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Desdejá desejamos a todos os nossos leitores e alunos desta
casa um bom ano de 1997. Que seja para todos vós um ano de
realização pessoal em todos os sentidos, e que continuem a

apreciar esta nossa publicação, que pretende ser uma voz activa nesta
Faculdade.

O pressuposto idealizado no início do ano lectivo está a ganhar
pernas para andar. O Os Fazedores de Letras está a afirmar-se como
uma publicação regular e mensal. Os méritos de tal vitória vão para todos
aqueles que nos têm ajudado com os seus textos, esperando que tal
fenómeno ganhe o efeito de bola de neve e que a qualidade e dimensão
desta publicação possa aumentar. Para tal contamos com a vossa boa
vontade e criatividade. Peço que, quando entregarem os textos, o façam
escrevendo o nome ou, se preferirem, adoptando um pseudónimo.

Muitos erros,. próprios de quem se começa a enquadrar numa nova
realidade, foram apontados à nossa última edição. Esperamos que de
futuro eles não sejam cometidos, contando para isso com o vosso espírito
crítico e ao mesmo tempo com a vossa compreensão.

Nesta edição de Janeiro, Timor tem um especial destaque, que se
tem vindo a revelar já em números anteriores. Por isso merece um espaço
que se pretende que seja de índole cultural e acima de tudo um espaço
educador de consciências. A colaboração do núcleo Timor-Ásia tem sido
para tal fundamental. Aqui enviamos publicamente os nossos mais
profimdos agradecimentos.

Para concluir, outras novidades se apresentam nesta edição: a
inserção publicitária, um bem necessário para que os nossos ideais possam
ser realizados, a elaboração de uma agenda e, por fim, uma especial
atenção ao suplemento dos nossos colegas da Sub-Cave, que se tornou,
por mérito próprio, uma publicação de excelente qualidade, a qual vale a
pena ser adquirida na A.E. ou na papelaria.

Não se esqueçam de entregar os vossos artigos - tema

livre - na Associação de Estudantes

Faledores de Letras



agenda

A assinatura de um protocolo
a Secção de Fotografia da Asso-
Ide Estudantes e a Distrimagem/
a vai proporcionar-te um preço
deiramente de estudante na re-
to das tuas fotografias. Basta en-
res o teu 1'010 na A.E. a partir ~e
de Fevereiro e, decorridas 24

, levantares as tuas fotogràfias já
idas. Várias opções, várias mo-
ades. Contacta a Secção de Fo-
fia da A.E..

Campeonatos Regionais
ersitários (C.R.U.), Voleibol
mino (1 a Divisão, 6" Jornada)
1S x Lusíada, 29/1 às 19:30,

hão 1 do Estádio Universitário.
c.R.U., Futebol 5 Feminino (la

ão, Série B, 5a Jornada) Letras x
.S.P., 31/1 às 16:30, Ringue 1 do
~io Universitário.
,C.RU., Futebol 5 Masculino (r
ião, Série A, 4a Jornada) Letras x
,E.C., 31/1 às 18:00, Ringue 1 do
dio Universitário.
. C.RU., Voleibol Feminino (la

lares de letras

--

Divisão, 88 Jornada) Letras x F.M.H.,
5/2 às 19:30, Pavilhão 1 do Estádio
Universitário

- C.R u., Basquetebol Masculino
(1a Divisão, 38 Jornada) Letras x F.C.T.,
17/2 às 18:00, Pavilhão 1, Campo Cen-
tral, do Estádio Universitário.

Xadrês
- Partidas de Xadrês todas as

Sextas-feiras, das 14:00 às 18:00, no

Pavilhão Novo. Aparece.

- Está ainda à venda o último
número da Antologia de Letras. Poesia,
contos, ficções, literatura da faculdade
para quem não anda a dormir na vida.
À venda na Associação de Estudantes
e na Livraria,

- Música, cinema, teatro, artes e
letras, no Sub-Cave, o jornal da in-
formação alternativa. Está à venda na
A.E. e na Livraria o número de Janei-
ro. Com o dobro das páginas e da qua-
lidade: uma edição para arrasar ...

- Volta também às bancas a
revista Ópio, renovada por fora e por
dentro, para fazer jus ao prestígio que
já ganhou e para chegar ainda mais
longe.

Fazedores
- Decorre até ao final de Janeiro a

iniciativa I Inquérito Top-Prof 's;
queremos saber qual é o teu mestre
venerando e qual é o teu odiozinho de
estimação. Anónimo, embora com a
obrigatoriedade de mostrar o cartão
da A.E. (de modo a se evitar que um
só aluno vote vinte vezes), este projecto
já começou a gerar polémica ...

- Participa no sorteio de um Pager
TeleUniversidade (detalhes na pg. 27).

- O mais importante: lê Os
Fazedores, escreve para Os Fazedores.

Nota: Infonnações para a Agenda devem ser
entregues na Associação de Estudantes ao cuidado
da Direcção de Relações Institucionais de Os
Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por
alterações posteriores ao fecho de edição.

~------------------------------------~=~~~
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,
O FIM DO PRINCIPIO
Um!e saltei para cima da cadeira

com o pé direito pela frente, seg
urei nas passas pousadas em fila

no prato e comi a primeira com o primei-
ro desejo a passar-me, tu, tu linda, tu re-
buçado escarlate, tu pantufa quente e úni-
ca, tu meu amor aos meus pés para o ano
que vem, um, e é a ti que desejo, tu que te -
vejo na televisão a desejar bom ano a mi-
lhares de olhos e berros, tu com quem con-
to números afastados,

dois!, dois de dois segundos grita-
dos pela tua voz doce na televisão, dois de
dois desejos, meti outra passa à boca e
desejei-te aqui, doce e carinhosa, tu a bei-
jares-me em lugar das estaladas e recusas
que me vais lançando dias e noites segui-
dos, quando eu, já deslocado da timidez
inicial que me enferrujava a voz, te peço
beijos como quem pede um doce, te peço
para me aceitares como se fosses minha
mãe e tivesses aqueles braços de compa-
nhia, te peço uma simples e carinhosa ami-
zade que me vais recusando com a
brusquidão de risos e troças que eu vou
sorvendo como um sumo de laranja pela
palhinha.

três!, meia noite e três segundos a
ecoar na sala que insiste em se conservar
vazia com a televisão onde te via dançar e
cantar a indicar-me o tempo, a televisão
onde tu, minha querida, tu que a todos fas-
cinas com aquela beleza à qual também
eu me sinto incapaz de escapar apesar da
rudeza das tuas respostas ao telefone a diz-
eres, vá chatear outro, tu danças de mi-
crofone na mão pelas doze horas a contar,
um, dois, três, enquanto eu ingeria as pas-
sas alinhadas no prato, tu a contares para
lima multidão presa naqueles olhos que
não consigo esquecer, tu famosa, um dois
três!, tu linda, para ti, linda, a terceira
passa, só para mim.

quatro!, quarta passa a ocupar-me
a boca, quarto desejo e continuavas a ser
tu, só tu, tu que és dos outros na televisão
e que eu quero só para mim, o próximo
ano, desejo-te a ti,

cinco! com o público aos berros, as
primeiras garrafas de champagne, os vi-
zinhos que se ouviam pela parede a feste-
jar bêbedos e eras tu que eu continuav~ a
desejar em quinto lugar,

seis! já lá vão seis, seis passas na
minha boca, mas este era da minha mãe, a
meias para a minha mãe que está prova-
velmente tão só quanto eu com uma en-
fermeira a limpar-lhe os restos de sopa, o
sexto também é para a minha mãe que a
quero viva a babar cremes e a cuspir
couves no lar por mais uns tempos, que
merece pelo que antes fez, mas o sétimo,
ai

sete! sete gritado pela tua voz, eu
em cima da cadeira idiota solitário a o-

lhar-te na televisão e a recordar o ano que
passou, as recusas atrás de recusas que vou
esquecendo como quem esquece os hábi-
tos, eu a ser julgado louco por te amar
como se não fosse mais do que normal
amar-te, como se fosse crime telefonar-te
todos os dias, oferecer-te flores, desejar os
teus lábios em cartas enormes que não con-
sigo evitar, mesmo não te conhecendo
como tu sempre dizes

oito!, (oitode recordações, mas sem-
pre a desejar-te), mesmo apesar de nunca
te ter visto para além da televisão onde não
perco todas as imagens em que te ponho a
vista, todos os programas em que te I)OSSO

ouvir a voz, ver o corpo dançar, mesmo
apesar de nunca te ter tocado, nunca me
ter aproximado, embora já te tenha espe-
rado por diversas vezes na cinco de outu-
bro debaixo de chuva em tardes em que te
enfias no carro sem/que eu tenha tempo
sequer de te sentir o cheiro, aquele per-
fume que eu adivinho pelas imagens, ape-
sar de não te conhecer,

nove! nove passas na boca que mal
me deixavam, sorrir e continuava a dese-
jar-te, certo que te amo mais do que a
Clara com quem estive casado dez anos,
mais necessitado do teu corpo do que de
qualquer outro corpo de qualquer outra
mulher, pois desejo-te mais do que tudo
agora que é altura de desejar, agora que
já vamos em nove, nove passas ingeridas,
nove segundos deste novo ano, tu na tele-
visão e eu em cima da cadeira a ver-te gri~
tar e a desejar-te a ti a ocupar-me a casa
com o teu corpo e não com a tua imagem
na televisão a gritar para todos

dez! e eu empanturrado de passas
a cuspi-las enquanto gritava alto feito lou-
co, é a ti que te quero minha jóia!!, com
esperança de que me ouvisses, com espe-
rança de que o berro ultrapassasse o ecrã,

. I

I

(

s
e
q
11

e

,l

E
1
d
II
CJ

A

Pl
e~
é
dI
e~
co
fiI
àl
lei
o:
inl

Faledores de Letras



crónica

)0 ANO
passasse a distância e fosse cair di-
lho e certinho no teu ouvido doce,
I caiu em mim a recordar os dez anos
stive com a Clara e que já passaram
nto, dez que dedico a ti cada vez mais
Ide mim, tanto o dez como o onze

onzel, da tua voz de bombom, onze
ti apesar da doença do meu irmão,
onze apesar da doença que se sus-
ser cancro e eu só consigo desejar
, só por ti, (lo,"ti nua no meu quarto
o descer da cadeira, abrir a porta e

, a ti, nua na cama a chamares-me,
Carlos, tanto tempo?, e eu a pensar,
e ano, que grande ano me espera
o sempre na minha cama a chamares
im, porque abdico de tudo, abdico
nha família, abdico do meu empre-
dico da Cada, abdico da minha vida
que, bem sei, mal conheço, mas que
tão perto que adivinho o cheiro, as
ãos, as carícias em que por certo és
evão
doze!, doze badaladas, doze segun-

oze passas e eu a sonhar, que lindo
ria se me tocasses à porta, que lindo

eria se me aparecesses 'agora mesmo,
donavas a televisão, largavas o pú-
que se distraía com o fogo de artifí-
oguetes e vinhas-te encostar ao meu

iO, porque, após o doze, tu desapa-
e da televisão e foi então, contigo de-
cida do ecrã, eu em cima da cadei-

ngolir as últimas passas e a desejar,
ais força que nunca, que tu me

tcesses porta dentro, foi então que
litei,mais que nunca, que o que dese-
, concretizaria, que era uma questão
utos, um esticão de Alcântara onde
ara continuava a filmar os festejos,
sticão de poucos minutos contigo a
rar e a tocares-me à porta, posso?
belo ano vai ser), posso?, faz favor,

llres de Letras

estava com medo que não aparecesses,
toda aquela beleza, que é mais que
qualquer beleza, pela minha casa adentro,
acreditei-o com tanta força que passei os
próximos minutos sentado no sofá de pas-
sas já confortáveis no estômago a contar
o tempo que demoravas de A1cântara até
minha casa, doze!, a imaginar o caminho
que tomarias, os sinais que encontrarias
até chegares perto de mim, o trânsito,
problemas de estacionamento, o elevador,
eu tão convencido que passaria a primei-
ra noite do ano contigo, que esqueci as car-
tas que enviara e que nunca receberam re-
sposta, que esqueci ter-te lido numa revis-
ta a queixares-te de um maníaco que não
desistia de te enviar flores com bilhetes de
amor efusivos, esqueci os telefones desli-
gados na cara e aquele fim-de-semana em
que apareceram dois polícias a ameaçar,
que se não acaba com os telefonemas te-
mos que tomar medidas sérias, e outras

recusas que se acumularam e que eu
naquela altura esqueci de tão acreditado
estava na tua vinda, o elevador a subir, tu
a abrires a porta ~ o ano a começar bem,
quando ouvi tocar à porta, ouvi dois toques
de campainha, que podiam ser doze, na
minha casa vazia e desatei numa ansiedade
que quase rasgava o sofá do nervoso,
acreditei em ti, acreditei nos desejos,
acreditei nas passas e saltei até à porta,
onde, depois de franqueada, em lugar do
teu cheiro, a tua voz e aquele corpo que só
consigo ver na televisão, fui encontrar a
minha vizinha em roupão desarranjado
com o marido por trás em fato-treino a
perguntarem se o sr. é surdo e a pedirem
em mau humor para baixar o som da tele-
visão que isto apesar de ser fim de ano não
podemos fazer o que nos apetece.

~ Zé Maria
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"A política é a condução
dos assuntos públicos para
proveito dos particulares. "

Ambrose Bierce (1842-1913)

É neste momento o assunto mais temido
nos corredores de S.Bento e dos seus con-

géneres centros de decisão política eu-

ropeus; o S.M.E e a consequente moeda. .
única assusta até o mais corajoso gever-
nante. Esta tornou-se a desculpa para to-

dos os orçamentos de estado, mas se as pes-
soas pensam que a moeda única irá resol-

ver todos os problemas estão muito enga-
nadas; resta-nos esperar (caso entremos

no pelotão da frente) para ver quais são
os assuntos que esta irá resolver. Entretan-

to assiste-se diariamente a divisões no seio

da União Europeia; ninguém quer ficar

para trás, e os respectivos Ministérios das

Finanças desdobram-se em contas para

que no início do século, tudo esteja em sin-

tonia com os critérios de adesão à moeda

única. Esperemos que eles sejam melhores

a fazer contas que o senhor Eng. António

Guterres.

S.JvfE OUA CAIXA DE PANDORA

As fronteiras de uma elite europeía

começaram a definir-se, sendo extrema-

mente visível a actual divisão da U.E., de

um lado os países ricos do norte da Eu-
ropa e do outro os inevitáveis Portugal, Es-
panha, Itália e Grécia, acompanhados,
porém, pela Irlanda. O desnível a que a
Grécia chegou em relação aos seus par-

ceiros europeus e o último lugar na hie-

rarquia europeia face ao seu orçamento

mi-litar excessivamente elevado (Turquia

oblige) tirou-lhe todas e quaisquer ilusões

quanto à sua ligação à moeda única; a

pátria da Democracia é excepção à regra.

É um facto consumado que todos os

países que integram a U.E.(excluindo o

caso anterior) poderão passar à terceira

fase do S.M.E. e aderir à moeda única.

Apesar do encargo ser excessivamente

grande para a população europeia (au-

mento de impostos, diminuição do investi-

mento público, cortes no orçamento e au-
mento do desemprego), o preço a pagar
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pela não íntegração na moeda única sig-

nificaria a decadência económica e social
dos países do sul da Europa. A Itália;
aquele que mais dificuldades tem em con-

vergir com o acordado em Mastricht face

ao seu elevado défice público, considera

agora a aplicação de um imposto directo

aos seus cidadãos de forma a equilibrar as

contas estatais e assim conseguir apanhar

o comboio da frente. Se o próprio Bundes-
bank (banco central alemão), grande ba-

luarte e impulsionador da economia euro-

peia, sugere que países como a Espanha e

a Itália sejam excluídos do pelotão da

frente da moeda única para preservar a

credibilidade do euro (nome dado à futu-

ra moeda europeia), a homogeneidade que

se pretende entre as economias europeias

é ilusória.
É precisamente no norte da Europa
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r D.E. encontra a sua primeira re-
eia à unificação; a Noruega. (sem con-

1ma Suíça, devido ao seu estatuto de
alidade) tomava-se a primeira car-
lair do baralho europeu e após dois
endos seria o primeiro país a recusar

r na U.E.. O impossível fez-se real i-

I sem dúvida um duro golpe para as

nsõcs de Jacques Dellors e seus pares,
.ãoque mais influenciou essa decisão

clara perda de soberania que afec-
o governo norueguês ao entrar na
nidade europeia, Alheio a tal não terá
lo o grande trunfo' económico
inça da Noruega que é o petróleo do

do Norte, sozinho financia a Saúde, a

ação e a Segurança Social que são in-

ente grátis para os seus cidadãos.

