non seremos, pero precavidos… Que chova ou que neve, o que 
ten sede, bebe. O primeiro é o primeiro. Vento do mar e chuvia 
da ría, temos para todo o día. Se vísedes como entra o temporal 
cando vén de fóra (do señor Atlántico), de seguro non vos que-
daría dúbida alguna sobre a veracidade do refrán.

Por outra banda, Galicia, tamén é terra de mariñeiros e labregos, 
e por iso, moitos dos refráns que fan referencia ó tempo tamén 
fan referencia ás súas preocupacións, xa que o seu traballo de-
pende totalmente da meteoroloxía. 

Así advírtennos…Vale máis o bo tempo, que o bo labrego. En 
Galicia e no resto do mundo.A chuvia de agosto mata o mosto. 
Mmm, albariño, tinto de Barrantes, ribeiro, mencía… O ano que 
chove, de cen cereixas quedan nove. Por que non nos adicaremos 
a sementar productos que non se estraguen coa chuvia?

Gaivotas á terra, mariñeiros á merda. 

E este último, unha verdade coma unha catedral. Amósanos a 
dependencia dos mariñeiros á meteoroloxía. Cando as gaivotas 
non se arredran da costa e sobrevoan as nosas casas, presaxian 
chuvia, temporal. Os mariñeiros ben saben que ese será outro día 
sen traballar, outro día máis sen gañar. 

E moitos días han de pasar así, días que non han recuperar porque 
o tempo que pasa pasado está. As nosas vidas son lineais, non son 
ciclos que se repiten. Porén, no rural e na costa o tempo é cíclico: 
os cultivos, as aves migratorias, a época de cría… E o que delimita 
estes círculos reiterativos son as festas, é dicir, as festas son as mar-
cas dos ciclos na agricultura e na pesca. Por iso as festas son tan 
importantes no rural, e por iso tamén, moitos dos nosos refráns 
fan referencia a meses, estacións do ano ou a datas especiais do 
calendario: o Nadal, maio, abril… O tempo que faga nestas datas 
presaxia o tempo que fará na data que nos interesa, coñecemento 
popular acadado grazas á repetición de certos fenómenos ó longo 
dos séculos que axuda ós agricultores a preve-la colleita dese ano.

Hai algúns curiosos e ás veces contradictorios. Por exemplo, ato-
pamos este que nos di: Nadal chuvioso, xaneiro ventoso (ben, isto 
habería que comprobalo) e por outro lado, temos: Nadal mollado, 
xaneiro xeado. A ver se nos aclaramos. Debe depender da zona, 
digo eu. E abril, o mes da auga, claro: En abril, chuvias e chuvias 
vir, En abril, flores mil, peixes mil e augas mil. Flores en outono, 
fame no ano novo. 

Exactamente o que está a pasar estes últimos anos. Temos uns 
invernos primaverais. E non só en Galicia, porque levo dous in-
vernos en Polonia e dáme a min que sempre nos enganaron na 
escola dicindo que neste país do Leste facía moito frío, que neva-
ba todo o inverno e que incluso se podía ir a cabalo ata Suecia 
polo Báltico! Claro que xa fai moito diso, e os refráns non saben 
de cambio climático. Se xa era difícil tentar predeci-lo tempo can-
do no inverno facía frío e no verán calor, agora que temos que 
colle-lo paraugas en agosto e andar sen mangas no inverno, é mi-
sión imposible. 

E é que o tempo anda tolo! 4

{ensaio}
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TEMpS


Josep Antoni Clement
Lector de català a la Universitat de Varsòvia

Un dia hom comença a rumiar sobre aspectes pro-
funds de l’existència humana, si més no en un bon 
inici bé ho semblen, i busca, remena, regira i capgira 
el saber que conté el llegat que ens han transmès els 

nostres antecessors. Sense marxar gaire lluny en el temps i l’espai 
geogràfic que un hispà ocupa es troben frases d’aquest tipus:

“Els anys passen igual que l’aigua d’un riu; el corrent que ha 
passat no podrà tornar a la seva font, ni l’hora que ha passat 
pot tampoc tornar.” 
   
I ara una en llatí per quedar bé o malament, a vegades toca fer 
el babau i d’altres semblar capaç.

“Carpite florem,
Qui, nisi carptus erit, turpiter ipse cadet”

És clar, davant d’aquestes perspectives no queda més remei 
que espavilar i fer via ràpid. Així doncs, quan se’ns ofereix un 

poquet de vi es pensa tot seguint aquesta lògi-
ca tan diàfana que és millor beure-se’l tot de 
cop i avall que fa baixada.  Ja sadoll d’aquests 
líquids comuns es cerquen tantes femelles com 
sigui possible, tasca evidentment difícil. I així 
passa cert temps fins que el cos pren les mesu-
res pertinents i es queixa amb l’objectiu que el 
pensament variï les activitats d’un cos jovení-
vol en plena follia. 

Poc a poc, xino-xano, els ulls fixen l’esguard 
vers altres racons de món amb l’ànsia aquella 
d’entendre coses i fer-te-les teves, capir-les si 
pot ser d’alguna manera. I un altre segon bon 
dia apareixen paraules que ens fan donar voltes 
i més voltes a tot allò que és. Quines coses...

“Tot allò que existeix passarà.
I tot el que ha set, tornarà a ésser:
Així fins al final dels temps.”

Aquí hi ha un afegitó bastant suggerent, tot 
això que se’ns escapa tornarà, per tant, hom 
pot viure més tranquil, buscar un equilibri 
en les coses, prendre-s’ho tot amb més calma; 
des de la distància. Llavors vas tornant-te més 
oriental, comences a halar amb les grapes i 
fer exercicis estranys que teòricament relaxen, 
tranquil·litzen, atorguen agilitat, etc.    

Mes el temps fa via i de fet, no esdevenim gaire 
més savis i encara menys atlètics. Així doncs, 

arriba altra volta fatídicament el dubte i la veritat. Aquesta ve-
gada queda ben clar, cal deixar passar les coses per si soles, tot 
segueix el seu camí i no hem d’intervenir-hi. És evident. I allò 
que sorprèn més no es copsar per fi aquesta idea tan clara, sinó 
al fet d’entendre amb perplexitat d’infant que els avis que jeien 
als bancs de vora casa tenien raó, eren monjos taoistes i ningú 
no ho sabia, no ens ho van dir mai. Uns mots de Tao:

“Així doncs, el savi actua
Sense realitzar accions antinaturals, 
Ensenya sense usar paraules,
Permet que totes les coses creixin sense interferència,
Els dóna vida sense reclamar ser-ne l’amo,
Les beneficia
                 sense reclamar ser el seu benefactor,
                 reïx sense reclamar reconeixement
Com què no reclama reconeixement,
Mai perd la seva autoritat.”  
I anar tirant. 4
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Kilómetro 43
Reciente publicación del libro de Abel Murcia


Pepo Paz

{publicación}

Abel Murcia (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1961), 
es licenciado de grado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de espa-
ñol en las Universidades de Lódź y de Varsovia, en 

la UIMP de Santander, y en el Instituto Cervantes de la capital 
polaca, del que en la actualidad es su director.

Autor de varios diccionarios y libros para la enseñanza del es-
pañol como lengua extranjera, ha traducido al español la obra 
poética de distintos autores polacos entre los que se la hallan la 
Premio Nobel Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz –ambos 
en colaboración con el poeta mexicano Gerardo Beltrán-, y Rys-
zard Kapuściński.

Sus poemas han sido traducidos al italiano, al lituano, al pola-
co y al portugués. En los años 80, fue miembro del Col.lectiu 
Literari de Vilanova i la Geltrú y del consejo de redacción de la 
revista literaria Celobert.

Es miembro honorífico de la Asociación de Escritores Polacos, 
distinción que comparte con Jan Nowak-Jeziorański, Karl De-
decius, Norman Davies y Gerardo Beltrán.

Justo Navarropoeta y novelista, ganador –entre otros- del Pre-
mio del Crítica de Poesía (1986) y del Premio Herralde de No-
vela (1990), es el autor del prólogo que acompaña esta edición 
de Kilómetro 43. Sobre el poemario ha escrito:

“Abel Murcia identifica tiempo y espacio, nuestras experiencias 
son nuestro destino. Cuenta los años en kilómetros, como si la 
vida fuera ese viaje que cantan los guardias suizos de Louis Fer-
dinand Céline al principio de su Viaje al fin de la noche. Al leer Ki-
lómetro 43 conversamos acerca del azar, de nuestro sometimiento 
al tiempo, de la vida como fuga y progresiva derrota inevitable, 
física […] Nuestros pasos, o nuestras palabras, nos hacen, nos 
construyen, a la vez que deshacen en pasado el futuro posible. 
Recuerdo los zapatos del poema “Letanía de pasos”, de Kilómetro 
43, y pienso en la costumbre de escribir poesía, esas palabras que, 
queriendo perdurar, se pliegan a recursos perdurables, tradicio-
nales, como pasos dados sobre las huellas de otros pasos. Me 
acuerdo de aquel ensayo de Martin Heidegger a propósito de 
unas botas pintadas por van Gogh. Las botas son útiles, sirven 
para cubrir los pies, y sólo las descubrimos plenamente cuando 
nos faltan o nos fallan, rotas, pero el cuadro de van Gogh es un 
instrumento para hacernos ver la realidad plena de las cosas, un 
par de zapatos, en este caso. Como decía Pedro Cerezo Galán a 
propósito de esos zapatos “el cuadro ha sido tan sólo un medio 
ideal de visión”. El poema es un medio de visión de nuestra tem-
poralidad, espacio y tiempo, vida y destino. Ésta es la tradición a 
la que pertenece Abel Murcia: la que encuentra en la poesía una 
forma de conocimiento de lo real”.4

NOCheS de hOtel

Me despierto de noche.
Me acechan los colores dormidos de las cosas:
los grises y los negros y los blancos
son dueños momentáneos
de diez o doce metros de universo,
y necesito nombres que les den consistencia:
silla, cama, mesita, alfombra, vaso, lámpara,
cortina, cenicero, espejo, mini-bar.

