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Tema de Capa

Os Atlantes

2009 é o Ano Internacional de Astronomia (http://www.astronmia2009.
org/) e as actividades organizadas em
Portugal pela Sociedade Portuguesa de Astronomia conjugam o interesse pela ciência e pelo património, designadamente o arranque das
celebrações astronómicas promovidas no âmbito do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios, no Panteão
Nacional, em Lisboa.
Por todo o país, têm decorrido palestras e observações astronómicas nocturnas, abertas ao público
em geral, tendo por plataforma
de observação alguns monumentos nacionais iconográficos, como o
Mosteiro dos Jerónimos, o Panteão
Nacional, o Mosteiro de Alcobaça e
o Castelo de Silves.
Respondendo ao apelo do Conselho
Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), o IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) apresenta
uma programação de sensibilização
do público para a relação entre a
ciência e o património cultural, proporcionando uma reflexão sobre o
papel da ciência (e tecnologia) no
património cultural, e incentivando
ainda a discussão sobre os potenciais benefícios e ameaças da ciência no futuro, no que diz respeito à

salvaguarda e à conservação do
património (www.cienciapt.net).
No campo da botânica, que como
se sabe é historicamente indissociável da astronomia, destaque
para as notícias desta semana no
Público (www.publico.clix.pt), que
dão conta de um ambicioso projecto para a elaboração do primeiro
Atlas Total da Flora Europeia, a ser
desenvolvido por uma mega equipa
de investigadores de toda a Europa,
com a coordenação em Portugal,
da responsabilidade do investigador
António Xavier Pereira Coutinho,
do Departamento de Botânica da
Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra. Em
paralelo a este trabalho, o docente
integra, também, a comissão responsável pela elaboração do Livro
Vermelho da Flora Portuguesa,
onde se procede à catalogação das
espécies ameaçadas no nosso país.
Este ilustre académico, meu primo,
homónimo e amigo, tem honrado
a tradição de gerações que o precederam na defesa da fauna e da
flora portuguesa através da ciência. Importa, hoje, defender o património botânico, pois este constitui
um elemento imprescindível para a
compreensão da nossa história e até
do património edificado.
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Há 400 anos, Galileu anunciava no
seu Sidereus Nuncius (“Mensageiro
das Estrelas”), que as ‘rústicas’ montanhas da Lua não diferiam das da
Terra. Abria-se uma janela à imaginação colectiva “De la Terre à la
Lune”, desde Cyrano de Bergerac a
Júlio Verne. E há já quem se interrogue se, a este ritmo de alterações
climáticas, não será previdente ir
pensando numa nova Arca de Noé,
ao estilo Atlânte de Edgar P. Jacobs.
Aparentemente, a civilização sofre
de uma deriva natural para a própria destruição. Nesse sentido, termino com a recomendação de uma
visita à Reserva Botânica do Instituto
de Agronomia (www.isa.utl.pt), na
Tapada da Ajuda. Autêntica relíquia do manto original, apesar de
se encontrar num estado de semi-abandono, este valoroso património português ao serviço da ciência resiste contra os ventos vorazes das grandes multinacionais de
OGM (Organismos Geneticamente
Manipulados).
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