Posteriormente seria na Dinamar-
luando do referendo sobre Mastricht
derrota esteve outra vez no horizonte

a imptacãvel

,em de 1% foi su-
~te para uma paz
iorárra, o medo

ou-se definitiva-

em Bruxelas. Até

Idoé que essa bar-

do 1% resistirá às

sões politico-so-

? Jacques Santer
atra-se na corda
ba, resta esperar

senhor que se se-

Não há a menor

Ilnes de lelras

dúvida que a entrada de Portugal e de

outros países na U.E. era inevitável e lhes

trouxe a possibilidade do eure-desenvolví-
mento, mas a que custo? Face à impossi-
bilidade de qualquer tipo de proteccionis-
mo às empresas nacionais, estas entram em

desvantagem frente à mais-valia das mul-
tinacionais do norte da Europa. Começou

a perder-se sectores chave da economia na-
cional, o desemprego atingiu o seu máxi-

mo dos últimos anos (7%) ,cortes no orça-
mento são feitos e o aumento de impostos

camuflados (gasolina, tabaco, imposto au-
tomóvel) são constantes, tudo em virtude

da moeda única. As questões sociais estão
na berlínda e o Federalismo e a suprana-

cionalidade das instituições, convicção dos

idealistas europeus, não se compadecem

com os tempos de agitação social em que
vivemos.

De "b,om aluno" europeu doperío-

do cavaquista, Portugal passou para a di-

plomacia de Guterres onde a prometida

agressividade do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, por intermédio de Jaime
Gama, junto das instâncias europeias não
passa de minimalista. O bilariante "oásis

económico" de Miguel Cadilhe nunca dei-

xou de ser um deserto, e se o penúltimo

lugar do pelotão europeu sabe a vitória ela

contrasta com o horizonte negro a que o

nosso país se presta em relação aos seus
cidadãos. O burro que um dia ambiciona-

va ser cavalo nunca deixou de ser burro, e
o sonho idealizado por Jean Monet de uma
Europa unida díssípa-se entre o nevoeiro

de uma qualquer Londres nacionalista.

~ Carlos Moreira
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o que trazem as mulheres
dentro das malas...

Há quem diga que este tema dava para
um estudo sociológico, mas na ver
dade é tudo muito mais simples do

que se quer fazer crer. Chegou a hora de des-
fazer as dúvidas e acabar com os mistérios:
há razões perfeitamente lógicas para o facto
das mulheres irem em grupos à casa-de-ban-
ho e para trazerem as malas tão cheias.

Ora vejamos: as malas. Neste caso a
palavra chave é prevenção. As raparigas são
previdentes por natureza, e têm um certo
orgulho nisso; estão preparadas para qualquer
situação que possa surgir no dia-a-dia, a si
própria ou aos outros. Mesmo quando
começa a pensar que lhe doem as costas, a
lembrança feliz do dia em que alguém pre-
cisava desesperadamente de uma tesoura e
ela pegou na mala e puxou vitoriosamente
de uma tesoura demove-a de deixar o arse-
nal em casa. Claro que há ainda a ter em con-
ta o medo de ter a saia descosida até à cintu-
ra e não ter linha e agulha com que a coser.
Basicamente uma rapariga não pode ser apa-
nhada desprevenida em qualquer situação, e
para isso há que trazer tudo o que possa ser
usado pelo menos três vezes por ano e ainda
alguns elementos suplentes. Mas em prol da
saúde do sexo feminino criou-se uma certa
solidariedade entre membros do mesmo clã,
e há um acordo tácito quanto a quem traz o
quê. Por isso ouve-se muitas vezes: "Tens
uma escova?" "Não, mas pede à Eulália que
ela tem." E a Eulá1ia traz sempre a escova
porque já sabe que tem o cargo oficial de
Portadora de Escova. E sente uma grande
recompensa cada vez que mais um membro
da rede lhe vem pedir que a salve de uma
madeixa rebelde. Além disto, há sempre um
rapazinho inconsciente que sai de casa com
a carteirinha no casaco e uma Bic no bolso
das calças e que sabe sempre a quem recor-
rer quando pede com toda a confiança: "Tens
um lenço de papel?"

Mas passeinos a factos; o que traz na
mala a mais previdente de todas as rapari-

gas? Há várias categorias de itens. Começan-
do pelos mais básicos, temos a carteira. Numa
loja de malas encontramos verdadeiros baús;
uma carteira chega a ter quinze centímetros
de comprimento e uma largura que só é va-
riável de acordo com a força das costuras.
Da carteira constam, além de documentos
como o B.I.,o Cartão de Contribuinte, o pas-
se e a Carta de Condução, o cartão do Clube
Desportivo e Recreativo de A-de-Baixo, o
Cartão de Eleitor (que é um cartão impres-
cindível no dia-a-dia), módulos de autocar-
ro, cártões de apresentação, fotografias da
própria, da família e adjacentes (namorado,
cão, amigos próximos, etc.), os cartões de
outras pessoas com os números de telefone
que já estão na agenda (afinal ele foi tão a-
tencioso em dar-me um cartão ...), as mais re-
ligiosas podem trazer uma oração, as mais
saudosistas alguma fotografia das férias e to-
das trazem um número indeterminado de pa-
pelada recolhida aqui e ali como recordação
disto ou daquele. Acrescente-se as indispen-
sáveis facturas para descontar no IRS, os
horários dos autocarros, papelinhos amare-
los autocolantes a lembrar que a depilação é.

quarta-feira às sete horas, os cartões de crédi-
to, multibanco e de telefone (TLPcard c Cre-
difone), níoedas (muitas, geralmente) e as
notas (em maços amachucados que saltam
quando se tenta arrancar lima nota). Hoje em
dia a mulher moderna também já não passa
sem um filofax. que se (orna um belo aju-
dante; enfia-se lá toda a tralha que já não cabe
na carteira e ainda tem uma agenda telefóni-
ca, um calendário até 2024, uma [olha para
cada dia da semana com as horas marcadas,
e dez divisões coloridas com as coisas mais
mirabolantes, como Quem Me Deve Dinhei-
ro e A Quem Devo ou Lista de Compras. Há
ainda a carteira dos documentos do carro, a
dos cheques e um estojo com canetas de vári-
as espécies e cores. No caso das estudantes,
a variedade é ainda maior e trazem borracha,
lapiseira, corrector, tesoura, cola, agrafador,
régua, afia, marcadores fluorescentes e in-
cluem sempre elementos suplentes. Depois
vem a bolsinha que contém todos os produ-
tos de maquilhagem com que o progresso nos
brindou, cremes e batons para o cieiro, um
espelho normal e um de aumentar, lenços de
papel, pensos rápidos e higiénicos, um pre-
servativo, a embalagem da pílula, aspirinas,
alfinetes de ama, um canivete (quanto mais
suiço, melhor), um miní-estojo de costura,
uma escova de cabelo, um gancho, toalhetes
perfumados para limpar as mãos e uma esco-
va de dentes para as mais asseadas. Noutra
categoria temos o maço de tabaco, o isquei-
ro que a irmã ofereceu e os fósforos (porque
dá pena gastar o isqueiro). Na categoria dos
objectos soltos incluem-se um bloco de apon-
tamentos, dois pares de óculos (os escuros e
os normais), um livro, um walkman (que as
viagens de autocarro são uma seca), um
número indeterminado de cassetes, uma gar-
rafinha de água, pastilhas e rebuçados, uma
maçã para as mais preocupadas com a saúde,
a caixinha do adoçante, pelo menos um mo-
lho de chaves, e, finalmente, todo o lixo que
vai sendo armazenado até ao fim do dia
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.E porque vão aos pares à
casa-de-banho.

• •

_Lisboa limpa tem muita pinta. Há ain-
objectos que variam com a altura do
com a ocupação profissional da porta-
mas é este basicamente o conteúdo de
aala feminina. Abram e vejam, se elas
·em...

~oraquanto ao grande mistério da na
ireza feminina: porque não vão elas

aas à casa-de-banho? Qualquer rapazi-
ue se preze vai direito ao assunto e não
ia dc companhia, por isso é que as ca-
-banho das raparigas estão sempre

se as dos rapazes estão sempre vazias.
tanto, o fenómeno é de fácil explicação
vez em posse de umas quantas direc-
que ajudam a identificar as situações.
lariam de acordo com a companhia em

e está antes da ida à casa-de-banho;
vejamos:
- A situação "tempus fugit", Esta é a

;ão de 80% dos casos. É do conheci-
o geral que o sexo feminino vem equi-
com uma bateria para conversa de fa-
veja ao coelho da Duracell, e há que
eitar todos os minutos para mais dois
de conversa. Os cinco minutos que se

m na casa-de-banho são preciosíssimos
"r em dia os últimos acontecimentos.
que isto parece estranhíssimo aos ra-

i, que têm entre si relações de amizade
I menos próximas. Vai tudo na mesma
, não dão tantos beijinhos e abraços, não
ham coisas como as idas à casa-de-ba-
em, mas este ponto deixo à consider-

pessoal, que cada um sabe de si.
- A situação "seca". Esta é a situação
orre quando a companhia desagrada.

.s de uns quantos olhares para o infini-
lS sorrisos de plástico e um silêncio in-

o, há urna rapariga que diz "Bem. te-
leir à casa-de-banho." E outra diz logo
lo eu vou contigo." Isto é sinal de que a
ersa ali já deu o que tinha a dar e vai
nuar noutro lado, que pode até nem ser

lores de Letras

a casa-de-banho. É assim uma boa desculpa
para despachar algum melga sem lhe esbor-
rachar completamente os sentimentos.

- A situação "S.O.S.". Neste caso a-
contece que uma das intervenientes está inte-
ressada em algum Manel que está presente e
precisa de algum conselho privado de alguém
que também partilha a conversa. Assim, a
casa-de-banho torna-se Gabinete de Estraté-
gia.

- A situação "má-língua". Esta situ-
ação é uma de desespero. Encontra-se pre-
sente alguma criatura que está a ser estúpida
para além do humanamente suportável, e há
a necessidade urgente de rir um bocado em
privado e tecer alguns comentários menos
cristãos. Isto é para as mais venenosas, claro,
que as mais humanitárias optam pela solução
da situação "seca".

- A situação "macaquinho-de-imi-
tação". Não é estranho a ninguém que, mui-
tas vezes, quando alguém boceja, o vizinho
boceje logo de seguida, ou quando um diz
que tem fome O outro vai logo comer tam-
bém. Porque não pode urna pessoa ter vonta-
de de ir à casa-de-banho porque outra falou

nisso?
- A situação "corredor-da-morte".

Esta sim, é uma situação digna de uma análise
psicológica. Frequentemente, se uma rapari-
ga tem de atravessar uma sala cheia de gente
ou um corredor preenchido de mesas, sente
uma insegurança muito incómoda, como se
três milhões de olhos a observassem. Esse
incómodo é facilmente evitado se em vez de
uma rapariga estiverem duas. Porquê? Não
sei, os psicólogos que o digam. Mas esse é
mais um motivo pelo qual as raparigas vão
juntas à casa-de-banho.

E pronto, aqui estão algumas dicas
para perceber estas duas grandes questões
que, não sendo exactamente um problema,
levantam curiosidade porque todas as rapari-
gas se recusam a dar uma resposta honesta e
directa. E acaba por se tornar mais uma
tradição do que outra coisa. Aqui fica a pala-
vra de mais uma rapariga; acreditem, se forem
capazes.

Jê5 Cláudia Pereira
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António Gedeão
«Tenho vergonha de existir.
Vergonha de estar aqui simplesmente
oensando,
Colaborando sem resistir.

Disso e do resto.
Vergonha de sorrir para quem detes-
:0,
De responder pois é quando não é.
vergonha de me ofenderem,
Vergonha de me explorarem,
Vergonha de me enganarem,
)e me comprarem,
)e me venderem.»

'n, Poema do Autocarro

António Gedeão é o pseudónimo li-
.erário do professor Rómulo Vasco da
J-ama Carvalho, licenciado em ciên-
.ias Físico-Químicas e nascido em
.Jsboa, em 1906. É o poeta dos mais
.omplexos juízos. Só tardiamente se
.evelou para as letras, através deMo-
nmento Perpétuo (1956), Teatro do
vlundo (1958), Máquina de Fogo
1961) e Linhas de Força (1967), li-
/ros reunidos em Poesias Completas,
á em sétima edição.
\. sua poesia apresenta múltiplas fa-
.etas: síntese humanista de conheci-
nentos científicos, solidão existencial
lo Homem, admiração pelo trabalho.
.udo isto modelado numa linguagem
rn que ressoam notas ora parnasia-
las (séc. XIX, João Penha, Manuel
la Silva Gaio e Alberto Osório de
~astro) ora no mais singelo lirismo
radicional, sob a forma de redondi-
la.

'arte dos seus versos anda por aí di-

vulgada por cançonetistas do nosso
tempo:

o meu problema secreto.
Oferecem-me automóveis, frigorífi-
cos,
Aparelhos de televisão.
É só estender a mão
E aceitar o prospecto.
A vida é bela. Eu é que devia ser ba-
nido,
Expulso da sociedade para que a não
prejudique.

«Encontrei uma preta
Que estava a chorar
Pedi-lhe uma lágrima
Para analisar(. ..)

Nem sinais de negro
Nem vestígios de ódio
Água quase tudo
E cloreto de sódio» Hã?

ln, Lágrima de Preta Ah! Desculpe estava distraído
Um de quinze tostões. Campo de
Ourique.»No seu livro Poltronas e outras nove-

las (1973) ressalta a sua sensibilidade
realista quanto às frustrações e
repetições cíclicas da vida mediana e
pelintra do lisboeta.

ln, Poema do Autocarro

«(. ..)Homens que nunca vi anseiam
por resolver ~ Mariana Matos

Fazedores de leRras
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.A FLUL & A UL & TIMOR LESTE.

DO DESENVOLVIMENTO DA OpçÃO ACADÉMICA PELO TRABALHO
.ESTRUTURANTE vs. O "FOLCLORlSMO" DAS "BOASINTENÇÕES" ...

DOCUMENTO 01: Comunicação às «Jornadas da Lusofonia», Reitoria da Universidade de Lisboa,
Sábado, 01 JUN 96., dia dedicado ao tema «O Contributo da Universidade na Questão de Timor».

A Redacção de Os Fazedores de Letras, consciente de
que a Faculdade e a Reitoria da Universidade durante os
nrôximos dois anos terão a possibilidade de demonstrar
claramente as suas capacidades e se têm ou não têm uma
vontade sólida de intervenção no relativo a Portugal e a Timor
Leste, resolveu publicar dois documentos de trabalho cuja
leitura poderá ajudar ao conhecimento de antecedentes e
oorquês da linha de actuação e critérios que o Centro de
Documentação Timor/Ásia divulgou no seu boletim Timor/
4.sia Circular n. o 02, de Dezembro passado, distribuído aos
vários departamentos e sectores da FLUL.

Ao fim de alguns anos de actividades, por vezes
públicas ou publicitadas, as mais das vezes modestas e
discretas, de elementos da Faculdade - a FLUL tem hoje ao
<seualcance desenvolver resolutamente uma linha ou
olataforma de trabalho coerente, consistente e útil quer ao
orocesso de Timor Leste quer a uma Escola de Humanidades
multidisciplinar que se deseja moderna e com vontade de
agir no presente construindo um futuro.

o que está e estará colocado ante a FL UL (e a UL) é o
desafio principal de conseguir desenvolver ou aplicar uma

Saúdo todos os presentes.

Quando o tema é «o contributo da Universidade na questão
de Timor» - e neste momento entendendo que nos referimos à
aniversidade portuguesa, a existente neste nosso país chamado
Portugal, "potência administrante de Timor Leste"- é relevante
perguntar:

- Está a universidade portuguesa preocupada com Timor?
- Tem a universidade portuguesa feito algo mais do que

promnver actos piedosos reveladores de simpatia e de bons
ientimentos - enquanto, ao mesmo tempo, vai mostrando
'rouxidão organizativa, desengajamento efectivo, falta de visão

política académica institucional, conscientemente assumida,
incrementando quer a produção universitária de saberes e
serviços nas áreas disciplinares e de Educação que trabalha,
quer a valorização de pessoas, quer o relacionamento e acção
com pessoas e organismos sociais leste-timorenses, na
Diâspora ou no Interior.

