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UM PASSEIO PELO ADRIÁTICO

Luís Vicente

Fevereiro de 1966 ao fim da tarde.
Uma réstea de sol entra por uma nesga da janela do gabinete. As 

dimensões da sala de paredes brancas e tecto alto são generosas. Porém 
parece pequena, tal é a desarrumação que grassa por todo o lado. Uma mesa 
com uma lupa ao lado da qual se acumulam vários frascos com peixes em 
formol. Mais frascos no chão e, entre eles, pilhas desordenadas de livros, 
cadernos e papéis diversos. Noutra mesa empilham-se mais papéis. Existe uma 
secretária e por trás dela uma velha estante onde se encontram vários dossiers 
entremeados de livros. Entre estes dominam catálogos de peixes de água doce, 
atlas geográficos e outros em cujas lombadas se identificam nomes de autores 
como Ronald A. Fisher, J. B. S. Haldane, Sewall Wright, Ernst Mayr e G. G. 
Simpson. Curiosamente, misturado com estes, um pequenino livro de ficção 
científica daqueles da colecção Argonauta dos Livros do Brasil dá uma imagem 
de contradição ao gabinete do cientista; ou talvez não. Sobre uma pilha no 
chão ao pé da secretária a Origem das Espécies em tradução portuguesa. Ao 
lado um grosso volume da obra de Grassé. É sobre peixes. Em cima deste, a 
edição de 1943 do General Zoology de Tracy Storer e ainda a edição de 1957 do 
Zoogeography de Darlington.
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Sentado à secretária, envolto numa nuvem de fumo, Carlos Almaça, 
concentrado, manipula uma velha calculadora mecânica “Facit”, ao mesmo 
tempo que vai escrevendo números a lápis numa enorme folha de papel 
quadriculado. Sobre a secretária, aberto e cheio de anotações a lápis, o 
Quantitative Zoology de Simpson, Roe e Lewontin. A secretária é também 
caótica. Num cinzeiro redondo de vidro fumega um cachimbo abandonado. 
Latas de tabaco, um maço vermelho de SG-gigante meio consumido, uma 
placa de cortiça pejada de alfinetes entomológicos, um jarro de água cheio de 
gelo, caixas de aspirina e papéis e mais papéis.

A certa altura o cientista ergue os olhos, pára de escrever e concentra-se 
num pequeno retrato de Sewall Wright que quebra a monotonia da parede 
branca à sua esquerda ao lado da janela, enquanto puxa umas fumaças do 
cachimbo. Sorri. Reflecte. Volta a sorrir e levanta-se da secretária dirigindo-se 
à mesa onde está a lupa. Olha um frasco de peixes que apenas tem uma etiqueta 
colada que diz “Guadiana”. Pega nele, observa-o atentamente contra a luz que 
entra pela janela. Pensa, “claro que é diferente, a cabeça é evidentemente mais 
pequena... microcephalus”.

Volta a colocar o frasco no mesmo lugar, olha para o relógio de pulso, 
despe a bata que atira para cima de uma cadeira, veste o sobretudo e sai do 
gabinete. Percorre os corredores escuros do velho edifício da Politécnica, desce 
a escadaria de mármore e sai pela porta ainda aberta que dá para a “Avenida 
das Palmeiras”. É já noite e está frio. Uma mão na algibeira do sobretudo, a 
outra segurando o cachimbo que vai sugando com a boca meio coberta pelo 
cachecol que lhe envolve o pescoço. Cachimbando, como ele costuma dizer. O 
cientista caminha a passos largos. Vai percorrendo a rua da Escola Politécnica 
e a imagem daquele peixe não lhe sai da cabeça. Está bem disposto como 
alguém que finalmente concluiu alguma coisa.

Depois a cabeça dispersa. A memória percorre os primeiros trabalhos 
sobre anfíbios, a necessidade de os proteger como uma vez chegara a escrever 
referindo-se à Chioglossa lusitanica, o encanto das paisagens do Gerês, a 
Praia das Avencas e o deslumbramento do intercotidal e da sua zonação, os 
caranguejos que observou e estudou atentamente, a distribuição de Aeolidia 
pappillosa, lindíssimo nudibrânquio, e as suas recentes observações sobre o 
morcego de ferradura mourisco que já estão na tipografia.

Volta a concentrar-se. É enorme o entusiasmo pelos peixes de água doce 
que começara há uns três ou quatro anos e que, desde então, se transformara 
numa obsessão quando decidira que esse seria o tema da sua dissertação de 
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doutoramento, concentrando-se no género Barbus. Mas os peixes são apenas o 
modelo referencial. O motivo, o verdadeiro motivo, é a zoogeografia histórica 
e a ecologia num quadro de referência neodarwinista.

Depois, enquanto caminha, começa mentalmente a organizar o dia 
seguinte. Só poderia voltar aos Barbus depois das aulas. Seriam práticas de 
Zoologia Geral de manhã e uma de Antropologia à tarde. Só depois regressaria 
à intimidade do gabinete, à obsessão do seu trabalho, aos criteriosos cálculos 
estatísticos que lhe permitiriam demonstrar à comunidade aquilo que estava 
farto de intuir.

Precisa entretanto de se distrair. Distraía-se e entusiasmava-se relendo O 
ABC da Genética de António Câmara que guardara religiosamente desde os 
seus tempos de estudante. Aliás, tem por hábito repousar lendo os preciosos 
livros da Cosmos.

Gosta das aulas e dos alunos, mas está muito compenetrado no trabalho 
da sua tese e anseia pelas férias de Carnaval que se aproximam e durante as 
quais se poderá dedicar inteiramente aos seus Barbus. Tem que finalizar a tese 
rapidamente. Apenas falta introduzir os resultados destes últimos cálculos e 
depois será a entrega na tipografia, a revisão das provas, bom, e a defesa perante 
o júri. De facto o texto virá a estar definitivamente escrito nesse Carnaval e a 
tese virá a ser defendida em Março do ano seguinte.

Nesse intervalo tem tempo para escrever um artigo sobre Pitymys, os 
ratos-cegos que em tempos estudara mas não tivera tempo de publicar, um 
trabalho sobre o estudo quantitativo das populações animais que considera de 
interesse para os colegas e estudantes, e ainda mais umas notas sobre o estudo 
do intercotidal.