No sé si será extraño que me suceda esto
casi siempre en los viajes. No sería capaz
de recordar el nombre de los muchos hoteles
en los que me he escondido
entre objetos idénticos de otros muchos hoteles.
Me asusta recordar que vuelvo a estar de viaje
en un espacio ajeno que creo familiar
a fuerza de saber qué objetos me rodean.
Mañana no sabré en qué lugar del mundo
quise ser y no fui,
pero sabré que había una cama, una silla,
una lámpara, un vaso, una alfombra, un espejo,
cortina, mini-bar, cenicero y mesita.
No ser es tan difícil que uno no puede solo.

De Kilómetro 43

Bartleby Editores
Colección Bartleby Poesía
Madrid, 2008
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¿?: Para as pessoas 
que, tristemente, não 
puderam assistir à sua 
palestra – pode resu-
mir, por que Portugal 
foi o pioneiro da glo-
balização?

R: Portugal nos sécu-
los XV e XVI rea-
lizou pela primeira 
vez o encontro entre 
o Oceano Atlânti-
co (que se revelaria 
a principal platafor-
ma de navegações em 
várias direcções do 
mundo) e o Oceano 
Índico, então o centro 
económico do Planeta 
(60% do PIB da altu-
ra). A “junção” dos 
dois Oceanos daria o 
pontapé de arranque 
do que o economista 
Leo Huberman cha-
mou de “nascimento 
do comércio interna-
cional”. Graças ao seu 
intento estratégico 
(decisão de projecção 
global desde 1412), às 
inovações tecnológi-
cas de navegação, car-
tografia e no âmbito 
militar naval e logísti-
co, Portugal aproveitou a janela de oportunidade da Expan-
são para realizar o que os chineses (até 1433), venezianos (a 
potência dominante nas relações entre a Europa e a Ásia) e 
egípcios (os intermediários das relações com o Oceano Índi-
co) não haviam feito.

¿?: O que podemos aproveitar desta visão dos descobrimentos 
do século XV e XVI como globalização? Podemos melhorar o 
modo como o mundo quotidiano se globaliza?

R: As lições da História de projecção de poder das várias 
potências mundiais ao longo do tempo não servem para 
tirar lições “éticas” ou definir desígnios “idealistas” para 
o Mundo. Estudar a geopolítica serve para perceber como 
o mundo se move, que estratégias seguem as potências e 
quais tiveram sucesso e porquê. Aprender com a história 
do passado serve para entender padrões de comportamento 
e melhor agir face ao futuro, sobretudo em relação a jane-
las de oportunidade, à surpresa estratégica e à contingência 
(ao acaso). A História Portuguesa da Expansão dos séculos 

No dia 9 de Abril, o nosso Instituto teve a honra e o prazer de escutar uma palestra com Jorge Nascimento 
Rodrigues, reconhecido jornalista e investigador português e autor do livro Portugal: o pioneiro da globaliza-
ção. Depois da conferência, conseguimos fazer uma entrevista para os ¿?.

Portugal, o pioneiro da globalização
Entrevista com Jorge Nascimento Rodrigues


Marek K. Cichy

Estudante do 3º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

Mapa de Cantino, autor anónimo (1502) - presentemente na Biblioteca Estense em Módena, na Itália (imagem retirada da Wikipédia Commons)

{entrevista}
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XV e XVI permitiu-nos no livro definir o que designámos 
por “Matriz das Descobertas”, com 10 princípios de actua-
ção típicos dos portugueses, que poderão servir de guia 
simbólico aos portugueses de hoje.

¿?: A sua formação académica é do campo da economia. Como 
começaram os seus interesses na história dos descobrimen-
tos, que pertence a um campo bastante diferente?

R: Sempre fui um apaixonado pela História desde os meus 
anos de adolescente no liceu.

¿?: Portugal: O Pioneiro da Globalização foi escrito em cola-
boração com tessaleno devezas. Qual a contribuição dele 
neste trabalho?

R: O Professor Tessaleno Devezas é o especialista mundial 
em aplicação dos ciclos longos geopolíticos e económicos à 
história portuguesa. A demonstração “matemática” do pio-
neirismo português foi a sua contribuição fundamental.

¿?: durante a palestra, mencionou George Modelski como 
inspirador do livro. Quais os outros pesquisadores cujo tra-
balho serviu de inspiração?

R: O Professor Modelski é o mais importante é o mais 

importante teorizador vivo dos ciclos longos geopolíticos, 
a quem este livro deve duas coisas: a estrutura de análise 
evolucionista e cíclica e a tese de que Portugal foi pioneiro 

– foi o professor Modelski que definiu o pioneirismo por-
tuguês. Toda a historiografia portuguesa contemporânea 
tem hoje um conjunto de referências fundamentais, de que 
destaco os Professores Luis Filipe Thomaz, Jean Aubin (já 
falecido), Sanjay Subramanyam, Geneviève Bouchon, entre 
outros.

¿?: durante a sua investigação sobre o período do século XV e 
XVI, encontrou ligações históricas e culturais entre Portugal 
e a Polónia?

R: O caso mais interessante é sem dúvida o do judeu pola-
co originário de Poznań 
(desconhece-se, ainda, 
o nome de família) que 
viria a tomar o nome 
de Gaspar da Gama, 
também conhecido co-
mo Gaspar da Índia, 
e que teria sido feito 
prisioneiro na ilha de 
Angediva por Vasco 
da Gama quando dava 
pelo nome islamizado 
de Mamet, aquando 
da inaugural viagem a 
Calecute em 1498. Gas-
par foi um dos mais 
importantes conselhei-
ros de estratégia do rei 
português Manuel I. 
Gaspar era um profun-
do conhecedor das rea-
lidades geopolíticas do 
mundo de então. Uma 
figura profundamente 
inspiradora. Um assun-
to a que voltaremos.

¿?:Foi a sua primeira 
viagem à Polónia? Quais 
as suas impressões do 
país?

R: Sim, a primeira. Foi 
uma visita muito rápi-
da. Excelente gastro-
nomia! Falando mais 
a sério, fiquei profun-

damente impressionado com a história – que já conhe-
cia – de invasões e divisões a que foi sujeita pelas grandes 
potências. Um caso histórico exemplar do que é a condi-
ção (negativa) de ser um «shatterbelt» (zona de embate, 
na definição dos geopolíticos) da Europa – daí a impor-
tância hoje em dia de pertencer à União Europeia, tal 
como acontece com Portugal (também um «shatterbelt»). 
Visitei o Museu da Insurreição de Varsóvia e o campo de 
extermínio nos arredores de Lublin, em Treblinka – luga-
res impressionantes.4

Mapa de Cantino, autor anónimo (1502) - presentemente na Biblioteca Estense em Módena, na Itália (imagem retirada da Wikipédia Commons)



{poesia}

*Carol Beltrão é professora e poeta. 
Actualmente, é professora no Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de Varsovia



{poesía}

Fábula para niños atemporales


Abel Murcia

*Abel Murcia es traductor y poeta. 
En la actualidad Director del Instituto Cervantes de Varsovia

FáBulA PArA NIñOS AteMPOrAleS

En el principio fue el tiempo. Inconmensurable, 
estático, constante, permanente.
El tiempo se extendía
desde un extremo a otro de un sí mismo
infinito, preocupado tan sólo 
de ser tiempo. Las cosas 
sucedían -en él, inalterable-,
los adverbios de tiempo
carecían de materialidad
gráfica, de expresión física, no eran,
no existían. Todo era
tiempo y nada más que tiempo en estado
puro; pero todo orden
encierra un principio de caos,
y el tiempo tomó conciencia de tiempo
y quiso ser comprendido, amado,
se inventó dioses para darse forma,
buscó disfraces para no asustar,
se escondió en los relojes,
en las campanas, en el sol, la luna,
los bailes y los giros de los astros,
hasta lograr -por fin- hacerse humano.

Ese día se condenó a ser,
eternamente, un incomprendido. 

A Víctor Abel, gran razón de mi tiempo

             Me gustaría creer
que el tiempo es sólo un sueño, un escuálido desperdicio, 
                  y que es posible
cantarle a los relojes una nana que logre
dormirlos por un rato.

       (Francisca Aguirre)
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{prosa}

Fecha de Caducidad 


Katarzyna Hajost-Żak

Todo, o casi todo en la vida tiene fecha de caducidad, incluyendo la vida. Otra 
cosa es “consumir preferentemente antes de”. Por ejemplo, es mejor consumir el 
amor cuanto antes, pero caduca después de dos años. Igual que el jabón, el café, la 
mostaza o el champú. Sin embargo, hay cosas que no caducan, como el dolor, el 
alcohol de 40 grados, el tabaco o el cáncer. Dicen que la hostia tampoco caduca, 
pero sería raro que la eternidad tuviera fecha de caducidad. Aunque seguro es 
mejor consumirla preferentemente antes del fin de la vida.
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Más acá quedáis Vosotros (más temprano que tarde, más cerca que lejos) para Ellos (los que tras este 
ahora, abarandillado coro de tardanzas y adelantamientos, puedan suponer y no sin acierto, que esto es 
ya bastante inquietante).

