Grupo de Estudos de Matemática e Ciências de Computação

Editorial

Edição de Outubro de 2004

Conteúdo

Ora cá estamos nós para mais uma edição do Raio-X. Alguns
percalços não nos permitiram concluir o ano lectivo anterior
como desejávamos, mantendo uma edição bi-mensal. Problemas monetários, como seria de esperar.
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Embora esta revista tenha muito mais texto do que imagens,
leiam-na que vale a pena. Não é tão técnica quanto desejarı́amos, mas nem tudo o que se quer é possı́vel!
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Falamos de Matemática Discreta II, voltamos a ter uma entrevista, um artigo em Inglês sobre o enterro da gata (de morrer
a rir) e um artigo sobre o MOOsaico, algo que todos deviam,
no mı́nimo, conhecer.
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Alberto Simões
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A Entrevista
Orlando Ricardo Costa
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O MOOsaico
Gandalf
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Aproveitamos também para vos informar do novo plano curricular do curso, e da nova página da Licenciatura. Por falar em
novidades, o nosso director de curso tornou a mudar. Agora,
é o professor Luı́s Pinto, do Departamento de Matemática.
Ainda em relação à nossa licenciatura, agora temos uma página web, como já tinha sido publicitado. Visitem-na em
http://lmcc.di.uminho.pt.
Antes de nos despedirmos, relembramos que este jornal É
VOSSO!!!. Vai daı́ que, se quiseres escrever e opinar, força!
Envia-nos os teus artigos ou comentários para: raio-x@di.
uminho.pt.
Finalmente, bom inı́cio de ano lectivo para todos! Aproveitem
para se divertirem, mas não se descuidem nos estudos. Até à
próxima!!
A equipa
raio-x@di.uminho.pt

Enterro da Gata’98
Jocelyn Paine

11

Crı́tica Cultural
14
Um Livro: O Mistério do Bilhete de Identidade e Outras Histórias
Anedotas

15

Passatempos
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Cunha & Gomes - Informática, LDA
tel: 253.515205 — centro comercial Triângulo, lj 10
4810-525 Guimarães

Direitos de cópia sobre os artigos c 2003-2004 pelos respectivos autores.
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Agenda
Brevemente
No dia 6 de Outubro, realizar-se-á (ou já se terá realizado?) uma Assembleia Geral do GEMCC na qual se
marcou a data de eleições para os corpos directivos do
GEMCC. Informa-te e vota!
28 de Fevereiro de 2005 a 2 de Março de 2005
Durante estes três dias realizam-se as JOIN’05 organizadas conjuntamente pelo GEMCC e pelo CeSIUM. Contamos convosco neste importante evento para o vosso curso.
lar muito do raciocı́nio matemático e servindo de base a
ferramentas de especificação, verificação e codificação de
programas.

Uma disciplina da LMCC
Nota: relembramos que esta disciplina faz parte do plano curricular antigo da nossa licenciatura.

A Lógica tem vindo a afirmar-se como uma disciplina importante não só no domı́nio da Matemática como também
no domı́nio das Ciências da Computação. No primeiro
caso, a sua influência passa quer pela atenção que presta
aos princı́pios usados no raciocı́nio matemático e ao modo
como os seus objectos de estudo são definidos quer pelas aplicações que encontra noutras áreas da Matemática.
Em Ciências da Computação, a Lógica assume também
uma inegável importância. Por um lado, a Lógica temse revelado uma base adequada na fundamentação das
Ciências da Computação. Por outro lado, a Lógica encontra variadas aplicações em Ciências da Computação,
constituindo mesmo a base de algumas linguagens de especificação e de algumas linguagens de programação. É,
pois, natural a presença de estudos em Lógica na Licenciatura em Matemática e Ciências de Computação, o que,
na verdade, acontece desde a criação da Licenciatura, em
1985.
No actual plano de estudos da Licenciatura, a iniciação
aos estudos em Lógica é efectuada na disciplina de Matemática Discreta II. O programa desta disciplina contempla o estudo do Cálculo Proposicional e do Cálculo de
Predicados de Primeira Ordem da Lógica Clássica, bem
como um breve estudo sobre lógicas com igualdade. Se
por um lado o Cálculo Proposicional pode ser visto como
um passo intermédio na direcção do Cálculo de Predicados, ele motiva por si próprio problemas importantes em
Ciências de Computação — pense-se por exemplo no problema da satisfação de fórmulas e na caracterização que
este permite do problema da igualdade entre as classes de
complexidade P e N P . O Cálculo de Predicados apresenta já uma elevado poder expressivo, permitindo mode-

A disciplina de Matemática Discreta II tem, assim, por
grande objectivo a introdução da linguagem do Cálculo
Proposicional e do Cálculo de Predicados de Primeira Ordem da Lógica Clássica, bem como a introdução dos métodos semânticos e métodos dedutivos (baseados em formalismos de dedução natural) empregues no estudo destas
duas lógicas. Em simultâneo, a disciplina de Matemática Discreta II deve lançar bases sólidas para os outros
estudos em Lógica a efectuar ao longo da Licenciatura,
designadamente nas três disciplinas de Elementos Lógicos
de Programação.
O livro Logic and Structure, escrito por Dirk van Dalen, constitui uma referência bibliográfica adequada para
acompanhamento da disciplina de Matemática Discreta
II. Este livro aborda os vários assuntos previstos no programa da disciplina, colocando-os ao nı́vel de um primeiro
curso em Lógica, podendo nele encontrar-se uma vasta colecção de exercı́cios.
Professor Luı́s Pinto
luis@math.uminho.pt

Problemas Matemáticos
As soluções serão apresentadas no próximo número do Raio–
X. Usa o sı́tio do GEMCC para discutir os problemas e as
várias formas de os resolver.

Soluções do número anterior
A moeda falsa
De um conjunto de 12 moedas aparentemente iguais, temos que descobrir qual delas é falsa. Sabemos que o seu
peso difere das verdadeiras, mas não sabemos se é mais
pesada ou mais leve. Temos um balança de pratos iguais
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e apenas três pesagens. Denominemos as moedas pelas
letras de A a L para facilitar a apresentação do resultado.
1. pesamos A, B, C, D num dos pratos e E, F, G, H no
outro. Se A, B, C, D = E, F, G, H, então A, . . . , H
são verdadeiras e a falsa é uma entre I, J, K, L. Neste
caso passamos para 2. Caso contrário, um dos pratos é mais pesado. Vamos supor que A, B, C, D >
E, F, G, H. O caso inverso é idêntico. Passar para
5.

•

44
44

= 1;

•

4
4

4
4

+

• 4+

= 2;

√

4. pesar I e A. Se I = A, J é falsa. Caso contrário, I
é falsa.
5. neste ponto, sabemos que I, J, K, L são verdadeiras
e que A, B, C, D > E, F, G, H. Pesamos A, B, E
contra C, D, F . Se A, B, E = C, D, F passamos
para 6. Se A, B, E > C, D, F passamos para 7.
Se A, B, E < C, D, F vamos para 8.
6. se A, B, E = C, D, F então estas são todas verdadeiras. Como também sabemos que I, J, K, L são
verdadeiras, então a falsa é uma entre G, H. Fazemos a terceira pesagem: G e uma das verdadeiras
(A, por exemplo). Se G = A então H é falsa. Caso
contrário, G é a falsa.

4
4

= 7;

• 4 + 4 + 4 − 4 = 8;
• 4+4+

4
4

• 4+4+

√4
4

= 9;
= 10;

Alberto Simões
ambs@cpan.org

2. pesamos I, J contra A, B: se I, J = A, B, a falsa é
uma entre K, L (passar para 3); se I, J 6= A, B a
falsa é uma entre I, J (passar para 4);
3. pesar K e A. Se K = A, L é falsa. Caso contrário,
K é falsa.

4 + 4 − 4 = 6;

• 4+4−

4 + 44 = 3;
√ √
• 4−4+ 4+ 4 = 4;
√
√
• 4 × 4 + 44 = 5;
• 4−

√

Novos problemas
Quantas flores tenho, se todas elas são rosas, excepto
duas, todas são tulipas, excepto duas, e todas são margaridas excepto duas?