No dia seguinte as aulas não lhe correm bem. De manhã alguém lhe 
metera discretamente na algibeira do sobretudo o Avante! de Dezembro do 
ano anterior que logo na primeira página referia a demissão do reitor, Paulo 
Cunha, na abertura do ano lectivo. Essa demissão resultara claramente da luta 
persistente dos estudantes que Almaça apoiara na intimidade. Mas não é isso 
que mais o afecta. A demissão de Paulo Cunha até lhe trás algum bem-estar. 
O que realmente o choca são as notícias sobre as torturas da PIDE. O Avante! 
fala de um António Graça que tinha suportado 26 dias sem dormir, choques 
eléctricos e outras sevícias intoleráveis. Noticia também algo que o horroriza 
ainda mais. O comportamento heróico de Maria da Conceição, companheira 
de Domingos Abrantes, face às torturas mais hediondas da polícia política. 
Interrogada durante dois dias e duas noites, impedida de se servir de uma 
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casa de banho, fora obrigada a fazer as suas necessidades no chão da sala de 
tortura e a limpá-las com as próprias roupas que fora coagida a despir perante 
os torturadores. Maria da Conceição não vergou. Dois meses de resistência à 
tortura, aos espancamentos, à fome e até às alucinações, acabaram por vergar 
os próprios pides que dela nada conseguiram. E, para além dela, é imensa a 
lista de presos e torturados.

Apesar da tenebrosa repressão luta-se e resiste-se em Portugal. O 
Avante! noticia a combatividade dos corticeiros contra o patronato, as lutas 
dos operários da CUF, da Parry & Son, da Lisnave e da Siderurgia, as lutas 
dos salineiros de Alcochete e dos mineiros da Panasqueira, todas duramente 
reprimidas pela GNR a cavalo, mas também com carros de assalto e jeeps. 
Intensifica-se também a luta contra a guerra colonial. A bordo do Niassa que 
conduzia tropas para as colónias, registara-se uma revolta dos soldados. O 
paquete fora obrigado a regressar a Lisboa escoltado por dois navios de guerra 
e os soldados feitos prisioneiros. Esse número do Avante! fala também do 
sucesso do VI Congresso do PCP e exorta os trabalhadores à luta. No número 
anterior já lera alguns documentos do Congresso e anseia por ler o relatório de 
Álvaro Cunhal. O problema será obtê-lo clandestinamente.

Almaça lera de manhã, antes da primeira aula, este número de Dezembro 
do Avante!. É a tortura dos presos, em particular a descrição das humilhantes 
sevícias a que a heróica Maria da Conceição fora sujeita que não lhe sai da 
cabeça e o impedem de se concentrar na matéria da aula. Tem uma imensa 
repugnância pela ditadura. Enoja-o, revolta-o.

Os tempos vão passando. Aproveita o resto do ano de 1966 para 
reflectir e escrever e, ao mesmo tempo, para programar trabalho futuro. É tão 
vasta a Zoologia! Tanta coisa o interessa que as escolhas são difíceis. Há os 
ensinamentos que colhera na Praia das Avencas, as questões relacionadas com 
a zoogeografia da Península Ibérica, os peixes de água doce, os mamíferos, a 
herpetofauna, a sistemática, a especiação, todos estes assuntos criteriosamente 
estudados num quadro de referência neodarwinista que superintende a todo o 
seu pensamento científico.

Chegam as provas perante o júri. Antunes Serra impõe-lhe que disserte 
sobre genética de populações e o papel das mutações. Está como “peixe na 
água”. Serra acaba por dizer “o candidato tem uma excelente cabeça e cultura, 
o que é coisa rara nos tempos que correm”. Amilcar Mateus da Universidade 
do Porto, sugere-lhe outro ponto de dissertação. Mais uma vez Almaça brilha. 
Cabeça, cultura e... memória de elefante. O júri vota sempre por unanimidade, 
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quer no doutoramento, quer na agregação. Coisa nunca vista nos tempos que 
então correm.

Em finais de 1970, em resultado das aulas de Antropologia e dos interesses 
demonstrados pelos alunos, abalança-se a abordar um novo tema – a evolução 
da família humana. Trata-se de um novo desafio, mas são os novos desafios que 
sempre o entusiasmam.  Esta aventura de estudo, meditação e reflexão culmina 
com a publicação em 1971 de uma brochura de 32 páginas que acabará por ser 
uma referência para as futuras gerações de alunos.

No início da década de 1970, com o recrudescimento da guerra colonial e 
o esgotamento dos oficiais do quadro permanente por sucessivas mobilizações 
para o cenário de guerra, as forças armadas debatem-se com uma grave falta 
de oficiais. Neste contexto, o cientista é compulsivamente obrigado, em 1972, 
a interromper os seus trabalhos e a frequentar o curso de capitães do exército 
em Lamego, numa tentativa desesperada do governo para criar uma reserva 
de oficiais preparados para intervir nas colónias. Outros colegas da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), como o seu amigo Fernando 
Catarino, frequentam o mesmo curso.

E é em Lamego, nos intervalos das imbecilidades militares que continua 
a redigir os seus trabalhos científicos. Noutros intervalos dos jogos marciais, 
vai com os colegas a um restaurante muito bom, comer e beber ainda melhor. 
Recorda repetidamente os banhos de água fria que toma diariamente lá no 
quartel, mas que não dispensa. Sempre teve um enorme fascínio pela água.

Terminada a “imbecilidade militar” retorna, a tempo inteiro, à 
Universidade. Entretanto, sem nunca abandonar o trabalho empírico, nas suas 
publicações vai-se acentuando a vertente teórica. Aproxima-se dos 40 anos e a 
maturidade do cientista profundamente reflexivo desabrocha.

A 12 de Outubro de 1972 é morto a tiro pela polícia política no ISCEF, 
Ribeiro dos Santos, estudante de direito. Em Novembro o PAIGC é admitido 
na ONU com o estatuto de observador. A 16 de Dezembro, a 6ª companhia 
de Comandos do exército colonial português assassina barbaramente os 
habitantes de três aldeias do Norte de Moçambique, a 30 km da cidade de 
Tete. Perto de 300 aldeões, entre os quais muitas crianças, são mortos por, 
alegadamente, simpatizarem com a FRELIMO. O massacre de Wiriyamu seria 
denunciado pelo padre Hastings nas páginas do jornal britânico The Times a 7 
de Julho do ano seguinte. A 22 de Dezembro de 1972 é aprovada no Conselho 
de Segurança da ONU uma moção reafirmando o direito dos povos de Angola, 
Guiné, Cabo Verde e Moçambique à autodeterminação e independência e 
exigindo do governo português o fim das operações militares e a abertura de 
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negociações.
Nos últimos dias de 1972 a força aérea dos EUA bombardeia barbaramente 

Hanói e Haipohong provocando uma formidável reacção da opinião pública 
internacional. No ano seguinte, humilhado, o exército dos EUA é obrigado a 
retirar, capitulando numa guerra que ceifara 46000 vidas e deixara mais de 
300000 feridos e estropiados.

