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Introduction A living bridge in that it shares the life of the 

people who use it and those who work on it 

every day to maintain and ensure a safe pas-

sage. Doing this project has been a great privi-

lege ; not only for our bridge, to which no one 

can remain indifferent, but also because of the 

people I have come to know, happy and proud 

to be a part of the bridge itself, as if it were 

their family. 

Of course, I cannot refrain from showing 

the sights offered by our bridge, both of it, and 

from it. Be it by land, water, or air, we always 

feel its sheer size, which is what I hope to share 

with you.

Without forgetting to thank anyone, I 

want to specially thank the engineers Pedro 

Galriça and Júlio Vaz, who were my pillars in 

all the operational part of this project ; it was 

with them that my love for this bridge became 

serious.

Jorge Coelho Ferreira

Introdução Ponte Viva pela vida que tem com as pessoas 

que todos os dias a usam e nela trabalham 

para manter e garantir uma travessia segura. 

Foi um enorme privilégio ter feito este pro-

jecto, não só pela nossa ponte, que não deixa 

ninguém indiferente, mas também pelas pes-

soas que conheci, com alegria e orgulho de 

fazerem parte da própria ponte, como se de 

família se tratasse. 

Naturalmente, não posso deixar de mos-

trar as vistas que a nossa ponte permite fazer, 

dela e a partir dela. Seja por terra, água ou ar, 

sentimos sempre a sua dimensão, que espero 

conseguir partilhar aqui.

Sem me esquecer de ninguém nos agra-

decimentos, quero deixar aqui um especial 

agradecimento aos engenheiros Pedro Galri-

ça e Júlio Vaz, que foram os meus pilares em 

toda a parte operacional do projecto. E foi 

com eles que o amor por esta ponte se tornou 

um caso sério.

Jorge Coelho Ferreira



8 9

E
rgueram-se dólmenes, 

menires, obeliscos, 

pirâmides, catedrais, 

pontes. A mão humana que 

arranca as entranhas da terra 

para as devolver aos céus é 

a mesma. Sempre a mesma 

carne, os mesmos dedos feitos 

à medida de um mundo que 

quer levantar-se das sombras.

As mãos humanas destinadas 

a trazer à luz tudo o que está 

escondido : dos veios de ferro 

incrustados na rocha à ternura 

das águas que atravessam os 

dias das cidades.

Sempre as mesmas mãos, os 

mesmos homens, a mesma 

força destinada a desafiar 

os deuses e os elementos. 

Milénios, impérios extintos, 

gerações tornadas pó, e sempre 

o Homem e o seu engenho, a 

sua mão inquieta a escreverem 

a única História que sobrevive.

Os construtores de catedrais 

aprenderam a manejar o 

aço, a dragar águas e lodos 

intemporais, abriram 

buracos no coração da terra e 

prenderam-na com onze mil 

fios. Suspenderam-na sobre 

as águas côncavas, imortais, 

sobre a memória de Ulisses, 

de Gama, de Campos que a 

sonhou assim, ali com Lisboa e 

o Tejo e tudo.

Levantada em direcção 

aos céus como dólmenes e 

Obeliscos a ponte vermelha 

é ainda a força humana 

levantando o impossível 

entre uma margem e outra. 

Escrevendo a carne e sangue 

e ossos não o desejo humano, 

mas o sonho da matéria, que 

dos mistérios do cosmos 

escolheu a mão humana para 

se escrever.

Joana Emídio Marques

D
olmens, menhirs, 

obelisks, pyramids, 

cathedrals, bridges 

were built. It is the same human 

hand that rips the earth’s guts 

to return them to the skies. 

Always the same flesh, the same 

fingers, made to fit a world that 

wants to rise from the shadows.

Human hands, destined to 

bring to light everything that 

is hidden ; from the iron veins 

encrusted in rocks, to the 

tenderness of the water that 

crosses city days.