Para um desenvolvimento mais seguro dessa linha de
trabalho é conveniente medir bem o modo, o tipo, e os
momentos de exposição pública da FLUL. Neste país temos'
bastante gente disponível para a propaganda ou para sentar-
se em tribunas. Contudo aparecer nos "media" ou surgir
rodeado de gente "importante" nem sempre é o mais oportuno
(especialmente tendo em mente uma perspectiva de médio
prazo) nem faz prova de trabalho real ou de trabalho
adequado às necessidades ... No que se relaciona com a
realidade de Timor Leste, que é algo complexo e não linear,
convém saber ser cinzento e convém saber aparecer com forte
intencionalidade. Há tempos para ambas coisas.

Uma outra questão pertinente, para além de carácter
ou decisão, é reunir os meios necessários às actividades ou
projectos.

estratégica institucional?

Pergunto:

- Pode-se considerar a teimosia positiva, a persistência, de
algumas pessoas em algumas universidades - como sejam a U. do
Porto ou a U. de Lisboa ou as de alguns outros lugares - uma
atitude consistente ou uma acção estruturada do conjunto do meio
universitário para contribuir para a resolução do caso de Timor?

•
Para uma qualquer universidade contribuir para a

resolução da questão de Timor:

Fazederes de Letras
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- precisa de ter informação adequada e de compreender
ersas imptícações apresentadas pela realidade.
- precisa ter vontade de agir.
- precisa de manter capacidade de comunicação com os

ais de Timor Leste, não se limitando essa comunicação ao
cto com um punhado de políticos e quadros diplomáticos
s meios de comunicação mostram mais e que poderão ser
cialmente condicionantes devido a interesses particulares ...
- precisa de desenvolver o seu próprio corpo de

icimentos e de experiência, aplicar recursos humanos e
s. Sem haver trabalho próprio da universidade esta não tem
iidade para intervir crrticamente nem para aceitar ou
ar propostas de acção; nem para dialogar e articular-se com
deres de decisão governativa.

Pergunto:

Como estão as nossas universidades quanto à apresentação
~conhecimento e trabalho próprios no relativo à questão de
Ir?

E aqui apetece, ainda, perguntar que objectivos, que
icas, têm tido os diversos ministérios portugueses
ionadas com Timor e quanto querem gastar nessas políticas ...

•
Mas voltemos às universidades ... Existem pelo menos duas

linhas possíveis de actuação. Estas linhas não são contraditórias
entre si.

Uma, digamos, mais explicitamente potítíca,
"propagandística", "para-diplomática" - como reflecte uma parte
do trabalho desenvolvido pela Equipa das Jornadas de Timor da
U. do Porto. I

Outra, digamos, aparentemente menos política, preocupada .
com a produção de materiais culturais, de promoção de valores,
de promoção de uma comunicação entre universítáríos não-
tímorenses e diversas pessoas ou entidades sociais timorenses,
Desta linha de trabalho tem havido reflexos na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.

li: agora vou centrar-me no que entendo dever se.' feito
segundo esta linha de actuação. Para tentar ser menos aborrecido
ou teorizante recorrerei à apresentação de alguns problemas
concretos - e ressalvando que estou consciente de que o fulcro da
questão de Timor é político e prende-se com o exercício do direito
à autodeterminação pelo povo leste-timorense.

LUSOFONIA E TIMOR

Diz-se que a língua portuguesa interessa a Timor Leste.
r-se que Portugal se preocupa. E diz-se que estam os à beira
Indação da CPLP. Ora a manutenção e expansão de uma
la obriga a pensar muitas coisas ...

Julgo que são factos, salvo qualquer falha de informação,
e mencionarei:

1) Ao longo de vinte anos o Estado Português não mobilizou
nuras estatais adequadas como as universidades e institutos
écnicos para proporcionar um plano eficaz de imersão
lística a uma Diáspora de bem pequena dimensão. Se tivesse
do previsão hoje haveria em Portugal - e talvez mesmo na
:rália - algumas centenas ou mesmo milhares de timorenses
um nível superior de proficiência no uso do idioma português.

2) Como não se pediu a nenhuma entidade que estudasse e
nvolvesse quer uma metodologia quer uma política linguística
Ia Diáspora Timorense, hoje, quando se põe a possibilidade
Ivez relançar o ensino da LP em alguns pontos de Timor por
do entre as partes ( e não se trata.suponho, de alguém trocar
lreítos dos leste-timorenses pelo ensino tolerado da LP em
or... ) mio há timorenses formados como professores de
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português como língua segunda e é muito duvidoso que
portugueses ou outros estrangeiros tenham perfil para irem
ensinar em Timor. A não ser que surja gente com espírito mais
ou menos missionário (e o espírito de missão por si só não garante
bons resultados no processo de ensino/aprendizagem). Realmente,
prevejo que os timorenses voltarão a sentir-se muito sozinhos ...

3) Ensinar português a um latino, a um eslavo, a um
africano, a um chinês, a um timorense - apresenta dificuldades
diferentes. Em muitos anos em Portugal não se promoveu um
estudo de gramática comparada pondo em paralelo , por ex.,
estruturas linguísticas do tétum e do português, o qual estudo
pudesse fundamentar opções didácticas para ensinar português
a timorenses. Aliás, caso houvesse uma política educativa
"Iusófona" empenhada, dever-se-ia considerar uma análise não
apenas do tétum, mas também dos idiomas mambae, macassae,
tocodéde, búnaque e quémaque,

4) Não se promoveu a feitura de obras linguísticas como
dicionários e outras.

5) Se agora se pretendesse fazer uma colectânea escolar
de textos em português na qual os estudantes timorenses se
revissem minimamente, constatava-se que não existe qualquer
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levantamento e análisc seja das obras escritas por' autores
timorenses em português seja das obras com temática ou
ambiência timor escritas por não-tímores,

6) Quando a América e a Europa gastam dinheiro para
formar licenciados especialistas em países da ASEAN ( como por
exemplo a Indonésia e a Malásia ) e outros da região - nós temos
cá timorenses licenciados ou quase licenciados por instituições
indonésias, que cresceram dentro do regime educativo indonésio
e não os captamos para trabalharem em universidades ou
unidades de investigação, Era importante que pelo menos alguns
timorenses com competência em tétum e em bahasa indonesia,
lima var-iante do malaio, trabalhassem em universidades
portuguesas,

7) Não existe uma política académica virada para o
estabelecimento de laços com organizações sociais timores da
Diáspora (em Portugal e na Austrália). Uma política que crie
ligação e que contribua pau reforçar essas organizações
timorenses pela troca de informação, pelo apoio técnico, pelo
apoio logístico, pela formação de quadros, É importante que as
universidades tenham capacidade para se relacionarem
directamente com as organizações sociais timorenses e sem terem
necessidade de recorrer à intermediação quer de ONG,
independentemente dos respectivos méritos, quer de líderes
políticos que eventualmente pretendam pôr condicionamentos
particulares ou arrogar-se a representação exclusiva do I)OVOde
Timor Leste.

DA DOCUMENTAÇÃO AO ESTUDO, DO ESTUDO À ACÇÃO",
sabemos se poderemos avançar, Há problemas de dinheiro c de
outra natureza: há professores que deveriam ser libertados, pelo
menos parcialmente, das suas rotinas usuais para se dedicarem
mais a projectos que deveriam arrancar tão cedo quanto possível,
dever-se-ia contratar alguns estudantes, ter colaboradores
timorenses remunerados, gostaríamos de realiza]' alguma
actividade editorial e de fazer Timor presente entre estudiosos
da Europa e de outros continentes, etc.

Os poucos exemplos que demos são apenas alguns de um
onjunto bem maior, Na verdade, o caso de Timor é tal que serve
iara pô.' em destaque vários paradoxos do Estado Português,
Jm deles é passar a vida a cantar as caravelas e não ter qualquer
scola superior de estudos africanos ou de estudos asiáticos, com
erspectiva interdisciplinar e vocacionada para estudos da época
ontemporânea. Quando se fala tanto de mundialização,
rterculturalismo, cooperação euro-asiática polifacetada, etc,
'ortugal não dispõe de sínteses do que possam ser elementos ou
raços culturais luso-asiáticos, nem produz determinados
iatertais hodíernos que sustentem uma pedra de colorido
ortuguês para OCUI,ar um lugar no mosaico euro-asiático em
onstrução.

Sem ambição de resolver os problemas por si mesma, a
LUL, instituiu recentemente um Centro de Documentação
imor/Ásia, o qual se encontra numa fase embrionária ou de
istalação, resolveu promover a edição de um diccionário tétum-
ortuguês, identificou nos seus quadros alguns técnicos e
rofessores dispostos a realizar trabalhos relacionados com Tímor
tenta-se neste momento reunia' núcleos de equipas capacitados
ara assumirem determinados projectos e actuações, Mas não
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Então estamos perante duas questões concretas:
- Um amadurecimento ou definição maior deste processo

e das opções a nível da própria FLUL.
- A presença ou ausência de aliados a nível da Reitoria,

ministérios e de entidades diversas,

É que é diferente falar de como seria importante faze I'

trabalhos e, de facto, assumi-los, viabilizá-Ios e fazê-los,
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Os Melhores Discos de 96
ti orno quase todos os periódicos

que se dedicam à música,
também a Sub-Cave decidiu
mais uma vez fazer a sua lista
com os «melhores» discos

editados em 1996. Sendo os gostos de
cada um dos principais intervenientes
nesta publicação um pouco diferentes,
optámos, de novo, pela realização de

duas listas paralelas. Pensamos assim
abranger mais áreas e dar um maior
apanhado do que foi o ano que
acabou em termos de música. Uma
última advertência: como é óbvio, a
escolha dos melhores discos de 1996
(ou de qualquer outro período de
tempo) tem que estar limitada à
audição feita pelos autores das listas e

não ao volume total de ofertas
discográficas editadas no respectivo
período de tempo. Assim, e como
ninguém pode ter a presunção de ter
ouvido tudo o que saiu em 1996, o que
vos apresentamos é antes uma lista
dos discos que mais gostámos de ouvir
no ano transacto do que qualquer
outra coisa.

, Os Melhores Álbuns Int<ernacionais de 1996 por ,João CarJos Callixto

1. Nick Cave & the Bad Seeds
Murder Ballads (Mute Records)

o último disco de Nick Cave e
companhia foi, sem dúvida, um dos
melhores registos a aparecer no ano
de 1996. Sob o tema genérico do
assassinato, Cave conseguiu cons-
truir ambientes pesados, mas ao
mesmo tempo belos, que fascinam de
cada vez que se ouve o disco. De
registar as importantes colaborações
de gente como PJ Harvey. Shane
MacGowan e da menina da pop
açucarada Kylie Minogue, em temas
tão geniais como Henry Lee, Death
is Not lhe End (uma magnifica
recriação do original de Bob Dylan) e
Where lhe Wild Roses Oroll'. Desde
a intensidade das letras ao requinte
instrumental, passando pela ela-
boração gráfica do estojo em que
vem o disco, tudo se conjuga para
tomar este disco numa pérola dentro
da discografia de Nick Cave.

2. dEUS -Tn a Bar, Under the
Sea (Island Records)

Finalmente tivemos acesso ao
segundo capítulo de longa-duração
das experiências sonoras feitas por
estes rapazes belgas. Após Worst
Case Scenario, um mar de
esperanças rodeava a saída de 111 a
Bar, Under the Sea. E, verdade seja
dita, ninguém se sentiu defraudado -
muito pelo contrário. Os singles
Theme from Turnpike e Little
Arithmetics já tinham feito prever a
obra maior que estaria a caminho;
mas o disco continha canções tão

bonitas e tão carregadas de força
como Roses (o último single da
banda), Nine Threads ou
Supermarket Song (com o saxofone
de Dana Colley, dos Morphine, a
evidenciar-se). Para ouvir apaixo-
nadamente, este registo é mais uma
prova de que também na Europa
continental se faz boa música. É
preciso é descobri-Ia!

3. Julian Cope - Interpreter
(Echo Label)

Um dos mais prolíficos artistas
ingleses, Julian Cape é também uma
das mais alucinadas personagens da
actual cena musical mundial. Com
este registo, o antigo líder dos
Teardrop Explodes declara a todos os
que o queiram ouvir que a salvação
do mundo é possível, só dependendo
de um esforço conjunto. Palavras já
conhecidas em demasia, mas que
impressionam pela forma pia como
Cope as emite nas Iiner notes do seu
álbum. Mergulhados nesse espírito
ecologista estão quase todos os temas
de Interpreter (que é acompanhado

de um mapa mitológico dos
Marlborough Downs) - no entanto,
destaquemos temas como I Come
from Another Planei, Baby,
Planetary Sit-In ou a ópera-rock
espacial S.P.A.C.E.R.o.C.K. with
Me, com a magnífica prestação vocal
de Lynn Davies. Mas muito mais há
para descobrir neste recente trabalho
deCope.

4. Kula Shaker - K
(Cournbia Records)

Meninos protegidos dos Oasis, os
Kula Shaker são muito melhores que
a banda dos irmãos. Gallagher. Vão
beber a fontes similares: o rock
psicadélico de finais dos anos 60; só
que enquanto os primeiros se pegam
demasiado aos Beatles (é evidente
que se trata de uma banda fun-
damental, mas há outras bandas tão
importantes como a dos quatro de
Liverpool que merecem atenção), os
segundos alargam a sua esfera de
influencias às bandas de hard-rock
de princípios dos anos 70 (como os
Led Zeppelin) e ao universo do rock
progressivo, tantas vezes menos-
prezado. Não são geniais, mas a sua
fusão resulta num caldeirão mágico
do qual nascem temas como Temple
of Everlasting Light, lnto lhe Deep,
Govinda ou Knight on lhe Town. A
ouvir, sem preconceitos de qualquer
espécie.

5. R.E.M. c New Adventures in
Hl-Fi (Warner Bros.)
A banda de Athens, Georgia, está de
volta aos escaparates com este novo

título. Gravado em toumée, nele
participa a diva do punk norte-
americano, Patti Smith, no tema E-
bow lhe Letter (o primeiro single).
Michael Stipe, Peter Buck, .Mike
Mills e Bill Berry mostram uma das
suas facetas mais ousadas dos
últimos tempos, ao tocarem uma
grande diversidade de instrumentos
(desde a citara eléctrica ao banjo,
passando pelo bozouki e pelo
bandolim!). Canções como How lhe
Wesl Was Won and Where n Cal Us,
Neli' Test Leper, Binky lhe Doormat
ou o experimental Zither (gravado
nos camarins de um espectáculo) são
a mostra de que os R.E.M.
continuam bem vivos e com vontade
de prosseguir no bom caminho.

6. Donovan - Sutras (American
Recordings)

sutras

o regresso de um dos gurus da cena
psicadélica britânica de finais dos
anos 60, Sutras é a prova de que
Donovan continua com capacidades
para criar belas melodias. Ladeado
por figuras da actual cena musical,
como Dave Navarro (dos Red Hot
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arnoso vi linista punk inglês), o
-ovador inglês teve neste disco a
rodução de Rick Rubin, patrão da
\meríca/l Rccordings, e normal-
nente ligado às facções mais pesadas
lo c ipeetrc rock. Não sendo um
rabalho produzido com a inge-
uridade patente em clássicos como
Iunshine Superman ou A Gift from
I Flower to a Garden, temos, no
mtanto, entre mãos um dos discos
nais revigorantes na discografia pós-
1980 de Donovan Leitch.

músicos chineses, o ex-P.I.L. con-
segue criar ambientes surpre-
endentes. Desde a forma profética
como recita a poesia de Blake ao
modo singelo como a acompanha
instrumentalmente, tudo se conjuga
para que este disco se torne num caso '.
aparte na discografia do baixista '
inglês. De salientar as leituras de
Auguries of Innocence (uma
interpretação linda para um poema
soberbo) e dos Proverbs of Hel/
(plena de energia).

to Fly (Paradox)
Estes rapazes atacaram com força!
Logo ao primeiro registo de longa-
duração, puseram meio-mundo a
seus pés, rendido à beleza deste
disco. Mark Morriss, Scott Morriss,
Adam Devlin e Eds Chesters
possuem decerto a fórmula para criar
melodias perfeitas, já que não se lhes
consegue 'apontar qualquer ponta de
imperfeição. Slight Return foi o tema
mais divulgado, mas aqui há muitas
pérolas prontas a serem descobertas
(por quem ainda não ouviu o álbum e
não sabe o que perdeu). Refira-se
uma: The Fountainhead. E mais não
digo.

beleza mtenor. i-ouy ja nos naouuara
aos seus problemas existenciais nos
seus anteriores registos, mas aqui
estes são expostos de uma forma
muito particular. Não se sabe. no
entanto, se este é um' project para
continuar: Mesmo a toumée que o
promoverá terá contornos muito
especiais, que a tornarão decerto
único. Mas o disco já serve como
testemunho desta união abençoada,

7. Lou Reed - SeI the Twilight
Reeling (Warner Bros.)

Quatro anos depois do excelente
Magic and Loss, Lou Reed volta em
força com SeI IIIe Twilight Reeling.
Envolvido numa capa invulgar, o
disco está marcado pelo signo da
controvérsia e da ironia. Reed critica
todo o establishment americano
desde as raizes, não tendo nenhuma
espécie de pudor - o que, aliás, já se
passara em New York e em muitos
outros discos seus. O single de
serviço foi 1100ky Wooky, uma boa
canção, mas lodo o álbum se
encontra repleto de bons momentos.
De registar a presença de Laurie
Anderson, o que contribui para um
clima ainda mais claustrofóbico.