Em 1973, entre outros temas, o cientista publica sobre os tipos do grupo-
espécie em zoologia, bem como sobre variabilidade genética e conservação de 
populações animais. Começa também a reflectir mais sobre História e participa 
na I Reunião Internacional de Camonistas onde disserta sobre a Zoologia de 
Os Lusíadas.

Para Portugal, 1973 é um ano de intenso recrudescimento da guerra 
colonial. Os movimentos de libertação em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique 
avançam na sua ofensiva e consolidam posições no terreno. A 20 de Janeiro 
é assassinado Amílcar Cabral em Conacri. Em várias cidades portuguesas 
dezenas de estudantes são presos e incorporados compulsivamente no exército 
colonial; só na Faculdade de Ciências de Lisboa são 31. Destes, virá a morrer 
em Timor o estudante de Biologia, Gusmão, militante das organizações 
estudantis do PCP e por quem Almaça nutria uma especial simpatia. Cresce o 
descontentamento militar com vários incidentes graves nos quartéis por todo 
o país, onde o PCP intensifica a sua acção através, em particular, da I.R.F.A. 
(Informação Revolucionária das Forças Armadas). A oposição ao regime 
prepara o congresso de Aveiro a realizar em Abril. O custo de vida agrava-
-se e o regime começa a dar sinais de fraqueza. Muitas dezenas de milhar 
de trabalhadores em greves e manifestações, particularmente nas cinturas 
industriais das maiores cidades, mas também nos campos onde sobressaiem 
os assalariados rurais do Alentejo. No 1º de Maio em Lisboa e no Porto a PSP 
faz dezenas de feridos e muitas prisões. O governo decreta a 17 de Janeiro de 
1973 a criação de uma polícia interna, os “gorilas”, com o objectivo de exercer 
a repressão no espaço universitário. A polícia de choque invade a cantina 
da Cidade Universitária de Lisboa ferindo vários estudantes. O movimento 
estudantil intensifica-se mobilizando milhares de estudantes. Greves nos 
liceus e universidades. Mesmo estudantes do secundário, de 15 e 16 anos, 
são espancados pela PIDE. Miguel Portas é um entre muitos adolescentes 
duramente espancados. É proclamada a independência da Guiné-Bissau a 24 
de Setembro e, de imediato, o novo Estado é reconhecido internacionalmente. 
Acentua-se o isolamento internacional de Portugal. O PCP intensifica a sua 
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ofensiva em todas as frentes. A oposição não dá tréguas ao fascismo.
Almaça desespera, a ditadura é-lhe repugnante. A cabeça dói-lhe. É um 

mal que o afecta frequentemente. Demasiado. Mas a dor não o impede de 
voltar a concentrar-se no trabalho. 1973 está no fim e há que preparar 1974. 
A 29 de Dezembro completa 39 anos. Um turbilhão de projectos obriga-o à 
reflexão, à definição de prioridades. Há os textos para a Fauna do La Fuente, há 
que fazer uma resenha sobre a herpetofauna do Parque Nacional da Peneda- 
-Gerês, há as reflexões teóricas sobre evolução, há tanta coisa. E as aulas. Uma 
cadeira de Invertebrados, uma de Zoogeografia, outra de Especiação, ainda 
outra de Biossistemática. Preparar tudo isso, dar as aulas aos alunos que adora.

Mas a vida universitária é também angústia. Sente e afecta-o a 
mediocridade da generalidade da universidade. Como a cultura fascista tinha 
transformado uma instituição que deveria ser a vanguarda do conhecimento 
num espaço onde facilmente vingavam os medíocres? Grandes intelectuais 
como Aurélio Quintanilha, Abel Salazar, Celestino da Costa, Dias Amado, 
Rodrigues Lapa, Manuel Valadares e Pulido Valente, entre tantos outros, 
tinham sido compulsivamente afastados da Universidade. E o mais surrealista 
era que o governo não precisara de exercer uma significativa pressão para que 
isso acontecesse. Era a cultura de mediocridade que se instalara. Os próprios 
colegas medíocres ostracisavam e acossavam os melhores criando situações 
insustentáveis, denunciando e acicatando o regime a legitimar o afastamento 
dos “perigosos” por decretos, a partir de 1935.

Certo, alguns antigos professores e agora colegas continuam a exercer 
um imenso fascínio sobre ele. Essa montanha de cultura e saber que é Antunes 
Serra, discípulo dilecto do velho anarquista Aurélio Quintanilha. Ainda outros 
como Flávio Rezende e Carlos Tavares. Sim, o Professor Tavares, pedagogo que 
todas as aulas cita Eça a propósito de tudo e nada. Há ainda aquela espécie de 
confraria que ao fim da tarde se reúne na Escolar Editora, mesmo ali ao lado 
da faculdade. Kurt Jacobson que é a emergência da bioquímica em Portugal, 
Tiago de Oliveira e o perspicaz Santos Guerreiro. Ainda outros. Esses são 
encontros sempre frutuosos e intelectualmente estimulantes.

A 16 de Março o país é surpreendido pela revolta das Caldas. O 
Regimento de Infantaria nº 5, das Caldas da Rainha, avança para Lisboa sob 
o comando do capitão Armando Marques Ramos. Isolado, o seu avanço é 
sustido por unidades leais ao regime, já às portas de Lisboa. A 14, Marcelo 
Caetano demitira os Generais António de Spínola e Francisco da Costa Gomes, 
respectivamente dos cargos de Chefe e Vice-Chefe de Estado Maior General 
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das Forças Armadas.
Ainda em Março de 1974, Almaça lê um “manifesto” da Comissão 

Executiva do Comité Central do PCP que lhe fora passado subtilmente 
por Santos Guerreiro num corredor da faculdade, à porta da Química. Lê 
atentamente. O texto é fora do habitual, quase inusitado. Estranho. O título é 
“Pôr fim imediato às Guerras Coloniais e conquistar as liberdades políticas é 
uma exigência nacional”. Um dos parágrafos do último ponto “unir, organizar 
e lutar” refere: “Os soldados e marinheiros, os sargentos e oficiais honestos, 
todos os verdadeiros patriotas das forças armadas (incluindo os homens 
honestos da PSP, GNR e GF), todos devem ser atraídos ao exército político 
que derrubará o fascismo. Civis e militares, católicos ou ateus, no movimento 
antifascista português cabem todos os portugueses que desejam lutar contra 
as guerras coloniais e por um Portugal livre, democrático e independente”. 
Estranho, muito estranho mesmo. Algo se passa. Pela primeira vez o PCP apela 
aos “homens honestos da PSP, GNR e GF”.