Hace tiempo que es tiempo de tener tiempo. De extraerlo y perderlo, regalar y olvidarlo. Hará 
tiempo que hace tiempo hacía tiempo, que no bailo el respirar de tu costado; ese ritmo des-
hinchado... No buscaba cruces o aves o barcos hundidos entre las agujas. ni los días en que 
la espera era dueña de un sabor huidizo. Quizás esperaba a alguien que sin saber ya me ha 
encontrado entre sus tiempos y mi ombligo, mis referencias y sus lagos. 

Siempre quise tener parcelas en la hora veintisiete y una casa de huéspedes  en un arco de color 
madrugada. Convertirme en el vino vaporoso del segundo en que dejamos de ser uno para 
volver a ser nadie y esperar ese tiempo necesario en que nos volvamos a entretener. Como 
las chispas de feria que nunca sabes por dónde saltarán, o los músculos del corazón ante un 
primer latido.

Y encrispar al mundo temporal, cuando tañan, sin tictács, esas desrelojadas horas en que nos 
hemos encontrado, tú prendiendo mis iniciales y yo enmascarado de tu llovizna (o como sea) 
susurrando nuestras mundanzas con ebriedad de cueva, barriendo la caspa a las frecuencias 
que nos sobrevuelan. Cronometrando poesía debajo de los más insignificantes recuerdos. Así 
nacimos al tiempo, así lo matamos. Viviendo de lo invisible que se cuela por los engranajes de 
este goteo que me cuenta, 

    te cuenta

     le cuenta... 

      que nos cuenta

              y contarà.

Temporal 


Pablo Perez-Cecilia

*Pablo Perez-Cecilia  Pastor en la serra mexicana de Canos Vierdes

{prosa}
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{prosa}

Silines


Jacoba Siljost

1. tIeMPO: dOS CANCIONeS de lOuIS ArMStrONG

el tiempo ha muerto y ha muerto Dios, e incluso ha muerto 
Nietsche. El tiempo muerto se fue a la mierda, al infierno, al cielo, 
y ya no hay antes, después, ahora y dentro de dos años. Los po-
bres relojes hacen de pulseras, las manecillas arrancadas se han 
convertido en palillos de madera. Y ahora (ni antes ni después) 
nadie escribe “érase una vez”. Y para que el tiempo permanezca 
en la literatura, todos los libros empiezan “fuera hacía mal tiem-
po”. 

el tiempo ha muerto en el momento de enterrar al amor de su 
vida. Vio como moría y sabía que era su culpa. Que no supo cui-
darla ni ayudar cuando hacía falta. Con ella murió todo y desde 
entonces no paraba de llover. Quiso darse otra oportunidad a sí 
mismo porque el mal humor y el tiempo no paraban de perse-
guirle. Quiso olvidar y volver a enamorarse pero, otra vez, fuera 
hacía mal tiempo.  

2. tIeMPO: ludwIG VAN BeethOVeN; III SINFONíA S-dur. 

el tiempo no perdona pero trae el olvido. No perdona al cuerpo 
y hace los muslos más flojos, los pechos más caídos y la mirada 
más borrosa. Trae el olvido a la mente y borra los malos recuer-
dos, el dinero perdido en un casino y los ceniceros robados de un 
bar. Lo malo es que el tiempo no perdona nunca y trae el olvido 
siempre, así que el olvido tampoco perdona. Y devora los felices 
momentos en la playa, las lunas llenas y el día de la boda. Y todo 
se hunde, y nada queda perdonado, y siempre falta tiempo. 

el tiempo no perdona. No sabe que cuando llueve, también tienes 
cosas que hacer. Y sales de casa con la bicicleta y con tu paraguas 
minúsculo y desesperada sigues al destino, condenada a mojarte 
completamente. La vida no te deja apagar el despertador y seguir 
durmiendo hasta cuando quieras despertarte. La vida, esclaviza-
da por el tiempo, lluvia y reloj, convierte meses en días y horas en 
minutos. Corriendo pasan los años y vidas enteras, anónimas y 
mediocres. Quieres que no sean anónimas ni mediocres y siem-
pre falta tiempo.

3. tIeMPO: ANtONíN dVOřák; SereNAdA NA SMyCzkI.

el tiempo se acaba. Gota de vino, tras gota de vino. No sólo se 
acaba sino que está acabándose. Con toda su perfidia, firmeza 
y mala hostia. . Pero mientras tanto tortura a los relojes de are-

Los silines nacieron un domingo de enero como resultado de una amistad, unas charlas sobre la literatura y unas cuantas 
copas de vino. Como su propio nombre indica es algo silly y de Silvia. El punto de partida de nuestro juego es la primera y la 
última frase (cada una de ellas escrita sin consultas entre Silvia y Żak y sin posibilidad de modificarlas una vez escritas). Ambas 

giran alrededor del tiempo y constituyen un tipo de molde para el “relleno”. La preparación transcurre en un tiempo limitado indica-
do en el encabezado de cada silín, igual que los domingos, las charlas sobre la literatura y unas cuantas copas de vino.

na obligándoles a escupir y tragar grano de arena tras grano de 
arena. Igual que obliga a leer noche tras noche, fumar día tras 
día, respirar segundo tras segundo, vivir vida tras vida y morir 
muerte tras muerte. el tiempo no mejora nada.

el tiempo se acaba  y se acaba el vino. Cuando esto pase ya no 
habrá nada que hacer. Dormir y pensar que mañana habrá más 
y será más fácil aguantar el día. Quizás mejore algo, salga el sol 
y desaparezcan las nubes, y pueda romperse el aburrimiento de 
la rutina. Si no, tampoco pasa nada, siempre nos queda el vino. 
Pero el vino no mejora tanto la vida. el tiempo no mejora nada.

4. tIeMPO: el MArIdO Se AFeItA.

No hay tiempo para la poesía.
¿Y qué?
Tampoco lo hay para arreglar el reloj y romperlo
  leer la “La Montaña Mágica” y detestarla
  perder el paraguas 
       y comprar uno nuevo
escribir la carta y enviarla, 
         arrepentirse y pedir perdón
adelgazar y no engordar   perdonar y olvidar
viajar y no regresar
  regresar
         y no sentirlo
 sentir y disfrutar
 disfrutar y olvidar
 olvidar y perdonar
 perdonar y perder, 
perder tiempo en poesía y el café del tiempo- hace tiempo- en Va-
lencia. 

No hay tiempo para la poesía en la era de la televisión y la comida 
rápida. Tampoco hay tiempo ni ganas para pensar, total, la tele-
visión se encarga de pensar por todos y la comida, al ser rápida, 
no ocupa mucho tiempo. Si el pronóstico es bueno y llega a ve-
rificarse en la realidad, nadie tiene tiempo porque debe aprove-
char el tiempo tan bueno que ha salido. Nadie quiere malgastar el 
tiempo en nimiedades, como la poesía o encuentros con amigos 
en los bares de mala muerte. Quizá haya tiempo para tomar un 
café cuando haga mal tiempo, el café del tiempo- hace tiempo- en 
Valencia. 4

 *Sylwia Jakubas y Katarzyna Hajost-Żak
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{prosa}

Tempo de citações 


Katarzyna Dembowska
Estudante do 1º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

Não o podes ver nem ouvir. É impossível tocá-lo. 
Porém sabes que existe e, além disso, que  te acom-
panha sem parar 24 horas por dia, 7 dias por sema-

na. Assim é o tempo. Não acreditas e queres provas? Nada 
mais fácil! Pega numa foto tirada em 1998 e dá-lhe uma 
olhada e observa bem a tua pessoa e aquelas ao teu redor. 

Posso apostar que mudaram muito. Por isto, e por um mon-
te de outras razões, personalidades famosas se interessaram 
tanto por este tema. Se queres saber o que alguns deles dis-
seram, lê o meu quente TOP 10 sobre o tempo São aforismos 
interessantes, surpreendentes e, sobretudo, para mim, muito 
verdadeiros. 4

1. Gabriel García Márquez:

    ” Não passes o tempo com alguém que não esteja disposto a passá-lo contigo.”

2. Tadeusz Kotarbiński

    ” Não tenho tempo a perder.”

3. Charlie Chaplin
    ” O tempo é o melhor autor: encontra sempre um final perfeito.”

4. Jean–Jacques Rousseau

    ” Só o amor pode parar o tempo.”

5. Rayanne Matos

    ” Matamos o tempo, mas é o tempo que nos enterra.”

6.  Julian Tuwim

    ” Que poupança de tempo é apaixonar-se à primeira vista!”

7.  Jonathan Swift

     ”Todos desejam viver muito tempo, mas ninguém quer ser velho.”

8. Ryszard Riedel

    ” Quero um pouco de tempo porque o tempo cura as feridas.”

9. Menander

    ” O  tempo é o melhor professor.”

