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que eu estaria
debaixo de água"
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Foi moço de recados numa metalúrgica, andou nos submarinos e só

no planetário da Marinha descobriu a paixão pela astronomia, que quis
partilhar, com livros e cursos, e depois na sua terra, no Ribatejo

"Fazia 40 quilómetros
de bicicleta por dia
para trabalhar
e estudar"

PATRÍCIA JESUS

Não viu a chegada à Lua, porque es-
tava debaixo de água num subma-
rino, e não tem muita esperança de
ainda ver os primeiros passos em
Marte, mas isso não impede Máxi-
mo Ferreira de continuar a lutar
para abrir os horizontes às novas
gerações. E acredita em extraterres-
tres, mais do que em Deus, e nesta
conversa explica porquê, come-
çando pela infância.
Nasce numa pequena aldeia do
Ribatejo, Montalvo, onde só havia
escola primária, e entra na facul-
dade para estudar Física já adulto,
casado. Como aparece esse fascí-
nio pelo universo?
É bastante tardio. Não teve nada
que ver com a infância, apesar de
ter uma grande ligação à natureza.
Curiosamente, não havia muita
ligação à observação do céu, mas à
terra, aos animais, às plantas.
O meu avô era um pequeno agri-
cultor, os meus pais trabalhavam

no campo e eu, nem me lembro se

era com sacrifício ou não, trabalha-
va com eles. Tínhamos duas cabri-
nhas que guardava quando saía da
escola. Ia pelos sítios que a minha
mãe dizia, levava a sacola com os li-
vros e fazia os trabalhos de casa.
Lembro-me de que só mais tarde
ouvi falar de um cometa que foi vis-
to em 1956, tinha já 8 anos, e que
não vi, porque a família tinha o há-
bito de se deitar muito cedo, não tí-
nhamos luz elétrica em casa.
Mas queria estudar?
Sim, sim. Lembro-me de que as

pessoas diziam que eu era bom alu-
no e quando fiz a quarta classe o
meu sonho era ir... Algumas profes-
soras incentivavam-me muito para
que continuasse a estudar. Portan-
to fiz o exame de admissão, entrei
no liceu de Abrantes e aí surgiu um
problemafamiliar-não foi um pro-
blema, era uma realidade-, a mi-
nha família não tinha posses. Talvez
tivesse para um filho, mas nós éra-

mos quatro e o meu pai, se não po-
dia dar a todos não dava a nenhum.
Eu era o mais velho e se ele abrisse
mão deste princípio ficava ali com
uma dificuldade muito grande.
Penso que depois nenhum dos ou-
tros irmãos teria gostado de conti-
nuar a estudar, mas o meu pai le-
vantou algumas objeções.Aminha
mãe, queestavamotivadapelas ou-
tras senhoras, entrava ali em confli-
to, e só me lembro de que disse
"pronto, então eu não vou estudar".
Foi nessa altura que foi trabalhar
como moço de recados numa
metalúrgica no Tramagal?



Não era capaz de estar parado, que-
ria aprender um ofício, como se di-
zia. Queria ser eletricista, mas depois
queria estudar eletricidade. Só que
naquele tempo, não tendo ido para
o liceu, só se podia estudar de noite
na escola industrial de Abrantes, e só

se podia entrar aos 14 anos. Como
não se encarava muito bem que o
menino terminasse a quarta classe e
ficasse ali sem fazer nada, fiz algu-
mas coisas, aprendimúsicaetocava
lá numa filarmónica, fui sacristão e

ia às missas, aos funerais e casamen-
tos. Quando faltavaummês para fa-
zer 12 anos, o meu pai já trabalhava
nametalúrgica, eeufiz umas provas
de admissão e lá entrei, mais uns
quantos, umas quantas crianças.
Continuava aviver com os seus

pais em Montalvo?
Sim, e fazíamos todos os dias de ma-
nhã dez quilómetros de bicicleta até
ao Tramagal e depois regressáva-
mos à tarde. Quando fiz os 14 anos
já podia entrar na escola - a meta-
lúrgica dava uma hora por dia aos
estudantes - e então eu ia de bicicle-
ta com o meu pai de manhã, saía às

quatro da tarde, ia para casa, mais
dez quilómetros, estudava alguma
coisa, preparava as coisas, depois ia
para a escola para Abrantes, mais
dez quilómetros. As aulas acabavam
às 1 1 da noite, regressava de bicicle-
ta, mais dez quilómetros. Fazia 40
quilómetros de bicicleta por dia,
para trabalhar e estudar, e no outro
dia levantava-me às seis da manhã
para ir trabalhar outra vez.
Hoje aos 12 anos muitas crianças
não vão sozinhas para a escola...

