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Qu.ando e,.stejornal sa.irj.á. se.,sab.e.rá.o re',SUl.tadodas e.leiçõ.es para
os órgãos da Associação de Esmdantes elaFaculdade de Letras
de Lisboa. Durante a campanha eleitoral, este jornal foi acusa-

do 'e r aproveitado esse mesmo período para lançar-o n012 de o Os
Fazedores de Letras como campanha de "charme" eleitoral. A quali-
dade do último número assim pressupunha. Os Fazedores ele Letras é
um órgão idealisticamente independente da Direcção da Associação
de Estudantes, seja esta ou qualquer outra lista que seja eleita. Este
pressuposto já devia estar interiorizado pelos alunos de Letras, já que
este jornal vive dos textos dos alunos desta casa e não dos textos de
alguma entidade superior.

A qualidade do Último número não foi exclusiva deste período. A
mudança de gráfica permitiu-nos melhorar consideravelmente a quali-
dade desta publicação, era esta a nossa maior preocupação. O resultado
foi imediato. Os Fazedores de Letras n012 esgotou em três dias. As
vossas criticas em relação ao nOl1 não caíram em saco roto. Continua
a ser preocupação máxima da direcção deste jornal elevar a qualidade e
manter a sua periodicidade. Para tal contamos com os vossos textos -.

Outra coisa que nos preocupa são os preconceitos levantados por
alunos desta mesma Faculdade em relação à fotografia de uma mulher
nua num artigo do último número. Pensávamos que aqueles que levanta-
ram essa questão soubessem distinguir a arte da pornografia, o que não
souberam. Isto é preocupante em indivíduos desta idade e com uma
abertura mental que já devia ter sido atingida. Nunca foi nossa apologia
ridicularizar ou chocar(!) quem quer que fosse.

Chamamos a vossa atenção para uma entrevista ao carismático
encenador do G.T.L. (Grupo de Teatro de Letras) Ávila Costa publicada
neste número. Continua a ser com grande dificuldade que o teatro uni-
versitário e o teatro em geral consegue sobreviver, para combater tal é
necessário que os estudantes vejam e publicitem as peças universitári-
as. Assim seja.

Por fim, queremos apresentar as mais sinceras desculpas à nossa
colega Sónia Magarinho que não viu o seu excelente trabalho de re-
visão reconhecido na ficha técnica do último número.

Não se esqueçam de entregar os vossos artigos - tema

livre - na Associação de Estudantes
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agenda

.ampeonatos Regionais Universitários
R.U.), Basquetebol Masc. (l" Divisão, 3a

nada), Letras x F.CT., l7 /2 às 18:00,
vilhão 1do Estádio Uni versitário, Campo
ntra!.
.R.U, Voleibol Masc. (2a Div., Série B, 1a

'n.), Letras x Direito, 3/3 às 20:30,
vilhão 1do Estádio Univer., Campo 5.
:.R.U., Voleibol Fern. (1" Div., 4a Jorn.),
tras x Direito, 4/3 às 19:30, Pavilhão 1
Estádio Univer., Campo 1.
:.R.U, Futebol 5 Masc. (2a Div., Série A,
10m.), Letras x EC.S.H., 7/3 às 16:30,
igue 1 do Estádio Uni ver.
:.R.U., Basquetebol Fem. (la Div., Série
1" Jom.), Letras x U.L.H.T., 11/3 às
00, Pavilhão 1do Estádio Univer., Campo
ntral.
:.R.U., Basquetebol Masc. (la Div., la
11.), Letras x U.L.H.T., 12/3 às 15:00,
vilhão 1 do Estádio Univer., Campo Cen-
I.

única, 2° Festival de Tunas Académicas
Foz, em Alcochete, 14 de Março.
Inoportuna, 2° Festival de Tunas
adémicas AI Foz, em Alcochete, 27 de
rço.
ioportuna, Pinhal Novo, 15 de Março.

artidas de Xadrez todas as Sextas, das
00 às 18:00, no Pavilhão Novo.

edores de lotras

- Revelação de fotografias a preços de
excepção e em 24 horas na A.E. .