8. Jah Wobble - The Inspirution
of William Blake
(Ali Saints Records)

Sob a égide do grande poeta e
visionário inglês William Blake, Jah
Wobble edita o seu segundo disco a
solo pós-Invaders of the Heart. Onze
meses depois da edição de Spinner
(em colaboração com Brian Eno) e
dez meses depois de Heaven and
Earth, eis que Wobble nos
surpreende com este The Inspiraüon
of William Blake. Com parti-
cipações de Jaki. Liebezeit (ex-

9. Patti Smith - Gone Again
(BMO)

A diva do punk regressou em 1996
às lides discográficas, e ainda por
cima com um álbum superior.' Oito
anos depois de Dream of Life e do
seu sucesso menor (em termos
comerciais, é claro) People Have lhe
Power, Patti tenta agora lutar contra
os fantasmas do marido, Fred
«Sonic» Smith, desaparecido em fins
de 1994. Era com ele que planeara
editar este Gone Again, mas face às
circunstâncias foi obrigada a desistir.
Perdeu-se um grande músico, mas
Patti não abandonou o projecto e
resolveu fazer o disco mesmo assim.
Não admira, portanto, a elevada
carga psicológica que está impressa
em alguns temas - este não foi um
trabalho fácil de fazer.

10. Dandelion Wine - Model
Village (Garden ofDelights)
Virtualmente desconhecidos, os
Dandelion Wine são um grupo inglês
liderado por Tirn Vass, membro do
cornbo neo-psicadélico Red Chair
Fadeaway. Neste seu projecto, para o
qual convidou a excelente vocalista
desse outro grupo, Shirley Souter,
Tim reune ambientes psicadélicos
com ambientes populares, criando
assim momentos extraordinários.
Com diversos instrumentos ao seu
dispor (Tim toca neste disco vinte e
sete diferentes, desde uma slide
guitar a um mellotron, passando por
um saltério e por vários instrumentos
de percussão), e com uma
participação memorável de Mark
Stefanicki, na sanfona, no sublime
The Mermaid. Mas vejam só alguns
outros títulos e pensem que a beleza
das canções lhes é proporcional:
Porthmeor Beach, Climbing lhe
Belltower, Castle Walls ou The
Deepest River. Único.

12. The Raincoats - Looking in
lhe Shadows (Geffen Records)

As Raincoats têm uma, par-
ticularidade: a sua Iídér fundadora é
a madeirense Ana Paula da Silva.
Este facto só fez com que as
expectativas aumentassem quando se
anunciou a saída deste Looking in
IIIe Shadows. Da formação inicial já
só restam Ana Paula e Gina Birch -
Vicky Aspinall e Palmolive andam
ernbrenhadas noutras aventuras -
que são agora acompanhadas por
Heather Dunn e Anne Wood. As
canções, essas, continuam com a
mesma qualidade que anteriormente.
Para tirar dúvidas, basta ouvir temas
como Only Tonight ou Don't Be
Mean.

13. John Parish & PJ Harvey -
Dance Hall ai Louse Point
(Island Records)
Temos aqui a união de Polly Jean
Harvey e de John Parish, um dos
seus sidemen no álbum To Bring
You My Love. E, de ilustre des-
conhecido, Parish passou a ser
entrevistado por tudo quanto era
rádio e jornal. Dance Hall at Louse
Point justifica esse barulho. É um

14. Maddy Prior & Carnival
Band - Hang Up Sorrow and
Care (Park Records)

Maddy Prior é, hoje em dia, uma das
Senhoras (assim mesmo, com
maiúscula) da folk inglesa. Depois de
uma carreira brilhante com os
fundamentais Steeleye Span (dos
quais ainda faz parte), Prior juntou-
se a June Tabor para formar o grupo
The Silly Sisters, um outro projecto
interessante. Mas a sua carreira li

solo atingiu um dos pontos mais
altos com a formação da Carnival
Band. O disco que veio a lume o ano
passado, Hang Up Sorrow & Care, é
uma excelente amostra do gosto que
Maddy tem pela antiga música
inglesa. Através da sua voz, é
fascinante ouvir recriações de
composições com alguns séculos de
idade. A escutar com atenção.

15. Azalia Snail- Escape Maker
(Oarden of Delights)

Esta americana não goza, decerto, de
reconhecimento por parte do pú-
blico. Embora já tenha alguns álbuns
em nome próprio, as suas ex-
periências musicais nunca cativaram
(e, infelizmente, dificilmente ca-
tivarão) as massas. Diz-se que
Courtney Love admira a sua música -
e depois? Azalia tem pernas para se
mexer por si própria, e mesmo que
lhe neguem a atenção merecida, ela
não desistirá em mostrar a sua arte
sui generis a quem a quiser ouvir.
Títulos como Baby Apricot, Fetter
Intrigue, Affair at Styles ou Reflect
or Oie mostram já algo da sua
posição' face à música. Azalia não se
rege pela simplicidade, antes pela
desconstrução das estruturas sonoras
convencionais, que reconstrói depois
da sua maneira pecul iar, E é por isso
que é considerada uma artista
marginal - o que faz com que ainda
seja mais importante ouvi-Ia.
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Filipe Pedro

I. Três Tristes Tigres - Guia
Espiritual (EMl)

Depois de Partes Senstveis, o grupo
de Ana Deus e Regina Guimarães
regressou em 96 com um registo
discográfico fora de série. Para
terceiro "tigre" convocaram o ex-
GNR Alexandre Soares que não se
furtou a demonstrar todo o seu
talento na guitarra e nos
sintetizadores. Ouça-se Xmas, Ruído
Rosa, Zap Canal, Luna Motel, Guia
Espiritual e perceba-se porque é que
este álbum é quase unanimemente
considerado pela crítica o melhor do
ano. Um apaixonante manual para a
compreensão dos tempos em que
vivemos. .

2. Vai de Roda - Polas Ondas
(Alba)

96 foi também o ano escolhido pelos
Vai de Roda para a edição do seu
terceiro registo discográfico. O
agrupamento do talentoso, dinâmico
e criativo Tentúgal organizou esta.
obra em quatro partes distintas (Terra
de Lumieiras, Terra de Vento Verde,
Terra de Urze e Terra de Sal) de
modo a formar um ciclo musical que,
ora nos remete à Idade Média, ora
olha visionariamente para o futuro,
mas sempre de um modo exímio.
Antes de mais, Polas Ondas é um
documento cultural e histórico que
todos deviam escutar atentamente.
Um clássico.

3. Rodrigo Leão & Vox
Ensemble - Theatrum (Sony)
Depois da estreia com Ave Mundi
Luminar e do EP Mysterium,
Rodrigo Leão regressou em 96 com
Theatrum. Um design gráfico

primoroso acompanha um disco
muito especial. Belissimas as
incursões do' coro Ricercare em
faixas como fn Memoriam, Solve me
Lucto e em O Novo Mundo. Palmas
para toda a carga sentimentalista
exposta em Odium, para toda a
ambiência futurística de Nulla Vila e
de Dies Irae, para a magia de
Solitarium, para a negritude de
Ruínas e para todo' o sentido
verdadeiramente visionário exposto
em O Novo Mundo. Sem dúvida
alguma um autêntico palco de
sonoridades chamado Theatrum.

4. Primitive Reason
Alternative Prison (União
Lisboa)

definição, aproxima-se simulta-
nearnente de dois universos distintos,
o alternativo e o comercial. Dessa
contradição, e expondo uma óbvia
vontade em alargar os horizontes da
sua música, nascem as excelentes
Opium, For ATaste Of Eternity e
Full Moon Madness.· 96 marcou o
início de uma nova era, a era do lobo.

6. More República Masónica -
Equalizer (Exito Estúdio)
Também à terceira tentativa, depois
do mini-LP More More More e de
Blow Your Mind, os M.R.M.
conseguiram "equalizar" em dose e
proporção certas toda uma série de
sonoridades e arnbiências. Como
resultado atingiram uma identidade
sonora que apesar de não negar as
diversas influências, se revela
original e criativa. Um álbum em que
se deverão descobrir (urgentemente)
diversas canções que, caso não
estivéssemos em Portugal, seriam
consideradas êxitos radiofónicos.

Os Primitive Reason partem de uma
sonoridade reggae (por vezes jazzy)
para irem à descoberta de territórios
punk, ska, core, etc. (tudo o que lhes
der na real gana - por isso é que são
tão especiais ao vivo). Por vezes
lembram os Faith No More,
Morphine, Beck ou até mesmo
algumas explorações dos Soul
Coughing. De The Mind a Devi! in
June são diversas as músicas que
comprovam a permanente fusão de
estilos e de emoções, verdadeira-
mente elucidativa do bom gosto
generalizado que demonstram pos-
suir. Uma estreia de luxo.

5. Moonspell «Irretiglous
(Century Media)
Depois da estreia com Under The
MoonspeLL e do sucesso além
fronteiras que foi Wolfhean, os
Moonspell regressaram em 96 com
um novo álbum de originais,
Irreligious. Tecnicamente mais
elaborado que os precedentes,
lrreligious expõe todas as ambições
do grupo da Brandoa. Gótico por

7. Nuno Rebelo - M2 (Ananana)
Fortemente recomendado pela XFM,
M2 encontra-se dividido em duas
partes distintas. A primeira, Sábado
2, é a componente musical que
acompanha uma coreografia de Paulo
Ribeiro, em que brilhantes ensaios da
guitarra de Rebelo compartilham
ritmos alucinados com O saxofone de
Paulo Curado. Por outro lado,
Minimal Show revela a criatividade e
a inspiração de Rebelo, ao partir à
descoberta de novas sonoridades
através do improviso.

8. Rui Júnior & O Ó que som
tem - Ó Tambor (Farol)
O percussionista Rui Júnior parte à
aventura e à descoberta de novas
sonoridades através dos seus
tambores. Deste modo temos os
ritmos como um reflexo espelhado de

toda a sociedade. Um registo
discográfico recheado de apaixo-
nadas melodias que ora buscam
novidade ora tradição. Ó Tambor
vale pelo seu todo e é,
indiscutivelmente, um excelente
álbum construido a partir das raizes
da música popular. Oescubri-Io é um
dever.

9. Fausto - Atrás Dos Tempos.
Vêm Tempos (Sony)
Fausto Bordalo Dias é, a par de
Sérgio Godinho, Rui Veloso, José
Mário Branco ou José Afonso um
dos mais ilustres criadores de
canções que a música portuguesa
conheceu nos últimos vinte anos.
Fausto demonstra em Atrás Dos
Tempos Vêm Tempos que, ao
contrário de outros, sempre se
manteve fiel aos seus princípios e à

linha definida em Por Este Rio
Acima. Clássicos como O Barco Vai
De Saida, Navegar Navegar, A
Guerra É A Guerra ou Europa
Querida Europa foram regravados de
um modo exemplar. Uma "pedra"
indispensável para o conhecimento
das raízes da moderna música
portuguesa.

10. Lovedstone - Garage
(Nortesul)
Um ano volvido sobre o lançamento
de Blink EP, os Lovedstone voltam à
carga com o álbum de estreia
Garage. Como faixas de eleição
temos as excelentes Crave (em que
se denota uma grande sensibilidade
musical no uso de gaita de foles e de
scratches aliados a uma impecável
linha de guitarras), Desperado,
Disgrace, Endless Curse 96 (numa
excelente colaboração de Pacman dos

. Da Weasel) e Die For Love. Ê, em
suma, um álbum bastante bom, que
merecia um maior destaque por parte
dos media, e porque não uma
experimentação, de novos mercados,
uma vez que está bastante acima da
generalidade dos álbuns que se
produzem quer interna quer
externamente.

11. Radioactive Man - The Kids
Are Insone (Blue Records)
Partindo do espírito "Do It Yourself"
presente na colectânea em formato
LP Teenagers From Outer-Space,
os Radioactive Man criaram a sua
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propna eouora e lançaram também
em formato LP The Kids Are Insane,
o seu álbum de estreia. Demons-
trando inspiração e bom gosto são
responsáveis por músicas de puro
gozo como Starkiller, Lovesick &
Stupid, Cereal B ou The Way They
Shine. Trata-se de um álbum es-
sencialmente pop, de cariz fusionista,
que deverá servir de exemplo para
outros projectos e iniciativas.

12. Danças Ocultas - Danças
Ocultas (EM!)
Aos Danças Ocultas coube a tarefa
de trazerem para a ribalta o
instrumento que tanto amam, a
concertina. Mantendo todos os seus
valores tradicionais, conseguem dar-
lhe um novo fôlego e ânimo de um
modo bastante inovador. Com ritmos
e composições belíssjmas, os Danças
Ocultas mereciam ver o seu trabalho
reconhecido através do aumento do
número de vendas. Aqui rica um
voto de confiança no talento de uma
nova geração de grandes músicos.

13. Irmãos Catita - Very
Sentimental (EI Tatu)
Enquanto os Ena Pá 2000 não
regressam com o terceiro álbum de
originais, depois do polémico És
Muita Linda, o projecto paralelo de
alguns dos seus membros pôde, em
96, ver finalmente editado o seu
álbum de estreia. Comediantes por
natureza, os Irmãos Catita colocaram
em Very Sentimental as suas
experiências mais alucinantes e
disparatadas resultantes, em parte,
dos espectáculos realizados ao vivo
no Cinearte. Não demonstram génio
e, por vezes, passam o limite do
tolerável, mas mesmo assim con-
seguem divertir pelo despreten-
siosismo que são protagonistas.

14. Despe & Siga - Os Primos
(BMG)
Depois das mudanças musical,
estética, visual e de nomenclatura (de
Peste & Sida a Despe & Siga), eis
que o regresso com o segundo registo
evidencia mais algumas: estão ainda
mais "ska", talvez um pouco menos
comerciais e com vestimentas a
condizer com o estado de espírito.
Mais, a desbundar e a dançar é que a
gente se entende. Má Circulação,
Sempre Em Pé, Tou Bom, TV Ska ou
a demais conhecida Família Virtual
são o ponto de partida para a
conquista de um mercado que é seu
por direito. Não são muitos os
projectos que aliam qualidade a um
relativo sucesso de vendas. Para mais
quando insistem em experimentar
tanto em disco como ao vivo, onde
aliás se revelam excelentes artistas.
Tudo pelo máximo gozo.

15. Coty Cream - Música
Comercial (Farol)
Música Comercial começa com a
fantástica Coty Vai À Bola (outra
estória de polícias e ladrões) em que

as tantas levamos com o Jorge
Perestrelo a relatar um jogo de
futebol e com o contraditório
comentário: "Des-con-traiam". Puro
gozo pop em que não há descanso
para os Betos e para as suas "cri das"
marcas. De Gome Boy (Girl),
passando por Coty Gangster, o Tema
Alulatório de puro "nonsense" a
Pouco Nada muito se passa. Tudo
sem um (aparente) sentido delineado,
mas mesmo assim muito divertido
como nas fantásticas Cigarro À
Chuva A Vomitar Borboletas Ou Se
Conduzir Não Beba e AlIõIDrag?
Mensagem final: a desbundar é que a
gente se entende.

