NOTA DE ABERTURA

O CAMINHO PORTUGUÊS PARA O MUNDO
Há duas maneiras de olhar para a presença do primeiro homem de ciência português nos quadros da Agência Espacial
Europeia (ESA): tecendo loas ao engenho e arte "lusitanos", tão
bons como os demais; ou referin-do o facto como um exemplo
de que o caminho e a distância que nos separam da Europa
mais desenvolvida e do mundo não são intransponíveis.
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tivo e motivo de encorajamento para outros. Sublinha, também, que os "milagres" são as próprias pessoas quem os fazem,
e que a formação qualificada pode aspirar a um reconhecimento em qualquer latitude.
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dos de Setembro. Aconselhamos vivamente esta mostra do ta-
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lento, inteligência e sensibilidade do físico e poeta.
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viadas pelos nossos leitores. É, de certo modo, a resposta ao
repto, lançado na última "Gazeta", à par-ticipação dos que nos
lêem. São testemunhos que nos ajudam a melhorar o nosso
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trabalho, dando conta simultaneamente da atenção prestada ao
conteúdo da revista. Venham, pois, mais reacções.
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As habituais secções completam o "miolo" deste número.
Chamamos a atenção para o artigo de opinião de ANTÓNIO
MANUEL BAPTISTA, que parte de afirmações de José
Saramago sobre Marte para fazer uma apologia da ciência.
Boas férias e até Setembro!

PS) Como o leitor pode ver, houve uma alteração gráfica neste número resultante da transferência do "design" e impressão da Gazeta para
Coimbra, por razões de economia e operacionalidade. Às empresas
Lupa e TexType, que fizer-am a revista em Lisboa, são devidos os
melhores agradecimentos pelo empenho e profissionalismo que colocaram no seu trabalho.