10. Francis Bacon

     ” É preguiça passar muito tempo estudando.”
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{prosa}

El tiempo en el siglo XXI
o sea, la cuestión del déficit permanente


Bożena Gąsienica-Daniel y Magdalena Guziejko

Estudiantes de la Sección Española, Universidad de Varsovia

Es el fenómeno de nuestro milenio. ¿Tal vez se de-
bería incluirlo en la lista de las enfermedades de la 
civilización? Puede causar temor. Quita el sueño a 
millones de personas. No deja en paz. Puede sacar de 

quicio incluso a los más tranquilos y hasta hacerles llegar al 
borde de un ataque de nervios. Falta de tiempo: crónico ene-
migo número uno de muchos.

Y todo esto porque alguien algún día, probable-
mente en un país bello y tranquilo, pade-
cía de una SOBRA de tiempo crónica. 
De este bienestar divino, después 
de numerosas meditaciones 
profundas, observaciones y 
cálculos, se formaron las 
primeras concepciones 
de lo que es ‘ahora’, ‘antes’ 
y ‘después’. Todos sabe-
mos que pasó luego: la 
astronomía y los mo-
vimientos de las es-
trellas, el ciclo lunar y 
el solar, los primeros 
calendarios. Con los 
años el tiempo acele-
ró su ritmo y adquirió 
valor. Así, más y más 
rápidamente, el hombre 
con el reloj en la muñeca, 
en el teléfono móvil y en la 
fachada del Palacio de Cul-
tura y de Ciencia llegó al siglo 
XXI.

Y el gran siglo XXI lo ha recibido con 
‘tiempoahorradores’, ‘tiempoprolongadores’ y 
‘tiempoamenizadores’ de diferentes tipos y tamaños. 
Generalmente no nos damos cuenta del valor  y de lo ingenio-
so de estos mecanismos sagaces que nos rodean y con los que 
contamos desde la mañana y hasta el amanecer del siguiente 
día. Pero en el mismo momento en el que algo se estropea o se 
pierde, las manifestaciones de adoración y de desconsuelo cau-
sadas por la pérdida no tienen límite. Los estudiantes y las per-
sonas que viven en colegios mayores y en pisos estudiantiles de 
todo tipo y de todos los estándares seguro están familiarizadas 
con estas situaciones. ¿Cuántas veces nos han pasado por la 
cabeza los recuerdos de la lavadora, la secadora, la fregadora 
y del coche de nuestros padres? Sin mencionar a la querida 
mamá. Ahora las tareas del hogar se prolongan por muuuuu-
chas horas. Y no tenemos tiempo para eso. Además, por todas 
partes se oye solamente un refrán deprimente: no tengo tiem-

po. Al contrario que durante el período del gobierno rojo del 
comunismo, cuando no había nada más que tiempo.

La epidemia de falta crónica de tiempo toca cada vez a más 
gente, sus consecuencias son más serias y tristes. Sufren no so-
lamente los que padecen esta enfermedad grave, sino también 
sus hijos, sus familias y sus amigos. Sucesivos científicos y pen-

sadores acuden en socorro. Sin embargo, no deberíamos 
esperar un milagro. Nadie puede alargar ni re-

troceder nuestros momentos. Momentos 
con los que hemos sido obsequiados 

una vez y para siempre.

Si el sentido común y nu-
merosos prontuarios no 

ayudan, un remedio a 
esta epidemia malicio-

sa podría ser la ley. Se 
podría establecer la 
obligación de pasar 
por lo menos 2 horas 
diarias con los hi-
jos, 2 con la persona 
amada y otras 2 de-
dicadas al desarrollo 
de aficiones persona-

les. Ya me imagino los 
grandes y sesudos cál-

culos, luego los recuen-
tos y, en consecuencia, los 

chanchullos… Probable-
mente no hay ningún reme-

dio ni ninguna vacuna.

¿O tal vez lo hay? Wojciech Cejrowski 
descubrió una solución bastante revolucio-

naria en la selva lejana de Amazonia. Un día un 
indígena de un tribu ‘salvaje’ le dijo: “Vosotros, los blancos, 
tenéis relojes, pero el tiempo, lo tenemos nosotros” y desde 
aquel momento algo ha cambiado en la vida del viajero polaco. 
Valientemente desechó su viejo contador de tiempo, porque 
el indígena no quiso tomarlo, y, en resultado, ha empezado a 
tener tiempo para todo. Antes que nada para él mismo. Como 
efecto secundario ha dejado de llagar tarde.

¿Parece imposible? ¿Demasiado fácil? ¿O tal vez de eso se trata? 
De vivir de acuerdo con nuestro contador de tiempo interior. 
Conforme a la máxima antigua que dice: “Quien no respeta su 
propio tiempo, no se respeta a sí mismo”.

Y tú, ¿echarías tu reloj a la basura? 4
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“Noche en Claro” de Octavio Paz
una traducción al polaco


Anna Bieniasz-Krzywiec

Estudiantes de la Sección Española, Universidad de Varsovia

JASNOść NOCy
Poetom André  Bretonowi Benjaminowi Péret

O dziesiątej w nocy w Café d’Angleterre
oprócz nas trzech 
                          nie było nikogo
Na zewnątrz słychać było wilgotny krok jesieni
kroki ślepego olbrzyma
kroki lasu zbliżającego się do miasta
Z tysiącem mglistych ramion i stóp 
twarz z dymu człowiek bez twarzy
jesień kroczyła w stronę centrum Paryża
pewnym krokiem ślepca
Mieszkańcy spacerowali główną aleją
niektórzy potajemnym gestem wyszarpywali sobie twarz
Prostytutka piękna jak papieżyca
przeszła ulicę i zniknęła w ciemnozielonym murze
ściana znowu się zamknęła
Wszystko jest bramą 
wystarczy lekkie skupienie myśli
Coś się szykuje
                       powiedział jeden z nas

Minuta stała się dwiema
odczytałem znaki na czole tej chwili
Żywi są żywymi
chodzą latają dojrzewają pękają
martwi są żywymi
och kości ciągle rozgorączkowane
wiatr je porusza rozrzuca
grona spadające pomiędzy stopy nocy
Miasto otwiera się jak serce
tak jak kwiat figi który jest owocem
większe pragnienie niż ucieleśnienie
ucieleśnienie pragnienia
Cos się szykuje
                      powiedział poeta

Ta sama niepewna jesień
ten sam schorowany rok
owoc widmo wyślizgujący się z rąk wieku
rok strachu czas szeptu i okaleczenia
Tego popołudnia nikt nie miał twarzy
w podziemiach Londynu
W miejscu oczu
                       pogarda zaciemnionych luster
W miejscu ust
                     linia niewyraźnego szwu
Nikt nie miał krwi nikt nie miał imiena

NOChE EN CLARO
A los poetas André Bretón Benjamín Péret

A las diez de la noche en el Café de Inglaterra 
salvo nosotros tres 
                            no había nadie 
Se oía afuera el paso húmedo del otoño 
pasos de ciego gigante 
pasos de bosque llegando a la ciudad 
Con mil brazos con mil pies de niebla 
cara de humo hombre sin cara 
el otoño marchaba hacia el centro de París 
con seguros pasos de ciego 
Las gentes caminaban por la gran avenida 
algunos con gesto furtivo se arrancaban el rostro 
Una prostituta bella como una papisa 
cruzó la calle y desapareció en un muro verduzco 
la pared volvió a cerrarse 
Todo es puerta 
basta la leve presión de un pensamiento 
Algo se prepara 
                       dijo uno entre nosotros 
 
Se abrió el minuto en dos 
leí signos en la frente de ese instante 
Los vivos están vivos 
andan vuelan maduran estallan 
los muertos están vivos 
oh huesos todavía con fiebre 
el viento los agita los dispersa 
racimos que caen entre las piernas de la noche 
La ciudad se abre como un corazón 
como un higo la flor que es fruto 
más deseo que encarnación 
encarnación del deseo 
Algo se prepara  
                       dijo el poeta 
 
Este mismo otoño vacilante 
este mismo año enfermo 
fruto fantasma que resbala entre las manos del siglo 
año de miedo tiempo de susurro y mutilación 
Nadie tenía cara aquella tarde 
en el underground de Londres 
En lugar de ojos  
                        abominación de espejos cegados 
En lugar de labios 
                           raya de borrosas costuras 
Nadie tenía sangre nadie tenía nombre 

{traducción}
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nie mieliśmy ciała ani duszy
nie mieliśmy twarzy
Czas krążył i krążył i nie przemijał
nie wydarzyło się nic prócz czasu który przemija wraca i nie mija
Pojawiła się wtedy młodociana para
on był blondynem niczym Kupidyn
szara czapka wróbel uliczny i odważny 
ona była mała piegowata i ruda
jabłko na stole ubogich
blada gałąź na zimowym dziedzińcu
Drapieżne dzieci dzikie koty
dwie połączone krnąbrne rośliny
dwie kolczaste rośliny z niespodzianymi kwiatami
Na jej płaszczu koloru truskawki
rozbłysła dłoń młodzieńca
sześć liter słowa Miłość
na każdym palcu płonie jak gwiazdy

Szkolny tatuaż tusz kreślarski i namiętność
pulsujące pierścionki
och dłoni jak obroża na szyi pragnącej życia
schwytany ptaku i spragniony koniu
ręko pełna oczu podczas ciemności ciała
małe słońce i rzeko świeżości
dłoni która dajesz sen i odnowienie