Hoje aos 12 anos são criancinhas
mesmo. Naquela altura, aos 12 anos,
a metalúrgica pegava nos miúdos,
iam fazendo de moços de recados,
conhecendo as secções, e quando
chegavam aos 14 começavam a
aprender um ofício, o tal ofício. En-
tretanto, em Abrantes, quando che-
gueipara aí ao terceiro ano, aos 17

anos, comecei a achar que não que-
ria ficar na filarmónica nem ser me-
cânico na metalúrgica, queria era
continuar a estudar. E para conti-
nuar decidi ser voluntário na Mari-
nha. Isso foiadificuldademaiorpara
o meu pai. Porque eu ia afastar-me
da família e vir para Lisboa era sem-
pre um perigo, podia estragar-me.

Mas veio... Tinha que idade?
Dezassete anos e meio, que hoje em
dia também são meninos. Na Mari-
nha ficava- se na caserna e as condi-
ções iam melhorando à medida
que nós íamos subindo. Mas até era
uma vida melhor do que aquela
que tínhamos lá na aldeia. Mesmo
que tivéssemos de tomar banho

com água fria depois do treino às

sete da manhã, tínhamos as refei-
ções sempre a horas, passávamos o
dia nas aulas, era mais calmo. De-
pois de acabar esses cursos todos
na Marinha, estive quatro anos nos
submarinos, na área de eletrónica e

comunicações.
Andava pelo mundo fora?



Sim, pertencia à guarnição do sub-
marino, éramos dois desta especia-
lidade, um em cada. Vinha a esqua-
dra americana e dizia que queria ali
um submarino para treinar e nós lá
íamos. Não andámos propriamen-
te pelo mundo, íamos até à Madei-
ra, Inglaterra, França... Mergulhá-
vamos aqui à segunda-feira e de-
pois voltávamos à sexta. Às vezes

andávamos nove dias debaixo de

água. Tenho boas recordações des-
se tempo, nunca vi grande perigo,
conhecíamos bem o submarino,
conhecia muito bem a minha par-
te, os sistemas de comunicações e

deteção dos supostos inimigos.
Mas estamos a falar dos tempos
da Guerra Fria.
Ainda da Guerra Fria, sim.

E isso estava presente?Tinha
medo?
Não, não. Tinha uma ideia das
perseguições políticas, da PIDE,
do medo que tínhamos de falar
disto ou daquilo, mas não tinha
noção política das coisas. Acabei
por ter alguma colaboração no 16
de Março, no Golpe das Caldas, e

depois no 25 de Abril, mas foi sem



perceber bem o que estava mon-
tado.
Então no 25 de Abril de 1974 era
militar. Como é foram esses dias?
Comecei por ter algum receio. Eu
morava no Seixal e vinha no meu
carrito e apanhava um autocarro
da Marinha no outro lado. Enfim,
tudo muito esquisito. "Nós agora
vamos para a unidade, mas não sa-
bemos quando é que saímos de lá."