Começa com meio copo de chá, e meio copo de café. Pega
numa colher de sopa de chá e mistura no café. Pega numa
colher de sopa desta mistura, e junta de volta no chá.
Qual dos copos contém mais do seu conteúdo original?

Dois homens estão numa bifurcação da rua. Um dos caminhos leva-os para Umlugarououtro; o outro leva-os à
Cidadequenãoexistee. Um dos homens responde sempre
a verdade a perguntas do tipo sim/não. O outro mente
sempre que lhe perguntam algo to tipo sim/não.

7. aqui sabemos que A, B, E < C, D, F e que A, B, C, D > Realizando apenas uma pergunta do tipo sim/não, conseE, F, G, H. Daqui sabemos que ou E é mais leve, gues determinar o caminho para Umlugarououtro?
ou C ou D é mais pesado. A terceira pesagem é C
contra D. Se C = D, E é falsa. Se C < D é D a
mais pesada (e falsa), e se C > D, é a C que é mais
pesada (e falsa).
8. temos que A, B, E > C, D, F e que A, B, C, D >
E, F, G, H. Então A ou B é mais pesada, ou F é
mais leve. Nesta terceira pesagem, se A = B a falsa
é F . Se A > B é A a falsa (e mais pesada). Se
A < B temos B mais pesada (e falsa).

Selecção de Ligações

Espero que tenham consegui seguir o esquema. Se não,
desenhem um esquema!

Os quatro quatros
Neste problema sugerı́amos que seria possı́vel escrever expressões matemáticas usando exactamente quatro quatros
para obter qualquer um dos números de zero a dez (e foi
dado o exemplo 44 − 44 = 0)1 :
1 note-se

que estes são apenas exemplos — existem muitas outras
formas de obter estes números

http://www.ruby-lang.org/
Esta é uma nova linguagem de scripting, desenhada originalmente no Japão e que agora é desenvolvida cooperativamente em todo o mundo. Mais recente do que o Perl
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e de que o Python, o Ruby inspirou-se nestas duas linguagens para desenhar esta interessantı́ssima linguagem
orientada a objectos.

of Perl”. Seguiu-se Amsterdão (“Security and Perl”), Munique (“The Science of Perl”) e Paris. Este ano, realizouse na Irlanda do Norte, em Belfast, sob o tema “Perl for
Profit”.
A conferência junta um grande número de aficcionados
(digamos, geeks) que se juntam para conviver, beber cerveja, discutir ideias e assistir a sessões técnicas.
Na YAPC, discute-se o uso de Perl na indústria bem como
na investigação, qual o estado da comunidade e qual o
plano de evolução do Perl.

http://www.mutopiaproject.org/
Este projecto pretende a construção de uma biblioteca de
partituras musicais, livremente disponı́veis. As músicas
estão todas escritas usando o mesmo sistema, o LilyPond.

A YAPC deste ano teve a presença de Alison Randal, coautora do livro Parrot e Perl 6, e um momento especial
na despedida ao Simon Cozens que o ano passado esteve
nas JOIN: abandonou a vida de programador para ser
missionário.
No próximo ano, 2005, a YAPC::EU vai ser realizada em
Braga, na Universidade do Minho, algures em Setembro.
Embora não seja uma conferência tão barata como as
JOIN, garanto-vos que será uma experiência inédita.
Podem encontrar mais informação sobre a YAPC::EU em
http://www.yapceurope.org/.
Alberto Manuel B. Simões
ambs@cpan.org

Programação Minimalista

http://www.mersenne.org/
Esta é a página dos números primos de Mersenne. Estes números primos são baseados na conjectura de que
2p − 1 é primo para p primo. Esta conjectura não é
verdadeira mas continua a ser usada para encontrar os
maiores primos conhecidos. O último encontrado é o 40o
primo de Merssene: 220996011 − 1. Este pequeno número
tem uns mı́seros 6 320 430 dı́gitos que podes obter em
http://www.mersenne.org/prime6.txt (cuidado! são 6
Megas!).

Tenta resolver o problema que a seguir te propomos numa
linguagem de programação à tua escolha. Para que seja
possı́vel declarar um vencedor, cada concorrente (de qualquer curso) pode enviar no máximo uma solução até 31 de
Dezembro. As soluções serão classificadas em duas categorias: menor número de caracteres usados; maior eficiência.
Envia-a para raio-x@di.uminho.pt, devidamente identificada.

Edição Anterior

YAPC::EU::2004
A YAPC (Yet Another Perl Conference) é o nome dado a
uma conferência de Perl. Dado o interesse geral pela linguagem Perl, a YAPC tem vindo a ser dividida em zonas.
A YAPC::NA (NorthAmerica), a YAPC::EU (Europe) e
outras.
A YAPC::EU é realizada anualmente, numa cidade Europeia. Iniciou em 2000, em Londres, sob o tema “The Art

Na edição anterior, pretendia-se implementar um algoritmo de Soundex aplicado independentemente a cada linha do stdin. A codificação proposta envolvia a tradução
de cada palavra para uma série de dı́gitos, em que cada
dı́gito representa uma letra:
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

representa:
representa:
representa:
representa:
representa:
representa:

B,
C,
D,
L
M,
R

F, P, V
G, J, K, Q, S, Z
T
N
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E em que as letras A, E, I, O, U, H, W e Y não são
significativas, e letras repetidas (com o mesmo dı́gito) são
representadas por uma única instância desse dı́gito.
Logo de inı́cio este enunciado tem um problema que só
foi notado à medida que fomos recebendo e comparando
as soluções: não há qualquer regra para o caracter “X”.
Desta forma, optamos por não usar o caracter “X” nos
testes.
Desta vez não vou explicar os vários enunciados, mas mais
uma vez, foi o José Alves de Castro a apresentar a solução
mais curta, e mais uma vez, em Perl:
1
2
3
4

#!/usr/bin/perl -p
$_=lc$_;
y/bfpvdtlmnrcgjkqsz/11113345562/s;
y/aeiouhwy//d
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bastante semelhante (68 caracteres) foi apresentada pelo
professor Rui Mendes que se transcreve abaixo:

1
2

6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

#!/usr/bin/perl -p
$_=lc$_;
y/bfpvdtlmnrcgjkqsz/11113345562/s;
s/[a-z]//g
#!/usr/bin/perl -p
$_=lc$_;
y/bzdlnrfpvtk-mcgqs/1-611132-52/s;
y/a-z//d

22455 12623 1

1
2
3
4

main(){char p[26]="01230120022455012623010002";
int c,s,a=’z’;
while((c=tolower(getchar()))>0)
{s=isalpha(c)?p[c-’a’]:c;
(s!=’0’&&s!=a)?putchar(a=s):(a=s);}}

Esta solução corre em 0.068 segundos no ficheiro de teste,
enquanto que a solução em Perl demora 0.247 segundos.
Espera-se que qualquer aluno da nossa licenciatura consiga ler esta solução (se for caloiro, que espere mais uns
mesitos :-P).
Alberto Simões
ambs@cpan.org

#!/usr/bin/perl -p
$_=lc$_;
y/bzdlmrfpvtncgjkqs/1-6111352/s;
y/a-z//d
#!/usr/bin/perl -p
$_=lc;y/bzdlmrfpvtncgjkqs/1-6111352/s;y/a-z//d

Uma pequena explicação da primeira solução (as outras
são facilmente deductiveis com alguma atenção): converter cada linha em minúsculas (comando lc), converter
letras para números eliminando repetidos, e remover as
restantes letras.
Assim sendo, a solução vencedora em tamanho tem apenas 66 caracteres. Embora assim seja, uma outra solução

2#s;y# ##d

Na revista anterior também foi pedidas soluções eficientes e, uma vez que os alunos não concorrem, o professor
Jorge Rocha mandou a seguinte solução em C com 156
caracteres:

