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ESPAÇO DE TALENTOS—PINTURA A ÓLEO 

 

Terminou neste mês passado a oficina de pintura a óleo, incluída na atividade 

“Espaço de Talentos” que sob a orientação da D. Alice Martinho permitiu a cada parti-
cipante terminar a sua tela. 

Foram várias as semanas de partilha e dedicação da D. Alice e gostaríamos de lhe 

retribuir num pequeno gesto a experiência que nos proporcionou. Por esta via, aprovei-
tamos para lhe agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e o carinho sempre pre-
sente. Não esquecendo o contributo 

para que os trabalhos ficassem com 
finais ainda mais felizes. 

Brevemente as telas serão coloca-
das junto da entrada para uma ex-
posição temporária. Sim temporá-

ria, pois uma boa parte dos traba-
lhos já estão prometidos como ofer-
tas. 

Em nome de todas e todos, no to-
tal 11 participantes… 

 
… UM MUITO, MUITO OBRIGA-

DA POR TUDO! 
 
    Susana Garcia 



FILMES E ACTORES DO MEU TEMPO 
 

Bilhetes 2$50 

JAMES DEAN- ator norte-americano 
 
Não entrou assim em tantos filmes como se possa 
pensar. No entanto, James Dean tornou-se um íco-
ne cultural dos anos 1950 por ser personificação da 

rebeldia e angústia próprias da juventude dessa 
época. 

 
(E de que maneira! Lembro-me que, por vezes, dava 
por mim a tentar andar bem à sua maneira: quase 
saltitando, mãos nos bolsos, cabeça baixa.) 
 

Após uns anos frequentando escolas de Arte Dramática, fez a 
sua estreia num papel não creditado. Só em 1954, após pe-

quenas atuações, estreou-se no filme: A Leste do Paraíso” de Elia Kzan, baseado num romance John 
Steinbeck e que foi um sucesso. 
O filme passa-se numa época de guerra em Monterey, na Califórnia, e mostra a luta do jovem Cal Trask 
(James Dean) com seu irmão Aaron (o filho favorito), pelo afeto do pai. Para ganhar o amor de seu pai e 
ajudar a fazenda ameaçada de falir, Cal faz um empréstimo com Kate, sua mãe, prostituta, que abando-
nara a família quando os filhos eram pequenos e montara um bordel. 
 
Fúria de Viver- Filme de 1955 do género drama. 
Jim Stark (James Dean) é um jovem problemático e, por sua causa, os pais mu-
dam-se de uma cidade para outra, até se fixarem em Los Angeles. Certo dia ele é pre-
so por embriaguez e desordem e, no distrito policial, conhece Judy (Natalie Wood), 
uma jovem revoltada com o pai, e Platão (Sal Mineo), um rapaz que atirou em al-
guns cães. Jim Stark após ser libertado, tenta aproximar-se de Judy, mas cria um de-
sentendimento com o namorado de Judy, que é o líder de uma gangue do colégio. Esta 
rivalidade vai gerar algumas situações com trágicas consequências). 
 
 O Gigante) – Outro grande filme do género drama. O filme marca a derradeira atuação de James Dean 
no cinema; ele morreu antes mesmo de ver o filme concluído.  
Este filme foi considerado pela revista Time o mais contundente legado anti intolerância racial jamais le-
vado às telas, o retrato de uma era. 

(O filme conta a história de Leslie (Elizabeth Taylor), Bick (Rock Hudson) e Jett 
(James Dean). Bick conheceu Leslie quando foi a casa do pai dela comprar um 
cavalo premiado e os dois se apaixonam. Eles se casam e vão para o Texas - terra de 
Bick - e lá constroem sua família, no rancho Reata. 
Ali perto mora Jett, que de certa forma é inimigo de Bick. A 
cada dia que passa os dois continuam se odiando, mesmo 
quando Jett enriquece e se torna um magnata do petróleo. 
O filme aborda claramente a intolerância racial e é um épico 
imbatível que explora o assunto e defende o fim do racismo)..  

     
    Bons filmes e bons actores!

                   
                net/RM 

Um bêbado disse: 
 -Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-
feira 
Em que dia da semana o bêbado disse isto? 
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1 de Maio de 2018, Dia do Trabalhador 
1 de maio de 2028, Dia do Robot? 

 

Futuro. O trabalhador será precário ou não será. 
 
 

Mais vigiadas e com menos estabi-
lidade, as estruturas de trabalho 
estão a mudar a uma velocidade 
vertiginosa e, no meio desta acele-
ração, a máquina vai substituindo 
o homem  
 
Já existem empresas chamada empresas 
de futuro. Os seus funcionários usam tou-
cas especiais que estão ligadas a um com-
putador que mede as suas ondas cerebrais. 

