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FICHA TÉCNICA

INTRODUÇÃO
O programa Março-Mulher que o MAEDS está a desenvolver e no qual se
integra a exposição Género e Outras Barreiras, responde aos objectivos do
Poder Democrático Regional de promover o desenvolvimento cultural
integrado das populações, trazendo à colação os grandes temas e
problemas que nos afectam não só à escala do nosso território de
pertença, mas também a escalas mais abrangentes. A discriminação das
mulheres no trabalho e no espaço doméstico continua a ser um problema
real e infelizmente não se encontra desvinculado de todo um conjunto de
outros problemas, direi mesmo de calamidades, como a guerra, com seu
rasto de destruição, tragédia e morte, a que nenhum ser humano pode ﬁcar
indiferente, quando assiste em directo ao sofrimento de milhares de
mulheres carregando suas crianças sem destino certo.
Saúdo e agradeço aos artistas que se juntaram à equipa do MAEDS para a
produção da presente mostra, no caminho da abolição de fronteiras de
desigualdade, por uma sociedade mais inclusiva, onde não haja lugar para
discriminação, racismo e xenofobias.
Rui Garcia

Presidente do Conselho Directivo da Associação
de Municípios da Região de Setúbal (AMRS)
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GÉNERO E OUTRAS BARREIRAS
Gender and Other Boundaries
Abstract
The naturalising process of male/female biological inequality legitimates and masks the international labour division promoted by the late Capitalism as a key factor to its own survival. If the
Feminism of the Second-wave and even the gender theory of the 1980s were focused on criticising the dominant androcentric perspective and the invisibility of women, when people moved away
from their birth gender, crossing over the barriers built by their (our) culture, gender lost its seminal
meaning and new methodological lines of inquiry for the deconstruction of sexual divisions and
gender were proposed mainly by the queer movements (Judith Butler, 1990, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity).
Sexuality, gender, race and ethnicity are forms of inequality included into the major socio-economic class boundaries that have shaped women discrimination, territorial exclusion as urban
gentriﬁcation or massive transcontinental migrations imposed by war, starvation and disease.
The artists invited to express the proposed subject, Maria Bourbou, Rita Barros, Rosa Nunes
and Carlos No, have put forward complex framework of different approaches centred in the
human body as a place of resistance and ﬁghting against violence, and a collective representation of the human right to a free living space, without boundaries.

Desde a sua fundação, o MAEDS tem vindo a dedicar o mês de março à Mulher. Na presente
exposição a ênfase foi colocada na questão do género e na sua associação a outras barreiras
de desigualdade.
As grandes barreiras sociais (de género, etárias, étnicas e regionais – as últimas determinadas sobretudo pelo racismo, colonialismo e imperialismo) consideradas transversais às
descontinuidades inscritas na paisagem humana pela desigualdade intrassocial e intersocial
de carácter classista, foram sobretudo a partir das décadas de 80 e 90 do século passado
aprofundadas pelo Capitalismo Tardio, a uma escala global. Para a valorização e acumulação
do capital é indispensável a existência de declives abruptos, de fossos ou barreiras que criem
e/ou acentuem desigualdades económicas e sociais.
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O dimorﬁsmo sexual, diferenciação biológica oportunisticamente utilizada em sociedades
hierarquizadas e estratiﬁcadas, serviu de âncora à consolidação do género binário, sendo o
de sinal feminino, o chamado sexo fraco, submetido a violentas normas de discriminação e
submissão à autoridade patriarcal, e explorado enquanto mão-de-obra barata até à contemporaneidade. Em Portugal, a despenalização do aborto só foi obtida a partir de 2007, após o
fracasso do referendo de 1998 e de renhida luta travada sobre o corpo das mulheres, e aqui
permito-me usar esta categoria plural, tendo consciência de que ela supõe uma descontextualização de classe, de pertença étnica e cultural, de ﬁliação religiosa e ideológica. Mas essa
identidade plural em que os movimentos feministas assentaram a sua acção foi estratégica
para a ampliação da luta contra a invisibilidade da mulher.
Com efeito, interrogar as fronteiras do género binário, heterossexual e hierarquizado, em que
a minha geração foi, desde o berço, formatada, através de rituais de repetição e reiteração que
nos ﬁzeram crer que estávamos perante um inelutável ditame da Natureza, é ainda necessário
para demolir uma das mais longas, violentas e insidiosas barreiras de desigualdade.
Para as três artistas plásticas que quiseram reflectir e desenvolver este tema, Maria Bourbou,
Rita Barros e Rosa Nunes, embora com estilos e abordagens muito diferenciadas, o corpo é
o campo de batalha onde se cartografam as encenações de género, fronteira onde se cruzam
a violência do poder, o conformismo, mas onde reside também a possibilidade de subversão
transformadora do status quo. Nas diferentes representações, sinalizam-se a normatividade
do género na performance do estar, do habitar, da nudez e/ou do movimento do corpo, das
roupas que o indivíduo usa, como as despe e/ou de símbolos, como a gravata que prossegue
a sua marcha de “universalização” da hegemonia do masculino.
Ao princípio enunciado por Simone de Beauvoir em o Segundo Sexo, de “Ninguém nasce
mulher: torna-se mulher”, juntou-se, recentemente, a defesa do género zero, onde o que
importa é a pessoa, deixando de fazer sentido a oposição masculino/feminino; esta referência aos movimentos queer obriga necessariamente à citação de Judith Butler, académica e
activista contra a discriminação de género.
A ﬁm de relativizar e de alguma forma contextualizar a fronteira de género, a presente exposição
incluiu a representação, pelo artista Carlos No, de um outro tipo de desigualdade social, com
implicações territoriais. Discriminação que tem marcado com sofrimento e morte a actualidade
a uma escala transcontinental. Referimo-nos às migrações massivas de populações desalojadas pela guerra, que da Síria caminham para Ocidente ou de populações africanas que tentam
fugir da fome e da doença, pondo a descoberto o enorme fosso entre países ricos e pobres, e a
inesperada extensão do racismo e xenofobia que marcam o nosso tempo.