É um documento de esperança. Um apelo destes significa que o fascismo 
se aproxima do fim. Mais dois ou três anos e o regime desmorona-se, pensa 
Almaça.

Mas afinal as coisas acontecem mais depressa do que poderia parecer. 
O regime caía, impotente contra a insatisfação militar e as greves e lutas que 
grassam por todo o lado. Só na cintura industrial de Lisboa há mais de cem 
mil operários em greve. Na madrugada de 25 de Abril é dado o golpe de 
misericórdia.

Às 7:30 da manhã Almaça tem o rádio sintonizado no Rádio Clube 
Português que, estranhamente, apenas passa marchas militares. A voz 
compenetrada de um locutor transmite um comunicado:

“Aqui posto de comando das Forças Armadas.
Conforme tem sido transmitido, as Forças Armadas desencadearam, na 

madrugada de hoje, uma série de acções com vista à libertação do País do 
regime que há longo tempo o domina.

Nos seus comunicados as F. A. têm apelado para a não intervenção 
das forças policiais, com o objectivo de se evitar derramamento de sangue. 
Embora este desejo se mantenha firme, não se hesitará em responder, decidida 
e implacavelmente, a qualquer oposição que se venha a manifestar.

Consciente de que interpreta verdadeiros sentimentos da Nação, o M. F. 
A. prosseguirá na sua acção libertadora, e pede à população que se mantenha 
calma e que recolha às suas residências.
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Viva Portugal.”
É o dia há tanto esperado. O sentido do comunicado é óbvio. O Rádio 

Clube Português começa então a passar músicas proibidas pelo regime que se 
desmorona. Zeca Afonso, Zé Mário Branco, Manuel Freire, Sérgio Godinho e 
tantos outros.

Uma imensa felicidade invade a alma do cientista, do cidadão. Finalmente! 
Almaça dirá até morrer: “um dos dias mais felizes da minha vida!”.

O cientista ouve atentamente a rádio nessa manhã. Parecem abrir-se 
novos horizontes, a esperança ilumina-lhe o rosto, a liberdade renascente 
dá-lhe um novo folego e a alegria invade-o. O fascismo caiu. Nos dias que se 
seguem os clandestinos surgem à luz do dia, os presos políticos são libertados, 
os resistentes, toda a população celebra nas ruas. O 1º de Maio é a confirmação 
que faltava.

Uma sublevação militar encabeçada por oficiais de baixa patente com o 
apoio de sargentos e praças tomara o poder sem derramamento de sangue.

Na faculdade abrem-se de novo as portas da Associação de Estudantes 
encerradas pela PIDE e, com o entusiasmo estudantil, começa a preparar-se a 
sua democratização. Almaça empenha-se no movimento, na sua qualidade de 
pedagogo, de homem de cultura, de democrata.

Com frequência rodeia-se de estudantes que, na Biblioteca Geral, sentados 
no chão à sua volta, o ouvem dissertar sobre a revolução e as revoluções, sobre 
os perigos de um fascismo que é ainda um animal moribundo, sobre a vida nos 
países do campo socialista, sobre a revolução de Outubro, sobre o papel das 
vanguardas revolucionárias, sobre o pensamento de Marx.

Mas no meio do tumulto revolucionário que se vive em Portugal o cientista 
não permite o esmorecimento do seu trabalho e das suas reflexões científicas. 
Continua os estudos de fauna portuguesa, disserta sobre os Museus de Zoologia 
e as estratégias da investigação zoológica, continua as suas publicações sobre 
ciprinídeos, tem tempo para estudar os tipos de Pseudophoxinus do Museu de 
História Natural de Paris, escreve sobre a noção de população em sistemática 
zoológica, sobre conservação da natureza, subespécies e subespeciação, é 
pioneiro em 1982 na abordagem das metapopulações de origem antrópica, 
insiste nos Barbus e publica vários trabalhos sobre este género. Volta aos 
crustáceos.

Por outro lado não abandona a história da zoologia. A história fascina-o. 
Não se pode apagar a memória, pensa. É vastíssimo o seu trabalho neste 
domínio. Publica sobre a exploração zoológica de Steindachner à Península 
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Ibérica, tem tempo para escrever sobre a zoologia e a antropologia na Escola 
Politécnica e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Escreve 
sobre o homem medieval e a biodiversidade, sobre a história da falcoaria 
em Portugal apelidando os falcoeiros de “primeiros naturalistas”. Estuda 
as perspectivas de Buffon e Lamarck sobre a origem da família humana. 
Publica também um estudo baseado nos documentos do arquivo histórico do 
Museu Bocage relativos à exploração histórico-natural angolana de Frederico 
Welwitsch. Escreve ainda sobre os peixes observados por Joaquim José da Silva 
na sua expedição a Angola. Não discura os alvores da mamalogia portuguesa, 
não deixa de lado os portugueses e o conhecimento das faunas exóticas 
dedicando-se em particular aos colonos portugueses e à natureza brasileira 
numa perspectiva pré-lineana e aos alvores da zoologia no Brasil. Estuda o 
papel de Frei Cristóvão de Lisboa na zoologia brasileira, escreve sobre a 
expedição filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, centra-se no interesse 
dos répteis na alimentaçao no Brasil colonial. 

