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sebastião porto 

A propósito O garfo que íaz parte cios nos 
talheres, foi criado em 995. Outres af.rmam que 

data do século XVIII e é atr buido a C)lgat= (t-ru 
rada a vèr com o dentfrício, que êste e outr> Col-
gate) Conta-se que êle, ao fabricar os primeiros 
garfos, foi excomungado' p°r um bula >a^al, assun 
redig da: "A comida de Deus, foi, assim, considera-
da indigna de ser tocada pelas suas mãos" Que mun 
do de ignorância era o de ant gamente . . . 

Paris está ameaçada de perder um dcs seus 
mais atraentes monumentos, que é a Tôrre Eiffel. 
Condenada pela ferrugem, será costa iba xo. En 
+retanto, o atual prefeito, Mareei Dieb' It, não pre-
tende perpetrar essa medida, que deverá ser toma-
Oci pelt seu sucessor. Na c dade do Porto, conheci 
a ponte feita pelo mesmo engenhe ro Alexandra 
Gustave E> ffel, sobre o rio Douro, é tão velha quan 

| to a famosa tôrre paris :ense e não esta ameaçada 
" p e l a ferrugem. Os portuenses teriam ydo mai j cui-

dadosos que os parisienses? Quem a nda n lo viu a 
Tôrre Eiffel, que se apresse a vê-la. 

Estudantes daqui e de outras locali lides, 
têm acorrido' à Rádio Renascença nestes últimos 
d ;as, mscre vendo-se no II Festival Estudantil de 
Mús'ca Popular. Todos querem o canar:nho, úni-
co que não cái em alçapão, parque é de ouro. 

Em setembro próximo, c°mo acontece a-
nualmente, será realizada a Bienal da São Paulo, à 
qual comparecem art : stas p lás t i ca de quase todo 
o Mundo e de diversos Estados Bras le :ros. Êste a-
no, a Bienal terá o número onze, ou se]a a XI Bie-
nal de Sã' Paulo. Jornais publ caram a relação de 

k art : stas selec onados nos Estados do Nord.^te, Pa-
" rá, Minas Gerais, Guanabara, Estado do R :o, Ma-

to Gross , Brasília, Goás, Rio Grande do Sul e S. 
psulo, e lá estavam vários nomes que nos são mui-
to famil ares, porque são do nosso convívio, ribei-
rãopretanos que são. Odila Mestriner, que tem es-
tado presente a todas as bienais pauTstas, foi o 
primeiro nome que chamou a minha atenção, rnas 
A estão outros, do grupo dos novos, como Márgara 
das Graças Paulo Amaral. Vejam, irn'gos, que Ri-
bo'rão Preto, hoje em dia, não é sònente um cen-
tro agro-comenral de primeva grandeza, e tam-
bém um centro de cultura do qual podemos i,rs 
orgulhar. 

D ! a destes, em Cambridge, Inglater /a, nou 1 

ve um leilão inédito e um tanto quanto impressio-
nante, pelas peças que f i r a m licitadas: uma forca, 
ccrn mu to uso, mas ainda funcionando oerfeita-
mente; aparelhos destinados a quebrar ossos; uma 
espada p rópra para decapitar cabeças, o uma por-
ção de cutros instrumentos de tortura. A esposi de 
um aviador arrematou várias peças e pensa apro-
veitá-las na decoração de um restaurante. Quem 
de nós, se não o Zé do Caixão, se interessaria por 
ta ; s peças? 