Depois fomos ouvindo algumas
coisas. Portanto não participei ati-
vamente, acabei por participar uns
dias depois, de uma forma carica-
ta, que foi na escola técnica da PIDE
que tinha sido assaltada pelos fuzi-
leiros, que meteram umas grana-
das. Eu que não percebia nada de
armas fui comandar um pelotão
para garantir que não iam lá os pi-
des durante a noite buscar não sei
o quê. Não percebendo bem o que
estava a acontecer, achava que era
uma situação militar que até tinha
piada. Depois fui percebendo. Fui
interiorizando o significado, não só
relativamente àquelas coisas de
que a gente tinha medo antes, de
ouvir falar da PIDE. Lá na minha
terra dizia-se que quando se ouvia
a Rádio Moscovo tinha de se pôr
um copo de água em cima do rádio
- nós em casa não tínhamos rádio
portanto não tínhamos esse pro-
blema [ risos] . Depois as mulheres
que diziam aos homens na taberna
"homem, tu não fales assim que
um dia ainda vais preso".
É um despertar político tardio?
Sim, sim. Só à medida que foram
sendo libertados os presos políticos
é que fui percebendo o horror que
era o ambiente anterior. Porque eu
tinha sido criado numa aldeia onde
se organizavam excursões para vir
ao Terreiro do Paço apoiar Salazar.
Eu vim numa dessas.
Não era um assunto abordado
em casa, na família?
Não. O meu pai não seria muito
dado a essas coisas. Também não
me lembro de em casa o meu pai e a
minha mãe falarem de alguma coi-
sa dessas. Mas não sei se a minha
mãe não falava. Não sei. Depois ar-
rependi-me de não ter perguntado
isto àminhamãe-declarou-se uma
doença e em dois meses morreu,
portanto não deu para falar das coi-
sas todas que queria ter falado com

ela -, mas quando a minha mãe me
ia chamar para me levantar para o
trabalho falava- me baixinho ao ou-
vido, dizia "Olá camarada, levanta-
-te". Mais tarde é que fiquei com dú-
vidas sobre porque é que a minha
mãe me chamava camarada, por-
que no dia-a-dianão faziaparte da
linguagem da família. Será que ha-
via alguns ambientes em que eles
falavam de outra maneira? Nunca
cheguei a perceber.
Voltando ao caminho para
a astronomia, para as estrelas...
Em 1972 fui dar aulas para uma es-
cola da Marinha, deeletrónica, e co-

mecei a dar assistência técnica ao
Planetário Gulbenkian, daMarinha,
em Belém. E começa aí o meu con-
tacto com a astronomia. O equipa-
mento simulava o céu, fui tentando
perceber aquelas coisas e eu, que
queria ir para o Instituto Superior
Técnico fazer Eletrotecnia, acabei

por decidir ir para a Faculdade de
Ciências fazer Física, porque era a

ferramenta para depois me tornar
um astrónomo, um astrofísico. Só
entro na faculdade em 1974.
Para a universidade, onde tinha
acabado de entrar, foram anos
de ebulição.
Foram, mas como eu não tinha
tempo para estar na universidade

nunca cheguei a ser muito envolvi-
do nisso.
Continuava na Marinha. Já era
casado?
Continuava na Marinha, ainda co-
mo militar, depois passei a civil, e

entretanto casei-me, faltava um
mês para ter 23 anos. Mas estava
numa situação em que já não era
bem militar, estava ali em Belém, e

dentro da universidade houve al-
gumas alterações e eu fui fazendo
disciplinas, continuei a estudar Fí-
sica e depois fiz alguns cursos no
país e fora, andei a correr atrás de

eclipses do Sol, porque havia lá
umas coisas da física solar que era
interessante estudar. Devo lembrar
que nessa altura havia pouca gente
em Portugal dedicada à astronomia
e à divulgação científica, que já fa-
ziano planetário, e àmedidaque fui
ganhando mais conhecimento isso
tornou-me mais capaz. Fui fazen-
do algumas coisas que mereceram
aceitação, mas também só existia
eu e pouco mais. Hoje, felizmente,
não é assim e foi para isso que eu e
muitos outros trabalhámos.
Houve sempre uma aposta mais
na vertente da divulgação do que
que na da investigação. Foi uma
decisão consciente?
Exato. Era consciente. Mesmo sem
a tal consciêndapolítica, de que fa-
lava há pouco, havia uma questão
ideológica. Eu achava que as crian-

ças na minha aldeia e nas outras al-
deias do país não tinham acesso a
coisas que são extremamente sim-
ples e importantes para a formação
e era importante fazer coisas des-
sas. Colaborei nalgumas áreas de
investigação, na física solar, mas
colaborei muito na formação de
professores, mesmo não tendo
funções docentes. O que fiz foi ir
para as escolas com esses profes-
sores porque obviamente tinha a
noção de que sozinho bem podia
andar por aí os dias e as noites que
não conseguia fazer nada. Foi uma
aposta que não posso dizer que te-
nha sido completamente ganha,
mas teve bons efeitos. E isto é um
período em que aparecem muitas