Os dados recolhidos ajudam as chefias a gerir e redefinir as cargas de trabalho de cada empre-
gado de modo a aumentar a eficiência.  
Este tipo de tecnologia já se generalizou e é comum em fábricas, transportes públicos, empresas 
estatais, tudo a bem da produtividade. Na China uma empresa onde este sistema é aplicado 
desde 2014, aumentou os lucros em qualquer coisa como 260,2 milhões de euros. 
Com o desenvolvimento tecnológico a grande velocidade, os avanços em matéria de inteligência 
artificial estão a mudar a forma como o trabalho se organiza. À medida que as empresas vão 
descobrindo mais formas de otimizar a produção, o trabalho evolui, em muitos casos exigindo 
uma contínua reciclagem dos trabalhadores, noutros tornando-os completamente supérfluos. 
Ainda não estamos perante máquinas a tomarem conta do mundo, mas essas ameaças sentem-
-se cada vez mais em todo o lado. Onde é possível que uma máquina cumpra uma função em 
vez de um ser humano, as empresas vão preferindo as máquinas. Aos seres humanos, por outro 
lado, é pedida maior eficiência, produtividade, que sejam mais máquina. 
Estão identificadas cerca de 400 tarefas executadas por humanos que podem ser entregues a 
robôs proximamente, incluindo manutenção preventiva de maquinaria, análises de vendas e pla-
neamento de transportes, para dar só três exemplos.  
 
Por outro lado, o aumento da esperança de vida e os problemas de financiamento da segurança 
social no mundo ocidental, devido à baixa natalidade, vão contribuir para alterar a idade de refor-
ma dos trabalhadores. A idade da reforma vai começar a ser progressivamente atrasada e isso 
alterará também o modo de funcionamento das empresas. 
Ao mesmo tempo, esta é a geração mais bem preparada para enfrentar este mercado de traba-
lho instável, até porque sai das universidades com o total conhecimento de que os vínculos labo-
rais sólidos com as empresas são algo cada vez mais do passado. Aliás, muitos até preferem 
gerir o seu próprio tempo e para quem trabalham, não serem obrigados a cumprir um horário 
das nove às cinco num escritório, mas poderem gerir o seu horário em função de tarefas a cum-
prir, trabalhando em casa ou no café. 
No futuro, o trabalhador será precário ou não será. E esse é um fator predominante para que a 
descida dos salários e a desigualdade se acentuem no mercado de trabalho atual. Muita gente 
qualificada a lutar por cada vez menos trabalhos qualificados dá ao empregador margem de ma-
nobra para pagar hoje muito menos do que pagava há um ano ou mesmo há dez anos, e para 
pagar ainda menos no futuro próximo. 
 
“O cérebro humano não devia ser explorado por causa do lucro”, diz Qiao Zhian, professor de Psicologia 
da Gestão da Universidade Normal de Pequim, O especialista comentava o uso generalizado da tecnolo-
gia de medição de ondas cerebrais pelas empresas chinesas: “A venda de dados do Facebook já é sufici-
entemente má. Vigilância cerebral pode levar o abuso de privacidade a um nível completamente diferen-
te.”              Net/RM 



Dia da GNR - Guarda Nacional Republicana 
 

1911 – É criada a Guarda Nacional Republicana. 
 

A Guarda Nacional Republicana é a descendente direta da Guarda Real da Polícia (GPR) criada no princí-
pio do século XIX, passando por várias denominações até atingir a atual. 
 Guarda Real da Polícia  - foi criada em 1801 pelo Príncipe Regente D. João.. De acordo com o regula-
mento, a Guarda deveria ser formada pelos melhores soldados, escolhidos em todo o Exército, entre os 
mais robustos, firmes, solteiros, e até 30 anos de idade. «Sua Majestade quer que o Corpo da G. R. P., 
seja uma Força Nacional, que segure a tranquilidade interna da Capital», 
Era, por isso, considerado um corpo de elite. 
Guarda Municipal  - No final de maio de 1834, o Rei D. Pedro IV, pelo facto de a Guarda Real da Polícia 
de Lisboa logo no início do conflito que levou à Guerra Civil ter-se posto ao lado de D. Miguel, extingue a 
GRP, criando a GM - Guarda Municipal, de Lisboa e do Porto, com características idênticas .   
Em 1868, ambas as Guardas foram colocadas sob um Comando-Geral  instalado no Quartel do Carmo, 
no Largo do Carmo, no Chiado, em Lisboa. 
 

E é agora que começa aqui a minha história. 
 

No Largo do Carmo, ali bem perto do tal Comando da GNR, uns anos mais tarde, no antigo Palácio Vala-
dares, começa a funcionar a Escola Comercial Veiga Beirão. 
 Foi exatamente nessa escola que frequentei e terminei os meus estudos do Ensino Secundário. E foi 
também, nesse período que muitas peripécias se passaram, como é natural na vida de um estudante. 
Mas há uma que, estando relacionada com o tal quartel da GNR, “Y sus compañeros”, tem que ser aqui 
relatada. 
Houve um ano, que os ânimos dos finalistas andavam um tanto exaltados: gritaria, braços no ar de tal 
maneira que o diretor foi obrigado a chamar elementos da GNR nossos vizinhos. 
Foi o bom e o bonito. Dentro da escola, à frente da larga porta havia uma escada com alguns degraus em 
pedra mármore já bastante polida. E então, certo  GNR que,  para nos amedrontar, quis subir as tais es-
cadas com o cavalo. FOI UM DESASTRE! O cavalo escorregou e, de marcha a trás voltou para o ponto 
de partida. Bom!  Ouviram-se gritos de vitória. 
  Os guardas, não sei se entenderam o disparate daquela ação, desistiram! 
. 

LEMBRANÇAS QUE FICAM PARA SEMPRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turma finalista  da “VEIGA”  - Cá estou eu. O 3º (esqª) sentado, na 1ª fila,   
e o nosso saudoso professor/poeta Sebastião da Gama. 
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