5
5

#!/usr/bin/perl -p
$_=uc;y#A-Z# 123 12

Problema desta Edição
É comum, ultimamente, abreviar as palavras “localization” para “l10n” e “internationalization” para “i18n”. Pretende-se um filtro que leia um texto do STDIN e imprima
para o STDOUT o texto comprimido (apenas palavras
com três ou mais caracteres).
Por exemplo, esta frase seria transformada em:
P1r e5o, e2a f3e s3a t10a em:
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Ao invés de, tal como acontece agora, seleccionar uma ou
mais disciplinas de um determinado conjunto de opções,
o aluno deverá então escolher (pelo menos) dois destes
blocos. Desta forma garante-se uma certa coerência da
formação do aluno sem perder o carácter especı́fico que o
actual plano de estudos permite.
A área das TI, na sua vertente aplicacional, é muito vasta.
A estruturação da formação avançada nestes blocos permitirá ao alunos seleccionar duas entre um vasto leque de
linhas de formação. Mas espera-se que, depois de concluir a licenciatura, os alunos completem a sua formação
frequentando outros blocos. Além disso esta área é de
rápida expansão e consequente desactualização. A disponibilidade destes blocos para licenciados servirá como
garantia da sua formação/actualização pós-graduada.
A gestão da inscrição dos alunos nestes blocos deve garantir a implementação do modelo aqui apresentado. Em
particular deve ter-se em consideração que estes blocos
são oferecidos como se de uma única disciplina se tratasse, não podendo ser compostos por disciplinas avulso
de outros blocos.

Reestruturação da LMCC
A presente reestruturação tem como ponto de partida a
estruturação dos nove semestres da licenciatura em três
fases, correspondentes a estádios de formação diferentes:
Básica constituı́da pelos três primeiros anos;
Intermédia formada pelo quarto ano;
Profissionalizante composta pelo estágio curricular no
último semestre.
A primeira fase constitui o cerne do curso e versa os aspectos fundamentais das ciências da computação. Há,
nesta fase, uma preocupação particular em balancear o
peso relativo das disciplinas leccionadas pelos dois departamentos especı́ficos do curso. A procura deste equilı́brio
reflecte a própria filosofia do curso: uma licenciatura em
TI com uma sólida fundamentação matemática.
No quarto ano da licenciatura há duas disciplinas obrigatórias: Métodos Formais de Programação e Teoria das
Categorias. Estas disciplinas são de alguma forma representativas da formação intermédia nas duas áreas principais do curso: Informática e Matemática. Para além destas duas disciplinas, o quarto ano da licenciatura, que se
pretende tenha uma forte componente aplicacional, será
organizado em blocos de quatro disciplinas (duas disciplinas em cada semestre), coerentes entre si. Estas devem
fornecer ao licenciado uma formação mais especializada
em algumas áreas chave das TI e matemáticas aplicadas.

O actual plano de estudos integra a realização de um estágio numa empresa ou de um projecto individual na Universidade ou em institutos de investigação. Esta componente tem provado ser útil, tanto na integração dos licenciados no mercado de trabalho como na avaliação da
qualidade do ensino ministrado. Além disso, e em muitos casos, este projecto tem servido como um importante
ponto de contacto dos departamentos especı́ficos com a
indústria e outros centros de investigação.
Tal como tem vindo a acontecer em muitas das licenciaturas recentemente remodeladas na Universidade do Minho,
a presente reestruturação aproxima o curso das recomendações de Bolonha, mas reafirma a importância do estágio
curricular, mantendo-o como parte integrante do curso.
O modelo aqui proposto está a ser adoptado também na
reestruturação da Licenciatura em Engenharia de Sistema
e Informática. Este facto vem reforçar a validade deste
modelo pois permite que os blocos (aplicacionais) oferecidos nos vários cursos sejam acessı́veis aos alunos de outras
licenciaturas.
Espera-se que o eventual sucesso deste modelo possa influenciar as outras licenciaturas em TI da Universidade do
Minho, contribuindo desta forma para uma abordagem
coerente desta área cientı́fica.
A presente proposta entra em vigor no ano lectivo de
2004/2005 e será aplicada gradualmente e por isso não
afectará os alunos já inscritos desde que tenham aproveitamento. Durante dois anos lectivos poderão ser realizados exames das disciplinas do antigo plano de estudos para
que os alunos já inscritos possam terminar a licenciatura
nesse plano.
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Disciplina
Álgebra Linear
Matemática Computacional
Programação Funcional
Tópicos de Matemática
Total 1o Semestre
Arquitectura de Computadores
Cálculo
Matemática Discreta
Programação Imperativa
Teoria das Linguagens
Total 2o Semestre
Total 1o Ano
Algoritmos e Complexidade
Análise
Comunicações por Computador
Estruturas Algébricas
Lógica
Total 3o Semestre
Cálculo de Programas
Lógica Computacional
Processamento de Linguagens e Compiladores
Programação Orientada aos Objectos
Sistemas Operativos
Total 4o Semestre
Total 2o Ano
Análise Numérica
Bases de Dados
Computabilidade
Geometria
Programação Concorrente
Total 5o Semestre
Computação Gráfica
Processos e Concorrência
Semântica da Programação
Teoria das Probabilidades
Teoria dos Números Computacional
Total 6o Semestre
Total 3o Ano
Teoria das Categorias
Opção 1.1
Opção 1.2
Opção 2.1
Opção 2.2
Total 7o Semestre
Métodos Formais de Programação
Opção 1.3
Opção 1.4
Opção 2.3
Opção 2.4
Total 8o Semestre
Total 4o Ano
Estágio

Escolaridade
TP P SE
3
0
2
0
1
2
3
0
20
2
2
0
3
3
0
2
3
0
2
1
2
2
2
0
24

Área
AL
AN
LP
LN

Dep
DMat
DMat
DI
DMat

T
3
2
2
2

Arq
AN
ED
LP
TL

DI
DMat
DMat
DI
DMat

AC
AN
RC
AL
LN

DI
DMat
DI
DMat
DMat

2
3
2
3
2

1
3
0
3
2

FC
SP
PL
LP
SO

DI
DI
DI
DI
DI

2
2
2
2
2

1
1
1
1
0

2
0
2
0
0
25
2
2
2
2
2
24

EN
BD
AC
GT
FC

DMat
DI
DMat
DMat
DI

2
2
2
2
2

3
2
2
2
0

CG
SP
SP
EN
LN

DI
DI
DI
DMat
DMat

2
2
2
2
2

2
2
2
3
2

0
0
0
0
2
21
0
0
0
0
0
21

AL
(a)
(a)
(a)
(a)

DMat
(a)
(a)
(a)
(a)

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

FC
(a)
(a)
(a)
(a)

DI
(a)
(a)
(a)
(a)

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20

0

0

(a) Dependente do bloco em questão
Tabela 1: Plano de Estudos da nova LMCC

0

30

UC
5,0
3,5
3,5
4,0
16,0
3,5
5,0
4,0
3,5
3,5
19,5
35,5
3,5
5,0
3,0
5,0
3,5
20,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
17,0
37,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,0
17,5
3,5
3,5
3,5
4,0
3,5
18,0
35,5
3.5
3,5
3,5
3,5
3,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
17,5
35,0
15,0

ECTS
9
5
8
8
30
5
7
6
6
6
30
60
6
7
5
7
5
30
6
6
6
6
6
30
60
6
5
6
7
6
30
6
6
5
6
7
30
60
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
60
30
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RX: E agora que já és licenciado, olhas para trás e vês
que...?