Wszystko jest bramą
                               wszystko jest mostem
teraz spacerujemy drugim brzegiem
spójrz w dół na rzekę wieków
rzekę znaków
Spójrz na rzekę gwiazd
obejmują i rozdzielają się i znowuż się łączą
rozmawiają między sobą językiem ognia
ich walki ich miłości
są tworzeniem i niszczeniem światów
Zaczyna się noc
                        olbrzymia dłoń
konstelacja znaków
pismo cisza która śpiewa
wieki pokolenia ery
sylaby które ktoś wymawia
słowa które ktoś słyszy
portyki o przeźroczystych kolumnach
echa nawoływania znaki labirynty
Chwila mruga i coś mówi
słuchaj otwórz oczy zamknij je
nadchodzi przypływ
                              Coś się szykuje

Rozeszliśmy się w nocy
moi przyjaciele oddalają się
niosę ich słowa jak gorejący skarb
Walczą ze sobą jesienne rzeka i wiatr
walczy jesień z czarnymi domami
Rok śmierci
koryto martwych i wyplutych lat
zbeszczeszczone pory roku
wiek wyrzeźbiony wyciem
piramida krwi
godziny obgryzające dzień rok wiek kość
Przegraliśmy wszystkie bitwy

no teníamos cuerpo ni espíritu 
no teníamos cara 
El tiempo daba vueltas y vueltas y no pasaba 
no pasaba nada sino el tiempo que pasa y regresa y no pasa 
Apareció entonces la pareja adolescente 
él era rubio „venablo de Cupido” 
gorra gris gorrión callejero y valiente 
ella era pequeña pecosa pelirroja 
manzana sobre una mesa de pobres 
pálida rama en un patio de invierno 
Niños feroces gatos salvajes 
dos plantas ariscas enlazadas 
dos plantas con espinas y flores súbitas 
Sobre el abrigo de ella color fresa 
resplandeció la mano del muchacho 
las cuatro letras de la palabra Amor 
en cada dedo ardiendo como astros 
 
Tatuaje escolar tinta china y pasión 
anillos palpitantes 
oh mano collar al cuello ávido de la vida 
pájaro de presa y caballo sediento 
mano llena de ojos en la noche del cuerpo 
pequeño sol y río de frescura 
mano que das el sueño y das la resurrección 
 
Todo es puerta 
                      todo es puente 
ahora marchamos en la otra orilla 
mira abajo correr el río de los siglos 
el río de los signos 
Mira correr el río de los astros 
se abrazan y separan vuelven a juntarse 
hablan entre ellos un lenguaje de incendios 
sus luchas sus amores 
son la creación y la destrucción de los mundos 
La noche se abre 
                        mano inmensa 
constelación de signos 
escritura silencio que canta 
siglos generaciones eras 
sílabas que alguien dice 
palabras que alguien oye 
pórticos de pilares transparentes 
ecos llamadas señas laberintos 
Parpadea el instante y dice algo  
escucha abre los ojos ciérralos 
la marea se levanta 
                             Algo se prepara 
 
Nos dispersamos en la noche 
mis amigos se alejan 
llevo sus palabras como un tesoro ardiendo 
Pelean el río y el viento del otoño 
pelea el otoño contra las casas negras 
Año de hueso 
pila de años muertos y escupidos 
estaciones violadas 
siglo tallado en un aullido 
pirámide de sangre 
horas royendo el día el año el siglo el hueso 
Hemos perdido todas las batallas 

{traducción}
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każdego dnia zdobywamy Poezję

Miasto się rozwija
jego oblicze jest obliczem mej miłości
jego nogi są nogami kobiety
Wieże place kolumny mosty ulice
rzeka pas zduszonych pejzaży
Miasto lub Kobieta Obecność
wachlarzu który ukazujesz i skrywasz życie
piękna jak bunt ubogich
twoje czoło majaczy ale z twych oczu piję mądrość
twoje pachy są nocą twoje piersi są dniem
twoje słowa są z kamienia ale twój język to deszcz
twoje plecy to południe na morzu
twój uśmiech to słońce wschodzące na przedmieściach
twoje rozpuszczone włosy to burza o świcie
twój brzuch oddechem morza pulsem dnia
ty nazywasz się potok i nazywasz się łąka
ty nazywasz się odpływ
posiadasz wszystkie nazwy wody
ale twoja płeć pozostaje nienazwana
inne oblicze czasu
przeciwieństwo życia
Tutaj kończy się całe przemówienie
tutaj piękno jest nieczytelne
tutaj obecność staje się okropieństwem
zamknięta w sobie Obecność jest pustką
to co widzialne jest niewidzialne
Tutaj to co niewidzialne staje się widzialne
tutaj gwiazda jest czarna
światło jest cieniem światło cień
Tutaj czas się zatrzymuje
cztery strony świata stykają się
to miejsce odosobnione miejsce spotkania

Miasto Kobieta Obecność
tutaj kończy się czas
tutaj zaczyna

todos los días ganamos una Poesía 
 
La ciudad se despliega 
su rostro es el rostro de mi amor 
sus piernas son piernas de mujer 
Torres plazas columnas puentes calles 
río cinturón de paisajes ahogados 
Ciudad o Mujer Presencia 
abanico que muestras y ocultas la vida 
bella como el motín de los pobres 
tu frente delira pero en tus ojos bebo cordura 
tus axilas son noche pero tus pechos día 
tus palabras son de piedra pero tu lengua es lluvia 
tu espalda es el mediodía en el mar 
tu risa el sol entrando en los suburbios 
tu pelo al desatarse la tempestad en las terrazas del alba 
tu vientre la respiración del mar la pulsación del día 
tú te llamas torrente y te llamas pradera 
tú te llamas pleamar 
tienes todos los nombres del agua 
Pero tu sexo es innombrable 
la otra cara del tiempo 
el revés de la vida 
Aquí cesa todo discurso 
aquí la belleza no es legible  
aquí la presencia se vuelve terrible 
replegada en sí misma la Presencia es vacío 
lo visible es invisible 
Aquí se hace visible lo invisible 
aquí la estrella es negra 
la luz es sombra luz la sombra 
Aquí el tiempo se para 
los cuatro puntos cardinales se tocan 
es el lugar solitario el lugar de la cita 
 
Ciudad Mujer Presencia 
aquí se acaba el tiempo 
aquí comienza

Octavio Paz (1914-1998). Poeta y escritor y diplomático mexicano. Premio Nobel de Literatura 1990. En París participó en el movimien-
to surrealista. “Noche en claro” proviene del volumen de poemas Salamandra (1958-1961), publicado en México por la editorial Joaquín 
Mortiz en 1962.
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Axioma

Hi ha veritats dolces, però no són eternes.  
Hi ha veritats dolces perquè no són eternes.  
No hi ha veritats eternes.  
De dolces, unes poques. 

No hi ha veritats eternes  
perquè no n’hi ha de certes, cap ni una.  
Veritat i certesa no són pas el mateix.  
Veritat és humana  
i, com a tal, és insegura i dèbil,  
o clama justiciera o calla acovardida,  
i implora compassió si se l’acaça.  
És, vel·leitosa i múltiple, fràgil i parolera,  
si molt convé menteix, o almenys contemporitza.  
I és veritat que en aquesta feblesa trobem la seua glòria. 

Certesa, cas d’haver-n’hi,  
pertany a un altre món, potser pensable,  
però no imaginable, i encara menys vivible,  
que no ve mai a tomb i en res ens concerneix. 

El meu amor és dolç, i és veritat, també.  
La més dolça que tinc. I la seua fermesa,  
com la seua durada, em són desconegudes.  
El meu amor no és la meua certesa,  
és molt més bell que això.

El meu amor és dolç i m’ompli  
de veritat humana, clara i fràgil.  
El meu amor em mou i em mena, com un pes,  
el dolç pes que em fa ser,  
perquè i ara que ame. 

En la seua dolçor no hi ha res que em retinga.  
En la seua veritat res que em limite.  
L’eternitat no pot prometre tant. 

Aksjomat 

Są prawdy słodkie, ale nie są wieczne.
Są prawdy słodkie, ponieważ nie są wieczne.
Nie ma prawd wiecznych.
Tych słodkich jest niewiele.

Nie ma prawd wiecznych,
ponieważ żadna z nich nie jest pewna.
Prawda i pewność nie idą w parze.
Prawda jest ludzka,
 i z natury niepewna i słaba,
domaga się sprawiedliwości lub milczy tchórzliwie
i błaga o łaskę, jeśli się ją prześladuje.
Jest zmienna i wielokrotna, krucha i gadatliwa,
jeśli bardzo trzeba kłamie lub przynamniej gra.
To prawda, że w tej słabości odkrywamy jej chwałę.

Pewność, jeśli istnieje,
przynależy do innego świata, być może wymyślona,
ale nie wyobrażona, a tym bardziej doświadczona,
przychodzi zawsze nie w porę i nie jest z nami związana.

Moja miłość jest słodka i także prawdziwa,
najsłodsza jaką mam. A jej siła, 
jak jej trwałość, nie są mi znane. 
Moja miłość nie jest moją pewnością,
jest piekniejsza od tego.

Moja miłość jest słodka i wypełnia mnie  
prawdą ludzką, jasna i delikatna.
Moja miłość mną porusza i kieruje, niczym ciężar,
słodki ciężar, który pozwala mi być,
ponieważ właśnie teraz kocham.    

W jej słodyczy nie ma niczego co by mnie trzymało.
W jej prawdzie niczego co by mnie ograniczało.
Wieczność nie może obiecać aż tyle. 

