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A multiplicidade do ser está na linha da memória 
Artista plástica lusa inaugura exposição de arte inspirada 

em Biologia 
2013-01-10 Por Marlene Moura 

“Quem somos nós, se as nossas memórias se alteram 
todos os dias?”, questiona Joana Ricou. A artista plástica 
portuguesa radicada nos Estados Unidos, cuja formação 
base assenta em Arte e Biologia, inaugura a sua primeira 
exposição individual em Portugal, na galeria Edge Arts 
(Lisboa), no próximo dia 15 de janeiro, pelas 18h30, e 
estará patente até dia 15 de fevereiro. 

O tema da mostra “Um, Nenhum e Cem Mil” é baseado 
na memória, especialmente inspirado numa última 
descoberta que atesta que de cada vez que lhe fazemos 
apelo esta se vai alterando, ou seja, “cada vez que 
lembramos, as sinapses vão mudando”, refere [a artista 
plástica] ao jornal Ciência Hoje. 

Joana Ricou iniciou a sua formação num laboratório de 
neurociências, onde nasceu o seu fascínio por uma área 
“que ilustra as descobertas consequentes que nos ajudam 
a entender-nos a nós próprios e às nossas fundações 
biológicas”. 

“Quando formamos memórias, há uma quantidade de 
informação que é guardada conscientemente, por 
exemplo, se conhecemos alguém queremos lembrar o seu 
nome, o seu rosto, etc., e outra parte é lembrada de forma 
aleatória, como a cor do seu casaco; existe também 
informação que vamos perdendo”, assevera. […] 

 “A biologia da memória reverte para lembranças de 
momentos descontínuos, é episódica e plástica 
(manipulável)”, acrescenta Joana Ricou, referindo ainda 
que a imagem mostra, no fundo, “momentos neutros de 
passagem do tempo”, isto é, “um determinado segundo e 
o seguinte e o seguinte, ou seja, informações que estamos 
a tentar guardar e que muitas vezes se perdem durante o 
processo de transferência”. […] 

Para além da peça multimédia, os trabalhos são em 
madeira, óleo e papel e podem ser vistos de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 20h, e, ao sábado, das 12h às 16h. 

Joana Ricou 
Estudou Arte e Biologia na Carnegie Mellon University 

de Pittsburgh (2004) e completou o mestrado em Arte 
Multimédia na Duquesne University (2009). Expõe 
regularmente nos Estados Unidos, em espaços de arte e 
ciência, destacando-se o Andy Warhol Museum (2007), o 
Carnegie Science Center (2010) e o Children’s Museum of 
Pittsburgh (2010). Em 2011, integrou uma mostra em 
Portugal, no Pavilhão de Ciência Viva. Algumas das suas 
peças inspiraram capas de jornais, como é o caso de “Outro 
eu”, capa da Nature (junho 2012), ou “Hipocampo de 
rato”, capa do Journal of Neuroscience (2005). É 
representada pela Galeria Guichard (Chicago). 

Joana Ricou deixou de lado a investigação e trabalha 
agora como artista plástica e comunicadora de ciência. No 
entanto, todos os seus projetos estão ligados às últimas 
descobertas científicas – o que a mantém em contacto com 

a área e com investigadores com quem vai trocando 
impressões. 

in Ciência Hoje, http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=56672&op=all 

(adaptado e com supressões, consult. em 17-01-2013) 
 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as 
orientações que te são dadas. 
1. As afirmações apresentadas de A. a F. correspondem a 

ideias-chave do texto. Escreve a sequência de letras que 
corresponde à ordem pela qual essas ideias aparecem 
no texto. Começa pela letra E. 
A. Na nossa memória, uma parte da informação é 

“guardada” conscientemente, outra parte, 
aleatoriamente. 

B. Os trabalhos de Joana Ricou são feitos de materiais 
diversos e podem ser visitados no horário indicado. 

C. A memória serviu de base ao tema que escolheu para 
a criação das suas obras. 

D. A imagem, guardada na memória, é feita de 
momentos neutros e descontínuos. 

E. A artista plástica Joana Ricou vai inaugurar a sua 
primeira exposição individual em Portugal. 

F. O atração de Joana Ricou pela ciência da mente 
nasceu da formação que fez no laboratório de 
neurociência. 

2. Relê o segundo parágrafo e indica a que se refere o 
pronome “lhe”. 

3. Para cada item que se segue (3.1. a 3.4.), assinala a 
opção que permite obter uma afirmação adequada ao 
sentido do texto. 
3.1. O presente texto é jornalístico, podendo ser 

classificado como… 
a.  recensão. c.  entrevista. 
b.  reportagem. d.  editorial. 