Cimena no Bar Novo

conversaS
à hora de almoço:
(lnsti. de Cult. Franc., das 12:30 às 14:00)
-Limites da configuração de mulher nos
livros de linhagem, Dr" Isabel Sabido
Ferreira, 19/2.
-A minha posição teórica nos estudos
literários, Prof. Manuel Gusmão, 5/3
-Caçar; amar e sobreviver: A Dama de Pé-
-de-Cabra de Alexandre Herculano, Prof"
Df" Helena Buescu, 12/3.

Tópicos de Literatura Portuguesa (séc. XIX
e XX):
(Iniciativa do Ramo de Formação
Educacional, Sala 10 do Anexo, das 14:00
às 16:00)
-Conto entre o singular e o banal (Mário

Dionisio e Maria Judite de Carvalho),
Prof' Dr" Cristina Almeida Ribeiro, 20/2.
-O cãnone de As Farpas, Prof. Dr Ernesto
Rodrigues, 27/2.
-Poesia de David Morão-Ferreira, PI'Of"
Dr" Ma. de Lourdes Câncio Martins, 6/3.
-A Dama de Pé de Cabra de Alexandre
Herculano, Prof" Dr" Helena Buescu, 13/3.

Cinema
no Bar Novo

- Recordações da Casa Amarela, de João
César Monteiro, Portugal, 1989, 20/2,
12:00.
- Strosz.ek / A Canção de Bruno S., de
Wemer Herzog, Alemanha, 1977, 25/2,
12:00.
- O Demónio de Overfield, desenho
animado Manga, Japão, 3/3, 14:00.
- O Profissional, desenho animado Manga,
Japão, 19/3, 14:00.

- Poesia e ficção na Antologia de Letras.
- Música, cinema.teatro e literatura no Sub-
-Cave de Janeiro e, brevemente; no de
Março.
- Lançamento da Ópio no dia 20/2.

- Participa no sorteio de um Pager, detalhes
napág.23.
- Leiam Os Fazedores, colaborem n'Os
Fazedores, enviem-nos textos, B.D. 's,
fotografias, o que quiserem, mas
colaborem ...

Nota: Informações 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 MEU NAMORADO E BOI
OmeUllarnor.ado é um acéfalo crirn

inoso, um porco cretino, falso

príncipe, falso optimista, falso

querido, um monstro nojento, bruto, parvo,

estúpido e obtuso, o meu namorado finge que

pensa, não tem escrúpulos, passeia a sua

vaidade pelo meu corpo, é péssimo na cama,

aborrece-me com as suas pavonadas, abor-

rece-me com o seu vazio pateta de quem não

pensa, não vive, não percebe, o meu namo-

rado é o pior homem do mundo, veste o que

não deve vestir, diz o que não deve dizer,

discute sem ter razão, arrepia-me com o seu

cheiro de engulho, provoca-me vómitos com

o seu andar de pássaro morto, é irritante, é

exasperante, quer o que eu não quero, faz o

que eu não faço e nunca, nunca aceita os

meus amuos. Se o beijo quando estamos jun-

tos é para conter um estalo, se lhe mexo no

cabelo é para evitar um pontapé, se digo que

o amo é porque evito o ódio que vou guardan-

do, a fúria que não despejo e ainda consigo

conter atrás de um silêncio de que ele não

desconfia, porque é asno bronco e diarreia

menstruada. O meu namorado é inestético,

trapalhão e desengonçado, tropeça nos meus

lábios, entala-me o nariz, estraga-me os fe-

chos do soutien, rasga-me os botões da cami-

sa em constantes tropeções de ridícula

paixão, em lugar de doces presentes e frago-

sas rosas, consegue oferecer-me bolachas

integrais e pensos higiénicos, oferece-me

rebuçados intragáveis que prejudicam a li-

nha, oferece-me brincos esdrúxulos e peú-

gas onde cabiam cinco pés iguais aos meus.