pessoas, associações, um movi-
mento que não parou mais e deu
os seus frutos. Depois aparece José
Mariano Gago e estas atividades
que eram mais ou menos descoor-
denadas começam a ter uma linha
e hoje em dia temos investigadores
espalhados pelos quatro cantos do
mundo, a fazer peças para câmaras

que vão num satélite para o espaço
em 2020, a descobrir planetas... e

essa gente que agora faz isso vem
deste espírito.
O professor Mariano Gago teve
um papel muito importante?
Teve, foi fundamental. Quando ele
é ministro as coisas mudam de fi-

gura, no sentido em que se deixou
de se fazer aqui, fazer acolá. Toda a

gente via nele um companheiro de



luta nesta promoção da cultura
científica, sabendo que daí viriam
resultados para o cidadão comum.
Teve consequências no afluxo de

pessoas que foram para as áreas
científicas.
É inevitável que essas pessoas
estejam hoje espalhados pelo
mundo, fora do país?
É, é inevitável, por várias razões.
E há aqui coisas que eu em tempos
não entendia bem. Ainda hoje às

vezes tenho tendência. . . se tenho
na minha equipa uma pessoa que é

muito boa, tenho vontade que ela
não saia de cá, mas fazendo isso

faço malàpessoaeà minha insti-
tuição. Essa pessoa é muito boa,
mas podia ser muito melhor se fos-
se trabalhar noutros laboratórios,
noutras condições, com outras
ideias. Depois, posso não a ter sem-
pre, mas sempre que posso tê-la ela
vem mais rica e mais capaz de fazer

o que já fazia e de ajudar- nos a nós
a perceber o que podemos fazer di-
ferente.
Na astronomia é muito óbvio,
muitos dos nossos astrónomos
mais famosos hoje trabalham
no estrangeiro.
Pois, porque por um lado não há
nenhum país que seja capaz de fa-
zer sozinho, por exemplo, o com-
plexo que nós temos no Chile [o rá-
dio-observatório ALMA] . Tem de
ser um conjunto de países, finan-
ceiramente, e depois traz outro be-
nefício que é a mistura de culturas,
de personalidades. A partilha é fun-
damental. Abrir é fundamental. Há
coisas na globalização de que eu
não gosto e são perigosas e são más,
mas neste aspeto da partilha cien-
tífica, acho que é fundamental.
Além dos avanços na investiga-
ção, a literacia científica da socie-
dade, no geral, melhorou?
Nunca se melhora o suficiente. De-
vo confessar que os últimos quatro
ou cinco anos foram muito maus,
não só para aqueles que sofreram
as limitações que foram impostas,
quer no domínio do ensino quer no
domínio da investigação, mas pio-
res aindapara o futuro. Porque nes-

te hiato em que não se investiu as
coisas foram funcionando com os

que já lá estavam e alguns deles
com muito sacrifício - estou a pen-
sar em bolseiros, investigadores,
que deixaram de ter apoio e vive-
ram muito à custa até do apoio das
famílias para não terem de abando-
nar os projetos e não terem de ir
para um balcão. E portanto há aqui
um hiato que daqui a uns anos se
vai notar- a produção dos investi-
gadores portugueses na globalida-
de vai diminuir exatamente porque
não houve uma manutenção deste
fluxo. E ao nível do ensino acabou
por desanimar muito os professo-
res, complicar a vida dentro das es-
colas e portanto a qualidade do en-
sino diminuiu. De qualquer das for-
mas o que devemos todos fazer é

tentar trabalhar e tentar que não se-

jam tão más como podem parecer.
Sabemos o suficiente de ciência?
Sobretudo as pessoas que seguem
áreas não científicas...
Não perdoo que uma pessoa com
formação académica superior te-
nha falhas de cultura científica.
Considero incrível que se mexa
nummicro-ondasouumtelemóvel
sem a mínima noção do que está a

acontecer. Isso e uma coisa que
qualquer cidadão devia saber, seja
de Filosofia, seja de Medicina, seja
do que for. Mas a culpa não é só das

pessoas. Se calhar é menos das pes-
soas do que do sistema e dos que
são responsáveis pelo sistema. É fal-
ta de prática, do ensino prático. Vol-
tamos ao mesmo: aquilo que foi eli-
minado nos últimos cinco ou seis

