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INICIATIVA � FESTADOS 40 ANOS

novo, que corresponda ao espí-
rito de hoje”,diz Fernanda Rollo,
do Instituto de História Con-
temporânea da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
UNL,de onde partiu a ideia para
esta iniciativa.

“Contactámos os Underdogs
– porque fazia sentido que fosse
o Vhils,seu fundador,a tratar de
um assunto desta natureza e
com esta responsabilidade – e
eles aceitaram o nosso desafio”,
conta ainda, explicando que os
artistas não foram pagos pelo
trabalho.Sóosmateriaislhesfo-

ram fornecidos pela instituição.
“Istonãoseriapossívelsemuma
grande empatia e enorme cum-
plicidade entre todos, em torno
de uma causa que é comum”,
afirma Fernanda Rollo.

O resultado do trabalho, cujo
desenrolar pode ser acompa-
nhadoaparepassopelopúblico,
ficará exposto e passará a fazer
parte da cidade.“Este é um pro-
jeto duradoiro: a obra ficará ex-
posta até que se esgote o tempo
devidanaturaldestetipodepin-
tura exterior”, conclui a respon-
sável universitária. �
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A
partirdas14h30dehoje,
e até sexta-feira,o muro
da Universidade Nova
de Lisboa (UNL), na

av. de Berna, vai servir de tela a
quatro artistas de rua.Os graffi-
ters foram desafiados a deixar,
para a posteridade, uma visão
pessoalsobreo25deAbril,naal-
turaemquesecelebrao40ºani-
versário da revolução.

“Não estamos a querer re-
construir os murais do 25 de
Abril, mas sim a criar algo de

Gonçalo Ribeiro
(MAR), perto de uma
das suas obras

Mickey Rooney teve nove filhos
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Morre ator-criança aos 93
�Tinha prometido não parar de
trabalhar até morrer,e foi preci-
samente o que aconteceu: Mi-
ckey Rooney, o eterno ator-
-criançaqueseestreounoteatro
com 17 meses e no cinema com
seis anos, morreu domingo, aos
93 anos, em casa. Ainda há um
mês rodou ‘Uma Noite no Mu-
seu 3’, ao lado de Ben Stiller – foi

o adeus a uma carreira de 90
anos. Filho de artistas, foi ator,
músico, cantor e bailarino e es-
teve nomeado quatro vezes para
os Óscares. Ganhou dois: um
como melhor ator infantil
(1939); o outro o Óscar honorá-
rio de carreira, em 1982. Gene-
rosoeexcessivo,casoucincove-
zes e deixa nove filhos. �

NO MÊS PASSADO, MICKEY ROONEY RODOU ‘UMA NOITE NO MUSEU 3’, AO LADO DE BEN STILLER

PORMENORES

� PLATAFORMA DE ARTISTAS
Vhils (Alexandre Farto) fun-
dou os Underdogs com Pau-
line Foessel para dar visibili-
dade aos artistas de rua.

� JOVENS CRIADORES
Assinam a obra Miguel Januá-
rio (Kiss My Walls); Diogo Ma-
chado (Add Fuel); Gonçalo Ri-
beiro (MAR) e Frederico Draw.

`

1204�Exército de Cruzados
cerca Constantinopla.

1730� Inaugurada a primei-
ra sinagoga em Nova Iorque.

1969�Nasce a cantora
portuguesa Dulce Pontes.

2013�Morre a política Mar-
garetThatcher, aos 87 anos.
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D
urantealgum
tempo–noverão
–algunsutiliza-
doresdoInsta-
gramfotografa-

vamosseuspés.Sobretu-
donapraia,porexemplo(a
podolatriaéumobsessão
comooutraqualquer).De
repentepassou-separaas
selfies,eamaispopular–
antesdosÓscares–foiade
Obamacomaprimeira-
-ministradinamarquesa.
Háqueminterrogueasel-
fiecomoumademonstra-
çãodenarcisismoequema
despenalizeemnomeda
artedoautorretrato,uma
tradiçãoocidentalemque
nemtodososidiotaspo-

diamparticipar.Agorajá
podem,nãoprecisamde
talento(comoRembrandt,
VelázquezouVanGogh);
bastapossuirtelefonee
Facebook.Abanalização
daimagemnãopodeser
criticadaemnomedamo-
ral;épartedossinaisdo
Mundodehoje,talcomoo
narcisismo(aíestá)eaeu-
foriapública.Jáháselfies
enquantosefazsexo,se
cozinha,ouseacorda.A
CasaBrancavaiproibi-las.
Aselfieéonovohorrorà
esperadocansaço.

�Poesia do colombiano
Juan Manuel Roca, tradu-
zida por Nuno Júdice e
prefaciado por Lauren
Mendinueta: ‘Os Cinco
Enterros de Pessoa’ (Gla-
ciar).“Poucas vezes suce-
de/ Que ao morrer um
poeta/ Sejam necessá-
rios cinco caixões.”

Comovãosocia-
listasfazerem Portu-
gal aquiloqueuma
potência comoFran-
ça nãoconsegue?
LUCIANOAMARAL,
ONTEM NO CM

Vai cantar com
João Pedro

Pais no Rock In Rio
Lisboa 2014. Con-
certo a 1 de junho.
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Filme‘Maléfi-
ca’sem inves-

tidores, por ser de-
masiado“assusta-
dor”para a Disney.

�Artistas de rua
vão dar cor ao muro
da Universidade Nova.
Espera-se surpresa

M
AR

IO
AN

ZU
O

N
I/

RE
U

TE
RS