Joaquina Soares

(MAEDS- Museu de Arqueologia e Etnograﬁa do Distrito de Setúbal
UNIARQ - Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)
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Na Grécia da Antiguidade, os cidadãos votados ao ostracismo viam os seus nomes
inscritos em pequenos cacos de barro, uma espécie de objectos-prodígio que asseguravam
a passagem categórica de ser a não-ser perante a comunidade, as suas regras e as suas
instituições reconhecidas.
A partir desses objectos, e dos gestos de organização social que lhe deram origem, Carlos
No criou uma obra, e uma exposição, decorrendo de uma residência artística feita em Tondela. Tirando partido do barro negro de Molelos, a exposição conta com a colaboração de gente
do concelho de Tondela, através de um workshop onde os participantes, entre eles os alunos
de artes do Agrupamento de Escolas Tomás Ribeiro e da Universidade Sénior do Rotary Club
de Tondela, foram chamados a criar os seus próprios óstracos em cacos de barro.
O trabalho de Carlos No tem reflectido sobre os conceitos de fronteira, margem e exclusão, sempre numa perspectiva de contextualização relativamente à contemporaneidade e
aos modos socialmente dissimulados ou violentamente explícitos como esses conceitos
ganham forma e corpo nos quotidianos de diferentes pessoas. A noção de fronteira implica
divisão, linha que parte e impede ou condiciona trocas, contactos e passagens, três modos
comunicantes nos quais assenta a natureza humana. Margens só existem a partir de uma
ideia de centro, e não é difícil perceber que as primeiras se imaginam como subalternas do
segundo. Exclusão é o resultado inevitável desta conformação do mundo a conceitos
rígidos de uma arrumação social (portanto, também económica, política, sexual, cultural,
etc.) que se quer manter a todo o custo. Perceber quem quer manter e de que mecanismos
se serve para o conseguir é parte considerável da leitura que podemos fazer do mundo.
Esta obra pretende assim, através de uma referência directa relacionada com o passado
histórico e político europeu, aludir a uma situação contemporânea quase semelhante à que
acima foi referida onde, quase de igual modo, assistimos actualmente a determinadas instituições políticas europeias a votar o número de pessoas que devem ter acesso ao Espaço
Schengen, e ao seu país em particular.
Não se esconde, portanto, a alusão a uma situação presente que está relacionada com o
fluxo massivo de migrantes que diariamente procuram ter acesso a este espaço geo-político-económico, que é a União Europeia, onde pessoas que teoricamente “não pertencem” a
este espaço territorial são impedidas de o fazer, de diversas formas, mas apenas por um
simples motivo: o de não serem desejadas entre nós, “cidadãos europeus”, segundo teorias
segregacionistas por elas mesmas inventadas.
À semelhança do que sucedia na antiga pólis grega, onde os cidadãos não desejados
eram excluídos da sociedade e enviados para o degredo, parece, infelizmente, que chegou
agora a vez de ser uma boa parte da Europa a procurar punir de igual forma todos os
migrantes que não são aqui desejados, devendo por isso ser banidos deste espaço/território
quando não são, antes disso mesmo, impedidos de nele entrarem.