anos. Agora se me perguntar como
isso se faz, como se inclui nos currí-
culos, é mais complicado. Mas a mi-
nha função é dizer que se houver ex-
perimentação há coisas que saem
naturalmente.
Viveu muitos anos em Lisboa
e depois voltou para Constância.
Como é que aconteceu essa

mudança?
Quando chegou a altura de me apo-
sentar da universidade, olhava para
o panorama da divulgação e já havia
muita genteafazer coisas. Achei que
já não era preciso aqui dentro da ci-
dadeepara ir fazer paraoutros sítios
tinha a minha terra. Voltei e conti-
nuei este trabalho de divulgação
científica. Portanto era um sítio on-
de eu gostava de ter alguma calma-

PERFIL

> Máximo de Jesus
Afonso Ferreira nasceu
a 10 de novembro de
1946 numa pequena
aldeia do Ribatejo,
Montalvo.o primeiro
de quatro irmãos.
> Começou a trabalhar
aos 12 anos, numa me-
talúrgica, estudou na

escola industrial de

Abrantese ingressou
na Marinha, onde fez
a especialização nos
submarinos. Só mais
tarde entrou na univer-
sidade.
> Apaixonado pela
astronomia, escreveu

vários livros de divul-

gação científica dedi-
cados a esta área,
o primeiro em 1993.
> Foi presidente da

Câmara de Constância
entre 2009 e 2013.
> É coordenador do

Centro de Ciência Viva
de Constância, que
todos os anos recebe
mais de 20 mil visitan-
tes.
> Apaixonou-se pelos
mecanismos dos
céus e do universo
quando tratava dos
mecanismos do pla-
netário da Marinha,

em Belém, já adulto.
Foi por isso que foi es-
tudar Física. Depois
interessou-se pela fí-
sica solar e andou
pelo mundo a correr
atrás de eclipses so-
lares. Mas sobretudo
andou por Portugal a
falar de astronomia e
a tentar motivar os jo-
vens para a ciência e

hoje fica orgulhoso
de haver cientistas
portugueses espa-
lhados por todo o

mundo, a contribuir
para a exploração da
última fronteira.



isto pensava eu porque depois aca-
bei porteruma vida aindamais agi-
tada. Já tinha a ligação à Ciência
Viva, tínhamos uma boa relação, o
Museu de Ciência, a câmara muni-
cipal, a escola, e fui trabalhando.
A princípio haviapouco trabalho,
agora é que é tanto que não temos
mãos a medir. Tenho uma equipa
pequena, somos sete, mas é ex-
traordinária. Evidentemente gosta-
va de que as pessoas da minha terra
se motivassem mais por aquilo. En-
fim, não conseguimos tanto como
queríamos, as coisas não são perfei-
tas e nunca serão, mas temos mais
de 20 mil visitantes que vêm de todo
o país e o facto de a maioria ser alu-
nos de escolas faz-me sentir que es-
tamos a continuar aquilo que me fa-
zia trabalhar nos anos 1970 e 80.

Sente-se os custos da interiori-
dade?
Sente-se bem. Aqui em Lisboa, ou
no Porto ou Coimbra, se se criar um
museu de ciência, vamos passear,
tomar um café e vemos que está ali
aquela coisa. Ninguém vai tomar
um café a Constância. Hoje em dia
há muitas pessoas que vão ao Cen-
tro Ciência Viva ou a um parque
ambiental que tem um borboletá-
rio tropical, é um ambiente extraor-
dinário. Mas vão os de fora e aos

poucos alguns residentes vão per-
dendo o acanhamento. Sabem
mais ou menos onde é, sabem que
apareceu na televisão, mas é qual-
quer coisa que está fora da sua vi-

vência. Até este indicador é sufi-
ciente paranos preocuparmos. Em
cada local, em cada região, as estra-
tégias para vencer isto são diferen-
tes, em nenhum sítio são fáceis. Na
minha terra se fizer uma coisa com
a banda filarmónica ou com o ran-
cho folclórico levo muito mais pes-
soas do concelho. Junto 200 ou 300

pessoas, que é coisa que não consi-

go mesmo que seja um eclipse do
Sol ou da Lua e se disser que as por-
tas estão abertas.
Foi já em Constância que se
envolveu na política. Como é que
isso surge já depois dos 60?