3.2. O título do texto sugere que “A multiplicidade do 
ser” surge como… 
a.  consequência da 

memória. 
c.  efeito independente 

da memória. 
b.  finalidade da 

memória. 
d.  obstáculo à 

memória. 
3.3. A caixa de texto fornece informação sobre… 

a.  a infância de Joana Ricou. 
b.  os estudos e a carreira profissional da artista. 
c.  a intervenção da artista nos meios de 

comunicação social. 
d.  as descobertas de Joana Ricou enquanto 

investigadora científica. 
3.4. Conforme a informação transmitida na caixa de 

texto, os projetos de Joana Ricou… 
a.  foram postos de lado, pois decidiu dedicar a 

sua vida à arte. 
b.  passam por se dedicar exclusivamente à 

investigação científica. 
c.  permanecem ligados às descobertas científicas. 
d.  relacionam-se exclusivamente com a Galeria 

Guichard. 

http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=56672&op=all
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França e Inglaterra são bons destinos para emigrar, mas 
é preciso partir bem informado 

O cônsul português em Paris diz que França continua a 
oferecer “muitas oportunidades” aos emigrantes. Também 
o capelão da missão católica portuguesa de Londres 
garante que os “portugueses são muito bem aceites” em 
Inglaterra. 

No âmbito do seminário “A Emigração Portuguesa na 
Europa – Desafios e Oportunidades”, que decorre esta 
segunda-feira no Porto, o cônsul português em Paris disse 
que França é um bom destino para os emigrantes 
portugueses, mas alertou para a necessidade de todos 
partirem bem informados, pois “nem sempre é possível” 
arranjar emprego, mesmo para os mais qualificados. 

“Quem quer partir deve fazê-lo de forma informada, 
com contactos concretos com empresas ou contratos, se 
possível”, sublinhou o cônsul português, Pedro Lourtie, em 
declarações à Lusa.  

O responsável alerta os emigrantes para pensarem 
“em tudo o que vai ser necessário quando chegarem ao 
país de destino, nomeadamente direitos sociais, custos de 
instalação e habitação e, no caso de França, falar francês, 
porque continua a ser muitíssimo importante”. 

“França continua a ser um destino [para a emigração 
portuguesa], desde logo porque há uma grande 
comunidade portuguesa, porque é uma grande economia, 
central na Europa. Mas deve-se ir de forma o mais 
informada possível”, sublinhou Pedro Lourtie. 

Admitindo a existência de “um novo fluxo de 
emigração” portuguesa para França, o cônsul observou 
que é diferente do das décadas de 1950 e 1960.  

“Este novo fluxo de emigração existe. Parece-me que é 
um fluxo mais diverso, porque, se a França já foi o principal 
destino da emigração portuguesa, hoje há vários, 
designadamente fora da Europa”, explicou.  

Já o capelão da missão católica portuguesa de Londres 
assegurou, à margem do seminário, que “os portugueses 
são muito bem aceites” em Inglaterra, alertando, porém, 
para a necessidade de dominar perfeitamente a língua 
antes de emigrar. 

“Eu aconselho algumas pessoas a emigrarem para 
Inglaterra. Se for uma mão de obra qualificada com um 
domínio perfeito do inglês, creio que tem boas razões para 
se colocar a caminho porque o país acolhe bem os 
portugueses”, contou o padre Pedro Rodrigues. […] 

A procura dos portugueses pela Inglaterra, enquanto 
país de destino para emigrar, tem aumentado, com o 
responsável católico a admitir que “há dois meses que não 
há um dia em que não cheguem emails de famílias 
completas a quererem ir para o Reino Unido”.  