Enric Sòria
“Wieczność nie może obiecać aż tyle”


Tomasz Otocki i Zosia kozłowska

Alumnes de català a la Universistat de Varsòvia

Si no recordo malament, el temps passa, no fa pas gaires anys vam tenir el plaer de rebre la visita d’En-
ric Sòria a la Universitat de Cracòvia. Venia per a parlar-nos de literatura i em va semblar que aconseguí 
captar l’atenció de l’auditori; en tot cas els estudiants van mostrar un grau d’atenció prou elevat. Per deixar 

constància d’aquest pas sorià per Polònia i alhora de la nostra existència, traduïm un bell poema que parla 
d’eternitats, veritats, certeses i potser d’amors.  

{traducció}
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Edward Stachura
“Jest już za późno, nie jest za późno”


Tomasz Otocki, Zosia Kozłowska, Tomasz Kiernowski i Elżbieta Sukiennik  

Alumnes de català a la Universistat de Varsòvia

Han passat gairebé trenta anys d’ençà que decidí deixar el món que coneixia i que va viure amb 
tanta intensitat, sense marge a serenitats per qüestions temporals. Stachura no hi és i el temps pas-
sa sense fer fressa per a tots, paulatinament però sense aturar-se. Avui, per un instant, a nosaltres 

només ens cal permetre que les qüestions dels temps no siguin un fre per a deixar-nos endur per aquests 
mots algun dia musicats.    

Jest już za późno, nie jest za późno

Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, 
Tęskność zawrotna przybliża nas. 
Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwu planet, 
Cudnie spokrewnią się ciała nam. 
 
 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno!  

 
Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę 
Z oknem na rzekę lub też na park, 
Z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem; 
Schodzić będziemy codziennie w świat. 
 
 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno!  

 
Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić, 
Siebie zachwycić i wszystko w krąg. 
Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć, 
Lecz nam się uda zachwycić go. 
 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno!  

És ja massa tard, no és massa tard 

Encara aconseguim retrobar-nos en les humanes selves.
La melangia ens acosta vertiginosament.
Convergeixen per fi les vies orfes dels nostres planetes,
Els nostres cossos s’emparenten miraculosament.

Ja és massa tard! 
No és massa tard!
Ja és massa tard! 
No és massa tard!

Encara aconseguim llogar alguna petita mansarda 
Amb una finestra al riu o d‘altra al parc també,
Amb jaç ample, rellotge de paret i llar de foc ben alta;
Cada jornada sens falta al món davallarem.

Ja és massa tard! 
No és massa tard!
Ja és massa tard! 
No és massa tard!

Encara aconseguim amb el nostre bell amor seduir-nos,
A nosaltres mateixos i al que ens sol rodejar.
La guerra serà terrible car el temps voldrà destruir-nos,
mes segur que l’aconseguirem meravellar.

Ja és massa tard! 
No és massa tard!
Ja és massa tard! 
No és massa tard!

{traducció}
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Toda una vida


Gerardo Beltrán
Profesor de la Universidad de Varsovia

Toda una vida / me estaría contigo
no me importa en qué forma
ni dónde ni cómo / pero junto a ti...

(Osvaldo Farrés)

La ventaja del tiempo es que siempre llega a tiem-
po. Nosotros somos los que a veces no llegamos a 
tiempo al tiempo. Yo, por ejemplo, llegué a una cita 
veinticinco años antes –o, más exactamente, veinti-

cinco años seis meses y veinticuatro días, más otros seis días 
debidos a los demás años bisiestos involucrados (el último 
ya lo había contado), es decir, veinticinco años seis meses y 
treinta días = veinticinco años y siete meses. Después, tuve 
que esperar prácticamente otros veinticuatro años para que 
se cumpliera el destino (más otros seis días bisiestos). En 
total, quitando meses y días difíciles de computar y expre-
sándolo en números cerrados, unos 49 años, cifra por demás 
cabalística: grado máximo de impureza antes de la liberación, 
número de portales de entendimiento humanamente accesi-
bles antes de la revelación y, para algunos, plazo que necesita 
el alma de un muerto para alcanzar definitivamente su nueva 
morada. El cuarenta y nueve es, como quien dice, la termi-
nación del viaje (o, para los más optimistas, el principio de 
otro).

Tantos años, minutos y segundos (muchos de ellos bisiestos 
–y en consecuancia más largos) para enterarme de que, de 
cualquier forma, a la cita era mejor no llegar a tiempo y que 
lo ideal habría sido quince años antes, o tal vez diez, no sé 
(todo menos veinticinco). El caso es que llegué demasiado 
pronto y eso me descalifica para siempre.
 
El tiempo es, sin embargo, una magnitud relativa, es decir, 
su valor depende del observador concreto. Lo cronológico 
no es más que un truco del cerebro para ordenar sucesos en 
un “antes” y “un después”, según si ya han acontecido o están 
por acontecer. En este sentido, estar descalificado para siem-
pre significa estar descalificado en el “antes”, lo cual es lógico, 
pues lo que ya pasó ya pasó y lo que no, no –a menos de que 
se trate de un pasado ideal con un adelanto de entre diez y 
quince años en el que lo que no pasó podría haber pasado. O 
en el futuro, donde algo (o alguien) que ya ha llegado (de-
masiado adelantado) y no está por llegar, no tiene sentido (o 
posibilidad).

Pero entre lo ido y lo por venir hay un territorio de nadie, un 
territorio efímero, casi inexistente –hipersombra proyectada 
por los conos de luz del pasado y del futuro-, donde nadie se 
atrasa ni se adelanta y al que todos llegamos a tiempo, por-
que es lo único que verdaderamente tenemos o que podemos 
tener, si realmente podemos... 

Ahí puede pasar cualquier cosa, incluso toda una vida.

Ahí te espero...

puntualmente. 4

Conos de luz futuro y pasado de un evento cualquiera. 
El presente viene reflejado según el marco de la teoría clásica.

para mi Musa perpetua

{¡qué bonito es el amor!}
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Entretempos


Daniela Capillé
Professora de Língua Portuguesa na Universidade estatal de Ierevan, Arménia

Você hoje mesmo me disse que as pessoas se conectam 
quando estão dormindo. Isso foi hoje ou foi ontem? Você 
me escreve num dia e eu leio em outro, não é? Nossos 
tempos, assim, desconexos, separados por sete horas de 

mares e terras.

Bem, o que eu ia dizendo é que você me escreveu, contando que 
há pessoas que se conectam quando dormem. Quer dizer, quando 
dormem ao mesmo tempo, mesmo estando longe um do outro. 
Isso no nosso caso significam alguns minutos ao dia, já que você 
vai p’ra cama tarde da noite, depois de escrever seus contos obscu-
ros, e eu, sete horas na sua frente (mas logo serão oito!), abro meus 
olhinhos oblíquos e boto os pezinhos p’ra fora da cama ruidosa e 
grande.

No entanto esses minutos de conexão sempre ficam bem gravados 
em mim e logo que escrevo algo para dizer como anda a vida.

Às vezes parece que o tempo não passa, e lá fora, eu vejo pela janela, 
o pátio interior do meu prédio vai mudando de cores, sem eu me 
dar conta das mudanças que acontecem dentro de mim mesma.

Quando chegamos havia um avanço de oito horas e meu corpo 
estranhou tudo aquilo. O calor abafante, a falta de casa, as ruas que 
sobem e descem, o alfabeto redondo. Muita água, muita paciên-
cia, dias de sono desregulado, muita, muita luz! E nós tentávamos 
olhar o Ararat, procurando a Arca de Noé perdida.

Você se lembra de quando eu te escrevia e esperava resposta? Um 
desenho, alguma coisa? Pois é, por que é muito difícil estar oito 
horas na frente e tanto, tanto tempo atrás do mundo.

Eu me perdi um pouco, e agora falo só de mim. Me perdi um pou-
co e os dias não terminavam nunca. Mas logo o sol começou a se 
esconder cada vez mais cedo e as horas foram passando de manei-
ra estranha, cada vez mais fria.

Foi então que chegou o outono e eu fui me achando nesta cidade 
louca, tentando não ficar na rua por muito tempo, para não ser 
levada pela luz dourada da estação.

Foi numa dessas noites que eu saí sozinha, batendo a porta. Era 
meia-noite e eu fui caminhando pela rua, pensando um pouco e 
engolindo tudo. Foi então que eu me dei conta de como a cida-
de morre depois de certa hora. Os homens me olhavam com cara 
debochada, me tendo como puta. Por que meia-noite é hora de 
putas e gatos.

Pois, e então, uma semana depois, o grande relógio da Praça da 
República atrasou uma hora, e eu, claro, estranhei tudo aquilo e já 
não sabia me encontrar no tempo. Agora são sete horas de diferen-
ça, não é? Sete horas é muita coisa. E por isso nossos sonos nunca 

se coincidem.

No entanto, quando ainda eram férias, eu ficava na cama até tarde 
e com isso sentia na ponta dos pés aquela descarga estranha que te 
dá em algum momento do sono. E acho que era nesse momento 
que te encontrava. 

Era tempo de férias e eu tinha acabado de chegar de viagem. E a 
sensação de chegar é sempre tão estranha... eu abria meus olhos e 
já era tarde. Fazia meu café solúvel, e quando ganhava o mundo 
lá fora, meus pés já doíam do frio. E eu andava devagar, mirando 
o chão, fazendo os caminhos mais compridos e menos perigosos, 
uma estratégia para não escorregar no gelo. Ia e voltava e já havia 
passado o tempo. E já era noite. E logo já não eram férias...