Always the same hands, the 

same men, the same strength, 

destined to challenge the gods 

and the elements. Millennia, 

extinct empires, generations 

turned to dust, and always Man 

and his ingenuity, his restless 

hand writing the only history 

that survives

The builders of cathedrals 

learned how to handle steel, 

how to dredge timeless water 

and mud, they carved holes 

in the heart of the earth and 

secured it with eleven thousand 

wires. They suspended it over 

the hollow and immortal 

waters, over the memory of 

Ulysses, Gama, Campos who 

dreamt it just like that, with 

Lisbon and the river Tagus and 

everything.

Raised towards the skies like 

dolmens and obelisks, the red 

bridge still represents human 

strength raising the impossible 

between one riverside and the 

other. Writing in flesh and blood 

and bones not human desire, 

but the material dream, that 

from all the mysteries in the 

cosmos chose the human hand 

to write itself.

Joana Emídio Marques
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Quando a noite cai

Triste, branca e baça

Sonho que não vai

Vida que não passa

Quando a noite vem

Caronte no bar caça

Virgens de Belém

Deusas de desgraça

Traz-me a vida então

Despe meu martírio

Faz-me acreditar

Que não é delírio

( refrão )

Quando a noite cai

Triste, branca e baça

Sonho que não vai

Vida que não passa

Tiago Salazar

When night falls

Sad, white and dull

A dream that does not go

A life that does not pass

When the night comes

Charon hunts in the bar

Belém virgins

Goddesses of disgrace

Bring me then life

Strip away my martyrdom

Make me believe

That this is not delirium

( chorus )

When night falls

Sad, white and dull

A dream that does not go

A life that does not pass

Tiago Salazar

Note : when I was a boy and had a 

temperature, I had nightmares about 

boulders falling on my head ( or per-

haps menhirs ). Other times I dreamt 

of walking on the Tagus bridge listen-

ing to Talking Heads and a Road to 

Nowhere. In my dreams the bridge 

would collapse and I would fly or walk 

on the water like Christ. I might even 

hum the boatman’s lullaby and the 

fear of having children without being 

able to support them. Or some com-

motion about a handkerchief game. 

An unheard fantasy, as are many 

things in life.

The boatman’s dream

Nota : quando era puto e me davam 

febrões tinha pesadelos com penedos 

a caírem-me na cabeça ( ou talvez 

menires ). Noutras vezes sonhava-me 

a caminhar na ponte do Tejo a ouvir 

Talking Heads e a Road To Nowhere. 

Nos sonhos a ponte desabava e eu vo-

ava ou caminhava nas águas como o 

Cristo. Talvez cantarolasse o senhor 

barqueiro e os temores de ter filhos 

pequeninos sem os poder sustentar. 

Ou então era uma confusão com a 

barra do lenço. Uma fantasia inaudi-

ta, como muitas das coisas da vida.

O sonho do barqueiro
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Juvenal and his imaginary dog have been living for years in 

Alvito-A railway station, after being ousted from one of the sug-

ar warehouses that was demolished during the urban renewal 

works in Alcântara.

“Do you still remember that night ?” Juvenal asked.

“As if it were today !” answered the imaginary dog. 

The idea was to return to the public bathhouse in Alcân-

tara, and to submit themselves to the blood and harsh words of 

the homeless people who have made that place their sanctuary. 

But that night, Juvenal’s imaginary dog followed its instinct 

by climbing the hill in the Alvito quarter, a kind of crepuscular 

archipelago transformed into a ruin by the modernisation of 

Lisbon. Juvenal, the faithful owner, followed the trail of the 

imaginary dog without questioning its motivation. At the top 

of a street leaning towards Quinta de S. Jacinto, a slit mesh 

suggested a shortcut to rest and a stopover. They both went in. 

Behind the dry bush produced by the year’s early summer, stood 

the abandoned Alvito-A station, a wilderness forgotten in the 

original planning of the railway that today routinely crosses the 

25 de Abril bridge. 