Publica um estudo sobre a célebre controvérsia antropológica entre 
Oliveira Martins e Eduardo Burnay, escreve sobre o Real Museu e Jardim 
Botânico da Ajuda como paradigmas da museologia de história natural do 
século XVIII, escreve sobre Augusto Nobre e a zoologia portuguesa, sobre 
as influências de Lamarck no pensamento evolucionista português, sobre 
a penetração do pensamento de Darwin na universidade portuguesa entre 
1865 e 1890 e, numa perspectiva mais generalista, sobre os naturalistas do 
século XIX. Estuda as relações entre Víctor López Seoane e o Museu Bocage. 
Escreve sobre o neo-lamarckismo em Portugal. Aborda os aspectos históricos 
das classificações zoológicas, as perspectivas históricas e filosóficas da teoria 
da evolução, o evolucionismo em Portugal, e, finalmente, regressa aos 
fundamentos da nossa cultura revendo a História dos Animais de Aristóteles 
para uma edição da Imprensa Nacional.

Mas, ao mesmo tempo que se debruça sobre a história, não deixa de 
perder de vista as suas quase obsessões científicas que são tão diversas. Deixa-
-se fascinar pelo esturjão nos rios e mares portugueses, ou pela taxonomia e 
ecologia de caranguejos decápodes.

Com Reagan e Thatcher o neoliberalismo invade até ao paroxismo o 
pensamento dominante na maioria das comunidades do Planeta. O desencanto 
e a angústia que o domina antes de 25 de Abril de 1974 reconfiguram-se nas 
novas desilusões daquilo a que chama “a revolução traída”. Vivemos numa 
sociedade gerida por uma “corja de imbecis tecnocratas sem cultura”. A 
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necessidade  de estudar História é pungente “para que se não percam as raízes 
do que somos”. Muitas vezes repete, “vivemos num mundo dominado por 
tecnocratas imbecis ao serviço do capital que querem à viva força apagar-nos a 
memória, porque um povo sem memória se torna mais submisso e obediente”.

Desespera-o a frenética competição imposta por um sistema 
profundamente pervertido pelos interesses obsessivos do lucro que “até o 
conhecimento conseguiu transformar em mercadoria, que proíbe a actividade 
mais fundamental à construção do cientista, a reflexão introspectiva”. Diz, para 
quem o quer ouvir, que “o sistema montado pelos neoliberais foi construído 
de tal forma que o cientista deixou de ter tempo para pensar e estudar, e isto 
não é inocente; o que se pretende é uma sociedade de consumidores olímpicos 
e acríticos neste imenso supermercado em que estão a transformar o nosso 
mundo”.

As aulas são importantes momentos de reflexão. Paulatinamente, um 
“conjunto de genes coadaptados a que costumamos chamar genoma” (a frase é 
dele com uma clara influência de Mayr) é a própria informação que preside a 
um processo lento mas seguro que é a síntese proteica. É, desta forma, edificado 
um organismo dotado das capacidades que permitiram a sobrevivência 
dos seus antepassados. Assim, em diálogo permanente com o ambiente, no 
organismo modela-se uma personalidade por pressão cultural. Por isto vale 
a pena ir mais atrás na história, vasculhar genes e culturas que configuram o 
indivíduo, que o configuraram.

Carlos Almaça nasce no ano da morte de Marie Curie, 1934. É crença 
popular dizer-se que quando morre alguém genial, outro alguém o substitui. 
Por isso a pertinência aqui de Marie Curie. Isto nada tem de científico. É apenas 
uma curiosidade. Depois passa a infância num ambiente bem lisboeta, o bairro 
de Campo de Ourique. Isto marca. O carimbo de Lisboa caracteriza também 
a sua maneira de estar. Campo de Ourique, ao fundo o Tejo, mais além o mar 
imenso. A mãe, Elisa com quem Jerónimo, o pai, casara em segundas núpcias 
após enviuvar. Carlos tem dois meios-irmãos, um rapaz e uma rapariga 
suficientemente mais velhos para nunca terem privado com ele.

Jerónimo, jogador que deixou imensas dívidas de jogo, é um bonitão bon 
vivant que insiste em reunir a família no dia de Natal. Não parece que o jovem 
tenha grande ligação aos pais. A figura determinante é a Tia Ló, irmã da mãe 
que, segundo ele não se cansa de repetir, o salvara de uma pneumonia quando 
tinha apenas 6 meses de vida. Esta tia terá uma longevidade assombrosa e com 
ele viverá muitos anos. Aliás, como ele repete amiúde, vive sempre rodeado de 
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mulheres – só tias são sete.
Almaça também é um jogador. Joga toda a vida, mas sempre “a feijões” 

(nunca joga a dinheiro, talvez traumatizado pelo vício do pai). Mas, quando 
joga ganha sempre. Tiro-ao-alvo, matraquilhos, ping-pong, cartas, poker, 
tudo. É surpreendente, concentra-se e ninguém o bate.

A escola primária é feita em casa com uma professora particular. 
Distingue-se com a melhor nota do exame da quarta classe do seu ano. Ganha 
um queque de prémio. Em Campo de Ourique existe uma pastelaria que tem 
uns queques deliciosos, A Tentadora logo no início da Ferreira Borges. Talvez 
venha daí o dito queque. Curiosamente, coincidência ou não na construção 
do futuro, o mais íntimo dos seus amigos, Ruy Carvalho Pinto, também 
completara a instrução primária em casa.

Depois será o Liceu Pedro Nunes. Liceu Normal. “Liceu Normal” é um 
título importante. No ano lectivo de 1930 aquela escola é classificada como 
“Liceu Normal” com a missão de apoiar a formação de professores. A sua 
designação passa então a ser “Liceu Normal de Lisboa”. Localizado ali pertinho 
de Campo de Ourique, é a escola lógica para o sobredotado menino.

Vem então a faculdade, também perto de Campo de Ourique, a Faculdade 
de Ciências de Lisboa na Rua da Escola Politécnica porque antes fora Escola 
Politécnica depois de ter sido Colégio dos Nobres e Noviciado das Cotovias. 
Um edifício com história. O microcosmos de Almaça percorre-se a pé.

1957 é um ano rico em acontecimentos. Albert Camus recebe o Nobel 
da literatura, John Lennon e Paul McCartney encontram-se pela primeira vez, 
três anos antes da formação dos Beatles. Almaça é fã dos Beatles. É publicada a 
primeira edição de “On the Road” de Jack Kerouac. A União Soviética põe em 
órbita o Sputnik 1, primeiro satélite artificial da Terra e, pouco tempo depois, o 
Sputnik 2, o primeiro satélite tripulado por um ser vivo, a desafortunada cadela 
Laika. Nesse mesmo ano morre Humphrey Bogart e o célebre matemático 
húngaro John von Neumann. Morre também Di Vittorio, presidente da 
Federação Sindical Mundial, secretário geral da CGT italiana, membro do 
Comité Central do PCI e deputado ao parlamento italiano. Joaquim Lopes de 
Oliveira e Manuel da Silva Junior são espancados até à morte nos calabouços 
da PIDE. Recrudescem as lutas estudantis em Portugal com significativas 
manifestações em Lisboa e, durante a queima das fitas, em Coimbra. Nada 
disto escapa ao jovem atento que, neste ano conturbado se licencia em Ciências 
Biológicas na FCUL. Vem então o serviço militar.

