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Dez, o número natural posterior a nove e anterior a onze, é um nú‑
mero composto, a soma dos três primeiros números primos (2+3+5)
e a dos primeiros quatro dígitos (1+2+3+4).

2. Dez é a base do sistema numérico decimal, o sistema mais comum
para designar números na linguagem oral e escrita. Assim, qual‑
quer número pode ser instantaneamente multiplicado por dez
acrescentando-se-lhe um zero (124x10=1240).
3. Os gregos achavam o número dez auspicioso: o cerco de Tróia du‑
rou dez anos, Ulisses regressou a casa depois de dez anos de errân‑
cia. Os pitagóricos viam o dez como o mais sagrado dos números e
prestavam-lhe juramento, já que era o número do seu Tetraktys, «do
qual a natureza eterna floresce e no qual esta tem as suas raízes».
4. Os romanos fizeram do dez a base do seu sistema numérico. O seu
calendário original tinha dez meses – seis de 30 dias e quatro de 31,
totalizando 304 dias. E incluía, em Abril, um festival de dez dias em
honra de Ceres, deusa da agricultura, que culminava na Cerealia.
5.

Os maias encaravam o dez como número altamente aziago e acredi‑
tavam que todos os dias dez pertenciam ao deus da morte, uma vez
que se seguiam ao dia nove, que consideravam o dia da doença.

6. O povo bambara, do Mali, acredita que o dez dá sorte, associando
o facto de este ser a soma dos quatro primeiros dígitos aos quatro
estádios da criação, e acreditando que o número dez é um símbolo
de fertilidade.
7.

O dez aparece, de forma recorrente, nas teologias do cristianismo,
do judaísmo, do hinduísmo, do budismo, do sikhismo e de outras
religiões.

8.

Em africânder, dez é tien; em alemão, zehn; em espanhol, diez; em
francês, dix; em galês, deg; em grego, dhéka; em inglês, ten; em ita‑
liano, dieci; em russo, désyat; em sueco, tio.

9. Em código binário, 10 representa 2, o que o relaciona com a origem
do múltiplo, e é representado por 1010, uma forma de auto-repli‑
cação.
[]

décimo soneto
de shakespeare 19
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Tem pejo de negar que a ninguém amas,
Tu que és para ti mesmo imprevidente.
Que muitos te amam sabes e proclamas,
Mas é que ninguém amas evidente.
Pois de ódio tão mortal te eis possuído,
Como se contra ti só conspirasses,
Que arruínas o nobre tecto erguido
Cujo restauro antes desejasses.
Deve ódio mais que amor ter tal morada?
Muda de ideias e que eu mude as minhas,
Sê como a graça amável que te é dada,
Mostra ao menos que nisso te acarinhas
e por amor de mim dá-te outro eu.
Viva a beleza em ti e no que é teu.

dez espécies em que o macho cuida das crias
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Betta splendens (Peixe combatente)^ – Cavalo marinho^ – Ema#
Falaropo# – Jaçanã# – Megapódio ocelado# – Peixe-palhaço^ – Sagui*
Sapo-flecha@ – Siamangue*
*Mamífero; #Ave; ^Peixe; @Anfíbio

dez lugares de portugal
com nomes... 20
... de cidades e
países estrangeiros
Belo Horizonte (Arouca)
Brasil (Barcelos)
China (Castelo de Paiva)
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... gastronómicos
Alheira (Barcelos)
Bolo (Castanheira de Pera e
Cinfães)

[104]

Cuba (Beja)
França (Beja e Bragança)
Guiné (Albufeira e Silves)
Jerusalém (Mirandela)
Meca (Alenquer e Paredes
de Coura)
Mindelo (Vila do Conde)
Toledo (Lourinhã e
Vila Nova de Famalicão)

Camarões (Sintra e Vila
Nova de Ourém)
Carne Assada (Sintra)
Paio (Alcobaça)
Pão Duro (Alcoutim)
Peixe Frio (Monção)
Salada Verde (Alvaiázere)
Sandes (Cinfães)
Toucinho (Avis)

... inusitados

... maliciosos

Barracas da Rainha
(Azambuja)
Cai Logo (Grândola e
Monchique)
Casal da Própria (Rio Maior)
Eleições (Sousel)
Gostei (Bragança)
Jogo da Bola (Gouveia)
Machões (Penamacor)
Máquina (Cabeceiras
de Basto)
Meio Mundo (Barcelos)
Vinho Vai (Tomar)

Bendada (Sabugal)
Coito de Dona Narcisa
(Penamacor)
Enchecamas (Figueiró
dos Vinhos)
Entalada (Melgaço)
Esfrega (Proença-a-Nova)
Fonte da Rata (Espinho)
Paneleiro de Baixo (Guarda)
Picha (Pedrógão Grande)
Rego Travesso (Tábua)
Venda da Gaita (Pedrógão
Grande e Tomar)

... de maria

... mórbidos

Maria Dias (Penamacor)
Maria do Ciso (Coruche)
Maria do Vale (Beja)
Maria Gomes (Pampilhosa
da Serra)
Maria Martins
(Idanha-a-Nova)
Maria Mendes (Lousã)
Maria Pires (Portimão)
Maria Ruiva (Estremoz)
Marias (Monchique)
Maria Vinagre (Aljezur)

Campa (Paredes)
Campa do Preto (Maia)
Enforca-Cães (Abrantes)
Fonte do Judeu Morto (Castro
Marim)
Mata-Mouros (Silves)
Matança (Fornos de
Algodres)
Mina da Caveira (Grândola)
Monte da Forca (Avis e Braga)
Mulher Morta (Portimão e Vila
Nova de Ourém)
Serva Morta (Amares)
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de vergonha os espíritos mais tolerantes e liberais. […] Estamos a assis‑
tir ao nascimento de uma geração rasca?»