A Entrevista
Nesta edição entrevistamos o Orlando Ricardo Costa, um
jovem licenciado de MCC, que tem já um vasto conjunto de
experiências para partilhar connosco.
RX: Como vieste parar a LMCC? Foi a tua primeira opção, ou simplesmente aconteceu?
ORC: Incrivelmente foi a minha quinta opção; a primeira
era Economia. Mas decidi vir na mesma, e passado algum
tempo, mesmo com a possibilidade de permutar, optei por
continuar. A razão desta decisão teve que ver com a forma
como nessa altura as cadeiras de informática eram ensinadas: fiquei muito bem impressionado nesse ano, penso
que depois nunca mais foi igual. As cadeiras de matemática pelo menos foram sempre iguais, um desastre o tempo
todo.
RX: Como foi o teu ano de caloiro? Quais são as recordações que guardas?
ORC: Uma impressão muito forte foi a chuva, que Inverno
terrı́vel o bracarense! E depois os jantares de curso, alguns
bem presentes na minha memória. Lembro-me também
das poucas aulas que assisti, de matemática, aulas em
que não sabia muito bem o que estava lá a fazer. A dada
altura deixei de ir pois o resultado era igual.
RX: Quais eram as tuas expectativas, na altura, em relação ao curso?
ORC: A imagem que os mais velhos deixavam nos caloiros era demasiado negativa, muitos baixavam os objectivos com medo dos cadeirões e monstros adamastores afins.
A verdade é que existem etapas difı́ceis mas não devemos
deixar essa imagem de derrota antecipada nos outros. De
qualquer modo, isso na altura não me afectava, vivia num
mundo à parte, frequentava apenas as cadeiras de informática e não queria saber das restantes. Nem me passava
pela cabeça o que iria fazer no final do curso, era uma
altura em que isso parecia um momento distante.

ORC: Vejo expectativas não cumpridas e alguma frustração por não ter ajudado a melhor o “sistema”. Vejo que
as coisas podiam ter sido muito diferentes, com responsabilidades para alunos e professores. As pessoas vivem
num mundo muito pequeno e pensam que este curso é um
grande curso, que os poucos que saem são muito bons,
que o departamento de Informática tem investigação de
grande nı́vel, idem para o de Matemática, etc. A verdade é que este curso tem muito pouco reconhecimento
e a formação que oferece aos licenciados é proporcional
à motivação pessoal do aluno. Enquanto não existir uma
vontade conjugada entre os departamentos e, mais importante, entre as pessoas que o compõem para se certificarem
da qualidade dos seus licenciados, não serve de muito possuir esta licenciatura relativamente a outras. Talvez para
investigação, mas não sou a melhor pessoa para o afirmar.
É preciso um grande factor distintivo, tal como um selo de
qualidade, que fizesse com que qualquer aluno desejasse ir
para MCC, e qualquer empresa aceitasse sem reservas um
seu licenciado. E isso não se consegue simplesmente aumentando a exigência nos exames, consegue-se alterando a
forma de ensinar. Infelizmente não é problema único desta
licenciatura, nem desta universidade, é transversal à muitas universidades portuguesas. É pena, porque existe um
potencial enorme que está a ser desperdiçado com custos
para todos. É necessária um grande revolução no ensino
superior, que talvez vá demorar anos a ser efectuada, pois
trata-se sobretudo de uma revolução de mentalidades. Eu
costumo comentar, sem qualquer motivação polı́tica e sem
reivindicar autoria, que o 25 de Abril não chegou ao ensino
superior português.
RX: Estiveste um ano fora a estudar. Conta lá como é
que isso foi!
ORC: Inesquecı́vel, sobretudo pelas pessoas, é muito bom
estar num ambiente internacional, na universidade de Aberdeen havia estudantes de quase todos os pontos do globo:
EUA, China, Índia, Curdistão, Rússia, Polónia, Itália,
Ilhas Seychelles, etc. E criam-se laços de amizade, imagina que ainda mantenho contacto com algumas das pessoas que conheci! É um intercâmbio fabuloso. O outro
aspecto que queria salientar é o ensino e a qualidade humana das pessoas que trabalham nele, a visão e modo
como o interpretam é diametralmente oposta à nossa. Eu
frequentei cadeiras de matemática e informática, e em
todas fiquei positivamente impressionado. Por exemplo,
uma vez cheguei a uma aula prática algo atrasado, pois
tinha feito quase uma directa para entregar um trabalho
de informática. Para meu espanto (e horror, pensei na
altura), para além do professor das práticas, também estava o docente da cadeira. É que para além do facto de
ter chegado atrasado, não levava comigo qualquer material de estudo, nem caderno, nem apontamentos, nada,
apenas material para escrever e papelada de informática.
Quando dei conta disso já me tinha sentado, e quando já
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equacionava sair, veio o docente ter comigo e perguntarme como estavam as coisas. Com grande embaraço lá
expliquei o sucedido, e porque que não trazia comigo nenhum material. Quando já esperava no mı́nimo uma reprimenda, o docente emprestou-me algumas folhas, arranjoume os enunciados dos problemas, sentou-se ao meu lado
e explicou-me alguns conceitos dos quais eu já não estava
recordado, necessários para aquele tema. Incrı́vel, não é?
Imagina só o que teria sido isto numa qualquer aula de
matemática do nosso curso...eu nem preciso de imaginar
porque já presenciei a mesma coisa por motivos diferentes, e garanto-vos que o docente não teve uma reacção
simpática. E o impacto que causou em mim motivou-me
a continuar com mais prazer. Cá na nossa universidade
bem sabemos o que disso poderia resultar, em diversas
situações vi alunos deixarem de ir às aulas pela atitude
incompreensı́vel e autista dos docentes. E nunca vi ninguém a queixar-se que tinha pouco tempo para investigação, pois por vezes tenta-se passar a ideia dos “coitados
dos docentes, têm-se que dedicar a outras tarefas mais
nobres que não a docência”! Outro pormenor muito importante é que os alunos têm uma palavra a dizer acerca
dos professores, e por sinal muito importante. Basta dizer
que a meio de 1 semestre o professor de uma cadeira foi
substituı́do pela insatisfação que gerou nos alunos, principalmente a maneira incompreensı́vel como abordava os
assuntos, e pelo desfasamento de determinadas matérias
relativamente à cadeira em questão. Os alunos fizeram
um baixo-assinado, que foi avaliado por uma espécie de
“comissão de ensino superior”, sendo então analisados e
considerados justos os motivos invocados! Se tal fosse
possı́vel no nosso curso, e comparando a qualidade daquele docente com os nossos, não imaginas a quantidade
de cadeiras que fica órfã. A esta distância, posso dizer que
o conteúdo de algumas cadeiras que assisti no nosso curso
é completamente desprovido de substância, puro desperdı́cio de tempo.
RX: Porque decidiste fazer o teu estágio no estrangeiro?
ORC: A razão porque decidi fazer um ano Erasmus foi
porque estava muito insatisfeito com a forma com as coisas
estavam a decorrer aqui, e estava convicto que as coisas
podiam ser diferentes. Depois de ter confirmado isso pela
experiência em Aberdeen, surgiu a hipótese do estágio em
Eindhoven. Nem hesitei, pois deste modo também poderia avaliar possı́veis diferenças no mercado de trabalho
nacional e internacional. Além do mais, fiquei com muita
vontade de viajar e de estar em ambientes com pessoas de
diferentes nacionalidades. Em geral, essas pessoas apresentam uma abertura de espı́rito que facilita o contacto
e contrasta bastante com o meio onde habitualmente nos
movemos. Não foi uma experiência tão marcante, mas
gostei muito de ter lá estado.
RX: Achas que se tivesses feito o teu estágio cá, em Portugal, que o teu percurso no mercado de trabalho ia ser
muito diferente?
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ORC: Posso dizer que ambas as experiências pesaram na
selecção feita para o meu 1a emprego após o estágio, na Siemens, pois na altura foi-me dito algo que não vou esquecer: “apesar do curso ter sido efectuado na universidade
em que foi, nota-se um esforço do candidato em colmatar
essa lacuna com experiências além-fronteiras que o valorizassem”... nem imaginas como me senti. Mas tarde percebi que na Siemens valorizam bastante os cursos do Técnico, que é a grande fonte de mão-de-obra da Siemens. Se
por acaso tiveres oportunidade de contactar com alguém
que frequenta ou frequentou um dos cursos do IST, talvez
possas entender melhor a razão. Mas independentemente
de ser uma mais-valia profissional, uma experiência desse
tipo é sobretudo uma mais-valia pessoal sem preço.
RX: E agora, o que estás tu a fazer?
ORC: Neste momento estou num perı́odo de transição,
pois estou de saı́da do meu actual emprego aqui em Braga
(dá-se voltas e voltas e acabo por regressar à minha 2a cidade de acolhimento). De momento não te posso revelar
mais pormenores, apenas posso adiantar que vou aproveitar as férias para descansar e reflectir...
RX: Quais são os conselhos que dás a um actual caloiro?
ORC: Que tenham uma atitude crı́tica perante tudo o que
se vos coloca, e equacionem se a vossa escolha é mesmo
para cumprir. Nesse caso, dêem o máximo e seja exigentes, o sistema de ensino existe com um propósito e é
preciso que ninguém se esqueça disso. É bom insistir nas
matérias de base, que por vezes são descuradas na parte
informática, contactem com outros colegas de outros cursos da área para saber as diferenças. Reflictam também
sobre as vossas saı́das profissionais, o mercado pode não
estar fácil quando saı́rem do curso, e é preciso estar preparado para todos os cenários. Que competências acham
que vai ser necessário ter nessa altura? Valerá a pena
lutar por mais um emprego, ou será melhor pensar num
negócio autónomo?
RX: E a um aluno finalista?
ORC: Ao não ser que siga uma carreira de investigação,
sugiro que ganhe o maior conhecimento possı́vel noutras
áreas, tais como gestão, marketing, finanças, etc. São
mais-valias num mercado competitivo como das tecnologias de informação.
RX: E aos restantes de nós?
ORC: Os mesmos que dei aos caloiros e finalistas, ou
acham que são mais que os outros?
Magda Joana Silva
mjs@di.uminho.pt
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O MOOsaico
O MOOsaico acaba de fazer oficialmente 10 anos no passado dia 7 de Janeiro de 2004. Mas o que é isto de MOO?
A descrição clássica é a de que é um ambiente virtual baseado em texto. Ambiente virtual? Cada utilizador está
representado por uma personagem sua que define e veste
como lhe apetecer. Com ela pode movimentar-se de lugar
em lugar, a pé ou por transportes e manipular objectos
que encontre ou que lhe sejam apresentados. E em texto
? Mas ninguém usa texto na actualidade não é ? Errado.
Esta asserção está a léguas da verdade. O exemplo mais
básico é o antiguinho IRC (Internet Relay Chat) que continua e continuará a ser em texto e mantém milhares de
utilizadores. A rede portuguesa PTnet2 tem picos diários de mais de 20 mil pessoas ao mesmo tempo ligadas.
Embora o mais conhecido cliente de IRC que se chama
mIRC tenha janelas e uns icons continua a ser tudo em
texto. O MOO tem mais essa vantagem. Não precisas de
um cliente! Podes-te ligar de qualquer parte do mundo
de qualquer tipo de computador, PDA ou outro dispositivo que consiga efectuar ligações. E encontras o telnet
em todo lado - o mais simples cliente. Esta é uma das
grandes vantagens em relação a AIM/ICQ e MSN. Naturalmente que se queres ter uma melhor interacção deves
utilizar um cliente de MOO, mas isto não te limita pois
podes fazer tudo sem ele. Assim, comandas a tua personagem escrevendo os verbos das acções e simulações que
pretendes que ela faça.
Mas com estas comparações todas será então o MOO um
servidor de chat ? Se assim fosse não se teria mantido
estes anos todos. A capacidade de personalizar e alterar
tudo o que rodeia a personagem tem sido fundamental
para manter pessoas. A facilidade de criação de coisas
novas ajuda a manter um espı́rito de comunidade. Cada
um sente que o que está a usar foi feito por outra pessoa
da comunidade e que pode ajudar a melhorar isso. É por
isto que o MOO tem sido usado ao longo destes anos como
uma ferramenta cooperativa e educacional. Facilmente
encontram numa busca na Internet referências às várias
vertentes educacionais de MOO: ajuda a outras lı́nguas,
escrita, leitura, partilha de conhecimentos, trabalho de
grupo, socialização e cultura. O próprio MOOsaico vem
referenciado em vários livros. Desde o ”Roteiro Prático
da Internet”do deputado José Magalhães, passando por
”Tratamento das Lı́nguas por Computador ”3 da Editorial
Caminho, e até em livros estrangeiros como ”Reconceptualizing Teaching Practice”4 de Mary Lynn Hamiltron. O
exemplo máximo das potencialidades já desenvolvidas e
testadas em termos cooperativos é o novo produto da Microsoft, o Microsoft c Office Live Meeting. Pavel Curtis, o
2 http://ptnet.org/