Depois faz um DEA em França, Marselha, em biologia marinha que 
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é um sucesso. É o melhor do curso. Mais tarde, no final do doutoramento, 
começa a ir com regularidade ao Museu de História Natural de Paris para 
estudar a coleção de Barbus euro-mediterraneos. Aí, dá-se com muito poucos, 
essencialmente com Daget e o casal Bauchot, que têm um grande respeito por 
ele. Na realidade, mesmo com estes, pouco convive. Nunca foi muito sociável. É 
demasiado introspectivo e reservado. Escolhe criteriosamente os seus amigos. 
Fala com afecto da Isabel do Carmo e de um encenador que vive em Évora.

Poucos são os “eleitos”, pelo menos aqueles que Almaça mais 
recorrentemente refere. Na faculdade alguns dos seus estudantes dilectos, 
os Xicos, a Mar, o Dini, a Nelinha e poucos mais. Outros colegas dos meios 
universitários portugueses? Poucos. O Bragança Gil e, sobretudo, o Ruy 
Carvalho Pinto e a sua companheira de sempre, a Fernanda. A Fernanda com 
aquela determinação, aquela voz que se houve em todo o lado, aquela sabedoria, 
aquela força anímica inegualável. Grande Mulher! Também o Catarino e o 
Galopim de Carvalho, o Ferrand de Almeida de Coimbra, a Manuela da Gama, 
o Manuel Laranjeira e, mais recentemente, o Eiras e o Amorim do Porto, bem 
como o Manuel Biscoito da Madeira. De facto, poucos tinham o privilégio de 
ser por ele referidos como “amigos”. 

Fora deste contexto, Panos Stavros Economidis, grego, que tanto escreveu 
sobre a distribuição e origem dos peixes de água doce na bacia mediterrânica, 
Juraj Holcik, eslovaco, o amigo dos ciprinídios e também dos esturjões no 
Mar Negro, Toomas Saat, estoniano, director do Estonian Marine Institute, 
Patrick Berrebi, francês que estuda filogenia e demografia da dramaticamente 
ameaçada truta-comum (Salmo trutta) e, last but not the least, o grande grande 
amigo Benigno Elvira, espanhol da Universidad Complutense de Madrid que 
se dedica à ecologia de peixes de água doce, à problemática da sua conservação 
e à sua taxonomia, filogenia e biogeografia. Contudo, evita jantares ou eventos 
sociais com os “amigos” estrangeiros: “detesto ter que comer a gemer em inglês”.

Coleccionador compulsivo de selos, durante os últimos dez anos de 
vida aproxima-se mais de alguns amigos/companheiros filatelistas. Um 
deles, francês, chega a deslocar-se a Lisboa onde se conhecem para além 
da correspondência que trocavam. Neste primeiro encontro jantam os dois 
num restaurante e em resultado de uma fácil empatia acabam por marcar um 
próximo encontro, já em família. Não chegou a acontecer.

O núcleo familiar é fundamental para a sua estabilidade. Nunca se liberta 
verdadeiramente do desgosto da perda dramática do filho mais velho, Carlos 
Miguel, embora muito raramente fale nisso. No momento em que a urna 
desaparece na cova deixa cair uma rosa que tem na mão atrás das costas e verte 
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discretamente lágrimas de desespero sentido.
Os outros filhos, Artur que nasce em 1962, Joana em 1984, Inês em 1986 

e Maria em 1987 são os seus enlevos que proteje como um mocho protege as 
suas crias.

Orgulha-se e fala amiudadas vezes da prestação do Artur na Universidade 
Aberta. Artur, o sempre curioso Artur não pára de, na sua avidez de 
conhecimento, inquirir a sabedoria do pai sobre os mais diversos assuntos. 
Numa longa noite no Gerês a conversa é a Revolução Francesa. Um diálogo 
fabuloso de conhecimentos, um diálogo entre um pai/mestre e um filho/aluno.

As meninas são as “suas princesas”. São-no sempre, até aos últimos 
momentos no hospital. Sorri discreta e silenciosamente quando, no quarto do 
hospital, elas brincam com ele, combinam códigos uma vez que ele já não pode 
falar, o mimam com beijos, lhe levam à boca um trago de água e o massajam 
para lhe aliviar o sofrimento físico. Filhas, verdadeiras heroínas, pois na sua 
profunda angústia conseguem fazer das tripas coração e deixar as lágrimas à 
porta do quarto, dia e noite, durante 2 penosos meses.

A Joana defende a sua tese de licenciatura na Faculdade. O Pai espera no 
corredor o veredito e, no momento em que sabe que a princesa tem 20 valores, 
foge para o fundo do corredor, disfarçando a emoção… provavelmente deixa 
cair uma lágrima de alegria. A Joana recebe prémios todos os anos e ele fica 
naturalmente muito feliz. Seguramente, momentos de grande alegria que 
interioriza muito como se quisesse evitar perder alguma coisa. A Joana tem 
o “bichinho” da investigação e adora falar nisso. O pai, sempre babado e com 
o seu sorriso zombateiro, diz “as meninas são mesmo Almaça! Vá lá, tiveram 
a sorte de ter uma grande Mãe, lá isso é verdade, que por sinal me ensinou a 
ser Pai”.

Com a conclusão dos cursos e mestrados da Inês e da Maria tem também 
uma imensa alegria mas acaba por não viver esses momentos da mesma forma, 
ou seja, presencialmente.

Férias nas “pousadas” com as suas quatro mulheres, como costuma 
dizer. Todos os anos, uma semana em Agosto que não dispensa e que vive 
intensamente. Repete muitas vezes “temos um país lindo e que a malta teima em 
desconhecer, prefere o estrangeiro” e deleita-se a cultivar as suas princesinhas.