Sara Figueiredo Costa
Lisboa, Novembro 2015
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Carlos No

“ÓSTRACOS"

Carlos No | “Óstracos” | Barro | Dimensões variáveis | Foto de zetavares | 2015
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Carlos No | “Óstracos” | Barro | Dimensões variáveis | Foto de zetavares | 2015
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Carlos No | “Óstracos” | Barro | Dimensões variáveis | Foto de zetavares | 2015

Carlos No
Nasceu em Lisboa em 1967. Vive e trabalha na Ericeira. Fez o curso de Pintura no AR.CO – Centro de Arte e
Comunicação Visual, 1987-1992, tendo frequentado ainda o curso de escultura em 1987.
Desde 1991 que vem participando em várias exposições colectivas, quer em Portugal quer no estrangeiro,
realizando a primeira exposição individual em 1994. Em 1993 recebeu o 1º prémio de pintura na Feira de Arte de
Portimão e em 1995 foi seleccionado para a representação portuguesa à Bienal de Jovens Criadores da Europa e do
Mediterrâneo, em Rijeka, na Croácia.
Das suas mais recentes exposições podemos destacar as exposições individuais “Fronteira Namban”, realizadas
em 2013 e 2014 na Galeria Baginski e no MACE – Museu de Arte Contemporânea de Elvas, respectivamente; a
exposição “Printemp Tardif”, na Galerie Elizabeth Couturier, em Lyon; a exposição “Chodci”, na Trafo Gallery, em Praga,
as exposições coletivas “La Grand Migration” no Millenaris Cultural Center, em Budapeste e “Sob o Signo de Amadeu.
Um Século de Arte”, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian ou as exposições conjuntas com
Pedro Valdez Cardoso – “Ignoto” – no Centro de Artes e no Centro Emmerico Nunes, em Sines, e com Rui Horta Pereira
– “Arame” – na Galeria Bangbang, em Lisboa.
Presentemente trabalha com a Galeria Arthobler, de Zurique, na Suíça, com a Galeria Elizabeth Couturier, de
Lyon, França, a Galeria Maaret Finnberg, de Turku, na Finlândia, e a Galeria Sete, de Coimbra.
Está representado em colecções institucionais em Portugal e em colecções particulares no país, Alemanha, Bélgica,
Brasil, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Macau, México, Países Baixos, República Checa e Suécia.
Agradecimentos a Duarte Costa, Marta Costa, zetavares, ACERT - Tondela e Teatro O Bando, Palmela.
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OCEANO

Through my work Nude, I focus on studying
the male body. In these black and white
series, I approach the theme in using natural
light. The interior environment is bare, so that
the subject imposes itself.
In some images the optical approach of the
subject is overturned, giving a different
perspective to the body. The goal of this
visualization is to disturb the norm. In this
way I deﬁne my own perspective of the body.
At the same time, through this presentation, I
want to transmit deeper concepts like people’s reflections of their own body and its
social dimension.
The work Nude acts as a mirror of ourselves
and attempts to display strength. An element
that contributes to the acceptance of being.

The work Oceano depicts a different
approach of the Body theme. The woman’s
body is presented through the airy movement
given by GIF art. This speciﬁc work is composed of 14 color pictures. In this abstract
composition, the exterior environment is
placed in the background, next to the ocean.
The focus is on the body, which is translated
in a moving mass of sexual momentum.
The work Oceano subjugates you in a dream
state, due to the GIF technic. Furthermore,
Pixels create layers of colors. These two
elements create the impression of a moving
painting. By this, the female body appears in
harmony with nature. This contemporary
projection places ourselves in a moving
unconscious mode.