João Carlos Callixto

I.Três Tristes Tigres - Guia
Espiritual
2. Rodrigo Leão & Vox
Ensemble - Theatrum
3. Ala dos Namorados <Alma
(EMI - Valentim de Carvalho)

Agora reduzido a trio, com a saída de
Moz Carrapa, a Ala dos Namorados é
um dos grupos portugueses que
actualmente demonstra mais cria-
tividade. Tendo um grande trunfo na
voz inigualável de Nuno Guerreiro, a
Ala tem conseguido alcançar
reconhecimento internacional quase
desde o início da sua formação.
Depois do disco de estreia
homónimo, em 1994, e de Por
Mlnh« Dama, em 1995, este Alma
vem apenas confirmar o talento
criativo de João Gil, de Manuel
Paulo e de Guerreiro. Note-se a
participação de José Medeiros, o
cantor-realizador açoriano, que mais
uma vez empresta a sua voz
cavernosa a um disco, num
magnífico contraste com o contra-
tenor de Nuno.

4. Rui Júnior o O Ó Que Som
Tem? 11- Ó Tambor
5. Nuno Rebelo - M2
6. Vai de Roda - Polas Ondas
7. Fausto - Atrás dos Tempos
Vêm Tempos

8. Quinta do BiII - No Trilho do
Sol (Polygram)
A banda de Carlos Moisés voltou em
1995 ás lides discográficas. Depois
do sucesso Os Filhos da Nação, seria
dificil fazer algo semelhante em
termos de vendas, mas a Quinta do
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Bill não esmoreceu e trabalhou para
conseguir um bom disco. No Trilho
do Sol é um bom registo, feito sob a
égide dos índios norte-americanos, e
pleno de bons momentos. O
problema da banda continua, no
entanto, a ser o mesmo: as letras de
João Portei a são por vezes tão banais
que até afligem. E é pena, porque
todos os músicos se esmeram ao
máximo, mas muitas vezes o quadro
descompõe-se devido à letra. Há,
porém, excelentes momentos, sem
mancha: Índios na Reserva, A Festa
dos Vencidos ou Reunir aos Meus
Amigos. Aguardemos pelo quarto
registo.

9. Diva - O Verbo (Sony Music)
Adolfo Luxúria Canibal foi
convidado para escrever as letras das
canções para este álbum da banda de
Natália Casanova. O que a princípio
se poderia julgar ser uma união
totalmente descabida revelou-se
como um casamento feito no céu (ou
no inferno ... ). Depois de uma carreira
de mais de dez anos (alguém conhece
o single Chuva I Saudade e Raiva, de
1985?) e de dois álbuns já editados,
os Diva resolveram chamar uma
força exterior à banda para servir de
contraponto a Natália. E basta ouvir
E o Verbo criou a Mulher para
desfazer todas as dúvidas sobre as
potencial idades destas duas vozes
juntas.

10. Cramol - Cramol (BMG)
Embora este projecto já exista há
algum tempo, só no ano passado se
deu a conhecer em disco. Trata-se de
um coro feminino de mais de vinte
elementos, que cantam os sons que
vêm do fundo da memória do povo.
Estas polifonias são mágicas, têm a
capacidade de curar o ouvinte de
qualquer mal de que padeça, e disso
não restem dúvidas. Só se lamenta
realmente que tenha sido preciso
tanto tempo para concretizar o
projecto em disco. Esperam-se
ansiosamente novos capítulos deste
grupo de mulheres «lideradas» por
Margarida Antunes da Silva.

11. Danças Ocultas - Danças
Ocultas

12. Maria João - Fábula
(Verve)
A voz de ouro do jazz português
regressou em 1996 com mais um
disco. Vestida de fada, Maria João

apresenta-nos uma verdadeira
Fábula. A sua voz passeia pelos
recantos mais escondidos da n ssa
imaginação, fazendo-nos acreditar
num mundo de duendes c de
cogumelos mágicos. Tendo a seu
lado o grande percussionista Manu
Katché, o companheiro de sempre
Mário Laginha e o baixista Kai
Eckhardt de Camargo, entre outros,
Maria João consegue mais lima vez
alienar-nos de tudo para nos
entregarmos somente ao enorme
prazer que é escutar a sua voz. Não
será decerto tão brilhante como
alguns dos seus trabalhos mais
antigos, mas não deixa de ser muito
bom.

13.Cartos Maria Trindade -
Deep Travei (EM! - Valentim de
Carvalho)
O actual teclista dos Madredcus la
arranjou tempo para editar o SClI
segundo álbum a solo, depois do
registo a mielas com Nuno
Canavarro, Mr. Wollogallu, em
1991. Seria, no entanto, o terceiro se
não tivesse sido abortado o projecto
do seu primeiro álbum, em 1982 - do
qual nos resta o excelente single
Princesa, lima peça que urge
(re)descobrir. Mas aqui, em Deep
Travel, Carlos Maria mostra a sua
actual visão da música, que não se
encontra distante da de muitos outros
projectos estrangeiros. A voz de
Natasha Atlas marca presença num
dos temas e o single Urban Monks só
pede uma coisa: exportem este disco!

14. Coty Cream - Música
Comercial
15. Rio Grande - Rio Grande
(EMI - Valentim de Carvalho)

IJI:]
GRANDE

A união de cinco figuras importantes
da música portuguesa como João Gil
(ex-Trovante e actual Ala dos
Namorados), Tirn (Xutos e
Pontapés), Jorge Palma, Vitorino e
Rui Veloso dificilmente resultaria em
algo de desinteressante. Com letras
de João Monge, as canções deste
disco pretendem retratar a odisseia
de um alentejano desde a sua
infância até ao momento em que vem
para Lisboa trabalhar, eom todas as
histórias paralelas a isso. Com
convidados como Carlos Guerreiro
(dos Gaiteiros de Lisboa), o álbum
vai contando esta história com
simplicidade, e destilando pelo
caminho canções que trazem algo
agarrado.



1. Beck - Odelay (Gcffen)

Em 1994, O jovem americano Bcck
Hanscn surpreendeu meio mundo ele
críticos ao surgir no universo musical
de um modo brilhante. O single que
o carapultou para o sucesso
chamava-se Loser e o registo de
estreia Mellow Gold. -m 96 Beck
voltou a ser notícia com o novo
álbum Odelay. Músicas. como
Novacane, Devils llaircut, Where
lt's Ar ou The NI!II' Potlution,
demonstram a vontade de Bcck em
continuar o percurso do álbum
anterior mas procurando ir mais
longe através de fusões cada vez
menos convencionais. Uma pcrma-
nentc viagem no tempo c no espaço
de modo a encontrar sonoridades que
se julgavam perdidas. Odelay é mais
uma obra-prima de Beck, o grande
reciclador sonoro ambulante.

2. Tricky - Pre-Millcnium
Tension (Polygram)

Ansiosamente aguardado, Pre-
Millenium Tension é um trabalho
tão brilhante quão perversa e genial é
a mente do seu realizador que aposta
na criação de um estilo realmente
"uneasy listening". Quanto às suas
canções temos o magnífico single
Chrtstiansands, a irrespirável Vent, a
negação do estatuto de estrela em
'Tricky Kid, a reciclagem dos
elementos mais inovadores de Black
Stee/ em Bad Dreams, Sex Drive e
Lyrics of Fury; o tom mágico e
poético de Makes me wanna die com
a magnífica voz de Martina, de
Piano e de 8ad Things, e a investida
hip hop/reggae/soul de Ghetto Youth
e My Evil is Strong. Para ouvir sem
reservas, pelo menos até à expiração
da sua validade, o fim deste milénio.

3. Lamb - Lamb (Fontana)
Sejam bem vindos a um novo
universo pop, caracterizado pela

presença constante da belissima e
intensa voz de Louise Rhodes c pelo
estilo fusionista "drum'n'bass mects
pop" de Andy Barlow. Um di co
maravilhoso, em todos os sentidos,
com um potencial singlc a espreitar a
cada nova aud ição, Senão oiça-se as
essenciais Lusty, od Bless ou
Feeta. Para o final, fica a sensacional
rcmistura dos Fila Brazillia para a
música Cotton Wool.

4. Fugees - The Score
(Colurnqia)

Podia tratar-se de uma banda sonora
para um filme chamado "Refugee
Camp" mas este disco é muito mais
do que isso, é a banda sonora que
retrata o quotidiano, pelo
interlaçamento das músicas e nos
leva a visualizar cada uma das suas
descrições de um modo bem reah É
preciso que esses "velhos do restei o"
que abundam por aí, finalmente
percebam que o Hip Hop é uma
forma de fusão entre estilos musicais,
de expressão e de critica social tão ou
mais importante que outro qualquer.
Deixemo-nos de hipocrisias e
ouçamos as músicas segundo uma
base de qualidade. Para começar,
podem cultivar os vossos ouvidos ao
escutarem as excelentes Ready or
not, Zealots, Fu-Gee-La, Family
Business, Killing II/e softly, Cowboys
ou No \VOII/an, no cry (que é a
melhor homenagem de sempre ao
génio que a Jamaica viu nascer e
crescer, Sob Marley). Um álbum
inesquecível, poético e magnifico
para ouvir vezes sem conta.

5. Fun Lovin' Criminais -
Come Find Yourseif(EMI)
Rock pujante aliado a um espírito
funky com algum hip hop a
condimentar e muito divertimento à
mistura. Letras politicamente
incorrectíssimas dão o mote para a
desbunda total e para a crítica a uma

sociedade que está a desmoronar-se a
cada instante que passa. Com um
clássico à partida chamado Scooby
Snacks (que contém samples de
"Pulp r:iction" e de "Cães Danados"
do controverso realizador Qucntin
Tarantino) não {ai dificil ter algum
"airplay" lias principais rádios
portuguesas. Mas há (muito) mais
como The Fun Lavin ' Criminal, The
Grave and lhe COI/SIOnr,Smoke 'em,
Bombin ' the I, We have ali lhe lime
in lhe world ou 'rime &
Punishment. Para acabar em beleza
temos minuto e meio de
cxperimentalismo em Coney lsland
Gir/.

6. Porno for Pyros - Good
God's Urge (Warner)

Perry Farrell, Peter Distefano,
Stephen Perkins, Mike Watt e
Thomas Johnson elaboraram um
álbum em que o caos, ou por outro, a
quase total anarquia sonora se rege
apenas por parâmetros qualitativos.
Se todos os álbuns tivessem esse
princípio... não, seria demasiado
monótono e para além do mais, têm
de existir coisas más para que
possamos diferenciá-Ias das boas.
Assim, como resultados muito
palpáveis temos as excelentes
Tahitian Moon, /00 ways, Porpoise
Head, Wishing Well, Freeway e
ainda uma excepcional canção de
enorme expressividade intitulada
Ball Eyes. Good God's Urge é uma
verdadeira obra de arte que,
felizmente, ainda não se encontra
extremamente valorizada. Um disco
de sempre e para sempre. Imperdível.

7. Variety - The Bigger The
God(Outdigo)
David Cowles, Ellis James, Andy
Smith eSteve Brownsill constituem
os Variety. Fora do circuito
"britpop", os Variety tentam vingar
no circuito alternativo inglês,

virando-se para uma onoridade mais
americana, tal como os «protectores»
Radiohead. Lembram os Suedc no
seu melhor, mas também os Pulp e.
por vezes, os Stonc Reses do inlcio.
Confusos? O melhor é começar a
ouvir músicas' como Three of a Kind,
Double Deckers ou Spiral que, por
certo, não se arrependerão.

O duo de Jez e Mark regressou ao
experimentalismo sonoro em 1996.
cinco anos volvidos sobre
Frequencies, o seu colossal disco de
estreia. Num universo paralelo ao dos
Leftfield, os L.F.O. elaboraram um
álbum que, tal como o seu nome
indica. é visionário e futurista, sem
deixar de apontar soluções, ora
através de ambientes relaxantes ora
pelas propostas altamente dançávcis
que aborda, num género musical em
franca expansão.

9. Underworld - Second
Toughest In The Infants (BMG)
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Sem se acomodarem à obra realizada
em D/lbNoBassWitllMyHeadMall,
os Underworld acrescentam mais um
capítulo imprescindível à sua missão
de juntar, de forma eficaz
sonoridades e dinâmicas tão distintas
como o Rock e o Techno. Na mesma
senda de uns Prodigy ou Leftfield, os
Underworld misturam livremente



drum 'n bass, hip hop ou acid house.
Em faixas 'como Juanita, Pearl 's
Girl ou Rowla demonstram toda a
sua eficácia.

lO. Tool-Aenima (SMO)

Column foi, em 1996, acrescido de
um excelente novo álbum. Vini
Reilly conta, desta feita, com a
colaboração de Ellie Rudge e da sua
portentosa voz. Em For Suzanne, a
voz é mesmo da nossa inimitável
Amália Rodrigues, que aparece
graças a uma samplagem so-
berbamente elaborada. Recheado de
sonhos, emotividade e poesia,
Fidelity encontra grande expres-
sividade pop em faixas como Future
Perfect, Sanko ou Grace. Impres-
cindível.

might see, os Mazzy Star regressam
em 96 com um disco mais emotivo,
obscuro, reservado e intimista que os
precedentes. Trata-se (tal como estes)
de uma obra de culto sem reservas de
qualquer espécie, para ouvir pessoal
e intransmissivelmente com os
"headphones" ligados (preferen-
cialmente) a um discman. A menos
que a companhia tenha uma voz tão
agradável e afinada como a de Hope
Sandoval (acho que é mais fácil
encontrar uma agulha num pa-
lheiro ...). Seria imperdoável per-
derem a magia inerente a temas
como Rhymes of a/1 hour, CJy, cry,
Still Cold, Roseblood ou Umbilical.
Está encontrada a banda sonora ideal
para aqueles dias em que teria sido
melhor uma pessoa não ter saído de
casa. A partir de agora é só colocar
os "phones" e cantarolar.

Depois da estreia como EP Opiate e
com o álbum Undertow, os Tool
regressaram no final de 1996 para
mais uma boa surpresa no campo do
metal. Aenima (alma em latim) é um
álbum que oscila entre o rock
alternativo e a música industrial, bem
ao estilo de uns Rollins Band, Nine
Inch Nails ou Marilyn Manson.
Excelente ao nível da energia
distribuída e do experimentalismo
efectuado nos interlúdios das
músicas, Aenima foca indiscri-
minadamente algumas das temáticas
sociais mais polémicas. Além do
mais. são originais nas capas
(recheadas de efeitos 3D) e nos
vídeos (S/inkfist).

li. Future Sound Of London -
DeUlI Cities (Virgin)

Os Future Sound Of London são,
inegavelmente, uma das bandas mais
importantes da actualidade.
Responsáveis por uma permanente
evolução e fusão sonora, os FSOL
continuaram em Dead Cities o seu
indiscutível percurso de qualidade.
Ai podemos encontrar sons
ambientais, Drum 'n' bass ou
hardcore. Em faixas como Dead
Cities, We Have Explosive,
Quagmire ou Through your gills I
breathe, o futuro encontra
representatividade no presente. Para
além do mais, os FSOL são também
responsáveis pelos melhores
telediscos de animação gráfica. Um
assombro.

12.Durutti Colurnn - FideLity
(l.es Disques du Crépuscule)
O já longo e de indiscutível
qualidade percurso dos Durutti

HE
URUTTI CDLUMN.

13. Soul Coughing =Irresistible
Bliss (Slash)
Depois de Double M e Ruby Vroom,
os Soul Coughing regressaram em
1996 com o terceiro álbum de
originais. Recheado de pérolas como
Lazy Bones, Paint, Collapse ou The
Idiot Kings, foi simultaneamente um
dos discos mais subvalorizados do
ano. Ao bom estilo de Beck e dos
Fun Lovin' Criminais os Soul
Coughing praticam a fusão musical
sem preconceitos.

14. Manic Street Preachers -
Everything Must Go (Sony)
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Partindo do ponto onde Holy Bible
terminara, Everything Must Go é
mais emotivo e revoltado que o
álbum precedente, devido ao súbito
desaparecimento de Richey James.
Depois de uma presença bem
sucedida na compilação Help,
através de uma versão para o clássico
de Burt Bacharach, Raindrops Keep
Fallin' 0/1 My Head, os MSP
regressam com faixas como A Design
for Life, Everything Must Go ou
Further Away. Pelo menos por
enquanto, os MSP conseguiram fazer
um álbum de luxo que não deverá ser
menosprezado.