TSF – Rádio Notícias, Vida – Interior, 8 de outubro de 
2012 (adaptado e com supressões) 

 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as 
orientações que te são dadas. 
1. As afirmações apresentadas de A. a F. correspondem a 

ideias-chave do texto. Escreve a sequência de letras 
que corresponde à ordem pela qual essas ideias 
aparecem no texto.  
Começa pela letra F.  
A. Verifica-se que existe um novo fluxo de emigração, 

diferente do de meados do século XX. 
B. Os emigrantes, antes de partirem, devem estar bem 

informados.  
C. Numerosas famílias portuguesas pretendem emigrar 

para o Reino Unido.  
D. Os emigrantes portugueses são bem recebidos no 

Reino Unido.  
E. Há vários fluxos de emigração para fora da Europa.  
F. França e Inglaterra são países que oferecem muitas 

oportunidades aos emigrantes. 
2. Relê o sétimo parágrafo do texto e indica a que se 

refere o pronome “vários”.  
3. Para cada item que se segue (3.1. a 3.4.), assinala a 

opção que permite obter uma afirmação adequada ao 
sentido do texto.  

3.1. Pedro Lourtie é… 
a.  o cônsul de França em Lisboa. 
b.  o cônsul de Portugal em Paris. 
c.  o diretor dos serviços de emigração. 
d.  o analista dos fluxos de emigração portuguesa. 

3.2. No seminário “A Emigração Portuguesa na Europa – 
Desafios e Oportunidades”, não foi referido que… 
a.  os emigrantes nem sempre conseguem arranjar 

emprego. 
b.  é importante que os emigrantes dominem a língua 

do país de destino. 
c.  os emigrantes devem levar agasalhos pois o clima 

é mais frio. 
d.  é fundamental os emigrantes pensarem em tudo o 

que necessitam no país para onde vão. 
3.3. O fluxo de emigração atual é diferente do das 

décadas de 1950 e 1960 porque os emigrantes… 
a.  se dirigem maioritariamente para França. 
b.  também se expandem para países fora da Europa. 
c.  atualmente são mais bem recebidos do que eram 

antigamente. 
d.  atuais têm bastantes qualificações.  

3.4. O capelão da missão católica portuguesa de Londres… 
a.  aconselha algumas pessoas a emigrarem para o 

Reino Unido. 
b.  não aconselha as pessoas a emigrarem para o 

Reino Unido.  
c.  afirma que os emigrantes que vão para Londres 

têm oportunidade de aprender inglês no local. 
d.  refere que a procura dos portugueses de 

Inglaterra como destino de emigração tem 
diminuído
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A simbologia do cavaleiro 
O cavaleiro é um símbolo de triunfo, poder e glória e, 

por essa razão, é a forma escolhida para representar 
através de estátuas ou pinturas os reis, os imperadores e 
os heróis reais ou mitológicos. A posição de cavaleiro 
simboliza um plano superior e divino, uma espécie de elite 
a que poucos têm acesso.  

Dominando a sua montada, o cavaleiro triunfa sobre o 
mundo exterior e ao mesmo tempo consegue controlar o 
seu mundo interior e os seus instintos. O cavalo, como 
animal nobre, inteligente e corajoso que é, simboliza o 
acesso ao mundo sobrenatural e mágico. Maomé é 
representado a montar a sua égua Boraq, conduzido pelo 
anjo Gabriel a Alá e acompanhado por um cortejo de anjos, 
num simbolismo óbvio de um acesso a uma posição só 
possível aos perfeitos e divinizados.  

Jung1 atribui um significado diferente ao cavaleiro, 
associando-o à perda de controlo, à intranquilidade, ao 
medo e à angústia. É este sentimento que está presente 
também nos cavaleiros do Apocalipse que surgiram nas 
visões de Ezequiel. Os quatro cavaleiros do Apocalipse 
significam os quatro terrores de Israel que iriam castigar o 
Império Romano, sendo eles a peste, a fome, a guerra e os 
animais selvagens. O cavaleiro do cavalo branco, com o seu 
arco e flecha, simboliza os animais selvagens e enquanto 
vencedor é também uma representação de Cristo e do 
triunfo da palavra divina. O cavaleiro do cavalo vermelho 
cor de fogo que empunha uma espada representa a guerra. 
O cavaleiro do cavalo negro que transporta uma balança é 
a fome, enquanto que o cavaleiro que monta um cavalo 
esverdeado é a peste e as doenças mortais. 