Maria Bourbou
Maria Bourbou was born in Athens and studied photography at the private photography school «Dimitrios
Hliveros» in Athens. She attended several courses at the Hellenic American Union hold by Nikos
Oikonomopoulos (Magnum agency) and by Jerry Schatzberg (photographer/ ﬁlm director) as well as at the
“Atelier de Lisboa” by Jem Southam (Plymouth University). She also studied german language at the Kiel
University (Germany).
During the last years, Maria Bourbou is living and working in different countries in Europe. She created her
own studio at the "22Atelier", an independent space of artistic production and creation located in Arroios, in
the center of Lisbon.
Maria Bourbou worked for severeal years as an independent photographer in Athens. She has collaborated
together with the American Embassy, the Netherlands Institut and the Icon Photopress Agency.
Her ﬁrst solo exhibition took place in 2008 at the café gallery Mystique in Luxembourg with the subject
«Nude». In 2009 she presented the political theme «Horizons à part» at the European Parliement (related to
the green line in Cyprus). With her work «Belville», she had a solo exhibition at the Hadjikyriakos-Ghikas
Gallery in 2015, organized with the support of the Hellenic American Union and the Embassy of Luxembourg
in Greece; in 2016, the same subject was used for a further solo exhibition organized in Lisbon at the
Instituto Camões together with the support of the Embassy of Luxemburg in Portugal. She has also
participated in 2016 with her booklet «Laskarine» to the exhibition «Contemporary Artists Books», which was
organized by «Manifactura Gallery» at the Greek Archaeologists building in Athens. Her new work
«Overexposure» has been revealed in 2017 at the «CHEAPART- 23 years» art event which took place at the
Gallery Cheapart in Athens.
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Maria Bourbou

NUDE

Maria Bourbou | serie “Nude” | Untitled | Analogue camera printed on black and white silver gelatin FB paper at Viragem
Lab (Lisbon) | 30 x 40cm | 2003
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Maria Bourbou | serie “Nude” | Untitled | Analogue camera printed on black and white silver gelatin FB paper at Viragem
Lab (Lisbon) | 50 x 60 cm | 2001
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Maria Bourbou | serie “Nude” | Untitled | Analogue camera printed on black and white silver gelatin FB paper at
Viragem Lab (Lisbon) | 50 x 60 cm | 2001
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A fotograﬁa é mais do que um instantâneo. É uma casa. Por ela entramos como por um espelho,
avançando na captação do movimento de um corpo que se recorta no espaço, na luz, como um
desenho. Mas a fotograﬁa pode ser também o espaço em que se regista a ausência da casa, ou
a ameaça da perda do lar. É isso “Chelsea Housewife”, da série “Displacement 2”, de Rita Barros.
Conhecida desde há muito a sua relação de décadas com o espaço que habita em Nova Iorque,
o mítico Chelsea Hotel, Rita tem tomado, nos últimos anos, amplo registo da desintegração da
memória desse lugar histórico de Manhattan a que foi parar por acaso, mas onde permaneceu
por tecida intimidade com o lugar. A vida que tem não apenas testemunhado, mas vivido, entre
as paredes desse espaço cuja história se cruza com a de várias gerações de músicos, escritores,
artistas plásticos que dali ﬁzeram a sua casa — até o seu ponto ﬁnal à vida — deu espaço a um
novo registo. Depois de anos a registar o lar (os lares de tantos dos seus vizinhos, os pormenores
de vidas distintas — no sentido diferenciador do termo), Rita começou em 2011, o ano em que o
Hotel foi adquirido por proprietários que têm estado, paulatinamente, violentamente,
insistentemente, a tentar esvaziá-lo dos seus moradores para o transformar num hotel de luxo, a
contar a história do ponto de vista de um lugar de resistência.
É assim que, desde então, Rita Barros nos convida a entrar na fotograﬁa, fazendo-nos partilhar o
espaço que habita sem, aparentemente, nos levar longe de mais. Agora, e em particular nas
imagens que partilha nesta exposição, parece não nos revelar o interior, a intimidade, mas uma
aproximação ao espaço.
Como já referiu Peter Conrad, o Chelsea é um lugar introvertido que a artista tem sabido revelar
na sua multiplicidade de pequenos mundos. Detenhamo-nos no conceito de introvertido: um ser
que se reequilibra na solidão, mesmo que dotado das chamadas social skills. Na maioria dos
casos, como o demonstram estudos recentes, os criativos são introvertidos. A sua intimidade é
cuidadosamente preservada, o seu tempo parcimoniosamente usado no social, mesmo que o
social tenha um lado momentaneamente apelativo — ou proﬁssionalmente exigido. Mas o lado
caótico, a face íntima, o bater do coração sob a pele, é exigente e requer o silêncio, o resguardo. E
também a força. Só aí se cria, só aí o sol brilha. E aí se gera a revolução. E agora, nestas imagens,
em que o sol brilha com parcimónia, ele estala ainda em resistência.
Como que uma história contada de modo contido, sugerindo mais do que revelando, as imagens
que nos aguardam oscilam entre a janela e o livro. E fazem-no em múltiplos sentidos.
Entramos na exposição pisando uma fotograﬁa (testando os limites da disciplina na introdução
de um novo suporte que, por sua vez, introduz uma nova perspectiva) e entramos na narrativa
também observando, no fundo da sala, como se passando no próprio corredor que a imagem
revela, o livro de artista.
Como se habita um lugar com tantos constrangimentos? Como se mantém num tal espaço, que
cresce como um corpo estranho em torno ao que já foi, a casa que se ergueu em cumplicidades?
Como se passa de hóspede a cuidador do espaço e se volta à condição de hóspede — agora já
indesejado? A resposta não é dada. Há que conquistá-la, avançando, em silêncio, tacteando,
buscando as pistas.
A habitante, cuidadora, bailarina, inscreve a sua presença na dança com que evolui pelo espaço.
E, aparentemente, mostra apenas uma superfície espelhada que nos devolve a pele, mas não o
coração que sob ela bate e se mantém longe de nós.
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Rita Barros