Namoro-o há mais de uma ano e conservo a

mesma opinião desde o primeiro mês, rejei-

to-o sem que ele me perceba, rejeito os

poemas de mau gosto que me recita copia-

dos do colega de carteira, rejeito as ideias e

as falhadas intelectualidades, as frases que

ensaia, aqueles conhecimentos monótonos

com que' me adormece, as incapacidades

atrás de incapacidades que envergonham,

rejeito-o ainda mais agora que se fez vetus-

to, que se esgotou, que se afundou no sono

de uma vida, um sono para o qual me vai ar-

rastando, inerte, pouca vontade, pouco

sangue, morto. O que antes era bonito ficou

feio, os olhos que eram claros escurecer-

am, o cabelo que era lindo, rapou-o ao pri-

meiro mês, os gostos que antes tinha, desa-

pareceram, e nada mais resta que uma rés-

tia, um sopro, sopro de um fim, um bafo,

um suspiro que me causa raiva de tão apaga-
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do, um suspiro com aquele cheiro alérgico

de impuridades interiores, ele um conteúdo

excrementício que é impossível varrer,

porque, pior que tudo, não existe solução,

não existe salvação, o meu namorado fez-se

inevitável, infinitamente inevitável na sua

idiotice, ele é tudo o que eu não quero, tudo

o que qualquer mulher não quer, tudo o que

qualquer homem não quer, tudo o que

qualquer animal não quer, um bico de CÚ, um

insípido paspalhão que continua, continua

abécula monótona, continua bordalengo en-

torpecido, rabo de pato, centopeia de Uma

perna, falhado esburacado, tanso orelhudo,

lesma de merda, continua, e eu com ele, para

sempre!
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Antero de.Quental
Antero de Quental

nasceu a 18 de
Abril de 1842 na
cidade de Ponta

Delgada e na
mesma capital da

ilha de S.Miguel
faleceu a 11 de

Setembro de 1891.
Suicidou-se com

dois tiros de
revólver, sentado

um banco próximo
do muro do

Convento do
Senhor Santo

íristo dos Milagres
acima do qual se

encontrava
;ravada, e ainda lá

está, uma âncora
atravessada pela

alavra Esperança.

:çdoresde letras

Sim! É preciso caminhar avante!
Andar! Passar por cima dos soluços
Como quem numa mina vai de bruços
Olhar' apenas uma luz distante.

In Tentada Via

Antero de Quental nasceu a 18 de Abril
de 1842 na cidade de Ponta Delgada e

na mesma capital da ilha de S.Miguel fa-
leceu a 11 de Setembro de 1891. Suicidou-
-se com dois tiros de revólver, sentado num
banco próximo do muro do Convento do
Senhor Santo Cristo dos Milagres acima do
qual se encontrava gravada, e ainda lá está,
uma âncora atravessada pela palavra Espe-
rança.
Precoces as tendências literárias no poeta
ilhéu, improvisando desde menino, em fes-
tas campesinas, cantigas de sabor popular.
É já em Coimbra, quando frequentava a Fa-
culdade de Direito, que Antero começa a dar
largas à sua imaginação poética e se deixa
conduzir pelas asas da fantasia fazendo e
publicando em revistas e jornais poemas ao
gosto da época, que era ainda bastante
romântica.