“We’ll stop here, Juvenal,” the imaginary dog then said.

“You’re the boss,” replied an exhausted Juvenal. “I thought 

that this didn’t exist anymore.”

“This has always existed,” continued the dog. “This was 

one of the original stops on the bridge railway project, 50 years 

ago. It was never used, not even when they finally activated the 

trains on the bridge, in the 1990s.”

“How do you know all that, Imaginary ? Dogs can’t read, 

they have no memory or intellect.”

“If I am imaginary, what makes you think that I am a 

dog, that I cannot read, or that I do not have any imagination ? 

Maybe you’re the problem.”

“I don’t have a problem. People see me talking alone and 

can’t imagine who you are.”

“I am the companion you invented so you wouldn’t be 

alone here at this train station, waiting for a train to finally 

stop,” insisted the imaginary dog.

“Someday, a train will stop,” answered Juvenal firmly.

“We have been here for a thousand days and none has ever 

stopped.” 

“But didn’t we just get here ?”

“We have been here for a thousand days, Juvenal.”

“Look, another one’s coming. Could this be the one ?”

“This one is heading north. Didn’t you want to go south ?”

“The trains that head south never stop. Maybe the train 

that heads north will do us a favour.”

“You should cross the line for that, Juvenal. We are on the 

wrong side.

“We still have time, Imaginary. Will you come with me ?”

“You go first, and I’ll see if I’ll go with you.”

As expected, the train that came at full speed from the 

south to Campolide did not stop, and would never stop because 

of a simple homeless man and his imaginary friends.

Miguel Somsen

Imaginary Juvenal e o seu cão imaginário vivem há anos na estação fer-

roviária do Alvito-A, depois de terem sido corridos de um dos 

armazéns de açúcar que foi abaixo nas obras de renovação 

urbana de Alcântara.

— Ainda te lembras dessa noite ? – perguntou Juvenal.

— Como se fosse hoje ! – respondeu o cão imaginário. 

A ideia teria sido regressar ao balneário público de Al-

cântara e sujeitarem-se ao sangue e ao insulto dos indigentes 

que sempre fizeram daquela paragem santuário. Mas nessa 

noite o cão imaginário de Juvenal seguiu o seu instinto subin-

do a colina do bairro do Alvito, uma espécie de arquipélago 

crepuscular transformado em ruína pela modernização de 

Lisboa. Juvenal, o dono fiel, seguiu as pisadas do cão ima-

ginário sem questionar as suas motivações. No topo de uma 

rua inclinada em direcção à Quinta de S. Jacinto, uma rede 

cortada sugeriu o atalho para o repouso e a permanência. Am-

bos entraram. Por detrás do mato seco produzido pelo Verão 

antecipado desse ano, escondia-se a estação abandonada do 

Alvito-A, um ermo esquecido pelo plano original da linha fér-

rea que hoje atravessa rotineiramente a pouca-terra da Ponte 

25 de Abril. 

— Ficamos por aqui, Juvenal – disse então o cão imagi-

nário.

— Tu é que sabes – replicou Juvenal, exausto. — Pensei 

que isto já não existisse.

— Isto sempre existiu – continuou o cão. — Era um dos 

apeadeiros originais do projecto ferroviário da ponte há 50 

anos. Nunca foi usada, nem mesmo quando finalmente activa-

ram os comboios da ponte, nos anos noventa. 

— Como é que tu sabes tanto, imaginário ? Um cão não 

sabe ler, não tem memória ou intelecto.

— Se eu sou imaginário, o que te leva a pensar que sou 

cão, que não sei ler ou que não tenho imaginação ? O problema 

talvez esteja em ti.

— Eu não tenho problema algum. As pessoas é que me 

vêem a falar sozinho e não imaginam quem tu és. 