A CUIDADORA DO LAR

O visitante avança, obrigado a mover-se para criar a sua leitura. Para entrar na casa; ou na
narrativa. Não vira páginas, mas o seu movimento sugere a metáfora de adentrar o livro, objecto
que se lhe revela no fundo da sala.
Rodeia-o a ﬁgura da fotógrafa — eixo, foco, narradora — ocupando o espaço e serpenteando em
torno da linha que abre a película plástica (fundo, umbral), como uma bailarina em torno de um
varão. Atrás de uma película, à frente da mesma película, num movimento pendular que revela e
esconde, a ﬁgura longilínea de Rita joga com os objectos da casa, da limpeza. Da purga? Qual
ﬁgura de convite, ela insta-nos a entrar, (mas impede-nos de o fazer), segurando uma pá e uma
vassoura. Tudo será varrido, todo o instável desaparecerá, tudo ﬁcará em ordem. Ou não?
Now you see me, now you don’t, o constante jogo apela à busca. A aparência, o social
transforma-se em relacional. Abre portas à memória. Contra a violência da ameaça do despejo,
contra o instar à desistência, Rita Barros contrapõe a dança da alegria, a dança que evoca e
invoca os espíritos das forças ancestrais, os lares. O riso esconde uma gravitas, sinal do ethos do
Chelsea. O tempo da morte transforma-se no da renovação, da força.
Entramos na exposição e tudo nela revela, aﬁnal, a autora — que é como quem diz, a sua casa. Os
limites da fotograﬁa, sua disciplina de sempre, sua voz de há décadas. A vontade de a contar
como uma estória, os livros de artista, o ﬁo da narrativa. As ampliações escolhidas, em processo
de eliminação, em aturado olhar, em dedicado tempo. As impressões feitas pela mesma ﬁgura
bailarina que tudo varre, como o tempo, para longe. Entramos na exposição como estranhos,
sairemos porventura como amigos. Rita abriu-nos o coração (o seu e o nosso) e deixou-nos cá
dentro a semente da inquietação. Aﬁnal, não ﬁcámos à porta. Mas o que a fotograﬁa nos abriu,
os olhos só alcançam na emoção. Eis como também nós vivenciamos a experiência do
displacement, pela mão desta particular dona de casa. Eis como nós somos apresentados ao
Lar, ou espírito do lugar.