(...)
E nem sequer te lembres de que choro ...
Esquece até, esquece, que te adoro ...
E ao passares por mim, sem que me olhes,

Possam das minhas lágrimas cruéis
Nascer sob os teus pés flores fiéis,
Que pises distraída ou rindo esfolhes!

in Abnegação

No campo das letras insurge-se contra os
processos rotineiros de Castilho (Questão
Coimbrã, 1865); e, querendo aproximar
Portugal da Europa moderna e progressista,
organiza em Lisboa, com outros companhei-
ros, as Conferências do Casino em 1871,
que foram logo suspensas por ordem go-
vernamental.
Esgotado, adoece gravemente, consulta es-
pecialistas, viaja, tem crises de pensamento
agónico.
Envelhece, enfim, de uma forma precoce:
foi a consequência fatal de um esforço que
ultrapassava as suas, forças; por outro lado
provinha de tantas e amargas desilusões, a
última das quais derivada do Ultimatum
Inglês (11 de Janeiro de 1890), que o arran-
ca da sua Tebaida de Vila do Conde, e onde
o poeta se havia refugiado desde 1881, pre-
parando aí cuidadosamente a edição defini-
tiva dos seus Sonetos (1886).
O prosador, por seu turno, escreverá pági-
nas admiráveis e tão magistrais como aque-
las que se encontram no seu ensaio Tendên-
cias gerais da Filosofia na segunda metade
do Séc.XIX.
«Entre o seu pensamento, as suas palavras e
as suas obras, houve sempre a conexão da
mais inalterável coerência.»

Luís de Magalhães in Antologia
poética de Antero de Quental

~ Mariana Matos
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"O discípulo e apóstolo, que

não tem olhos para a fraqueza
da teoria, da religião e assim
por diante, ofuscados pelo
prestígio do mestre e pela sua
devoção para com ele, tem, por
isso, mais poder que o mestre.
Sem os discípulos cegos, ainda
nunca foi grande a influência de
um homem e da'sua obra. Mui-
tas vezes ajudar uma opinião a
triunfar significa apenas ir-
maná-la de tal modo com a es-
tupidez que o peso da última
torna também obrigatória a
vitória da primeira. "

Friedricb Wilhelm Nietzsche
(1844-1900)

Hoje em dia a religião e o fanatismo,
que por vezes daí advém, têm sido utiliza-
dos' como desculpa para os mais diversos
atentados aos direitos humanos, tendo a
conivência dos estados em que estão esta-
belecidas, e pior ainda, do resto da comuni-
dade internacional. Apesar de tais atroci-
dades, os países ditos democráticos e acér-
rimos defensores dos direitos humanos não
deixam que tal pormenor afecte as relações
diplomáticas estabelecidas entre ambas as
partes; os interesses militares e económi-
cos falam mais alto que os direitos do
homem. Exemplos são mais que muitos: de
Bagdada Argel, de Teerão a Riade, muitas
são as nações governadas segundo os princí-
pios do fundamentalismo 1.Em todo o mun-
do, o Médio Oriente apresenta-se como a

zona com a maior percentagem de países fim-
damentalistas, assim se compreende a razão
pela qual as nações democráticas não ousam
desafiar aqueles que desrespeitam os direi-
tos do homem. É precisamente nessa zona
que prolifera o motor das sociedades indus-
trializadas: o petróleo, esse ouro negro.

Conotados com o extremismo religi-
oso, os países islâmicos, nomeadamente os
do Médio Oriente, utilizam o AlCorão como
fundamento do comportamento da socie-
dade, sendo fielmente seguido por todos os
que professam a religião muçulmana. Se-
gundo a história da nossa sociedade, pode
dizer-se que a interpretação à letra quer da
Bíblia quer do AlCorão é um risco fatal, pois
os ventos de mudança que há muito varrem
as sociedades ocidentais e que se espalham
ao resto do mundo levam consigo um senti-
do de pluralidade que não está inerente ao
absolutismo religioso.

A descriminação a que são sujeitas
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as mulheres do mundo islâmico (obrigato-
riedade do uso do véu; não têm direito a voto
e a livre movimento, etc.) e as penas aí in-
fringidas para aqueles que ousam desobede-
cer aos valores difundidos pela lei islâmica
são 110 mínimo atrozes. Segundo essa o
roubo é punido com prisão e a sua reincidên-
cia com amputação da mão direita. Assas-
sínio, violação, adultério e renúncia à fé is-
lãmica levam a penas de morte, Estas são
levadas a cabo publicamente a seguir às
orações de sexta-feira, por apedrejamento
no caso de adultério e-decapitação na maior
parte dos outros casos.