— Eu sou a companhia que inventaste para não ficares 

sozinho aqui neste apeadeiro à espera que um comboio final-

mente pare – insistiu o cão imaginário.

— Um comboio há-de parar um dia – respondeu Juvenal 

com convicção.

— Já aqui estamos há mil dias e nenhum parou. 

— Mas não acabámos de chegar ?

— Já estamos aqui há mil dias, Juvenal.

— Olha ali, aproxima-se mais um. Será este ? 

— Este vai para norte. Não querias ir para sul ?

— Os comboios para sul nunca pararam. Talvez o com-

boio para norte nos faça a vontade.

— Para isso tens de atravessar a linha, Juvenal. Estamos 

do lado errado.

— Ainda temos tempo, imaginário. Acompanhas-me ?

— Vai tu primeiro e eu logo vejo se vou contigo.

Como seria de esperar, o comboio que vinha de sul para 

Campolide a toda a velocidade também não se dignou a parar, 

e muito menos o faria por causa de um simples vira-lata e seus 

amigos imaginários.

Miguel Somsen

Imaginário
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It is a quarter past one in the morning and, 

after hearing in a continuous loop, on Friday 

night, the tune “I Would’ve Liked Me a Lot 

Last Night” by Arab Strap – I have some 

work to do interviewing a US actor over the 

phone, I started reading the fifth book of a 

Portuguese author who I recently discovered 

while I wait for the call – but, as I said, this 

song “I Would’ve Liked Me a Lot Last Night” 

is in a loop and made me think of the bridge. 

Because melancholy reminds me of the bridge. 

The bridge named after the Revolution, whose 

commemoration will be held in a couple of 

days, but which has little to do now with revo-

lution in our minds empty of ideals. I cannot 

find an expression in Portuguese that man-

Daydreaming 
on a lonely night

ages to capture the sensation that invaded 

me when I stepped onto the tarmac, without 

any kind of metal, rubber, or car mat between 

my body and that imposing structure, which 

was deciding whether to feed on my fear or 

my freedom, in order to appear as a monster 

who would either push me to the stone floor 

below or act as a safe harbour and shelter me 

from the same fiercely-fanged abyss. That was 

the initial sensation, yes, of “mise-en-abyme”. 

One day, someone told me about a nice quote, 

I think from Vergílio Ferreira, which said that 

“everything is too slow for my urgency”. To see 

the sky filled with stars, that were sparkling 

and shining in the water down below, poten-

tial angels or mermaids, made me want to go, 

made me feel like I could just let myself fall. 

And I stepped back. I thought I could not even 

cross the initial part of the bridge deck, let 

alone climb to the top of one of the pillars, be-

tween the vertical tunnels, like a ship’s engine 

room, narrow and labyrinth-like.

It was only when I removed my gloves 

and my skin touched the rough and rugged 

metal surface of the bridge that I knew. She 

then started hugging me as a protective and 

paternal ( although it has a feminine noun ) 

figure, and I was able to snuggle into her while 

climbing, up to the tip of the antenna at the 

top of one of the towers, at a height of more 

than 190 meters. I was weightless, with all the 

weight that this levity implied, smiling slightly, 

gazing at the never-ending view, seeing the far 

off ocean, and the contour of the Sintra hills in 

the distance.

The sun was shining ; the logistics engi-

neer who accompanied our visit, already used 

to all these provoking whispers that the bridge 

uses with new people, also smiled at me. And I 

looked again far into the distance, and saw the 

immensity down below from the corner of my 

eye, looking indirectly, respectfully.

Everything is less than nothing. Or mere-

ly a strange type of love. “… I hear we had a 

good time, I hear I was a right laugh / I really 

loved you a lot last night / I could’ve hugged 

you to death last night”.