15. Mazzy Star - Among My
Swan (Capitol)
Depois dos excelentes álbuns She
hangs brightly e So tonight that I

16. The Raincoats - Looking 111

The Shadows (Geffen)
Depois de ter sido encontrada por
Kurt Cobain a trabalhar numa loja de
antiguidades, Ana da Silva falou com
Gina Birch e juntas resolveram
reagrupar as Raincoats ao 'fim de 12
anos, para gravarem um dos
melhores álbuns do ano. É um
verdadeiro prazer escutar músicas
perfeitas como Only Tonight, Don 'I
be mean, Babydog, 57 ways to end it
ali ou Love a loser. Dos Sonic Youth
aos Nirvana, de Pixies a Breeders e
de Beck a Neil Young, as intluências
estão traçadas. Isso aliado a uma
criatividade própria são os principais
elementos que encontramos em'
Looking in the Shadows, um álbum
a descobrir urgentemente antes que
elas resolvam regressar à toca para
mais uma hibernação de uma dúzia
de anos.

três singles (Are yOll Blue or Ar' you
8Iind?, Bluetonic e Slight Returns e
a imprensa faz deles a "next big
thing". Longe das confusões
habituais do "britpop", Expecting 10
fly é um àlbum sincero da parte de
uns jovens que (por acaso até são
britânicos) apesar de não esconderem
as suas intluências demonstram
habilidade e capacidade para voarem
mais alto que muitos dos seus pares.

18. Sepultura - Roots
(Roadrunner)
O disco abre com Roots Bloody
ROOIS, em que se denotam algumas
influências tribais que nos irão
acompanhar, com uma maior ou
menor incidência até ao seu final.
Através de uma postura ecológica
cujas letras subscrevem as
preocupações e os receios da banda
face ao meio ambiente, os Sepultura
constroem um álbum em que
procuram as raízes primárias da
música e conseguem habilmente
misturá-Ias com o som duro e potente
que sempre praticaram.

19. Nearly God - Nearly God
(Polygram)
'Deus criou o mundo e este "quase
deus" revol ucionou todo o conceito
de rnodernidade musical. COI11
colaborações tão diversificadas como
as de Terry Hall, Martina (a sua
acompanhante mais fiel),' Nench
Cherry, Bjõrk, Alison Moyet e Cath
Coffey, Tricky explorou sonoridades
nunca dantes exploradas e mais, [c-lo
com o à vontade de um verdadeiro
mestre. É imperioso descobrir
pérolas como Poems, I be lhe
Prophet, a sempre maravilhosa voz
de Bjôrk em Keep your mouth shut e
em Yoga ou as redescobertas Neneh
Cherry em Togelher Now e Alison
Moyet em Make a chance.·
Indispensável.

20. Marilyn Manson - Anti-
Christ Superstar (Interscope)

Fiéis seguidores da sonoridade dos
Nine Inch Nails, os Marilyn Manson
(o nome advém da junção de dois
dos mais simbólicos e polémicos
nomes americanos, Marilyn Monroe
e Charles Manson) lançaram em 94 o
controverso Portrait of an American
Family e um ano depois Smells Iike
Children. Mais conciso que qualquer
um . dos precedentes, Anti-Chris:
Superstar é um álbum de luxo.

17. The Bluetones - Expecting
To Fly (Paradox)

Originários de Londres, os Bluetones
passaram mais de quatro anos na
garagem a ensaiar. Entretanto lançam



Os Pesos- esados de 96 por João Santos Marcelo

J. Samael - Passage 4. Therion - Theli

o retorno dos Samael no ano de 96
foi genial, não perdendo nada com o
uso de uma caixa de ritmos,
resultado das funções de teclista
serem executadas agora pelo anlígo
baterista da banda.
Passage está recheado de canções
magistrais, surpreendendo-nos, aqui
e ali, com batuques africanos ou
acompanhamentos de piano, sem
guitarras por trás, por. exemplo.
Desde "riffs" brutalmente caóticos, a
Moonskin, uma espécie dc balada "à
lá" Samael, o resultado é um álbum
que dá vontade de ouvir sem
interrupções, embora não se
aconselhe a alguns ouvidos mais
sensíveis (por exemplo, a gente que
considera o Load dos Metallica,
Lodo para os amigos, algo de
pesado!)

2. Angra - Holy Land
Os brasileiros Angra apresentaram-
nos um trabalho excepcional, quer
pelo sentido melódico, quer pela
simbiose perfeita entre o heavy-rnctal
(outras bocas dirão hard-rock) e uns
acessos de música clássica.
Neste elogio ao metal sinfónico
também se notam influências de
ritmos e instrumentos tipicamente
brasileiros, que longe de soarem mal
ou mostrarem falta de imaginação,
resultam em excelentes músicas ou
não tivessem alguns dos elementos
dos Angra, formação musical como
maestros.

3. Cradle OfFilth
Dusk and Her Embrace
O tão aguardado regresso dos Cradle
mostrou-se merecedor da nossa
paciência (Dusk... devia ter sido
editado entre 94 / 95, sensivelmente).
Evoluindo para uma certa forma
"gótica", os C.O.F. continuam iguais
a si mesmos, apesar das mudanças de
elementos da banda.
Abandonando alguns clíehês do
Black-Metal (apesar das polémicas
das t-shirts com desenhos de freiras a
masturbarem-se ou das frases "Jesus
is a cunt"), os C.O.F. conseguiram
fazer um álbum maravilhosamente
melódico e dilacerante, evoluindo
tecnicamente desde o primeiro
trabalho, The prlnciple of Evil made
jlesh, continuando a ter um som
muito característico.

o álbum Theli é um dos que merece
maior destaque em 96, quer pela
forma como está cstruturado (com
um "prcludium", "interludium" e
"poslludium/grand finale" - como se
fosse uma ópera), quer pelas
participações vocais de membros de
outras bandas, quer pelo coro
formado por membros de um coro
alemão e inglês. O resultado é uma
fantástica ópera metal, com especial
destaque para o coro, para os
teclados bastante variados e para as
músicas bastante longas. A intenção
de criar uma peça é conseguida,
exceptuando algumas partes "finais do
álbum, onde se perde um bocado.
Contudo, é de salientar que mesmo
essas músicas encerram momentos
bem sucedidos.

dccepcionantc, mas simples e eficaz
para satisfazer os Iãs que ansiavam
há algum tempo por 1II11 novo álbum.
O single "My Girlfri~nd's Girlfricnd"
dá um cheirinho do que se encontra
.ao longo dos temas temperados com
a voz tão característica de Petc Stecl,
considerado um símbolo sexual
(talvez. com razão depois de ver as
fotografias do vocalista para a
"Playgirl' (pura curiosidade cien-
tífica!).
Fãs acérrimos dos Black Sabbath c
dos Beatles (l), imaginem uma
combinação entre o Doem-Metal,
umas pinceladas "góticas" e um
balde de depressão de vez em quando
('!) c terão os Type-O-Negative.
Talvez! .

onze minutos, por não resultarem
bem em palco. Essa alteração nota-se
especialmente neste disco uma
espécie de regresso ao segundo
álbum. Quem viu o excelente
videoclip do single ''1''01' You" nota.
no entanto, que eles continuam
depressivos e a soar a My Dying
Bride, claro. Corno o vocalista Aaron
disse, a digressão com os Maidcn
ensinou-os muito, especialmente a
criar músicas mais pequenas. O
problema com os My Dying Bride
era que uma vez que começavam a
cômpor não conseguiam parar, tal era
o fluxo de ideias.

9. lron Maiden
Bestof the Beast

7. Sepultura - Roots

Após um longo período de ausência,
os Sepultura voltaram, para alegria
de uns e desespero de outros.
O sucesso estrondoso do álbum
anterior, Chaos A.D. que se ouvia

Os nossos Heavenwood (ex- constantemente, quer em walkmans
Disgorged, quando praticavam barulhentos nas compridas viagens
Death-Metal brutal) revelaram uma de' transportes públicos quer em
incrível progressão técnica e algumas estações de rádio ditas
melódica com um trabalho que prova jovens ou radicais, será difícil de
que as bandas portuguesas podem ser igualar. Contudo, Roots tem os
tão boas ou melhores que as condimentos necessários para
estrangeiras. Com alguns temas que continuar o sucesso de Chaos A.D.
demonstram algumas influências dos que esteve presente em muitos tops
Sisters of Mercy ou dos Cathedral . (radiofónicos e televisivos).
(principalmente a nível vocal), os Roots é mais agressivo e brutal que o
Heavenwood executam perfeitamente seu predecessor. A distorção
as músicas e mostram ser uma banda predomina tanto na voz de Max
com potencial para nos suprecnder como nas fabulosas guitarras que
ainda mais no futuro. continuam a lembrar os solos de
Pode ser que a digressão que fizeram Chaos A.D .. A bateria, essa, continua
com os Atrocity lhes dê o destaque indescritivel, como sempre.
devido.

6. Type-O-Negative
October Rust
O álbum October Rust, lançado
muito a propósito em Outubro,
trouxe mais um registo dos Type-O-
Negative, nem suprecndente nem

8. My Dying Bride
Like Godsof tke Sun
Os britânicos My Dying Bride
confessaram que após a digressão
com os lron Maiden, sofreram uma
alteração significativa, uma vez que
deixaram de produzir músicas de

Depois do álbum X-Factor, os
Maiden actualizaram o melhor da sua
discografia (não foi á muito tempo
que editaram A Real Dead One e A
Real Live One, dois álbuns com
músicas ao vivo, por ocasião da saída
de Bruce Dickinson, então vocalista
do grupo). Este duplo CD contém
uma selecção dos melhores temas da
carreira dos Maiden, nomeadamente
singles, além de um inédito que
sobrou das gravações de X-Factor,
Vírus. Indispensável para os novos
fans, ou talvez não, uma vez que,
com um bocadinho de esforço, se
pode adquirir praticamente toda a
discografia dos Maiden. Não deixa,
no entanto, de ter o seu interesse em
reunir num único pacote alguns dos
seus melhores momentos. De
salientar que Best of lhe Beast sairá
em cassete de vídeo, além de não
tardar Melt, o jogo em cd-rom, onde
aparece a mascote e símbolo dos
Maiden, Eddie.

10. Manowar
Louder than Hell
Os auto-intitulados "Kings 01'
Metal", fizeram o seu regresso com
um álbum igual a eles próprios, ou
seja, qualquer ta desta banda pode
comprar Louder than Hell, sem
precisar de audição prévia, para se
certificar que não é desiludido. Está
lá tudo: desde a mitologia inspirada
em O Senhor dos Anéis, até uma
tentativa de modernismo com Return
of lhe Warlord, um dos singles;
desde as baladas às músicas pujantes
e agressivas. O heavy-rnetal continua
bem vivo a ver pela forma como
estes senhores o professam.
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limor

CUMENTO 02: texto não exaustivo acerca de acções relativas a Timor desenvolvidas na UlJ, a
ir da Universidade de Lisboa ou estando com ela relacionadas.

ALGUNS TÓPICOS ACERCA DA UeLe& TIMOR LESTE

Pessoas individuais ligadas à UL, faculdades, associações
lantis ou a UL globalmente (através da Reitoria) têm, ao
I do tempo, contribuido com decisões, meios e acções para
rvolvímentos da questão de Timor Leste.

Sem confrontar registos e baseado na memória (por vezes
. traiçoeira), neste apanhado quase de improviso, que
mente não revela um conhecimento da totalidade que haveria
ístar, ocorre-me escrever o seguinte:

(1975/76 - 1995/96)

Já em 1975/76 terá havido, via AAEE, alguma actividade de
tipo testemunhal: declarações, moções, uma campanha de recolha
de medicamentos ...

Mais tarde professores da FDL terão desenvolvido actividade
enquanto especialistas.

Houve um apagamento da questão de Timor na sociedade em
geral e também na UL. Mesmo neste período de apagamento é
provável que a UL tenha recebido ou acolhido algum evento
promovido por ONG's, etc,

ESTUDANTES

, em Dezembro de 1990, um ano antes do massacre de
Cruz (12.NOV.91) acontecer, antes de Timor se tomar

presente em Portugal, voltou a surgir publicamente
idade relacionada com Timor no espaço da UL através da
UL em diálogo com uma organização do tipo fundação

a por timorenses e na qual se encontravam personalidades
os Sres. Abílio Araújo, Ramos Horta, Mari Alkatiri e

imo-nos concretamente à «Semana de Timor Leste na
dade de Letras de Lisboa», Essa iniciativa decorreu na

e na Aula Magna da Reitoria. Teve alguma cobertura
ítica, chegando a ser divulgada nos PALOP e em Timor ...

is, de forma intencional e paulatinamente, Timor foi-se
ndo mais visível na FLUL através de trabalho de
icação que divulgava aspectos de cultura e aspectos de
idade e convidava ao desenvolvimento de estudos.

riência limitada com expressão na FLUL, permitiu, mais
dar uma boa contribuição para a reacção estudantil

rta pelo massacre de Santa Cruz e corporizada numa
orma de AAEE denominada Movimento de Estudantes
8itáriospelos DireitosHumanos. O MEUDH fez acções com
to mediático, promoveu uma grande campanha publicitária
edia", agiu em Portugal e no estrangeiro, assumiu uma

perspectiva sistematizada sobre a questão de Timor Leste, mas
só durou um ano ou ano e meio (desde o primeiro trimestre de
1991/92). Contudo, terá sido a única experiência real (com alguma
consistência) de articulação de actividades envolvendo ou com
base nas AAEE. E procurando o contacto directo com a
pluralldade de sensibilidades timorenses e ONG's dedicadas à
questão de TL. Várias AAEE da UL integraram o MEUDH. Esta
plataforma-agregou entre 15 a 20 AAEE ...

Depois da desaparição do MEUDH a actividade estudantil a nível
associativo foi esporádica e/ou quase desapareceu. Excepto em
Letras, cuja AE, independentemente da rotação de equipas de
direcção (com as suas diferentes tendências políticas) continuou
um determinado caminho. A ela se devem certas actividades de
divulgação e o estímulo para iniciativas várias. Alguns sinais no
percurso da AEFLUL são publicações muito significativas cuja
edição ela promoveu por si própria, envolvendo parceiros
relevantes (p.ex., FENPROF, SNESup, câmaras municipais) ou
apenas dando um apoio económico e fazendo divulgação na
academia (caso do livro de Xanana). As publicações são - um
DOSSIER:TIMOR LESTE, editado como suplemento a um
jornal da AAL (1992); a edição de um livro recolhendo a poesia
de um homem de cultura leste-timerense e antigo presidente da•.Sociedade da Língua Portuguesa, o Prof. Fernando Sylvan, sendo
a obra A VOZ FAGUEIRA DE OAN TÍMOR (1993); a edição
do livro de Xanana Gusmão, TIMORLESTE: UM POVO, UMA

.--
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\.TRIA (1994); e, assinalando o 20" aniversário da ocupação e
1Resistência, TIMOR TIMORENSE ~COM SUAS LÍNGUAS,
lTERATURAS, LIIS0FONIA ... (1995). Todas estas publicações
.ram colocadas dentro e fora 'de Portugal, constituem
rramentas de trabaího e chegaram inclusive a Timor. À edição
) último livro estão associadas, entre outras, seis AAEE da UL
dedicina Dentaria, Psicologia, Ciências, Direito, Farmácia,
etras) e um grupo luso-timorense da FBAL.

A expressão de interesse estudantil nas faculdades inclui algum
uso da sua imprensa (Medicina, Direito, Letras, Ciências,
Farmácia •.,), a promoção de exposições e debates, etc.,
frequentemente contando com a colaboração ou participação dos
respectivos conselhos directivos (Letras, Direito).

as di

natu
cont
que
pote

Algumas AAEE, para além das iniciativas suas, também
divulgaram c contrihuiram para iniciativas promovidas pela
Universidade do Porto,

conl
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Tim
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eram ao tempo (1992) um pro-reitor da UL e o presidente do
Conselho Directivo da FLUL. (Cf, revista anexa: CORAL, # 3, p.
6)
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PROFESSORES

)ara além de gestos esporádicos de simpatia ou da tomada de
tlgumas decisões no sentido de facilitar a realização de iniciativas,
lá casos como:

Professores de Direito que se aplicaram profissionalmente no
~studoe desenvolvimento de "dossiers".

Professores de Letras que aceitaram "dar a cara" integrando
rm conselho consultivo da Fundação acima mencionada (e hoje
fesactívada). Nesse conselho havia personalidades de vários
quadrantes e sectores de actividade. Os professores mencionados

t~-

. Uma assistente de Letras integrou e desenvolveu actividades
com duas das ONG's espeeialízadas na questão de TL.

. Alguns professores e técnicos.da FLUL revelaram-se disponíveis
e envolveram-se na gestação (em curso) de projectos de trabalho
académico. Ver abaixo.
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Fazellores de l.elras Fazl



Um o r

FACULDADES

gumas faculdades acolheram e/ou patrocinaram iniciativas
adas a partir de dentro (via AAEE ou grupos de estudantes)
por solicitação exterior (p.ex., temos as sessões das Jornadas
Timor da UP que tiveram lugar na FPCEUL).