Devo confessar que entrar na polí-
tica foi uma ingenuidade minha,
mas não estou arrependido.
Essa era a pergunta seguinte.
Não estou. Eu não tenho nenhu-
ma filiação partidária, nunca tive,
embora me considere uma pessoa
de esquerda. A minha ligação à câ-
mara veio do trabalho no Obser-
vatório Astronómico, o presiden-
te era uma pessoa com quem fala-
va francamente, a quem algumas
vezes propunha uma ou outra coi-
sa, mas a maior parte das vezes era
ele que propunha. Quando decide
não continuar houve um conjun-
to de pessoas, próximas dele e da
formação partidária que o apoia-
va [a CDU] , que me convidaram.
Tive algumas reticências, primei-
ro porque não tinha experiência
política. Mal sabia que era muito
mais inexperiente do que pensa-
va. Depois porque o meu projeto
era o Centro Ciência Viva e esta
coisa de me ir ligar a uma força
partidária ia pôr outras forças a
olhar para o meu projeto de ma-
neira diferente. De toda a maneira
fui olhando para as perspetivas,
eventuais candidatos, e achei que
as coisas eram piores do que se
fosse eu.

E aceitou...
Aceitei com estes prejuízos do pro-
jeto e também com prejuízos mate-
riais. Por aí foi um desastre. Mas eu
tinha-me posto a estudar na uni-
versidade umas coisas relacionadas
com património, museologia so-
cial, e havia ali umas quantas coisas
de património que achava que era
um crime estarem a degradar-se. Já
estava habituado a trabalhar com
pouco dinheiro e portanto aceitei e

com convicção, não fui arrastado.
Como é que foi a experiência?
A experiência demonstrou-me que
ser presidente de câmara é muito
mais difícil do que se pode pensar,
que merecem muito mais respeito
do que a generalidade dos políticos
lhes dá. Aprendi que não é possível
modificar as pessoas e alguns hábi-
tos. Por exemplo, e isto acontece em
todo o país, o meu concelho tem
três freguesias e é preciso um cuida-
do terrível por causa dos melindres
entre as três. Eu achava que podia
atenuar aquilo com algumas medi-
das, mas é muito mais difícil. Foi
possível fazer, mobilizar pessoas,
começar a recuperar património,
definir um projeto. Foi possível ter
um sonho. Aparte menos boa foi de
facto arelação política. As pessoas
da oposição deitam abaixo, os que
nos apoiaram acham que devíamos
estar lá a fazer aquilo que eles que-
rem e portanto tive alguns proble-
mas. Evidentemente que não repe-
tiria, mas foi uma boa experiência.
Neste momento não tenho ne-
nhum problema com as forças po-
lítico-partidárias da região, tenho o
meu projeto, todos com respeito
por aquilo que se faz, e penso que
todos empenhados na convicção de

que é um equipamento fundamen-
tal para a terra, para a região.

"O que nos impede de ir
a Marte já não é a tecnologia,
é uma questão humana"



Lembra-se da chegada
do homem à Lua ?

Não. Em 1969 estava a acabar o cur-
so de submarinos e penso que es-
taria debaixo de água nessa oca-
sião. É um acontecimento que
aprendi a apreciar, independente-
mente de ser o produto da rivalida-
de entre americanos e soviéticos
- dentro da comunidade científica
aquela Guerra Fria não era assim
tão fria. Há uns aspetos menos bo-
nitos nas competições, mas tam-
bém há coisas positivas. Acabei por
perceber alguns pormenores que
agora me ajudam a convencer pes-
soas que ainda não acreditam que
o homem tenha ido à Lua.
Ainda acontece muito?
Pois, se as pessoas não têm nenhu-
ma ideia do que é preciso fazer para
sair da Terra, o mais fácil é que di-
gam que é impossível sair daTerra.
Depois ir daqui até à Lua, pousar e
trazer coisas... isso é impossível. Se

