
Há mais de 220 mil publicações
inventariadas, pinturas, frescos, material
etnográfico, colecções zoológicas,
botânica, numismática, azulejaria,
estatuária O valor do património da
ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA (ACL)
é "incalculável". Milhares de obras estão

avista, outros milhares não. Também
há livros carcomidos. "E uma dor de alma

que faz mal ao coração. Há peças que não
são repetíveis. A sua perda é uma perda
imensa para o país", expressa MARIA

SALOMÉ PAlS,secretária-geraldaACL.
Sob tutela do Ministério da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior,
a instituição dispõe de um orçamento
anual que ronda os 540 mil euros.
Um montante "deficiente" para as

necessidades de conservação das

obras, lamenta Maria Salomé Pais.
A investigadora nasceu há 80 anos

numa pequena aldeia entre Covilhã
e Belmonte, onde observava, intrigada,
um gato a beber água com a língua e os

passarinhos acabados de nascer. Gostava
de olhar para os animais e para as

plantas, gostava de olhar para a vida
a acontecer e isso levou-a a estudar

Biologia. Durante mais de 40 anos,
deu aulas na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa Em paralelo,
desenvolveu investigação no Laboratório
de Biotecnologia Vegetal do Instituto
de Ciência Aplicada e Tecnologia, onde

hoje trabalham os seus "meninos".
Todos os anos são desperdiçados 1,3 mil
milhões de toneladas de comida, o que
significa que um terço dos alimentos

produzidos para consumo humano
acabam no lixo, segundo dados da FAO
(Food and Agriculture Organization).
Ao mesmo tempo, existem mais de 800
milhões de pessoas subnutridas ou

a viver em situação de insegurança
alimentar, refere a jornalista Filipa Lino,
no artigo "No prato ou no lixo?" Falamos
de DESPERDÍCIO ALIMENTAR, tema que
é objecto do livro da investigadora Iva
Pires, editado pela Fundação Francisco
Manuel dos Santos. Um motivo
de reflexão para o Dia Mundial
da Alimentação, que se celebra
a 16 de Outubro.W
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