IFLUL, e com a aprovação da Assembleia de Representantes,
:quipa de Conselho Directivo presidida pelo Prof. Dr. Carmo
rreira criou em Julho de 1995 o CENTRO DE
[)CUMENTAÇÃO TIMOR/ÁSIA. Relacionada com a
lstência do CD TImor/Ásia está a gestação ou preparação de
riectos em Geografia Social, Linguística, Literatura,
icumentação, etc., nalguns casos envolvendo portugueses,
aorenses e terceiras nacionalidades. Ainda não está garantida
iabilízaçâo destes projectos. Um dicionário Tétum-Português
lá a ser elaborado. Algumas pessoas dentro de Timor têm
formação sobre as actividades e objectivos da FLUL. Quando
meça 1996/97 verifica-se que, caso haja meios e capacidade
concretízação efectiva dos projectos, durante os préximes dois

anos poderiam estar envolvidas nos trabalhos entre 25 e 50
pessoas, sendo algumas dessas pessoas reconhecidas a nível
internacional nas respectivas áreas científicas. Está-se a
trabalhar para tentar referencíar Timor Leste e a UL, através
do CDT/A-FLUL, no primeiro GuiaEuropeu de Estudos Asiáticos
feito sob a égide da Fundação Europeia de Ciência/ESF.

O Prof. Dr. Jorge Miranda, na qualidade de Presidente do CD
da FDL, num encontro que teve lugar na FPCEUL, afirmou a
disponibilidade da FDL para promover ou acolher uma
conferência (intemacíoaalr) de especialistas em Direito.

Vários alunos timorenses frequentam estudos de Iícencíatura nas
faculdades da UL (em Farmácia, Direito, Ciências, Belas Artes,
Medicina, Letras, pelo menos). Alguns timorenses frequentaram
cursos de "Português para Estrangeiros" na FLUL.

(...)

REITORIA

facilidades e marcou presença em iniciativas das faculdades
UL.

poiouvárias iniciativas da equipa das Jornadas de Timor da

dicou um dia das Jornadas da Lusofonia (integradas no
grama UL Cultura'96 à exposição e discussão de aspectos da
stãode TL (intervenção das universidades, problemas sociais
diáspora). Houve uma participação muito significativa e

dares de lelras

representativa de intervcnientes leste-timorenses ligados às
questões sociais e políticas. Largos excertos dos trabalhos foram
transmitidos para Timor através de programa específico da RDP/
Internacional. As JL'96 incluiram uma exposição sobre Timor
de cariz etnográfico e durante um espectáculo musical houve a
actuação de dois grupos Ieste-tímorenses, Foram dirigidas às
Jornadas da Lusofonia duas mensagens do Interior. A comissão
organízadora das JL foi integrada também por um organismo
timorense: a Associação Académica de Estudantes Universitários
Timorenses.

(...)

w
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EM JEITO DE StNTESE

'onsiderando o acima expresso pode-se legitimamente afirmar
ue estudantes c professores da UL têm tido intervenção no
elatívo a Timor em diferentes momentos e ao longo do tempo.
mbora nem sempre seguindo algum tipo de planificação ou de
stratégia assumida para o médio e o longo prazos,

'alguns aspectos cumpriram mesmo funções além de úteis,
rigínais e únicas no panorama académico português,

endo em conta os antecedentes e as posturas institucionais das
'aculdades c da Reitoria, reconheça-se que na UL se encontra e
e pode alicerçar um dos (talvez apenas dois) únicos polos que
entro do espaço acadêmico português há actualmente com
onhecimento, relacionamentos, experiência e perspectiva de
itervenção próprios e diferenciados na questão de Timor;

:01 particular, e sem deixa I' de prestar colaboração a iniciativas
árias, ou estreitar alguns laços com outras universidades, parece
ecomendável:

1) que haja lima colaboração e apostasconjuntas da Reitoria
da FLUI no trabalho relativo a Timor (e mesmo no relativo a
litros espaços asiáticos);

2) que se encontrem ou rentabilizem as formas de
omunicação e interacção com timorenses ligados a estruturas
u projectos sociais, tanto do Interior como' da Diáspora;

3) que se tente uma avaliação das vontades e possibilidades
e acção das diferentes faculdades da UL, em particular no que

se prende com as suas áreas científicas específicas;
4) que se avalie do interesse e da viabilidade da cooperação

acadêmica com certas personalidades ou instituições (as nacionais
ou as estrangeiras) tendo em conta as linhas de actuação e
objectivos que a VL defina para si própria, o haver' ganhos em
aperfeiçoamento ou aumento de competência do seu pessoal, o
haver acréscimos de saber especítico, o haver ganhos em
capacidade de intervenção,

É relativamente fácil entrar em certas actividades de algum
aparato, É mais difícil optar .por um relativo "Iow I)~ofile" no
imediato, salvaguardar uma aposta na realização de trabalhe
estruturante, na reunião de pessoas e equipas capacitadas para
sustentarem um trabalho de médio e longo prazos.i.

Se seguida a última opção, a universidade pode surglr c projectar-
se com uma autoridade real, porque amadurecida, assim como
prestar verdadeiro serviço público.

Lisboa, 03
SE'f,1996.

~ ARTUR

MtlRCOS
Responsável pelo CD Timor/Ásia - FLUL.

PS. TEXTO PARA SU.JEITAR A REVISÃO OPORTUNAMENTE.

Faledores de letras



EM VEZ ~E TE FALA~MOS ~E TAXAS FIXAS,
VAMOS FALA~-TE ~E CONTAS FIXES.

AGO~A, JÁ NÃO TENHO DE GASTA~ NEU~óNIOS

A PENSA~ EM COMO PAGA~ OS ESTUDOS.

08TE~ MONTES DE INFO~MAÇÕES.

É Só AGA~~A~ NUM COMPUTADO~

E DA~ UMA SU~FADA PELA INTE~NET.

COM A OFE~TA GLOBAL JOVEM,



olhares

Sejamos rcalistas: se alguém decide acabar
com a sua vida, não deseja ser salvo. Um
suicida salvo é uma pessoa duas vezes mais
infeliz.

Mas ainda pior do que a sociedade,
só mesmo Igreja Católica. Suicídio dcs-
respeito pela dádiva divina da vida, logo,
aos suicidas está vedado o Reino dos Céus.
Para os que fazem fé no ateísmo, esta
posição é ridícula e risível; o problema é
que milhões de pessoas )01' todo o lado
crêem no Catolicismo. Isso leva a que uma
pessoa, como a já referida vizinha do 11Ido,
que seja espancada pelo marido aleoóla-
tra, roubada pelos mitos toxicodepend-
entes, SOfl'll de uma doença incurável e
dolorosa, não tenha amigos e viva em mi-
séria extrema, não tendo uma única razão
para continuar a respirar, o continue a
fazer por temer o suplício eterno,

Da forma como eu vejo as coisas, está
a prolongar o seu suplício em vida pen-
sando vir a ser recompensada no além. E
se não existir além nenhum? Valerá a pena
passar anos, quiçá décadas, a viver em dor
e sem qualquer tipo de esperança? (sim,
apesar de ser a última a morrer, ela não é,
de todo, imortal) para depois morrer e•..
deixar de existir, sem Céu ou Inferno? Sem
recompensa ou punição?

Porque não acabar com tudo assim
que se chega ao fim da esperança? Porque
o santo padre diz que é pecado? Mas esse
não é o mesmo santo padre que condena o
aborto e o uso de contraceptivos? Não é
ele mais um herdeiro da santa tradição
episcopal que teve como antecessores no .
santo poleiro corruptos, violadores, pedó-
filos, assassinos e monstros afins?

,

Apologia do suicídio
Suicídio - Acto ou efeito de suicidar-

-se; morte dada a si préprio; ruína
ou desgraça provecada pelo pré-

,rio 1)01' falta de juízo.

Mesmo a dcfinição dada pelos di-
ionários sofre o estigma do preconceito.
lerá que todos os suicidas são pessoas com
'alta de juízo'!

Alguns.
O puto fã dos N lrvana que deu um tiro

la cabeça porque Kurt Cobain o tinha fei-
o, ou o puto que ingeriu veneno para n'~l-

os perqné a Vanessa, em vez de lhe dar
sm beijinhe, preferiu dá-lo ao seu melhor
unigo, são exemplos de suicidas com falta
le juízo, alias, chamemos os bois pelos
tomes: são exemplos de idiotas completos
lue, se não se suicidassem, mereceriam sei'
abatidos.

Se por um lado temos estes suicidas

com falta de juizo ,por outro lado temos
aqueles a quem o suicídio surge como uma
dádiva (morte dada li si próprio) para evi-
tar o sofrimento. E quando falo em dádi-
va não me refiru a qualquer tillO de dádi-
va divina; falo sim da dádiva que um
homcm faz a si próprío de forma a decidir
o seu destino 1)01'si só.

Mas isso é tarefa espinhosa,
Todos nós conhecemos casos de suici-

das falhados, como a vizinha do lado que
cortou os pulsos mas que foi encontrada a
tempo pelo marido que a salvou, E toda a
gente passou a referir-se a ela como coi-
tadinha e a tratá-Ia como se fosse de por-
celana.

Coitadinha'[
O irónico aqui é que as pessoas sen-

tem pena dela por ter tentado deixar de
viver, quando, na verdade, deveriam sentir
pena dela por não ter conseguido morrer,

Ulm

con
con
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É?
Então, como é que os católicos se dei-
enganar? Deixemo-nos das hipo-

Ijas do Status Quo social e das regras
Santa Igreja Católica e analisemos os
:osfriamente,
Muito se fala d~ legalização do abor-
das drogas leves; e porque não a le-

~ação, melhor, o incentivo e o apoio
rnamentaís aos suicidas? Não, caro
r, não enlouqueci, não estou sobre o
o de drogas nem a gozar consigo, Mas
z seja melhor ilustrar a minha ideia.

lemos à vizinha do lado.
Essa senhora não tem vontade de vi-
Sofre 1)01' estar viva. Se lhe fosse pos-

receber, digamos mil contos, e lhe
comunicado que teria uma semana
fazer o que lhe aprouvesse com esse

eiro, após o que seria ajudada a sui-
-se, porque hesitaria ela? Talvez devi-
seu catolicismo; mas (leio menos te-

ma alternativa válida", Que é mais,
e tem agora,

Mas há exemplos mais válidos, Que
dos sem-abrigo, esses seres tão hu-
s como eu você, leitor, mas que são
desprezados e desconsiderados do
atazanas leprosas?
Talvez não lhes fosse de todo desa-
ável passar uma semana com comi-
ebida, uma casa quente e a possíbili-
de ter sexo, algo que não lhes é pro-

!ionadono dia-a-di;l, visto que a repul-
a única reacção que obtêm de quem
:Iespassa, E num mundo em que nin-
os valoriza e em que estão sós no

da multidão, talvez não seja de todo
lo optar por uma semana de opulên-

res de lelras

t:ll~~t;Wl~~1*j~~f@~~fill~~~f:~r:{~~~f1~

cia em troca de desistir duma existência
de dor,

Finalmente", Que dizer dos toxicode-
pendentes em fase terminal, farrapos hu-
manos cujo único objectivo na vida é con-
seguir dinheiro para mais 'um chuto?

Não estarão alguns deles dispostos a
entregar-se por uma semana nos braços
da sua amada artificial-antes de partirem
para a sua última viagem para lugar ne-
nhum?

Não há motivos lógicos para despre-
zar aqueles que, ao contrário da maioria,
não gostam de viver, Estão no seu direito,
Não os desprezemos, não os tentemos ali-

ciar para continuar a viver, antes façamos
algo para que possam abandonar este pal-
co de existência com um sorriso (ainda que
irónico e sofrido) nos lábios,

E agora, por falar em ironia: fazer
isso seria a atitude mais cristã (sic) possí-
vel. Há muito que o mundo deixou de ser
cor-de-rosa, e já vai sendo tempo de ac-
tuarmos em conformidade com a actual
ordem mundial.

~ Paulo Anarca

w
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ples aula de Filosofia, onde só meia-hora é

dedicada à escrita do sumário e afins, por

uma super-aula de cento e vinte minutos

em que as nossas mãos se tomam estra-

nhos e frenéticos instrumentos de sabedo-

ria c de burrice e os nossos ouvidozinhos

ingénuos ainda acreditam inconsciente-
mente na possibilidade de ouvir uma cam-
painha a tocar. ..

Os super-testes são chamados de

frequências e a nota que obtemos também

depende da frequência com que vamos às

aulas ... Se não, sempre há aquela história

do Lobo Mau Que Não Gostava de Tirar
Apontamentos, por isso faltava de B)IrOIJÓsi-
to, para depois os pedir emprestados aos

três porquinhos, que obedientemente pas-
savam para o papel cada palavra que o

professor ditava. É claro que, na história,

o Lobo mau ameaça mandar abaixo a casa

de quem se recusar a emprestar os apon-
tamentos, e, assim, os porquinhos rendem-
se às evidências e ajudam o Lobo Mau a

ter boas notas!

Do professor erudito ao mais relaxa-

do, todos têm um senão ou um sessim. A

verdade é que até os conseguirmos enten-

der, já nós entrámos pelo cano na primei-

ra e desastrosa frequência.

Vou ter muito cuidado agora. Vou

falar de maneira séria e respeitosa. Vou

utilizar o meu mais selectivo e IJoml)OSO

vocabulário e vou engraxar os meus pró-

prios sapatos só para poder falar con-

dignamente!

Respeitável público académico

Crónica de uma caloira

Não,infelizmente não sou vetera
na. Perdoem-me os demais lefru

dos e experientes acadêmicos por

sta tão difamosa audácia!

Sei bem. sei muito bem a minha
oslção ... Sou um verme, uma hedionda

riatura vinda da adolescência e-do liceu!

Jma besta quadrada que aproveitava os

nanuais escolares do tempo da irmã mais

'elha para não ter que gastar um tostão ...

~nfim, uma espécie nojenta de gente que

stava habituada ao rango manso de um

te um Ir ano em vias de extinção.
Sim, sei que o Sr. Grilo me deu mais

-alores do que eu "alho, e é 1)01' isso que
rei-de carregar para sempre este fardo

lesado de culpa, que hei-de acordar mui-
as vezes a meio da noite com suores frios

.onhando com a dúvida: «Afinal, foi

)uinze ou dezassete?» É I)or isso que sou

:~loi..a ... porque só agora comecei a sof-
rer.

Mas não devia ser assim! Somos jo-

vens, o nosso dever é fingir que estudamos,

mvir muita música, pirarmo-nos sempre

que o cerco aperta, e parasitar à volta dos

1l0SS0S pais, tios ou avós. Façamos o favor,
então, de chumbar de ano cada vez mais,

i>ara podermos ser felizes e adiar o sofri-

mento ... Sim, porque entrar na Universi-

dade é uma espécie de masoquismo .. So-
mos constantemente avisados para não nos

Iludirmos, porque qualquer curso que te-

nha gente (muita gente) geralmente tem
poucas saídas ..!Pois se só agora chegámos,

já nos dizem que para sair é difícil?!

Mas há mais! O primeiro balde de

água fria: os livros! As colecções, os di-

cionários. as enciclopédias, as «In-

troduções à... », as obras completas, os qui-

los e quilos de fotocópias, as fichas de lei-

tura, as requisições, os apontamentos, as
notas de rodapé, os prefácios, os capítu-

los, os resumos, as sínteses, os esquemas,

os acetatos, os clips que não são suficien-

temente grandes, os dossiers, os cadernos

rabiscados de abreviaturas e de palavras

difíceis e finas como problemática, panô-

plia e hermenêutica, e que outrora eu de-

corava como pacatos jogos do galo ...

O masoquismo não fica por aqui ...

Choramos de felicidade se entrarmos, de

tristeza se ficamos de fora no entanto, tro-

camos os cinquenta minutos de uma sim-

que
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íponense, o meu mais caloroso Bem-
sam a todos os excelentíssimos e justi-

los veteranas!
Daqui lanço o meu muito obrigado

ataque de asma que me provocaram
virtude de um saudabilíssimo spray

vavelmente com a intenção de matar

s os vestígios de uma adolescência feliz

rena) que eu deliberadamente ingeri

~inha Praxe nOl. Obrigado por me fa-

m sentir como uma barata rastejante,
nereço.; Afinal de contas, vocês têm

ido muito mais do que eu!
Em primeire lugar, gostada de agra-

~ros esforços da Comissão Antí-Praxe

tentar convencer o pessoal que não

os obrigados a ser praxados e que te-
lOS nossos direitos, etc, etc, blá, blá,

..Lamento desapontá-los mas, como já

e,quem entra na faculdade não é por

inteligente, é por ser masoquista ..• São

cos os que não gostam de ser pintados,

Iyzados, atados, humilhados e ofendi-

!Gostamos que nos cerquem depois das

18 e nos levem para a cantina de mãos

las a cantar o Atirei-o-pau-ao-gato, a

ar o trânsito, para depois nos tortu-

em com a pior arma: Bacalhau com

e com batatas de ontem! Bbhggrrhh!

tina à mistura e uma fatia de melão

o! Gghn-obhh! 1 E umas batatinhas

s com salsichas e ovos estrelados, ali

do, no prato do Exmo Veterano ... Que

de tortura ... Bem feito! Quem nos

dava ir sempre almoçar a casa?!