pai do LambdaMOO formou uma empresa5 para explorar
as potencialidades de um sistema como o MOO integrado
com as aplicações mais usadas pelos utilizadores. O seu
produto foi comprado pelo gigante de Redmond. É claro
que o MOOsaico não tem essa integração mas em menor
escala faz o seu papel.
Mas porque é que foi criado ? Só mesmo um bocadinho
pequenino de história. A long, long time ago in a galaxy
far far away... Não propriamente, mas em Outubro de
1993 foi lançado pela primeira vez o MOOsaico onde só
se ligavam algumas pessoas conhecidas. Foi um tempo de
aprendizagem para os wizards (nome dado aos administradores de MOO) e um grupo de amigos saberem o que
era isto de MOO. Gostaram tanto que foi logo decidido
ter de se abrir a todas as pessoas, quer da Universidade
do Minho quer externas. As potencialidades saltavam à
vista, e ser só para os alunos da UM era muito restritivo.
Com a ajuda de um docente foi instalado numa máquina
do Departamento de Informática e anunciado ao mundo
em 7 de Janeiro de 1994. Convém notar aqui a importância do servidor estar alojado no DIUM. Naquele tempo os
alunos não tinham acesso internacional à Internet. O MOOsaico também serviu para a comunidade discente sair da
sua ilha e atravessar oceanos. Como o interface era bilingue desde o inı́cio atraiu portugueses e pessoas de outros
paı́ses.
Os anos que se seguiram chegaram a uma época de ouro
do MOOsaico. Nessa evolução muitas comunidades foram
criadas dentro do MOOsaico. Devido ao seu estilo de ambiente e cada pessoa poder gerar coisas novas atraiu muitos alunos das universidades portuguesas. Talvez pela região onde se encontrava alojado e o grupo maior de personagens ser da UM criou-se um forte triângulo de contacto
entre Braga, Guimarães e Porto tendo no meio Famalicão. A proximidade destas cidades fez deslocar ”excursões”entre as cidades para verem in loco com quem desenvolviam temas, conversavam, tiravam dúvidas de matérias
e naturalmente, batiam coros. Enganem-se no entanto se
acham que se limitava a pessoas do norte do paı́s. Os
grupos iam desde Vila Real, Aveiro, Coimbra, Lisboa e
Algarve. Com as ferramentas que existem no MOOsaico
para grupos de discussão todos ficavam com alguma ideia
da realidade de outras universidades.
Mas não foi só a nı́vel nacional. A quantidade de personagens não portuguesas era também elevada. Ou por
terem curiosidade dos portugueses, ou por gostarem do
espı́rito do MOOsaico, ou por terem sido convidados por
várias personagens a participar criaram também forte dinamismo. Ninguém se esquece das pessoas de Richmond,
California nem da Semana de Cinema de Minorias Australianas. Depois da visualização de curtas metragens em
Braga o MOOsaico serviu de veı́culo de comunicação com
alguns dos realizadores australianos. Foi montado no auditório A1 da Universidade do Minho e num outro em
Perth, Austrália, um sistema que projectasse num écran