Cláudia Marques Santos

São uma e 15 da manhã e, depois de ter esta-

do nesta noite de sexta-feira a ouvir em loop 

o tema ‘I Would’ve Liked Me a Lot Last Night’ 

dos Arab Strap – tenho algum trabalho para 

fazer, uma entrevista a um actor norte-ame-

ricano para completar via telefone, pus-me 

a ler o já quinto livro de um autor português 

que descobri recentemente enquanto espe-

ro pela chamada –, mas, dizia eu, este tema 

‘I Would’ve Liked Me a Lot Last Night’ está 

em loop e fez-me lembrar da ponte. Porque a 

melancolia faz-me lembrar da Ponte. A ponte 

com o nome da Revolução, cuja celebração 

vai acontecer daqui a dois dias, que de re-

volução ecoa já pouco ou nada nas nossas 

mentes esvaziadas de ideais. Não encontro 

Devaneios de uma 
madrugada de solidão

em português a expressão que traduza tão 

bem a sensação que me invadiu quando pus 

os pés no asfalto, sem qualquer tipo de metal, 

borracha ou carpete de veículo motorizado 

a mediar a relação do meu corpo com aquela 

personagem, imponente, que estava a decidir 

se se alimentaria do meu medo ou da minha 

liberdade para se fazer apresentar como um 

monstro que me empurraria para o chão de 

pedra lá fundo ou um porto seguro que me 

abrigaria desse mesmo abismo, cheio de den-

tes ferozes. A sensação inicial era essa, sim, a 

de mise-en-abyme. Um dia alguém me referiu 

uma frase bonita penso que do Vergílio Fer-

reira, que dizia que “tudo é demasiado lento 

para a minha urgência”. Olhar para todo 

aquele céu de estrelas, que cintilavam bri-

lhantes na água lá muito em baixo, potências 

de anjos ou de sereias, deu-me vontade de ir, 

uma apetência para deixar-me simplesmente 

cair. E recuei. Achei que não conseguiria atra-

vessar sequer a parte inicial do tabuleiro da 

Ponte, quanto mais subir até ao topo de um 

dos pilares, por entre os túneis na vertical, 

como se fossem casas de máquinas de barcos, 

estreitas e labirínticas.

Foi só quando tirei as luvas e a minha 

pele tocou na superfície áspera e rugosa 

do metal da Ponte que soube. Ela passou a 

abraçar-me como figura protectora, paternal 

( apesar de ser substantivo feminino ), e eu 

pude ir-me aninhando por ela acima, até à 

ponta da antena na ponta de uma das torres, 

a mais de 190 metros de altura. Fiquei sem 

peso, com todo o peso que essa leveza acar-

retava, de pequeno sorriso nos lábios, a olhar 

para a vista a perder de vista, lá longe o mar, 

lá longe o recorte dos montes de Sintra.

Estava sol. E o senhor da logística que 

nos acompanhava na visita, habituado a todos 

estes sussurros de provocação da Ponte para 

com as pessoas novas que ali vai apanhando, 

também me sorriu. E eu olhei de novo para 

longe, e olhei lá para aquele imenso em baixo 

pelo cantinho do olho, assim de soslaio, com 

muito respeito.

Tudo é menos que nada. Ou só uma 

estranha forma de amor. “… I hear we had a 

good time, I hear I was a right laugh / I really 

loved you a lot last night / I could’ve hugged 

you to death last night”.

Cláudia Marques Santos
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Subir ao topo da Ponte 25 de abril. Estar lá 

em cima. Respirar fundo. Depois disso, já cá 

em baixo, voltar a respirar. Quando se inte-

rioriza a experiência deixa de haver lógicas 

feitas – sim, aconteceu mesmo, nem sempre 

com elevador apenas com um colete reflector 

e um capacete. Nem sempre com elevador, 

repito, nem outros tipos de ajuda.

Para um cinéfilo, o exercício é aventura 

pura. Passa por imaginar que estamos no 

meio de A View to A Kill – Alvo em Movi-

mento –, de John Glen, um dos melhores 

filmes do franchise 007 da era Roger Moore. 

