login
/ / /A V E N T U R E I R O S

UMA VOLTA AO
MUNDO LUSÓFONO

14

Ao contrário da maioria das pessoas, Sandra
Nobre comemora duas datas de aniversário. O dia
em que nasceu e o dia em que lhe fizeram um
autotransplante que lhe permitiu ultrapassar uma
leucemia aguda. “É como se tivesse recebido uma
segunda vida”, conta a gestora de conteúdos de
uma editora. Desde aí, sentiu-se na obrigação de
fazer sempre melhor.
“Em abril do ano passado, estava a falar com o
meu irmão, um bocado desanimada, e disse-lhe
que devia andar a dar a volta ao mundo em vez
de estar entretida nas rotinas. Quando ele me
perguntou o que me impedia, percebi que tinha
de avançar.”
Sandra, de 41 anos, sentou-se no chão da sala,
abriu o mapa e começou a traçar o percurso, de
seis meses, que começa dia 10 de março. Do
Porto, onde mora, a Cabo Verde, com a máquina
fotográfica numa mão e o bloco de notas na
outra, percorrerá o mundo português a fazer o
que faz, por hobby, no blogue Acordo Fotográfico. “Vou fotografar pessoas que estão a ler em
espaços públicos.” Desde 2011 que fotografa e
escreve sobre quem tem encontrado com livros
na mão, o que lhe permitiu “descobrir histórias
de vida muito bonitas”.
Nascida em França, filha de portugueses, Sandra
sempre se sentiu atraída por viajar, desde o tempo
em que fazia as tradicionais viagens em família
para Portugal. “Tinha quatro anos quando viajei
sozinha pela primeira vez. O meu irmão era bebé
e, por isso, só vim eu. A minha mãe conta que me
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Em março, Sandra Nobre vai do Porto a
Cabo Verde para descobrir amantes da
leitura nos países de língua portuguesa

entregaram à hospedeira e nunca olhei
para trás.” Seguiram-se muitos outros
países, sozinha e acompanhada, em
férias, de lazer ou de exploração. Chegou
a viver no Uruguai depois de se licenciar
em Relações Internacionais, em Lisboa.
Em todos os lugares foi acompanhada
de livros e da máquina fotográfica. Dois

prazeres que juntou ao criar o Acordo
Fotográfico que, em pouco tempo, ganhou fãs no Brasil, o primeiro destino da
aventura. O roteiro não está fechado,
mas Díli, Maputo, cidade de São Tomé e
Luanda são passagens certas. “Ainda não
acredito que isto está a acontecer”, diz a
sorrir. R CAROLINA REIS

Passar os dedos sobre um ecrã e
sentir a textura do que nele é mostrado poderá estar para breve, pela mão dos técnicos da Disney — ou não fosse esta a empresa dos sonhos para miúdos e graúdos. O sistema que os laboratórios da Disney está a
desenvolver cria a sensação de relevo a quem passe os dedos sobre o ecrã tátil por meio
de impulsos elétricos, transformados em microvibrações, cuja intensidade é calculada
tendo em conta a forma que o objeto apresenta no ecrã e a força do toque do utilizador.
Diz quem já testou a tecnologia que ela funciona mesmo.

“APALPAR” UM OBJETO NO ECRÃ

REVISTA 15/FEV/14