3 http://www.linguateca.pt/documentos/
4 Vai

até http://amazon.com/ e faz uma procura por MOOsaico

5 http://www.placeware.com/
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a interacção que se iria seguir no MOOsaico para que o
respectivo público pudesse ir vendo a entrevista.
Mas este sucesso teve um preço. A memória para computador era muito cara e o servidor começou a ocupar
muitos recursos. Teve-se de começar a limitar a 200 o
número de personagens ligadas ao mesmo tempo. Mesmo
assim tudo continuava a crescer e não surgiu outra alternativa do que optarmos por uma solução radical - fechar
completamente a criação de novas personagens. Durante
dois longos anos nunca mais se criou uma única personagem. A falta de sangue novo de tempos a tempos foi-se
ressentindo, mas o que quase deu a machadada final no
MOOsaico foi mesmo uma acção de dentro da Universidade do Minho. O Centro de Informática fecha o acesso
externos dos laboratórios a todos os alunos excepto por
Web. Foram os nossos anos negros.
O núcleo duro foi mantendo o ambiente e muitos dos que
já tinham acabado o curso continuaram a usar o MOOsaico até à actualidade. Hoje com a facilidade de recursos existente o MOOsaico volta a evoluir. A quantidade
de personagens voltou a aumentar, assim como as novas
criações. A divulgação voltou também a ser feita pelas
personagens existentes como tinha sido feito no passado.
Não há melhor campanha que a passagem da mensagem
de ”boca para boca”que foi o que levou a que quase todos
os alunos que iam para os centros de informática tivessem
personagem no MOOsaico.
O MOOsaico continuará. Agora com uma máquina dedicada e a facilidade de expansão já não há razões técnicas
para não se aceitarem evoluções. Tudo passa pelas pessoas estarem abertas à cultura dos MOOs e divulgarem
pelos amigos o que podem fazer num MOO. Nada melhor
do que se ligarem a moo.di.uminho.pt 7777 e o explorarem com paciência. Para os preguiçosos existe algo em
http://no.moosaico.merg.ulh.as/
Vários mistérios do MOOsaico serão desvendados em futuras edições. Aproveita para criares a tua personagem
ou reaveres a tua antiga.
Gandalf
wizards@moosaico.moo.mud.org

Enterro da Gata’98
Do not ask for gateau in a Portuguese café.
You will be served with cat.
É assim que começa um texto, bastante
interessante sobre como um estrangeiro vê
Braga e a Universidade do Minho. É também interessante reparar que se no Google
escreverem“enterro da gata”e“I’m feeling
lucky”encontram directamente este texto. Será que além de
nós, mais ninguém sabe que a gata morreu?