a seguir se vê um filme com um ho-
mem a andar na Lua ou em Marte.
E há uma certa preguiça mental...
Mas há páginas inteiras com
argumentos, as chamadas teorias
da conspiração.
O que aconteceu logo nas primei-
ras vezes que isso apareceu foi que
os próprios Estados Unidos tive-
ram de reconhecer que tinha havi-
do ali manipulação das fotografias
por uma questão de propaganda.
Naquele tempo se calhar as pes-
soas que fizeram aquilo não pensa-
ram que houvesse gente que tives-
se a perspicácia de ir ver aquilo.
Não havia o mesmo escrutínio?
Não a este nível e só passados bas-
tantes anos é que apareceu esta dis-
cussão. Mas, não sendo tenazes a
perceber as dúvidas, facilmente as

pessoas se refugiam numa coisa,
seja um filme de ficção ou alguém
que disse que é tudo aldrabado.
Agora, precisamos de raciocinar de
outra forma: num ambiente de
Guerra Fria alguma vez os america-
nos diziam que tinham pousado na
Lua e os russos ficavam calados?
Aliás, há uma das missões Apollo
que pousa quase ao mesmo tempo
e à vista de uma sonda soviética,
daquelas não tripuladas. E muita
da tecnologia que nós hoje utiliza-
mos naTerra só existe porque foi

preciso desenvolvê-la [para as mis-
sões] . Lembro-me de um exemplo
que se utilizava muito: o computa-
dor que dentro da nave controlava
as tarefas todas que era possível
controlar tinha as dimensões de
um quarto de uma casa. Hoje os
nossos telemóveis têm mais capa-
cidade. E isto surgiu não só de ou-
tras necessidades tecnológicas,
mas desse período em que era pre-
ciso fazer as coisas quanto mais pe-
quenas melhor para pesarem me-
nos, gastaremmenos combustível,
ser mais fácil lançar.
Com toda a tecnologia que temos
não temos a capacidade de ir à
Lua no próximo ano. Ou simples-
mente não é interessante?
É só porque não é interessante. De
resto não era necessário ir lá cin-
co vezes como se foi. Foi uma jo-
gada fundamentalmente política.
O Kennedy disse "vamos pôr um
homem na Lua" e pôs. E depois o ir
mais vezes. . . É verdade que foi me-
lhor ter ido lá. Nós ainda hoje me-
dimos a distância entre aTerra e a
Lua com rigor lançando um laser

para um refletor que os americanos
deixaram lá. Porque é que os chine-
ses estão agora com esta coisa de ir
lá? Fundamentalmente para testar
tecnologia e para mostrar ao mun-
do que são capazes.

Então é Marte que nos interessa?
É Marte. Do ponto de vista do de-
senvolvimento tecnológico, por
um lado, e do desenvolvimento da
capacidade de adaptação do ser
humano a voos prolongados. Eu
não acredito que se vá a Marte em
2030. Não é por uma questão física
e psicológica humana. Agora an-
dam seis astronautas na Estação
Espacial Internacional e nós man-
temos regularmente contacto. Se

houver um desequilíbrio vai daqui
um foguetão e dois dias depois a
pessoa está cá em baixo. E conse-

guimos perceber mais ou menos
como as pessoas reagem àquela si-

tuação de isolamento. Para ir a
Marte são precisos dois ou três
anos e não se consegue testar para
ter a garantia de que a pessoa vai
aguentar. O que nos impede de ir a
Marte já não é a tecnologia, é uma
questão humana. E o objetivo é ver
como é possível encontrar um me-
canismo de adaptação ao espaço.
Marte é o ponto de partida para
a exploração do espaço?
É sempre assim. Lembro-me de
que há uns anos no planetário,
com o Conselho Nacional de Cul-
tura, fizemos uma sessão em que
estávamos com uma paisagem de
Lua àvolta e víamos a Terra nascer.
O Mega Ferreira lia "estamos no
ano 2025, os pais mostram aos fi-
lhos o sítio de onde vieram"'. E a
Lua está a 380 mil quilómetros.
Depois tínhamos uma outra ima-
gem que mostrava Saturno, que
está 1500 milhões de quilómetros
de distância e tem a maior lua do
sistema solar que é Titã. E num ou-
tro texto ele descrevia Titã como a
guarda avançada do sistema solar.
Como a plataforma para depois
fazer viagens para fora do sistema
solar. Se nós quisermos ir mais
longe o que podemos fazer é ir step
bystep. Portanto eu vou daqui até
à Lua, depois para Marte, monto
uma base...
Acha que vamos em breve?
É provável que sim, embora mais
lentamente do que se anuncia. Os