Ora, esse Bond passava-se parcialmente na 

Golden Gate, ponte gémea de São Francisco, 

nos EUA, e metia vertigem. Precisamente… 

Climbing to the top of the 25 de Abril bridge. 

Standing up there. Breathing deep. Then, after 

coming down, breathing once more. When you 

finally assimilate the experience, all precon-

ceived logic disappears – yes, this really hap-

pened, not always using a lift, just a safety vest 

and a helmet. Not always using a lift, again, 

nor any other form of support.

For a cinephile, exercising is pure adven-

ture. It includes imagining you are in the mid-

dle of John Glen’s A View to A Kill, one of the 

best 007 franchise movies of the Roger Moore 

era. This Bond was partially filmed on the 

Golden Gate, the twin bridge in San Francisco, 

USA, and caused vertigo. Precisely… vertigo, 

the key word that makes us think of adventure.

A bridge with a film Uma ponte com cinema

When I embarked on this backstage 

bridge adventure, I never thought about 

cinephile evocations. As I climbed the many, 

steep stairs of the bridge, my mind went be-

yond 007. It thought about Hitchcock, deliri-

ous with catastrophe films that were never 

made, and imagined experimental Portuguese 

documentaries that never will be made. The 

adrenaline, together with the wind and the 

vertigo, have this effect ; films in our head. 

The truth is that the wind, the sound of the 

wind, the landscape, and the scent of Lisbon, 

all evoke the cinema. An imagined cinema. 

Adventure movies. I can see elements of spe-

cial effects : the strong colour of the metallic 

structure, the  “sound design” from passing 

cars, and the continuous movement of the steel 

cables themselves.

Down below, in the bridge’s “cellar”, 

close to its heart, I imagined a “huis clos” for 

a Hollywood thriller. The Portuguese inde-

pendent cinema would come next, as soon as 

we had climbed down to ground level, where 

the train runs. Carriages that pass by quickly, 

very quickly. So quickly that I barely noticed 

the smile of an elderly lady standing by the 

window, amazed at my amazed stare, there, in 

that place, clutching my mobile phone as I took 

a photograph. During that exchange of amaze-

ment, I stopped again – no, I will not have 

time to see a lady smiling at me from inside 

the train. These are tricks that the mind plays 

when you stand beside a high speed train in a 

place that only a few are allowed to visit.

Cinephile pranks tend to happen in these 

situations. The River Tagus, down below, also 

helps.

With all this congestion of film ideas, I 

ask for a soundtrack. What would be the ideal 

music for the film that this bridge evokes ? I do 

not think of Duran Duran’s title song in A View 

to a Kill. I recall Sade and her Smooth Opera-

tor ; after all, there is a certain espionage allure 

to this forbidden visit.

Higher up, I look at the the passing cars. 

Speed has its own calm. There is a kind of 

contradiction and Sade’s melody fades out. 

Suddenly, there is a close-up of the Cristo Rei 

statue. Enter silence. The cinema these days 

increasingly needs silence. Also, suddenly, I 

have the time to realise that this Christ is not 

at all like the Cristo Redentor statue in Rio de 

Janeiro. But this is me, imagining a neurotic 

comedy by Woody Allen, if only Lisbon city 

council would make him an offer…

Rui Pedro Tendinha

vertigem, palavra-chave para pensarmos em 

aventura.

Quando me aventurei numa ida pelos 

bastidores da ponte nunca pensei em evo-

cações tão cinéfilas. À medida que subia os 

muitos e íngremes degraus da ponte, a mi-

nha mente foi para além de 007. Pensou em 

Hitchcock, delirou com filmes-catástrofe que 

não foram feitos e imaginou documentários 

portugueses experimentais que nunca vão ser 

feitos. A adrenalina, com vento e vertigem à 

mistura, dão para isto : filmes na nossa cabe-

ça. A verdade é que o vento, o som do vento, 

a paisagem e o cheiro a Lisboa, trazem uma 

evocação de cinema. De cinema imaginado. 