Leiam-no!!
I have just realized, while thinking about this linguistic caution, that the cat buried by Portuguese students
to mark the end of the academic year is a female cat ”gata”and not a tomcat - ”gato”.
Some explanation may be needed. I’ve just returned from
Portugal, where I was studying at the University of Minho
in Braga. I saw a lot of computers, which is what the Portuguese government gave me a grant for. I also saw some
peculiar ceremonies, including ”Enterro da Gata’ 98”, or
the Burial of the Cat. We all know the Oxford traditions May Morning, the All Souls centennial mallard hunt, the
OUSU President’s annual announcement that this will be
the year we finally get a Central Student Union - so let me
demonstrate that other places have traditions too, and tell
you about Braga, the Minho, and that unfortunate cat.
The University of Minho is named for Portugal’s northwestern province, in turn named after the river that separates it from Galicia. Very green, very agricultural terraced hills, tiny small holdings with grapevines trained
across their entrances, and local markets with fat tomatoes, baskets of live chickens, and excellent smoked sausages - and in winter very wet, with more rain than the
UK, and a rainfall graph that goes exponential every October but drops back down again in spring. Except that
this year it didn’t, and I spent much electricity drying out
rain-sodden clothes and shoes over the heater in my room
in the University residence. Better than Oxford though,
from the tales I heard of people canoing down the cycle
path to Marston and rowing up the railway line to Banbury.
Braga, the province’s main town, is an hour’s train-ride
inland from Oporto; it was founded by the Romans, and is
the country’s religious centre. One tourist brochure calls
it the Portuguese Rome. This is clearly over the top - as
the Rough Guide points out, the Portuguese Canterbury
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would be more appropriate. The Guide du Routard, in a
typical misapplication of French romanticism, calls Braga
”a drop of Rome, a dash of Prague, and very Minho”. This
is also over the top, except for the Minho bit.
A quick description: historic city centre of twisty little
cobbled streets surrounding the cathedral; white-painted
palaces and churches with wide stone frames surrounding
the doors and windows, giving them a disproportionately heavy look to English eyes; tall, thin shabby houses
squashed together like strangers in a crowded Tube, arms
pressed to sides in order to avoid body contact; house
walls covered in flaking white plaster or dusty blue, green
and red azulejo tiles; a central square with fountains and
two excellent 19th century cafes hidden away behind a
row of arches. No parks - the Portuguese don’t like green
space in cities, except for formal gardens in front of palaces.
At random intervals throughout the city centre, pieces of
street sculpture appear: a concrete guitar, an angel on a
cameraman’s scaffold, a giant inverted chicken foot sticking out of the ground. This last stands at the bottom
of a road named Chaos Street, after its traffic. (Actually, I made that up. Portuguese drivers being what they
are, you’d need to give the name to every street in the
country. The name has a tilde over the a, means ”pavement”, and is derived from the Latin word ”plano”meaning
”plain”. I don’t know what possible linguistic perversion
could convert ”plano”into ”chãos”, but it does demonstrate
something about the clarity with which the language is
pronounced. Or not.)
In a square not far from Chaos Street, the Campo da
Vinha, you discover the second worst idea ever in town
planning: underground fountains. These look like manhole covers, except that each regularly emits a powerful
jet of water, providing passing pedestrians with an unsuspected anal wash. The worst idea ever in town planning
was telling the Portuguese about concrete. This has allowed them to build some truly hideous buildings, such as
the Pizza Hut also in the Campo da Vinha, carefully sited so as to obstruct every possible view of the pretty old
buildings surrounding the square. But it´s good to live
in Braga - as the seven-segment displays erected by the
Council on every street corner will tell you. With equal
accuracy, they will also inform you that the temperature
is -1 degrees, and that the time is ||:|| o´clock, since all
but one of the segments is invariably out of action.
All this is ringed by a rapidly-expanding shell of plain concrete apartment blocks and half-built access roads that
lead past clusters of cement mixers and JCBs before terminating unexpectedly to deposit you in a gravel pit,
partly-excavated drainage ditch, or river bed. The river
is the Este, a mud-coloured stream that smells of rotting cabbages and runs - or oozes, when it’s not raining
- through the town. At intervals along its banks and elsewhere, are old stone cottages with tiny farm gardens forty cabbages growing behind the back door, or two cows
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staring out from the gloom of a corrugated-iron shelter.
The cottages are cramped between the river, the roads,
the factories, and the new apartment blocks: ferns sprout
from their walls, grapevines are trained over the gardens,
from which rise dull-grey electricity pylons, and they rest
against the back walls of modern shopping centres and
gymnasiums. In parts of Braga, everything seems to be
built on everything else.
Braga’s sights include Bom Jesus, a monumental stone
stairway built up the side of the hill 3km outside town.
You climb past twelve chapels containing mouldering tableaux that commemorate events in the Crucifixion, and
on to the church of Bom Jesus itself, near which is a little
park and cafe. It’s half an hour’s walk from the University
of Minho, and a lovely place to sit and watch the sun go
down whilst sipping beer and munching an accompanying
snack of tremoços, or pickled lupin seeds. It’s even more
lovely if you can avoid worrying about the thoroughness
of the pickling, lupin seeds being toxic when raw.
Another sight is the Carrefour hypermarket, which has
one hundred checkouts (ninety-seven permanently closed),
sells bicycles, books, stereo systems and smoked pigs’ heads, and is so large that the shelf-stackers wear rollerblades. Can you imagine their training courses? It must
be more fun than Sainsbury’s, where the only thing they
teach the assistants is how to flap their hands in the air
and ding a bell when the till roll runs out.
The Carrefour pig heads are not just there for show. A lot
of Minho cuisine is pig-based. Never before have I eaten
pigs’ ears, pigs’ toenails, pigs’ intestines, or tripe. One
popular regional recipe, described in the Rough Guide as
”the unspeakable Papas do Sarrabulho, worth paying good
money to avoid eating”, is a mince and bread stew flavoured with cumin, in which float chunks of blood pudding,
crispy-fried intestine, and other less identifiable organs.
There’s also Cozida a Portuguesa, a thick soup which
contains boiled cabbage and olives, bacon, more blood
pudding, smoked sausage, and - at the better restaurants
- a pig’s ear and a pig’s toenail. (Toenail is like hair - not
nutritious. You gnaw the meat around it, like we did with
our own toenails when babies.)
Still, the pig parts are tasty, at least as long as you don’t
think about how well the intestines were washed. And it’s
interesting to be put in the role of naive outsider adapting
to local customs. One Saturday lunchtime, I ordered Feijoada a Brasileira, or Brazilian bean stew. This arrived
as: one large pot of bean and pork stew; a plate of orange
segments; a small pot of boiled green seaweedy-looking
stuff; and another pot of white powder. In what order
was I to eat these? Should the orange be reserved to the
end, to cleanse the mouth after the heavy meats? Was the
white powder a seasoning like salt (you wouldn’t tip an
entire salt-celler into your plate, would you?), or should I
mix it all with the stew? For all I knew, given that the
papers had just reported the arrest of a local café-owner
for heroin-dealing, I was supposed to stuff it up my nose.
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Matters were made worse by the fact that I was the only
customer, and the restaurant’s entire staff - chef, two waiters, and a sullen-looking waitress - had nothing to do but
stand in front of their counter and stare at me as I ate.
This eventually grew quite unnerving, and I was starting
to imagine myself as in a David Lynch film, bundled into
the kitchen before making an involuntary appearence in
the evening’s batch of Feijoada. Luckily, some more customers came in just then and broke the spell.
Anyway, that’s Braga. What about the University? This
is only twenty years old, but in its student traditions, tries
to mimic Portugal’s oldest university, Coimbra. These
apparently go back to a dog-Latin text called the Código da Praxe. The academic year starts in September
with the ”latada”or baptism, where the freshers have their
hair chopped and their faces daubed with paint, are forced to do press-ups and other indignities, and are paraded around town with toilet rolls tied to them. Last
September, I saw the Computing Science freshers outside their department with floppy discs on ribbons round
their necks, bowing in a group to one of the second years; another group of students in the central square near
the fountains, cleaning the municipal band-stand one by
one with a toothbrush; and two students shuffling through
the Economics Department with feet tied together threelegged-race style, searching for the computer room.
At the other end of the year, in May, is the Queima das
Fitas, when penultimate-year students burn a ribbon in
a cauldron. Apparently, this entitles them to decorate
their traditional black folders with ribbons in their department’s colours. This is only one event in an entire
week of celebrations, including pop concerts, an academic
parade, and lots of beer-drinking.
In Braga, the Queima has become Semana do Enterro da
Gata - the Week of the Burial of the Cat. This opens with
a truly odd occasion which commences on May 8th in the
railway station. The week’s programme announces that
the Burial will begin at 21:00, so I go down to the station
five minutes early. No-one is there apart from three teenagers in army uniform - probably conscripts returning
from leave - and two students. I can tell they’re students
because they’re both wearing the traditional long black
cloak and tricorn hat - likely bought from ”Loja Tricornia”, the Tricorn Shop in the University’s student union
building. Unlike in Oxford, these people actually enjoy
wearing their academic dress.
Students come and go, climbing out of cars and making
last-minute arrangements via mobile phones, until by 21:40
there are about twenty milling around the station forecourt, all in their cloaks. Just before ten, a whole lot more
pour in. One carries a stack of booklets and meanders
around the station, handing out copies to anyone looking
sufficiently academic. I pass this test - perhaps because
of the Universidade do Minho T-shirt, bought yesterday
from Loja Tricornia. Wearing such a thing is probably as
naff here as wearing a Shepherd and Woodward Oxford
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University sweatshirt in Oxford. However, as an ignorant
foreigner, I can get away without understanding such subtleties.
The booklets are entitled ”Testamento da Gata- the Cat’s
Will - and contain fifty-seven verses of doggerel. Many
concern events of which I’ve never heard - who is the expresident Jeronimus mentioned in the first verse, and of
what was he president? However, I’ve been reading the
local papers, and I do recognise some references. The
overall theme is ”Oceanos- the Oceans - after that chosen for Expo 98 in Lisbon. One verse refers to a recent
increase in student fees, comparing the government’s low
spending on education with the sums it lavished on Expo
98. We’d feel the same about the Millenium Dome, but at
least the Expo rebuilding will leave Lisbon with another
metro line, a new station that some compare to a glass
cathedral, and a refurbished waterfront in one of its most
run-down areas.
Another verse talks about Cabril. It seems that last year,
the goat farmers in this mountain village started buying
brucelosis-infected goats to add to their herds, on the theory that if they were later to ”discover”these and report
them to the government, they’d get lots of money in compensation. This might have been a better idea had they
not managed also to infect a fair proportion of the local
human population. Cue TV news shots of hospital patients wheezing into an interviwer’s microphone as they
explain how they became infected.
The Oporto train arrives on Line 3, and out step six bearers, dressed in white fright wigs and long red cloaks,
reverently carrying the cat in its bier. A fanfare sounds,
and they walk across Lines 2 and 1 onto the station concourse, and out into the forecourt. By the door, there’s a
stack of thin brown candles in little paper cups, supplied
by one of the many ”Artigos Religiosos”shops that appear
throughout the centre of town. As we emerge, we each
take and light a candle, positioning the cup around it to
shield the flame from the wind.
We parade the 400 metres from the station to the town
gate, stopping at intervals to kneel, howl at the moon, and
chant something that I don’t understand and wouldn’t
even if I knew more Portuguese than I do. Several times,
we do this in the middle of a main road, which given the
queue of angry motorists backed up behind us, does not
seem wise.
It takes an hour to reach the gate. There are now over
a thousand people in the parade - candles still lit - and
crowds lining the streets. Braga loves parades, and sees
a lot of them. There were six religious processions during
Holy Week, and will be more to commemorate the Festival of the City on its Saint’s Day, St John’s on June
24th. That Festival, incidentally, finishes with an allnight party in one of the central streets where everyone
hits everyone else on the head with a squeaky hammer as
a sign of love and affection. They once used leeks, but
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squeaky hammers are easier to mass-produce. Avoid children. The concertina-like squeakers on the hammerheads
are not hard, but the wooden handles are, and the average
child’s aim is not very precise.
We end up half-an-hour later in the Campo da Vinha.
The six bearers carry the bier to a covered stage in one
corner of the square, and read the Testamento over the
sound system, changing round at each verse and coming
at last to the cat’s final wish. The bier is ceremonially deposited at the other end of the square, and the cat now deemed well and truly buried, for this year at least. There’s
just time to run to a café and buy some coffee before the
hour-long midnight serenade. This is followed at 01:00
by a concert from the Tunas, musicians who keep up the
tradition of the 16th and 17th Century student minstrels,
in costume - cloaks and tricorn hats again - as well as in
music. They seem to be popular. Every university has its
own Tunas, and most of their CDs are available in Braga’s
main record shop.
So that was the Burial, on Friday. On Saturday, the ”Monumentais Festas do Enterro da Gata’ 98”continued with
a motor-rally and a midnight pop-concert and disco in
the park. This went on until 4 in the morning, and there
were concerts every night for the rest of the week, many
with big-name national bands. Students stay up all night,
and can be found recovering over multiple cups of espresso
when the cafes reopen. My friend José has an apartment
that overlooks one such café, and was becoming irritated at being woken up every morning by the gathering
crowd. Lectures are still timetabled, but many lecturers
won’t bother, knowing that anyone who does turn up will
be incapable of understanding anything that’s said. The
student president has formally asked the city for its understanding during this week of noise and drunkenness,
and no-one seems to mind too much - perhaps because the
University contributes so much to the economy. Without
it, Braga’s six-screen cinema, art-house, and many of the
cafés would probably not survive.
Wednesday sees the academic cortege. It’s like a Rag Procession, but grander: each department constructs a float
and drives it through the streets. The whole thing lasts for
four hours and completely jams up Braga’s main east-west
street. Some of the floats are superbly constructed: galleons, dolphins, mermaids, a Dickensian Finance Minister
grasping for fees to pour into Expo 98. The Informatics
department has a huge cardboard computer terminal reading ”Windows 98 - we crash more often”. Each float is
followed by the members of the department, and an odd
thing is that they sign one another’s T-shirts - all over,
like writing on a plaster cast. All this costs a lot of money.
I don’t know how they raise it in Braga, but when I visited
Coimbra and was about to tour its library, one student an expert cartoonist - had positioned himself strategically
by the main gate of the quad, dressed in his robes, and
was accosting tourists in order to sell them postcards and
caricatures he’d had printed. Some things never change.
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And finally, on Friday, the students have organised a bullrun in the nearby town of Viana. Can you believe that?
I know people in my Department who have actually taken part in previous years. Unfortunately, my dictionary
doesn’t translate the word ”Garraiada”, and I ignored it
in the programme, believing it to be just another game
of tennis or volleyball. So I missed the sight of those heaving flanks and muscular thighs pounding through the
dust in Viana’s Praça de Touros. The bulls were pretty
impressive too, I heard.
24th May 2000
Jocelyn Paine
http://www.j-paine.org/cat.html