O estudo da Guerra de Espanha também o atrai. É uma enciclopédia. Fala 
horas a fio sobre Manuel Azaña, presidente da república durante a guerra, sobre 
Juan Negrin que cita: “resistir é vencer”. Conhece bem o percurso de Enrique 
Lister, comandante da 11ª divisão do exército republicano espanhol. Admira 
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Dolores Ibárruri, “La Pasionaria” que lança, durante a Batalha de Madrid, a 
palavra de ordem “No Pasarán!”. O último dos seus trabalhos que apenas ficou 
esboçado, é sobre os naturalistas portugueses e a República Espanhola.

Um dos seus assuntos de conversa nos últimos tempos é a personalidade de 
Leon Trotsky cuja autobiografia anda a ler obsessivamente. “Uma inteligência 
superior”, diz. Admira Álvaro Cunhal. Refere-o sempre que quer falar de 
coragem e coerência. Também Marcel Prenant evolucionista, darwinista, 
membro do comité central do PCF. Serve-lhe para ilustrar a adequação entre 
convicções políticas e pensamento científico.

Não discura a família, não menospreza os amigos, mas trabalha muito e 
o seu mérito é reconhecido.

É Membro Correspondente da Academia das Ciências e Membro Pleno 
da Academia da Marinha. Membro da Comissão Nacional do Programa 
MAB da UNESCO. Integra a Comissão de Ecologia da União Internacional 
para a Conservação da Natureza e é também Fellow da Linnean Society of 
London. Contudo, antes ou depois de ser membro de ilustres academias, é 
sempre, intrinsecamente, um académico. Académico dedicado à reflexão, 
à investigação científica na intimidade do seu laboratório, à formação de 
pessoas às quais se usa chamar alunos e, naturalmente, ao Museu Bocage. 
Frequentemente recebe estudantes ou investigadores estrangeiros que orienta. 
Disponibiliza-lhes sempre um espaço no seu próprio gabinete. Diz que não os 
quer deixar “à solta”.

Cada ser vivo, humano ou não-humano, é mais parecido com os que 
lhe são aparentados do que com aqueles com os quais não partilha qualquer 
parentesco. Isto resulta das unidades informativas que, através dos ácidos 
nucleicos, são transmitidas de geração a geração através de mecanismos bem 
conhecidos pela ciência.

Richard Dawkins diz que a transmissão cultural é análoga à transmissão 
genética. As unidades serão os “memes” e não os genes.

Tal como os genes se propagam no “pool” genético, saltando de indivíduo 
para indivíduo através dos espermatozóides ou dos óvulos, também os 
“memes” se propagam no “pool de memes”, saltando de cérebro para cérebro. 
Um “meme” pode ser uma ideia, uma sinfonia, uma forma de expressar a arte 
ou uma forma de exprimir uma ideia.

Tal como nos genes, o sucesso dos “memes” é muito importante. Se o 
“meme” for uma ideia sobre evolução a sua difusão dependerá de quão 
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interessante e prática ela seja para a população de biólogos ou de cidadãos.
Alguns “memes”, como alguns genes, atingem um grande sucesso a curto 

prazo, espalhando-se rapidamente. Os “memes” de Darwin e Wallace estão 
bem presentes nos nossos cérebros.

Se um gene pode ser definido como uma entidade transmissível de 
uma geração a outra, um “meme” pode ser definido como uma entidade 
transmissível de um cérebro a outro. Os “memes habitam” os cérebros. A 
herança cultural é análoga à herança genética e conduz também a um processo 
de mudança evolutiva.

Se uma ideia ou um conceito tem mais sucesso que outro, torna-se mais 
comum na população e a evolução cultural ocorre. Os “maus memes” perder- 
-se-ão da mesma forma que os maus genes.

Mas atenção, os dois processos são apenas análogos, e não idênticos, 
existindo importantes diferenças entre eles. Uma das principais diferenças é a 
velocidade de difusão. A evolução genética é necessariamente lenta porque os 
genes só se replicam uma vez por geração. As frequências génicas só podem 
então mudar uma vez por geração. A mudança cultural pode ser muito mais 
rápida. Aprender é algo que pode acontecer num instante e inúmeras vezes em 
cada geração, enquanto a reprodução de um novo animal adulto pode levar 
muitos anos. Assim, a evolução genética é tipicamente um processo mais lento 
que a “evolução” cultural.

Carlos Almaça permanece connosco, porque nos legou os seus memes. 
Uma parte deles está presente da primeira à última página deste livro que é o 
modesto início da imensa homenagem que a história lhe fará.

Neste livro fala-se de Barbus sensu lato, dos pequenos mamíferos como 
modelos na avaliação da biodiversidade, de microrreservas em Entomologia, 
da história do estudo do comportamento animal, de Lineu, de Evolução 
e Sociedade, de refugia, de diversidade genética, de colecções zoológicas, 
de antropologia, da história da história natural em Portugal, de bibliotecas 
darwinianas. Ou seja, com a inevitável e por vezes angustiante perda de 
informação porque o homenageado é incomensuravelmente maior, por este 
livro deambula o pensamento almaciano fundado na Naturphilosophie de 
Oken, reconfigurado na ruptura materialista de Marx com Hegel, enriquecida 
pelos pensamentos evolucionistas de Lamarck, Wallace e Darwin. São alguns 
dos seus interesses que alguns dos seus discípulos aqui testemunham. A 
biologia, a ecologia, a biodiversidade, a biogeografia, a evolução, a conservação 
da natureza, a filosofia, a história.
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Não estamos certamente à altura, mas tentamos fazer os possíveis... 
porque ele quer.

Na madrugada de 3 de Agosto de 2010 reconfigura o enredo da história 
mudando-se para outro lado, ao mesmo tempo que em Terry, na Irlanda do 
Norte, um carro-bomba explode.