Em segundo lugar, gostaria de agra-

decer a todos os Padrinhos que muito se
esforçaram para que nós, os seus afilhados,

cousigamos ter um lugar ao Sol, quanto
mais não seja para torrar os nossos cére-

brozinhos cansados e exaustos da inten-
síssima vida académíca que-estamos a ini-

ciar.

-vindas e para nos deixar à vontade. Afi-

nal de contas, como dizem os professores,.
fazemos todos parte da mesma casa ...

E pronto, visto que serei caloira du-

rante um ano, ou quase, vou tentar por-

tar-me à altura de um verme asqueroso e

aprender o mais que eu puder com os meus,
mais-que-tudo colegas, professores e exce-

Jentíssimos Veteranos!
Em terceiro lugar, aqui vão os meus

parabéns e agradecimentos aos honradís-

simos membros do Tribunal de Praxe.

Devo dizer que fiquei muito surpreendida

com o magnífico espectáculo que envolvia

a serissima sessão. A qualidade dos ac-

tores ... oh, perdão, dos intervenientes, es-

pantou-me. O trabalho e o esforço de to-

dos foi uma demonstração de que as prax-

es não servem só para gozar com a malta
caloíra, mas também para nos dar as boas- Ji!SCatarina de Kabul



te estado de inquietação e insatisfação que

está subjacente à maioria dos simulacros
de amor e desejo que experimentamos.

O aparente carácter pornográfico de

Crash pode induzir-nos a pensar que esta-

1110S na presença de uma obra que apenas

disseca as obsessões eróticas das socie-

dades hodiernas. Contudo, David Cronen-

berg vai ainda mais longe abordando o

sexo como uma forma de evasão e de es-

quecimento, há muito expurga da de

qualquer vestígio de ternura e de prazer.

Até mesmo a lágrima que, após o

derradeiro acidente, percorre o rosto tra-

gicamente belo de Catherine, reflecte uma

emoção minada que denota o seu desen-

canto por estar viva e não uma qualquer

frustração sexual. Este momento de rara

emotividade, revela que a sacralização do

hedonismo pode facilmente dissimular a

busca da morte, legitimando sob a capa de

um paraíso redentor uma paradoxal as-

piração ao vazio.

cinema

No seu último filme, David Cro-

nenberg apresenta-nos nova-

. mente um retrato implacável da

lecadência do Homem, enfatizando sobre-

udo a ruptura ocorrida nas relações amo-
-asas entre o espaço da sexualidade e o da

ifectividade. Esta cisão perniciosa tem
.omo paradigma a extensão da tecnologia

ué aos domínios da carne, o que obsta a '

[ue descubramos pela via do corpo o nos-

.o prolongamento noutro ser.

Assim, o simbolo máximo da civi-

ização mecânica - o automóvel -, é con-

'igurado em Crash como o objecto de pra-

ter por excelência, ainda que o condutor
esteja isolado dos outros pelo seu carro e
[ue os contactos humanos sejam fugazes

: frequentemente conflituosos. O cineasta

canadiano descreve-nos a condução como
rm acto solitário e potenciador dos impul-

sos agressivos que usualmente recalcamos,

criandc. desse modo, inúmeras situações
íe perigo e de dor com um vertiginoso

ooder afrodisíaco.

Actualmente, constatamos que a

sexualidade "normal" patenteia uma pre-

ocupante falta de capacidade para inventar

outras formas de amor que conduzam à

saciedade dos instintos. A constante procu-

ra de novos estímulos sexuais é um sinto-

ma inequívoco do embotamento da volu-

otuosidade que, por sua vez, é responsáv-

el pela profunda metamorfose dos meca-

nismos do desejo.

Em Crash, a própria sensualidade

idquíre um sentido diferente do habitual:

os corpos ensanguentados ou deformados

oor um acidente tornam-se subitamente
apetecíveis. Consequentemente, a per-

feição deixa de ser o arquétipo de beleza,

como atesta a prótese de Gabrielle (Ro-

sanna Arquette) que leva Ballard (James

C''r a s b;
A erosão dos sentimentos
"A crash in the night, two worlds
colide. When two worlds colide no
one survives." (Morphine)

Spader) a um inusitado estado de exci-

tação. Porém, logo na primeira cena do
filme, o orgasmo falhado de Catherine (De-

borah Unger) indicia que, à semelhança do

suplício de Tântçlo, os personagens deste

filme nunca apaziguarão os seus impulsos

lúbricos, o que originará uma inevitável

escalada na busca do prazer.

Este facto redunda numa progres-

siva abolição da distinção entre masculino

e feminino, patente nas relações homosse-

xuais que surgem na parte final de Crash.

Por outro lado, sucede uma estranha sim-

biose entre o humano e a tecnologia que

nos alerta para a necessidade de reformu-

larmos o conceito de humanidade. A tene-

brosa mistura' entre o sangue e os líquidos

mecânicos, assim como a fusão entre me-

tal e carne, anunciam o nascimento de um

Homem cada vez mais próximo da aridez

afectiva das máquinas.

A enorme polémica que Crash sus-

citou está precisamente ligada com o de-

serto de sentimentos que lhe serve de
cenário. A horda de zombies liderada por

Vaughan (Elias Koteas) encontra paralelo
em muitos aspectos da nossa vivência con-

temporânea, nomeadamente no permanen-
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cinema

Programação de Cinema
para o Bar Novo

~ara o mês de 'Fevereiro, coube-me a
, tarefa de escolher os filmes a passar

no nosso Bar Novo. Depois de
lerar um pouco, decidi-me pelas quatro
IS abaixo descritas, todas elas
renientes de mentes completamente
rentes. Do cinema português ao
ricano, passando pelo de outros
tórios europeus, há um pouco de (quase)

~ excepção do filme de João César
iteiro, as fitas a exibir têm tido uma
Igação relativamente pequena, o que
:tornar mais aliciante a sua visão.
::Ontribuindo, desta forma modesta, para
ior conhecimento de alguns artistas mais
;inalizados do cinema (marginal, aqui, no
do de relativo insucesso de bilheteira -
ora David Lynch seja, deste lote, aquele
ioje em dia maior aceitação terá), resta-
esejar que tenham algum prazer em ver
I minhas escolhas, tal como eu tenho

re que as vejo.

5/2 -16h

lerhead / Eraserhead - N o Céu
é Perfeito

avidLynch ,
dos Unidos da América (1978)
. ck Nance, Charlotte Stewart,
n Joseph e Jeanne Bates

eira longa metragem de David Lynch,
Ime mostra-nos um mundo onde tudo
nto, sem vida, impessoal. No meio

oda esta tristeza, assistimos ao
anho amor entre dois seres,
retizado com o nascimento de um
monstro. Filmando maioritariamente
te, Lynch soube imprimir um ritmo
ao filme, ajudando assim a adensar
iente já de si pesado. Há momentos
rráveis, cenas de antologia, que só

IlIe leUlI

vistas ganham a sua importância. Tenham
em atenção a música principal (lo Heaven
Everything is Fine), cantada por uma
menina com cara de bolacha - não ouviram
já os Bauhaus a fazer uma versão deste
tema?

Dia 14/2 - 16h

Flesh for Frankenstein / Carne para
Frankenstein
de Paul Morrissey
França-Alemanha-Itália (1974)
c/ Joe Dallesandro, Monique Van
Vooren, Udo Kier e Srdjan
Zelenovic

Sem' dúvida alguma o pior destes quatro
filmes, Flesh for Frankenstein tem, no
entanto, algo que encanta. Com a ajuda
do velho companheiro Andy Warhol,
Morrissey dirigiu uma obra em que os
meios técnicos não eram dos melhores - é
talvez este facto que o torna tão peculiar
como Plan 9 from Outer Space I Plano 9 dos
Vampiros Zombie (do infame Edward D.
Wood). Criam-se assim cenas hilariantes,
como aquela em que a cabeça de Joe
Dallesandro é cortada para ser utilizada
no modelo do monstro criado por Udo
Kier. Mas o melhor mesmo é ver - nunca
Mary Shelley pensou que a sua história
fosse recriada desta forma tão grotesca!

Dia 20/2 - 12h

Recordações da Casa Amarela
de 'João César Monteiro
Portugal (1989)
c/ João César 'Monteiro, Manuela
de Freitas, Ruy Furtado e Teresa
Calado

Um dos realizadores mais controversos do
moderno cinema português, César
Monteiro iniciou com este filme a crónica
das aventuras de uma personagem que não
é mais do que o seu a1ter-ego: João de
Deus. Numa Lisboa hostil, as suas
deambulações trazem por vezes resultados
caricatos, mas também nos fazem pensar
na rejeição que a sociedade oferece a
muitos dos seus membros que nela não se
sabem ou não se querem integrar. Seguido
do recente (e ainda mais genial) A Comédia
de Deus, César Monteiro oferece-nos em
Recordações da Casa Amarela um fresco da
vida na outra Lisboa.

Dia 25/2 - 12h

Stroszek / A Canção de Bruno S.
de Werner Herzog
Alemanha (1977)
c/ Bruno S., Eva Mattes e Clemens
Scheitz

o meu preferido de entre estes quatro, e
um dos filmes que mais gostei de ver até
hoje. O genial Bruno S., aqui
interpretando um alemão que se questiona,
na sua maneira peculiar, sobre o sentido
da vida, é de novo dirigido por Herzog,
depois de um papel memorável em Jeder
für sich und Gott gegen alle I O Enigma de
Kasper Hauser. A seu lado estão Eva Maltes
(a menina dos filmes de Rainer Werner
Fassbinder) e um velho excêntrico
interpretado por Clemens Scheitz, que o
seguem na viagem ao suposto paraíso
americano. Tudo o que aí lhes sucede, tal
como as razões que os levaram a emigrar,
levanta uma questão sempre pertinente:
afinal, ainda é possível ser-se feliz neste
mundo corrompido?

~ João Carlos Callixto
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TVER PARA CRER

Os Médicos e os
Ficheiros

Todos sabem que a televisão portuguesa é a melhor do mundo e arredores.
Novelas, concursos e programas de entretenimento didácticos e plenos de
conteúdo, programas musicais e desportivos com os especialistas adequados

~comédias de situação com recurso contínuo a humor inteligente são a imagem de
narca de uma televisão quase exemplar. É pena que de vez em quando surjam séries
,em um mínimo de interesse, mas às vezes é no melhor pano que cai a nódoa.
<\gora fora de brincadeiras. Há duas séries provenientes dos Estados Unidos que
estão a causar sensação pela sua excelência, "ER" e "X-Files". Mas vamos por partes.

o argumento de "ER", a abreviatura de
"Emergency Roam", provém da mente ilu-
minada de Michael "Jurassic Park" Crichton
e a sua produção está a cargo da Amblin, de
Steven Spielberg. "ER" mostra o ambiente
frenético que se vive no interior do Serviço
de Urgência de um hospital de Chicago e
obriga-nos a vestir a pele dos protagonistas,
quer estes sejam médicos, pacientes ou en-
fermeiros, através de uma realização exem-
plar e de um movimento de camera impará-
vel. ~m E.R. as acções de cada um dos pro-
tagonistas fazem-nos simpatizar mais ou
menos com eles. Em nome de uma carreira,
de um estatuto ou de fins puramente huma-
nitários deixam de ter tempo para descansar
ou para levar uma vida normal. Um dos prin-

cipais elementos que compõem a trama é o
Dr. Mark Greene, uma pêssoa calma e res-
peitada pelo seu valor cujos maiores proble-
mas são de cariz familiar, pois à mulher é
advogada e trabalha longe (como consequên-
cia raramente vê a filha). Outro destes ele-
mentos é o Dr. Peter Benton, que apesar de
ser um excelente profissional, revela pouca
calma e reflexão nos seus actos; é aparente-
mente uma pessoa fria que põe de parte
qualquer sentimento em nome da carreira e
que contra a vontade da irmã e do cunhado
insiste em deixar a mãe fora de um lar. Outra
personagem importante é a Dr. SU5anLewis,
que revelava alguma falta de autoconfiança
mas começou a adquiri-la depois de uma
chamada de atenção por parte de Morgen-

A Não Perder

1° X-Files - Sexta, 21:30, TVI
2° ER - Sábado, 23:30, RTPl
3° Spray - Sábado, 13:05, RTP2
4° The Simpsons - Quarta, 20:30, RTP2
5° Tales From The Crypt - Quinta, 01:15, SIC

stern, um dos residentes principais. Temos
ainda o Dr. Doug Ross que além de demons-
trar imenso jeito para lidar com crianças (ou
não fosse pediatra) é ainda o bonitão e o
mulherengo da série. Outra das personagens
fulcrais é John Carter que faz parceria com
Deb como dois estudantes de medicina que-
depositam grandes esperanças nos seus fu-
turos. Finalmente, há ainda a salientar Carol,
uma das jovens enfermeiras mais di nâmicas
do E.R., que teve um caso com Doug mas
vai casar com Tag, o homem que lhe deu al-
guma estabilidade afectiva. Caso não possam
ver, programem e gravem, mas pela vossa
saúde, não percam um único episódio.
Por outro lado, temos os "Ficheiros Secre-
tos/ X-Files" e seu lema "The truth is out
there/ A verdade está por ai". Com uma ban-
da sonora de luxo, "X-Files" mostra as aven-
turas e desventuras de dois agentes do FBI,
Dana Scully (sempre extremamente profis-
sional, acredita quase exclusivamente naqui-
lo que vê e é responsável por brilhantes
deduções) e Fox Mulder (uma pessoa
bastante competente e inteligente que acre-
dita em coisas para além do conceito comum
da realidade). Funcionando numa equipa
perfeitamente sincronizada, ambos procuram
incansavelmente descobrir a verdade que-
anda a ser encoberta por algo ou alguém. Uma
série de culto a não perder.
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concurso

Habilita-te a um Pager ...

Regulamento do concurso

- Podem concorrer alunos inscritos na
Associação de Estudantes, docentes e
funcionários da 'Faculdade de Letras.
- Cada concorrente pode entregar
apenas um cupão.
- O sorteio relativo ao Pager do N° de
Janeiro será realizado em público nas
instalações da Associação de
Estudantes, no dia 6 de Fevereiro pelas
14:00.
- Trinta dias passados sobre o sorteio,
caso o prémio não tenha sido
reclamado e não tenha sido possível
estabelecer contacto com o vencedor,
este perde o direito ao prêmio, que
entrará novamente em sorteio.
- Serão anulados, antes do sorteio, os
cupões não completamente
preenchidos, cupões com números (de
estudante e da A.E.) inexistentes,
caducados ou em situação irregular,

Fazedores de Letras

cupões com incoerências na relação
entre as informações (Ex: um dos
números não corresponde ao Nome),
ou ainda com outras irregularidades.
Cada caso será ponderado pela
Direcção de Os Fazedores de Letras.
- O sorteio não se realizará se houver
menos de dez concorrentes. Nesse caso
os cupões e o prémio serão remetidos

~~~----

OS'

para o sorteio do Fazedores seguinte.
- As informações sobre o contr ato de
aquisição do Pager estão ao vosso
dispor na A.E.
- As mensalidades são por conta do
vencedor.
- Estas disposições poderão ser
alteradas pela Direcção de Os
Fazedores de Letras.

r----------------~-----------,
1 11Nome completo 1

----------------------------------------------1
N° de Estudante 1---I

------------------1
--------------------------_1

Telefone Curso, variante e ano l
1

Entrega este cupão na Associação de Estudantes 1

Concurso aberto a alunos inscritos na Associação de Estudantes, docentes e funcionários da 1
Faculdade de Letras. Sorteio a 6 de Fevereiro às 14:00, na A.E. Regulamento do concurso 1
afixado junto à A.E. 1L ~ ~

N° do Cartão da Asso. de Estud. ----
Morada, Código Postal e Localidade
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