Crı́tica Cultural
Um Livro: O Mistério do Bilhete de Identidade e Outras Histórias
Este livro foi escrito pelo professor Jorge Buescu do Instituto Superior Técnico de Lisboa e editado na fantástica
colecção “Ciência Aberta” da Gradiva.
Um conjunto de histórias relativas à investigação nas áreas da
matemática, quı́mica e fı́sica, com
histórias interessantes e numa linguagem acessı́vel. Por vezes peca
no interesse de determinadas histórias, e pela provável falta de
conhecimentos do leitor. Outras,
que me pareciam mais acessı́veis
são tocadas apenas levemente.
A primeira história, sobre aquele
número do Bilhete de Identidade
que dizem ser o número de pessoas com o mesmo nome, é sem
dúvida a mais interessante, e talvez tenha sido essa a razão pela qual foi escolhida para dar o nome ao livro.
Dadas estas crı́ticas, devo concluir que a qualidade do
livro fá-lo merecedor de pertencer a esta colecção que tem
mostrado que os livros de ciência são vendidos, desde que
a preços acessı́veis. Esta é mais uma das razões pela qual
me parece que o livro merece ser comprado dado que o seu
preço de capa é de 12.47 euros. Se visitares a página da
Gradiva (http://www.gradiva.pt) podes encomendar o
livro com 10% de desconto.
Alberto Simões
ambs@cpan.org
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Anedotas
Estavam dois alentejanos num café, já bêbados, quando
passa uma equipa de futebol de anões. Então, um dos
alentejanos vira-se para o outro:
– Ó compadre, quem é que deixou fugir os matraquilhos?

Depois de ficar sem dinheiro, um homem sai do Casino
Estoril às três da manhã, e vai para a praça de táxis.
– Boa noite. Olhe, tenho um problema: preciso que
me leve a Lisboa. Não tenho nenhum dinheiro comigo,
mas se me levar a casa, moro num primeiro andar, subo
para ir buscar o dinheiro da corrida e pago-lhe.
– Não, essa história não me cheira, já fui escaldado
várias vezes.
– Faça-me lá esse favor. É que já é tão tarde e eu tenho
que ir para casa.
– Não, não e não! Não o levo. Vá mas é andando.
Finalmente, o homem chegou a Lisboa como pôde.
Cerca de um mês depois volta ao Casino e a sorte sorrilhe ganhando uma pequena fortuna. Sai do Casino novamente por volta das quatro da manhã para apanhar um
táxi e ao reparar que na praça de táxis, onde havia cerca
de uns vinte táxis, o último era o do outro dia, pensa para
si mesmo:
– Espera aı́ meu grande filho da p? ? ? , hoje é que te
vou foder. Vai ter com o primeiro taxista:
– Olá, boa noite. Dou-lhe 200 euros se me levar a Lisboa, mas com uma condição.
– Claro que sim, seja qual for a condição - aceita o
taxista.
– Quando chegarmos a Lisboa tem de me chupar a
gaita.
– Ó seu sacana, vá mas é chatear outro.
O segundo taxista:
– Olá, boa noite. Dou-lhe 200 euros se me levar a Lisboa, mas com uma condição.
– Pois não. O que é que tenho que fazer?
– Quando chegarmos a Lisboa tem de me chupar a
gaita.
– Ponha-se mas é a andar antes que eu lhe parta as
trombas.
Assim, correu toda a fila de taxis até que chegou ao
último, e lhe disse:
– Olhe, dou-lhe 200 euros se me levar a Lisboa, mas
com uma condição.
– Claro, diga lá qual é a condição respondeu o taxista.
– Quando passar por todos os outros taxistas da fila,
levante os braços e grite: ”Vou para Lisboa! Vou para
Lisboa!”

Um alemão, um francês, um inglês e um português comentam sobre um quadro representando Adão e Eva no

Paraı́so.
O alemão disse:
– Olhem que perfeição de corpos: ela esbelta e ele com
este corpo atlético, devem ser alemães.
Imediatamente, o francês disse:
– Não acredito. É evidente o Erotismo que se desprende de ambas as figuras... ela tão feminina... ele tão
masculino... Sabem que em breve chegará a tentação...
Devem ser franceses.
Movendo negativamente a cabeça, o inglês comenta:
– Notem... a serenidade dos seus rostos, a delicadeza
da pose, a sobriedade do gesto. Só podem ser ingleses.
Depois de alguns segundos mais de contemplação, o
português exclama:
– Não concordo. Olhem bem: não têm roupa, não
têm sapatos, não têm casa, só têm uma triste maçã para
comer, não protestam e ainda pensam que estão no Paraı́so.Só podem ser Portugueses!!!

Um homem entrou no BCP, foi ao caixa e disse:
– Eu quero abrir a porra duma conta na merda deste
banco!
A moça da caixa estupefacta, perguntou:
– O Sr. desculpe, mas acho que não ouvi bem o que
disse.. Não se importa de repetir ?
– Bem, vê lá se ouves desta vez, o caralho! Eu disse
que quero abrir uma porra duma conta na merda deste
banco!
Ela pediu licença e foi contar a desagradável situação
ao gerente, que concordou que ela não era obrigada a ouvir
tal palavreado. E dirigiu-se com ela ao balcão;
– O Sr. importa-se de me dizer o que se passa? Tem
algum problema?
– Não há merda de problema nenhum! Eu é que ganhei
os 2 milhões de contos da lotaria e quero abrir a porra
duma conta na merda deste banco! Foda-se!
– Percebo perfeitamente....e esta puta está a complicar
as coisas ao senhor, não é?

Ia um homem a estrear o seu carro novo quando vê um
trolha de bicicleta ao longe na estrada. Para mostrar ao
trolha que o seu carro andava muito, acelerou e passou por
ele a 120 Km hora. Diminuiu a velocidade mais à frente
quando de repente é ultrapassado pelo trolha também a
120 Km hora. Surpreendido, o homem acelera de novo
e ultrapassa o trolha, desta vez a 140 Km hora, mas, de
novo é ultrapassado.
Não entendendo mais nada, o homem pára o carro.
Surpresa das surpresas, o trolha passa por ele, desta vez
de marcha à ré a 140 Km hora. E continua a passar para
trás e para a frente, já diminuindo a velocidade até parar
à beira do homem do carro.
Diz então o trolha:
– Moço, posso tirar o suspensório que ficou preso na
maçaneta da porta?
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Passatempos
Encontra as 7 diferenças

Soluções do número anterior:
As sete diferenças são: casa no horizonte, fisga à esquerda do boneco de neve que fala, botões do boneco
de neve que fala, pau da vassoura preto, botão do meio
do boneco de neve, avental do boneco de neve, mão do
boneco de neve.
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CONSTRIBUI!!
Esta revista é Tua!!