Depois, quando os dias de descanso acabaram, começaram a acon-
tecer as coisas que não sei como terminam. 

Ainda fazia frio e os homens de sobretudo preto na Praça da Liber-
dade gritavam com os punhos para cima, chamando alguma coisa 
que eu não compreendia muito bem, mas sabia exatamente o que 
era. E se respirava o ar tenso e sufocante, onde se espera que a qual-
quer momento alguma coisa aconteça.

Foram dias e dias de gritos, cruzando a cidade, passando pela lon-
ga rua perto da minha casa, a caminho do norte e de alguma esco-
lha.

Foi justamente na noite bissexta, essa data rara que mais parece 
uma aberração do tempo, foi justamente nessa noite que quase não 
existe no calendário que resolveram calar os gritos dos homens de 
preto.

E foi assim que entramos nos tempos do estado de emergência. 

Por isso a praça se encheu de homens de verde e de carros mons-
truosos e caminhar pela cidade é ser sempre observado por muitos 
olhos de garotos mais jovens que eu. 

Nessa vida nova e estranha que toma a cidade, alguma coisa flores-
ce com o início da primavera. Porque agora o sol se põe cada vez 
mais tarde e há sempre luz na praça. A fonte, que antes do inverno 
tinha cores e dançava, está seca. E um soldado, que há muito esta-
va fora de casa, agora passa os dias sentado ali, na mureta, de mãos 
dadas com a namorada que não via fazia meses. Fuma um cigarro, 
ajeita a arma de trás das costas, e tudo parece uma cena de um par-
que, numa cidade qualquer.

Eu, aqui, abro os olhos de manhã, e a luz já entrou no quarto. Você, 
sete horas atrás de mim, segue com seu sono recém começado. E 
é nesse momento então que nos conectamos e eu te mando um 
texto. E espero por um desenho, e vice-versa. 4

{¡qué bonito es el amor!}
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{didáctica}

«Já não era sem tempo!!!»
uma unidade didáctica sobre o tempo


Maria do Rosário Loreto

Professora de Língua Portuguesa, Departamento Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

Coloquializando aqui, fazendo parênteses acolá, 
chegou a hora de falarmos de tempo!! É que isto de 
fazer tempo, leva o seu tempo e depois falta-nos o 
tempo para cumprir prazos... Mas o que é realmen-

te bom, é colhermos os frutos deste tempo que dentro em bre-
ve florirá os corações mais frios... A Primavera !! E que mais 
bela estação para darmos tempo ao tempo!!!

Foi-me pedido pelo meu estimado colega Dr. José Dias que 
didactizasse uma unidade sobre o tempo. Esta proposta teria 

de ter em conta as necessidades dos alunos de Português do 
nosso Instituto. A seguinte planificação destina-se a alunos 
de nível inicial na cadeira de P.L.E. com competências lin-
guísticas de nível avançado em Espanhol. Uma vez que estes 
alunos encontram muitas semelhanças entre o Espanhol e o 
Português, pretende-se portanto, que estes trabalhem as qua-
tro componentes da língua portuguesa (compreensão escrita 
e expressão escrita, compreensão oral e expressão oral) valo-
rizando, através de exercícios diversificados e orientados para 
objectivos comunicativos específicos, a comunicação. 

A-Complete utilizando as palavras do quadro:

  os aguaceiros  o trovão   o sol    o vento 
  a neve   a chuva   o céu limpo 
  o céu nublado  as nuvens   o granizo
  o relâmpago   o nevoeiro   a geada

B-Falar sobre o tempo:

 Como está o tempo hoje?

 - Hoje o tempo está bonito/bom/óptimo/feio/mau/péssimo/magnífico/desagradável/horrível
 - Hoje está de chuva
 - Hoje está encoberto/nublado/húmido/seco/sol/vento/abafado

 Está a   - nevar/chover/chuviscar
              - cair granizo
              - fazer vento/uma ventania
              - nevar

 In: Vamos lá começar (adaptação)

Ficha de trabalho nrº 1

Pragmática/sociolinguística
Fazer relatos/previsões sobre o tempo

Imagens: www.google.com
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{didáctica}

A- Ouça o texto e preencha os espaços. 

 In http://www.youtube.com/watch?v=Cn1ek4fwJfu 

 Hoje, céu pouco _____________ ou  _____________, e com maior  _____________até ao fim da manhã a norte do 
país. O _____________é fraco a moderado e há formação de _____________ou _____________matinal, podendo persistir em 
Trás-os-Montes durante o dia. Espera-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima. Amanhã, céu _____________ou 
com poucas _____________e _____________fraco de leste, mas moderado de sueste nas terras altas e no Algarve.

Soluções: nublado limpo2x  nebulosidade vento2x neblina nevoeiro nuvens

B-Corrija as seguintes afirmações:

hoje…

b-1) há muitas nuvens no céu.
_______________________________________________________________________________________________________ 
b-2) o vento é forte. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
b-3) o céu está encoberto.

_______________________________________________________________________________________________________ 

Amanhã…

b-4) o vento vai soprar moderado a leste. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
b-5) o vento será forte no Algarve.

_______________________________________________________________________________________________________ 
b-6) vai cair granizo em Faro.

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ficha de trabalho nrº 2

Ouvir/Compreender 
A previsão meteorológica
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{didáctica}

A- Como vai estar o tempo em Portugal e na europa?

cair    chover     nevar     estar      haver      soprar

 

B- 
Complete utilizando os diferentes graus de comparação: 

b.1) Em Madrid o tempo está _____________________(superlativo).

b.2 Em Madrid o tempo está _____________________quente _____________________ em Portugal.

b.3) Em Paris o tempo está _____________________nublado  _____________________ em Copenhaga.

b.4) Em Moscovo está _____________________frio _____________________em Oslo.

b.5) Na região do Alentejo está _____________________calor _____________________ em Bragança.

b.6) Está _____________________quente em Sines _____________________em Coimbra.

b.7) A Espanha e a Itália são os países  _______________     ______________ da Europa.

In: Previsão do tempo – METRO
Mapa 1 - mapa meteorológico de Portugal Continental

Mapa 2 - mapa meteorológico da Europa

Ficha de trabalho nrº 3

Gramática: Futuro próximo 
 Verbo Ir + Infinitivo/ Advérbiais de tempo: Amanhã/Na próxima semana…

Adjectivos e Advérbios
Grau Comparativo: Superioridade/ Igualdade/inferioridade – Superlativo sintético e analítico
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{didáctica}

 

A - Observe a imagem e diga como vai estar o tempo. Complete os espaços:

 
No próximo fim-de-semana o céu ___________

(estar) pouco nublado na região norte. No centro do 
país _________________(ocorrer) formação de algu-
ma geada. Nas terras altas e no litoral Centro e Sul o 
vento _____________(soprar) rajadas na ordem dos 
80 km/h. Nas regiões autónomas da Madeira e dos 
Açores ________________(ocorrer) aguaceiros fortes 
e trovoada. Em Castelo Branco 

________________ (haver) ocorrência de geada, por-
tanto ________________ (ser) necessário usar roupas 
quentinhas. 
 A região autónoma da Madeira, _______________
(ter) chuva forte com relâmpagos e trovões. Ondas de 
2 a 3 metros ________________ (formar-se) junto à 
baía do Funchal e os barcos não ________________ 
(poder) sair para o mar.
 O arquipélago dos Açores ________________ 
(sofrer) igualmente violentas tempestades, cujas tem-
peraturas _____________ (atingir) os 10º GC. A tem-
peratura máxima da água_______________ (ser) de 

17 graus. Prevê-se, então, um fim-de-semana tempes-

tuoso nas regiões autónomas de Portugal.

B- Diálogo professor/aluno e aluno/aluno:

- Como é que se veste quando chove?/ quando neva? / quando faz calor?
- Como é que passa o tempo quando chove a potes /quando está um nevoeiro muito cerrado / quando está um sol radiante
- De que tipo de clima é que gosta mais? Porquê?
- Qual a duração das estações do ano em Portugal, no Brasil, em São Tomé, na Polónia, ...
- Em que estação do ano é que prefere fazer férias? Porquê?
- Que deportos são praticados no Inverno / Verão / Outono / Primavera
- Como é que ocupa o seu tempo livre quando faz calor / frio

C- Trabalho Para Casa (TPC)

- Escreva um texto sobre as diferenças do tempo entre Portugal e a Polónia.
- Escreva uma história sobre o dia em que o clima o marcou mais.

Ficha de trabalho nrº 4

Gramática: Futuro próximo 
 Verbo Ir + Infinitivo/ Advérbios de tempo: Amanhã/Na próxima semana…

In: 24 Horas/Correio da Manhã (adaptação)
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Tiempo cronológico Tiempo atmosférico

¿Qué tiempo tiene?
¿Cuánto tiempo tardas en…?

¿Cuánto tiempo tengo para…?
¿Cuánto tiempo hace que…?

¿Qué tiempo hace?
¿Cómo está el tiempo en…?

A continuación vamos a realizar algunos ejercicios con estos dos campos semánticos.