próprios investigadores juntam à

capacidade tecnológica o seu dese-

jo. Nós mandámos uma nave que
ficou dez anos à espera de um co-
meta e o cometa veio, mandámos
um equipamento que se afunda
em Júpiter e vai funcionando e
transmitindo dados. Tecnologica-
mente fazem- se maravilhas. Agora
gostávamos de juntar a isso uma
coisa que é mais difícil: enviar uma
pessoa. Também não sei se tere-
mos uma evolução dalógica. Hoje
quando pensamos em mandar al-
guém para Marte pensamos no re-
gresso, mas daqui a duas ou três ge-
rações pode ser que jánão haja este

apego àTerra.
E nas nossas viagens, no futuro,
acredita que vamos encontrar



vidainteligente, que existe?

Sim, acredito. E agora vai pergun-
tar-me com que base? Apenas por
uma questão de lógica. Começa-
mos pelo mais simples: as condi-
ções que ocorreram naTerra não
podem ocorrer noutro local ? Po-
dem. Então vamos pensar em es-
trelas como o nosso Sol-pode não
ser assim, mas vamos ser exigentes.
Em seguida excluímos as estrelas
mais jovens porque emitem muita
radiação ultravioleta, e as mais ve-
lhas porque emitem menos ener-
gia e porque já dilataram e pode ser

que tenham engolido os planetas.
Se quisermos estrelas idênticas ao
Sol ficamos com uns 20 mil mi-
lhões e basta que se tenham forma-
do planetas à volta e basta que um
esteja nesta posição, nem muito
perto nem muito longe, como está
aTerra. Depois que o planeta tenha
mais ou menos o tamanho, a mes-
ma massa. Porquê? Porque acha-
mos que a atmosfera que ficou aqui
presa ficou graças à gravidade. Se
for muito pequeno perde a atmos-
fera; se for maior, eventuais seres

que se formem por lá não podem
ser como nós. Podem ter ocorrido
alguns acasos na evolução na vida
naTerra, mas se reduzirmos estes

números para metade ainda há
uma quantidade enorme de hipó-
teses para que a vida exista.
E o contacto?
Também há razões para não haver
contacto. Mas já não posso dizer
que sejauma questão de fé. Aque-
lesnúmeros que referia... estamos
afalarnanossa galáxia. Mesmo que
em cada galáxia só exista um pla-
neta com condições, temos 140 mil
milhões de galáxias e portanto 140
mil milhões de planetas. Agora o

que nós dizemos é que comuni-
car... As viagens levariam mais anos
do que os que temos de vida. Então
achamos que as civilizações po-
dem existir e nós não contactamos
com elas nem elas connosco. Claro

que depois aparecem pessoas que
dizem que vêm aí os ovnis e os ex-
traterrestres passear.
Evêm?
Cientificamente achamos muitís-
simo pouco provável. Não dizemos
que não mas... Agora, outro proces-
so: nós comunicamos nas ondas
rádio e se os indivíduos estiverem

por aí talvez tenham dado com esse
sistema de comunicação, mas po-
dem não ter dado com ele, podem
comunicar noutras frequências.
Ou, como o Cari Sagan dizia um

pouco abrincar, podem já ter dado
pela nossa existência e ter chegado
à conclusão de que nós estamos
para eles como está uma minhoca
para nós.
Falou em fé.Tem fé em Deus? Há
muitos cientistas que acreditam?
Não. Devo confessar que por volta
dos 17 anos fui quase ateu, mas de-

pois, sem nenhum esforço, tor-
nei-me simplesmente agnóstico.
É uma questão que não tem que
ver propriamente com a ciência.
Há cientistas que se sentem bem
com essa componente espiritual.
Não tantos assim, mas há alguns.
Há um indivíduo que é professor
catedrático na Faculdade de
Ciências, agora já jubilado, que é

padre e ensinava Física Nuclear.
Saía da faculdade no Príncipe Real
e ia à Igreja de São Mamede dizer
a missa. Não podemos é querer
usar isso como argumento e dizer
se aquele cientista acredita em
Deus é porque Deus existe, ou o
contrário. O lado espiritual está
dentro da pessoa, pode contribuir
para o seu bem-estar, não vejo mal.
Agora, não preciso de Deus para
as minhas coisas.