Emília Ferreira

(Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado
IHA da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa)
Almada, 28 de Fevereiro de 2018

Rita Barros | Chelsea Housewife | artist book with 8 archival ink jet prints | book cover size 21x16cm | 10x15cm | 2017
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Rita Barros | Chelsea Housewife - contact sheet | 43x56 cm | 2013
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Rita Barros | Chelsea Housewife #8 | archival ink jet print | 43x56cm | 2013

Rita Barros
Rita Barros lives in New York City since 1980 and teaches Photography at NYU. She has a MA in Art in
Media: Studio Art from New York University/International Center of Photography, and a B.A., majoring in
Photography from SUNY (State University of New York).
Her portraits and cityscapes have been published in many European and American magazines, including
New York Times, New York Magazine, Newsweek, Nouvel Observateur, Elle, Vogue, Zoom, Expresso, GEO, El
Mundo, La Vanguardia, Publico, Marie Claire, Le Monde.
Her ﬁrst group show was in 1987 (PS 1 Contemporary Arts Center, in NY), and since 1992 she had a
number of solo shows. Photos from her acclaimed book Fifteen Years: Chelsea Hotel were shown in Havana
(Wilfredo Lam Contemporary Art Museum), in Portugal (Encontros de Coimbra, Galeria 111, Museu da Água),
in Brazil (São Paulo Contemporary Art Museum and Secretaria do Estado da Cultura, Curitiba), in Milano
(Flash Art Fair) and in Paris (Paris Photo 2010).
Her exhibition Room 1008 a homage to the room where 2001: A Space Odyssey was written, was
presented as part of 2001 Oporto European Capital of Culture, Portugal, in São Paulo Contemporary Art
Museum, Brazil and Briggs & Robinson Gallery in New York. Olhar Para o Inﬁnito was part of the Bienal de
Cascais. Um Ano Depois in Cadeia da Relação do Porto/Centro Português de Fotograﬁa. Her work was also
part of Reactions at Exit Art, in NY. Presence of Absence was selected for the exhibition Descubrimientos
(Emerging Talents) of Photo Espana 07, at the Museo de Arte Comtemporanea, Madrid. It was shown at
Galeria Pente 10 in Lisbon, at Paris Photo 09 and at the Royal Academy Summer Show 2015, in London.
Barros was included in Au Feminin, (a history of women photographers since 1850) curated by Jorge
Calado, at Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris, 2009.
Her series 3x3 was exhibited at Galeria Pente 10 in Lisbon, at Paris Photo 2010 and was selected by
critic, Vince Aletti for the exhibition, Photography Now 2011, at the Center for Photography at Woodstock,
New York.
In 2014, Barros' work was the subject of a retrospective exhibition "BoHemia: Life and Death at the
Chelsea Hotel" curated by Jorge Calado at Biblioteca FCT/UNL, Monte da Caparica, Portugal. In 2016 this
exhibition was part of the 8th Arts Festival in Coimbra, Portugal with the theme "Pioneers". in 2017-18 a
selection is on view at the Kohler Arts Center in Wisconsin.
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O meu propósito?
Respondo através de duas densas citações de quem tão bem modela as palavras, restringindo
a ambiguidade das imagens, em uma gostosa experiência de intertextualidade.
“Interrogar as fronteiras do género binário heterossexual e hierarquizado, em que a minha
geração foi desde o berço formatada, através de rituais de repetição e reiteração que nos ﬁzeram
acreditar que estávamos perante um inelutável ditame da Natureza [...]”
(Joaquina Soares, neste catálogo)

“As estruturas jurídicas da linguagem e da política constituem o campo contemporâneo do poder
[...] como tal, o ponto crucial de partida é o presente histórico, no dizer de Marx. E a missão é
formular, neste quadro estabelecido, uma crítica das categorias de identidade [de género] que as
estruturas jurídicas contemporâneas geram, naturalizam e imobilizam”
(Judith Butler, Problemas de Género, 2017, p. 59-60)

Rosa Nunes | Série “The Game is Over” | Instalação textil (13 elementos) e aço (liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono,
com percentagens deste último variando entre 0,008 e 2,11%) | Agradecimentos a Carlos Arsénio e a Alberto Pereira | 2018
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