Tiempo cronológico

1. Clasifica los siguientes marcadores temporales en la categoría que corresponda: pasado, presente o futuro.

C2 Antaño    En lo sucesivo   A día de hoy   
 A fecha de hoy   De un tiempo a esta parte  En el año de la polca

C1 Días atrás   A la larga   De momento    
 Hasta el momento  En la época de   De ahora en adelante

B2 La semana próxima  Estos días   Recientemente
 Hoy en día   La semana anterior

B1 El otro día    Últimamente    Anoche    Pasado mañana
 La próxima semana  Anteayer   Por el momento 

A2 La semana pasada   Esta mañana    El mes que viene  En este momento  
 La semana que viene   El año pasado   En este momento 

A1 Ahora     Ayer    Mañana    Hoy

Tómate tu tiempo
Ejercicios de léxico para todos los niveles


Raquel Horche Lahera

Profesora de Lengua Española, Universidad de Varsovia

En el aprendizaje de una lengua extranjera ocupa 
un lugar primordial el léxico. Cualquier ámbito se-
mántico alberga numerosos términos o expresiones 
que son clasificados en niveles, pudiéndose trabajar 

un mismo tema desde los niveles inferiores hasta los niveles 
superiores. Tal es el caso que nos ocupa en este artículo. Va-
mos a tratar de acercar el léxico relacionado con el tiempo a 
los seis niveles que constituyen el aprendizaje de una lengua, 
tal y como los clasifica y denomina el MCER (Marco común 
europeo de referencia).

Vamos a plantear tres actividades para cada uno de los seis 
niveles (C2, C1, B2, B1, A2, A1), de manera que sea el propio 
usuario de la lengua el que realice los ejercicios más acordes 
con su nivel. El primer ejercicio tratará de acercarnos a algu-
nos de los marcadores temporales dentro de lo que denomina-
mos el tiempo cronológico. El segundo ejercicio nos acercará 
a la definición de algunas palabras relacionadas con el tiempo 
atmosférico. Por último, realizaremos un ejercicio de forma-
ción de colocaciones, atendiendo a las combinaciones que se 
dan entre palabras en una lengua.

Ficha de trabajo nº 1

Tiempo cronológico y tiempo atmosférico

 Con la palabra tiempo podemos referirnos a estos dos ámbitos, el atmosférico y el cronológico. Observa como las siguientes 
preguntas utilizan la palabra “tiempo” para referirse a uno de los dos.





{didáctica}
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Pasado Presente Futuro

C2

C1

B2

B1

A2

A1

2. A continuación tienes algunas palabras relacionadas con el clima y el tiempo atmosférico. Trata de definirlas.

Ficha de trabajo nº 2

tiempo atmosférico y clima

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Chubasco - ________________________________________________________________________
Nubarrón - ________________________________________________________________________
Ventisca - _________________________________________________________________________
Bruma - __________________________________________________________________________
Tornado - _________________________________________________________________________

Llovizna - _________________________________________________________________________
Brisa - ___________________________________________________________________________
Precipitaciones fuertes/débiles - _______________________________________________________
Altas/Bajas presiones - ______________________________________________________________

Temporal - ________________________________________________________________________
Chaparrón - _______________________________________________________________________
Trueno - __________________________________________________________________________
Relámpago - _______________________________________________________________________

Granizo - _________________________________________________________________________
Hielo - ___________________________________________________________________________
Huracán - _________________________________________________________________________
Clima seco/húmedo - _______________________________________________________________

Lluvia - ___________________________________________________________________________
Nieve - ___________________________________________________________________________
Niebla - __________________________________________________________________________
Tormenta - ________________________________________________________________________

Primavera - _______________________________________________________________________
Verano - __________________________________________________________________________
Otoño - __________________________________________________________________________
Invierno - _________________________________________________________________________




{didáctica}
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Verifica ahora tus definiciones. Para ello, relaciona las palabras con su definición correspondiente.

C2
1. Chubasco   A. Nube grande, oscura y densa.
2. Nubarrón   B. Borrasca de viento o de viento y nieve.
3. Ventisca   C. Niebla, especialmente la que se forma sobre el mar.
4. Bruma   D. Chaparrón con mucho viento.
5. Tornado   E. Viento a modo de torbellino.

C1
1. Llovizna  A. Agua procedente de la atmósfera que se deposita sobre la superficie de la tierra.
2. Brisa    B. Fuerza que ejerce la atmósfera. 
3. Precipitaciones   C. Lluvia menuda.
4. Presiones   D. Viento suave.

B2
1. Temporal  A. Resplandor producido en las nubes por una descarga eléctrica.
2. Chaparrón   B. Tormenta grande.
3. Trueno    C. Lluvia recia de corta duración.
4. Relámpago  D. Estruendo producido en las nubes por una descarga eléctrica.

B1
1. Granizo  A. Viento muy impetuoso que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos.
2. Hielo  B. Temperatura y condiciones atmosféricas que caracterizan una región.
3. Huracán  C. Agua congelada que desciende con violencia de las nubes.
4. Clima    D. Agua convertida en cuerpo sólido.

A2
1. Lluvia    A. Acción de nevar.
2. Nieve    B. Nube muy baja.
3. Niebla  C. Perturbación atmosférica violenta acompañada de lluvia, viento o nieve.
4. Tormenta   D. Acción de llover.

A1
1. Primavera  A. Época templada del año que termina cuando empieza el verano.
2. Verano  B. Época templada del año que termina cuando empieza el invierno.
3. Otoño    C. Época más fría del año.
4. Invierno   D. Época más calurosa del año.

3. Relacionadas también con el tiempo atmosférico y el clima hay también algunas colocaciones. ¿Eres capaz de relacionarlas 
correctamente? Recuerda que puede haber más de una opción para los distintos verbos.

C2
   a cántaros
Quedarse  a mares
Hacer   cuatro gotas
Asarse   un sol de justicia
Caer   de calor 
Llover   tieso
   chuzos de punta

C1
Estropearse  un sol radiante
   de frío
Morirse   un frío que pela
   un día de perros
Hacer   un día espléndido
   el día

B2
Hacer    frío 
   un día estupendo
Pasar    calor
   el viento 
Caer   un día horrible 
   una nevada
Soplar    un chaparrón 

B1
Bajar    el sol
Salir    despejado
Subir    las temperaturas
Estar    nublado
   

A2/A1
   calor
Tener   buen tiempo
   mal tiempo

A2/A1
   frío
Hacer   sol
   viento





{didáctica}



Março/Abril  2008 ��¿?

4 - Para finalizar, aquí tienes algunos dichos y refranes relacionados con el tiempo.
      Relaciona cada uno con su significado.

Bibliografía
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) en www.rae.es
Plan Curricular del Instituto Cervantes: niveles de referencia para el español. 3 volúmenes, editorial Instituto Cervantes, biblio-
teca nueva, Madrid, 2006.

Soluciones
1. 

Pasado Presente Futuro

C2 Antaño
En el año de la polca

A día de hoy
A fecha de hoy
De un tiempo a esta parte

En lo sucesivo

C1
Días atrás
En la época de De momento 

Hasta el momento
A la larga
De ahora en adelante

B2 La semana anterior
Estos días
Recientemente
Hoy en día

La semana próxima

B1
El otro día 
Anteayer
Anoche

Últimamente
Por el momento

Pasado mañana
La próxima semana

A2 La semana pasada
El año pasado

Esta mañana
En este momento

La semana que viene
El mes que viene

A1 Ayer Hoy
Ahora Mañana

2.
C2:1-D; 2-A; 3-B; 4-C; 5-E      4. 
C1:1-C;2-D;3-A;4-B      1C; 2F; 3A; 4E; 5B; 6D
B2:1-B;2-C;3-D;4-A
B1:1-C;2-D;3-A;4-B
A2:1-D;2-A;3-B;4-C
A1:1-A;2-D;3-B;4-C

3.
C2: Llover a cántaros; Llover a mares; Caer cuatro gotas; Caer chuzos de punta; Hacer un sol de justicia; Asarse de calor; Quedarse tieso. 
C1: Hacer un sol radiante; Morirse de frío; Hacer un frío que pela; Hacer un día de perros; Estropearse el día; Hacer un día espléndido. 
B2: Hacer un día horrible; Hacer un día estupendo; Pasar calor; Pasar frío; Caer un chaparrón; Caer una nevada; Soplar el viento.
B1: Salir el sol; Subir las temperaturas; Bajar las temperaturas; Estar nublado; Estar despejado.
A2/A1: Tener calor; Tener frío; Hacer buen tiempo; Hacer mal tiempo; Hacer frío; Hacer calor; Hacer sol; Hacer viento.

Ficha de trabajo nº 3

refranes y dichos relacionados con el tiempo





1. Al mal tiempo, buena cara A. El vuelo bajo de un tipo de ave es señal de que se aproxima una ola de frío

2. Ande yo caliente y ríase 
la gente B. Es propio de este mes que llueva mucho

3. Cuando el grajo vuela 
bajo, hace un frío del carajo

C. Cuando las cosas van mal es mejor afrontarlas con buen ánimo, ya que no podemos evitar-
las

4. Año de nieves, año de 
bienes

D. Hay que conformarse con los acontecimientos que no se pueden evitar porque lo que para 
unos en perjudicial para otros es beneficioso

5. En abril, aguas mil E. La nieve a principios de año proporciona buenas cosechas 

6. Nunca llueve a gusto de 
todos F. Cuando sabemos lo que queremos y lo que nos gusta, no importa lo que piensen los demás 

{didáctica}
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