os dez mandamentos

9

[Êxodo 20, 1-17 ]
1. O Senhor pronunciou, então, estas palavras:
2. «Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egipto, de uma
		 casa de escravidão.
3. Não terás outro Deus além de Mim.
4. Não farás para ti imagens esculpidas, nem qualquer ima		 gem do que existe no alto dos céus, ou do que existe em baixo,
		 na terra, ou do que existe nas águas, por debaixo da terra.
5. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto, por		 que Eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus cioso que pune a
		 iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e à quarta geração
		 daqueles que Me ofendem;
6. E uso de misericórdia até à milésima geração para com os que
		 Me amam e cumprem os Meus mandamentos.
7. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus,
		 porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar o Seu
		 nome em vão.
8. Recorda-te do dia de sábado, para o santificar.
9. Trabalharás durante seis dias e levarás a cabo todas as tuas
		 tarefas.
10. Mas o sétimo dia é de descanso, consagrado ao Senhor, teu
		 Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o
		 teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
		 nem os teus animais, nem estrangeiro algum que estiver aden		 tro das tuas portas.
11. Porque em seis dias o Senhor fez o céu. A terra, o mar e tudo
		 quanto contém, e descansou no sétimo; por isso o Senhor
		 abençoou o dia de sábado e santificou-o.
12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolon		 guem na terra que o Senhor, teu Deus, te dará.
13. Não matarás.
14. Não cometerás adultério.
24
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15. Não roubarás.
16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mu		 lher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o
		 seu boi, nem o seu jumento nem coisa alguma que lhe per		 tença.»

dez musas
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As nove musas da Antiguidade Clássica são: Calíope (Poesia Épica),
Clio (História), Erato (Poesia Amorosa), Euterpe (Música), Melpóme‑
ne (Tragédia), Polímnia (Poesia Sagrada), Tália (Comédia), Terpsícore
(Dança), Urânia (Astronomia). No epigrama 9506 da Anthologia Palatina, atribuído a Platão, a poetisa Safo de Lesbos é elevada a décima
musa: «Há quem afirme serem nove as musas. Que erro! Pois não vêem
que Safo de Lesbos é a décima?» O título foi posteriormente conferido
a uma série de mulheres de letras, incluindo a portuguesa Soror Vio‑
lante do Céu (1602-1693), as francesas Antoinette du Ligier de la Garde
Deshoulières (1638-1694) e Madeleine de Scudéry (1607-1701), a rainha
Cristina da Suécia (1626-1689) e a britânica Hannah More (1745-1833).

dez filosofias de josé mourinho
aplicadas ao futebol inglês 25
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«Tenciono dar o meu melhor, melhorar as coisas e criar uma
equipa de futebol à minha imagem e à da minha filosofia
futebolística.»
Pouco depois de chegar a Inglaterra (Junho de 2004)
«Temos jogadores de topo e, desculpem se sou arrogante,
temos um treinador de topo.»
Idem
«Não sou defensor de velhos ou novos treinadores de futebol.
Acredito que há bons e maus, que há aqueles que conseguem
[151]

13. Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2007).
14. Actualmente BHP Biliton, a maior empresa de mineração do mundo.
15. Termo germânico que significa «romance de formação». O bildungsroman distingue-se pela exposição pormenorizada do processo de desen‑
volvimento de uma personagem, sob todos os pontos de vista (físico,
psicológico, moral, etc.). Na literatura portuguesa, A Invenção do Dia
Claro (1921), de Almada Negreiros, A Lã e a Neve (1947), de Ferreira de
Castro, e Sinais de Fogo (póstumo, 1979), de Jorge de Sena, são alguns
dos exemplos possíveis.
16. cf. William Shakespeare, Hamlet (edição bilingue, tradução de Antó‑
nio M. Feijó), Edições Cotovia, Lisboa, 2001.
17. Jean Monnet foi o primeiro responsável pelo Comissariado Geral do
Plano (CGP), organismo governamental francês instituído em 1946
pelo general Charles de Gaulle (1890-1970) e encarregado do planea‑
mento económico do país. O CGP perdeu importância com o fim dos
planos quinquenais, em 1993. Foi extinto em 2006 e substituído pelo
Centro de Análise Estratégica.
18. Leitura recomendada: Johnson, Charles, História Geral dos Piratas (História Geral dos Roubos e Assassínios dos Mais Notáveis Piratas), Cavalo de
Ferro, Lisboa, 2005.
19. cf. Os Sonetos de Shakespeare (edição bilingue, tradução de Vasco Graça
Moura), Bertrand Editora, Lisboa, 2007.
20. Todos os nomes extraídos do Novo Dicionário Corográfico de Portugal,
de A.C. Amaral Frazão (Editorial Domigos Barreira, Porto, 1981).
21. Tradução portuguesa de Isabel Alves, Porto, Asa, 2003.
22. Fonte: Instituto de Socorros a Náufragos.
23. Fonte: Euronext.
24. Cf. Bíblia Sagrada, 14.ª edição, Difusora Bíblica, Lisboa, 1988.
25. Fonte: BBC.
26. Equipa formada por jogadores oriundos de várias ex-colónias britâni‑
cas nas Caraíbas.
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Guide, Artes Gráficas sobre papel Besaya de 90 grs.,
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no mês de Abril de 2008.