O cavaleiro é a figura mais importante da literatura e 
do imaginário da Europa medieval, quer através dos 
Cavaleiros da Távola Redonda, dos Cruzados ou dos 
Templários e na mitológica busca do Santo Graal. Esta 
importância dada ao cavaleiro é também encontrada na 
Ásia e em todo o mundo árabe. Em muitas destas histórias, 
o ideal da cavalaria simboliza a busca e a evolução 
espiritual, a conquista dos reinos superiores da 
Imortalidade, do Amor e da Espiritualidade. Aqui, o 
cavaleiro deixa de ser o herói e o governante para ser o 
servidor humilde que luta por uma causa mais elevada. Em 
D. Quixote de la Mancha, de Cervantes, o cavaleiro 
simboliza o sonhador mas também o desesperado 
irrealista. 

O cavaleiro é também o guerreiro, tanto entre os celtas 
como entre os hindus, onde representa uma casta elevada: 
os kshattiyas. No mundo ocidental, o patrono dos 
cavaleiros é o arcanjo São Miguel, que tem o seu cavalo 
como a montada contra as forças do Mal. São Jorge 
também é representado no seu cavalo matando o dragão.  

Cavaleiro (simbologia). In Infopédia [Em linha]. 
Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-01-23] 

1. Jung: Carl Jung (1875-1961), psiquiatra suíço, fundador da 
psicologia analítica. 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as 
orientações que te são dadas. 
1. Os tópicos apresentados (de A a F) sintetizam as 

diferentes simbologias atribuídas ao cavaleiro, ao 
longo do texto, mas encontram-se desordenados. 
Escreve a sequência de letras que corresponde à 
ordem pela qual são referidos no texto. Começa pela 
letra B.  
A. O cavaleiro, ao dominar a sua montada, triunfa 

sobre o mundo exterior, controlando os seus 
instintos. 

B. O cavaleiro é símbolo do triunfo, poder e glória.  
C. Para os hindus e os celtas, o cavaleiro é um 

guerreiro, representando uma casta elevada. 
D. O cavaleiro surge como símbolo das angústias 

mais profundas do ser humano.  
E. O cavaleiro simboliza o sonhador e o irrealista.  
F. O cavaleiro simboliza a busca da espiritualidade, 

lutando por uma causa elevada. 
 

2. Para cada item que se segue (2.1. a 2.3.), assinala a 
opção que permite obter uma afirmação adequada 
ao sentido do texto. 
2.1. Embora tradicionalmente o cavaleiro consiga 

controlar os seus instintos, a noção de que este 
representa a perda de controlo e o medo é da 
autoria de…  
a.  Maomé. 
b.  Boraq. 
c.  Ezequiel. 
d.  Jung. 

2.2. Dos quatro cavaleiros do Apocalipse, o do 
cavalo branco representa, enquanto vencedor,…  
a.  a carnificina e a guerra. 
b.  a bondade e a esperança. 
c.  o triunfo da divina palavra de Cristo. 
d.  a peste e as doenças mortais. 

2.3. O patrono dos cavaleiros do mundo ocidental 
é… 
a.  S. Jorge. 
b.  S. Miguel. 
c.  S. Gabriel. 
d.  S. Rafael. 

3. O texto faz referência aos quatro cavaleiros do 
Apocalipse que surgiram nas visões de Ezequiel. 
3.1. Associa cada cavalo à sua simbologia.  

 

a. cavalo branco 1. peste 

b. cavalo negro 2. guerra 

c. cavalo verde 3. animais selvagens 

d. cavalo vermelho 4. fome 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sugestões de correção 
 
Teste 1 

1. E, C, F, A, D, B 
2. “memória” 
3.1. b 
3.2. a 
3.3. b 
3.4. c 
 

Teste 4 
1. F, B, A, E, D, C 
2. “destinos da emigração portuguesa” 
3.1. b 
3.2. c 
3.3. b 
3.4. a 
 

Teste 5 
1. B, A, D, F, E, C 
2.1 d 
2.2 c 
2.3 b 
3.  a - 3 

b - 4 
c - 1 
d - 2 

 