Agora Almaça tem todo o tempo do mundo. Do seu universo onírico faz 
parte a costa do Adriático. Percorrê-la de carro, “deve ser um passeio lindo, 
também!”. Fala recorrentemente desse sonho mas já não o concretiza em 
vida. Quem conhece a sua determinação não tem a mínima dúvida de que 
terá sido uma das primeiras coisas que faz depois de se passar para o outro 
lado. Narram as lendas que terá partido do Estreito de Otranto subindo a costa 
oriental de Itália, deliciando-se com as avassaladoras paisagens, com as cores 
inconfundíveis daquelas águas. Passa por Bari e pelo Golfo da Manfredonia. 
Depois de Ancona, em Rimini, ruma ao interior para contemplar a República 
de São Marino. A Serenissima Repubblica di San Marino que há muito deseja 
conhecer. Detém-se contemplativo. O cheiro a história é inebriante. O mais 
antigo Estado soberano e república constitucional do mundo fundada em 
3 de Setembro de 301, com uma constituição promulgada em 1600, a mais 
velha constituição do mundo ainda em exercício. Reflecte sobre a história da 
Europa. Regressa então à costa e continua a percorrê-la para norte. Aproxima-
-se do Golfo de Veneza. À beira da estrada um monge dominicano pede boleia. 
Almaça pára o carro e o monge senta-se a seu lado. Imediatamente lhe diz: “Nós 
declaramos esse espaço infinito, dado que não há qualquer razão, conveniência, 
possibilidade, sentido ou natureza que lhe trace um limite”. Imediatamente 
identifica Giordano Bruno, esse gigante do Renascimento. Acabam por visitar 
juntos a cidade mágica, a capital da Serenissima Repubblica di Venezia, a 
primeira capital económica do capitalismo. Num rasgado sorriso Bruno diz-
lhe “aqui também se festeja o 25 de Abril, não pela queda do fascismo em Itália, 
mas por ser o dia de São Marcos”. Detêm-se na Ponte de Rialto a contemplar a 
azáfama dos gondoleiros no Grande Canal. Perdem-se entretidos numa longa 
conversa. Almaça simpatiza com o homem, delicado, cujo olhar e expressões 
denotam uma avassaladora inteligência. Não pára de lhe fazer perguntas às 
quais Bruno responde sempre com imensa sabedoria. Do tempo o filósofo diz 
“o tempo tudo tira e tudo dá; tudo se transforma, nada se destrói”. Almaça está 
fascinado. Depois discutem política. Às perguntas de Almaça, Bruno responde 
“que ingenuidade pedir a quem tem poder para mudar o poder” e, sem tirar 
os olhos do Grande Canal, “é a prova de uma mente inferior o desejar pensar 
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como as massas ou como a maioria, somente porque a maioria é a maioria. 
A verdade não muda porque é, ou não é, acreditada por uma maioria das 
pessoas”. Almaça concorda e fala ao seu interlocutor da florescente Venezuela 
de Bolivar e de Chavez, assim chamada pelo navegador florentino Américo 
Vespucci por causa das aldeias palafitas que viu. Bruno fala sobre o cardeal 
Belarmino e sobre o seu próprio processo. Diz, “do que eles têm mais medo é 
do conhecimento”. Depois Almaça interroga o filósofo sobre a Peste Negra e 
a “invenção” da quarentena. Diz-lhe que costuma falar aos seus discípulos da 
quarentena como um passo de gigante na história da Medicina.

Despedem-se. Almaça não resiste a mergulhar nas águas do Lido onde 
recorda Thomas Mann. O seu permanente devaneio transporta-o da Morte em 
Veneza à Montanha Mágica que lera avidamente: “Que era a vida? Ninguém 
sabia. Ninguém conhecia o ponto donde brotava a natureza, e no qual ela se 
acendia. (...) A única coisa que se podia, talvez, afirmar a seu respeito era que 
sua estrutura devia ser de tal modo evoluída que não tinha, nem de longe, igual 
no mundo inanimado. Entre o pseudópode da ameba e o animal vertebrado 
a distância era insignificante, desprezível, em comparação com aquela que 
existe entre o fenómeno mais simples da vida e a outra parte da natureza que 
nem sequer merecia ser qualificada de morta, uma vez que era inorgânica. 
Pois a morte não era senão a negação lógica da vida; entre esta, porém, e a 
natureza inanimada abria-se um abismo por cima do qual a ciência em vão se 
empenhava em lançar uma ponte”.

Depois desse deleite apanha o barco até Murano porque a arte do vidro 
sempre o fascina.

Segue-se Trieste e depois as ilhas da Croácia. Cres, a ilha mágica. O 
cientista concentra-se na herpetofauna, sorri ao olhar de esguelha o seu 
novo companheiro de viagem sentado no carro, ao seu lado. É, como ele, 
Charles, mas Darwin. Triste, sempre enjoado, com uma dor aqui ou ali, ouve 
atentamente Almaça falar da fascinante biologia insular e das particularidades 
dos processos de especiação na bacia mediterrânica. Darwin fecha os olhos, 
imagina-se um habitante “wurmiano” daquelas paragens. Almaça fala-lhe dos 
“refúgios” que viriam a permitir a reconfiguração das faunas e floras após a 
glaciação. Sorri para Darwin, “que raio de ideia foi essa da hipótese provisória 
da pangénese?”, pergunta, mas Darwin fica calado. Depois Almaça distrai-se 
do companheiro. Toda aquela vegetação o enleva; “uma serra da Arrábida em 
ponto grande”, pensa e sorri. O companheiro fica por ali. Almaça dirige-se 
de novo ao interior. Não vai perder a oportunidade de visitar Sarajevo. Dois 
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motivos o atraiem. Em primeiro lugar a beleza da cidade, o encanto do rio 
Miljacka que a atravessa de leste para oeste, as cinco montanhas que a rodeiam 
e que fazem parte dos Alpes Dináricos. Em segundo lugar a história riquíssima 
da cidade fundada em 1461 pelos Otomanos.

Mas o acontecimento que mais desperta a sua curiosidade terá ocorrido 
na manhã de 28 de Junho de 1914. O arquiduque Francisco Fernando, herdeiro 
do Império Austro-Húngaro, e a sua esposa, a duquesa Sofia de Hohenberg são 
aí assassinados, acontecimento que contribuiria, talvez, para a deflagração da 
Primeira Grande Guerra um mês depois.

Ruma depois a Dubrovnik, delicia-se com as paisagens de Montenegro e 
admira a agressividade da costa albanesa. Albania, a Terra da Águia. Tem que 
visitar o quase mítico Lago Ohrid no sudeste, na fronteira com a Macedónia. 
Deslumbrante a variedade da flora e da fauna. “fósseis vivos”, endemismos, 
processos únicos de especiação. Naturalmente tutela da UNESCO. É pena 
Darwin ter ficado na Croácia. Demonstrar-lhe-ia que aquele lago que o fascina 
é também uma “ilha”. Acaba a viagem ali, sentando-se na margem do Ohrid em 
profunda reflexão. Está satisfeito. Realizou o sonho há tanto tempo acalentado.

Um Passeio pelo Adriático