De cinema de aventuras. Estão ali elementos 

que me remetem para afectos de cinema : a 

cor forte dos metais da estrutura, o “sound 

design” dos carros a passar e o próprio movi-

mento contínuo dos cabos de aço.

Lá em baixo, na “cave” da ponte, junto 

do coração desta, imaginei um “huis clos” 

para um thriller de Hollywood. O cinema 

português de autor viria a seguir, mal com-

pletava a escalada para o piso de base, onde 

passa o comboio. Carruagens que passam 

rápido, muito rápido. Tão rápido que mal vi 

um sorriso de uma senhora idosa que esta-

va à janela e se espantava com o meu ar de 

espanto ali, naquele sítio, agarrado ao meu 

telemóvel enquanto tirava uma fotografia. 

Nesse jogo de espantos volto a parar – não, 

não terei tempo de ver uma senhora dentro 

do comboio a sorrir para mim. São truques da 

mente quando se está ao lado de um comboio 

a alta velocidade num local que poucos po-

dem visitar.

As partidas da cinefilia acontecem nes-

tas situações. O Tejo, lá em baixo, também 

ajuda.

Com todo este congestionamento de 

ideias de cinema, peço uma banda sonora. 

Que canção ideal para os filmes que a Ponte 

me evoca ? Não penso nos Duran Duran e no 

seu tema-título de 007 Alvo em Movimento, 

não. Chega-me antes a Sade e o seu Smooth 

Operator : afinal, temos charme de espiona-

gem nesta visita proibida.

Mais em cima, olho para os carros que 

passam. A velocidade e a calma dela mesma. 

Há algo de contraditório e a melodia de Sade 

faz um fade out. Subitamente, há um close-up 

para o Cristo Rei. Vem o silêncio. O cinema, 

nestes dias, precisa cada vez mais de silêncio. 

Também de forma súbita tenho tempo para 

perceber que este Cristo não é nada parecido 

com o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 

Mas isto já sou eu a imaginar uma comédia 

neurótica do Woody Allen, se a Câmara de 

Lisboa lhe fizesse uma proposta…

Rui Pedro Tendinha
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Eu não sou eu, nem sou o outro

Sou qualquer coisa de intermédio

Pilar da ponte de tédio que vai de mim até ao outro.

Mário de Sá- Carneiro

 a edificação do Homem

Choquemo-nos perante o sublime

De nos barrarem os olhos com pornografia

Pináculos férreos grafitados

Em estrangeiro, claro

Death & Freedom

Tipo empresa de associados.

Não há nada mais obsceno que a civilização.

Cláudia Lucas Chéu

I am neither I, nor the other one

I am something in between

A pillar of this bridge of boredom that extends from me to the other.

Mário de Sá-Carneiro

 the building of Man

Let us be shocked before the sublime

Our eyes barred with pornography

Grafittied iron pinnacles 

In a foreign language, of course

Death & Freedom

Like a firm of associates.

There is nothing more obscene than civilisation.

Cláudia Lucas Chéu

Behold Vejamos



114 115



116 117



118 119



120 121



122 123



124 125



126 127

Android

Apple



128

Afonso Miguel Guerreiro

Anabela Coutinho

Carla Santos

Dulce Lopes

Fernanda Ferreira

Fernando Gomes

José Manuel Bernardo

José Pina

José Rodrigues 

Júlio Vaz

Luís Sá Couto

Luís Santana Pereira

Maria do Rosário Delícias

Miguel Somsen

Nadir Fernandes

Nuno Viegas

Paula Chaves

Pedro Abegão

Pedro Costa

Pedro Galriça

Rui Paulo Torres

Rui Sabino

Sandra Correia

Sandra Ventura

gts  da PwC

Support Apoios