Curioso pensar que os países que se
regem segundo a lei islâmica também são
membros das Nações Unidas e estão sobre
a égide do direito internacional. Esse mes-

. mo direito internacional condena 'a exe-
cução sumária e extrajudicial; rapto; tortu-
ra; detenção arbitrária ou exílio; escravidão
e servidão involuntária; descriminação por

1111

-sr
táI

fo
ter

la;
Te
Qt
oe
sal
gn
lin
tos
inn
nh:
ca
fu~
sio
em
da
sul
su~

Faledores de letras Faz



olhares

RELIGIOSO
rvos raciais, étnicos, religiosos ou sex-
.; a proibição de liberdade de expressão,
livre associação e movimento, e de re-
io pacífica.

A desculpa do compor~amento sob a
na de prisma cultural já não.é tolerável.
.olamento a que esses países se votaram
relação' ao resto do mundo 'é uma forma
ireservar uma letargia ideológica entre a
ulação. A censura que é aplicada a toda ti
irmação e bens provenientes do es-
geiro surpreenderiam a mais feroz dita-
1 ocidental.

Num mundo em que o futuro estatu-
a religião é de muitas formas incerto, a
ipreensão dos conceitos religiosos não
erá ser feita com visões extremistas,
r tome um sentido dogmático e isola-
lista em virtude da superioridade da fé
vidual quer sob uma forma de quebra das
renças genuínas entre as tradições.

. Um meio termo deve ser estabeleci-
ror aqueles que aceitam a necessidade
liálogo de modo a resolver as rupturas
afectam, indubitavelmente, a relação

e a religião e a sociedade. Diálogo esse
tem sido nulo entre os responsáveis in-
icionais da maior religião professada na
opa ocidental, a religião católica. A fal-
e realismo que tem assolado o pontifi-
) de João Paulo 11 em muito tem con-
iído para o distanciamento entre a so-
ade e a religião. As suas polémicas de-
es relativamente ao uso de contracep-
s, a política por que se tem regido em
ção a padres liberais e ao abuso dos di-
)s humanos em todo o mundo em nada
sficia o aumento da população religio-
mtes pelo contrário.

Esta falta de identificação religiosa
nuito tem ajudado à proliferação de sei-
: cultos religiosos. Não as podemos pôr
.ausa, já que o direito à liberdade religi-
é um dos direitos mais elementares do
uimano; podemos, isso sim, pôr em cau-
rs seus intentos morais e de índole

dores de letras
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económica. Mas também não podemos fe-
char os olhos ao favorecimento que assisti-
mos por parte do Estado português à religião
católica, pondo em causa um dos maiores
princípios da Democracia, o da igualdade de
direitos.

Esta vaga de cultos poderá vir a tor-
nar-se passageira como ao longo da história
muitas outras o foram. Por outro lado, esta
Era pode ser um daqueles períodos históri-
cos que produzem uma mudança nas teorias
sobre a natureza humana e sobre a estrutura
da sociedade e das suas organizações. Se tal

. for, resta saber que novas ideias poderão ser
transmitidas por esses cultos para esta mu-
dança. Praticamente todos eles representam
uma aproximação pessoal e emocional à ex-
periência religiosa, estes não são mais de
que um reflexo da sociedade actual, com
uma constante abordagem ao sentido mate-
rial, ao dinheiro, ou por outro lado, uma fuga
ao que de pior existe na sociedade, consti-

tuindo cultos ligados ao amor e à natureza.
O direito ao culto e liberdade religi-

osa está consagrado em qualquer constitu-
ição democrática, porém, a religião deve
subjugar-se 'ao poder do Estado, garante dos
direitos individuais e da sociedade em ge-
ral, quando. o inverso ocorre, o fundamen-
talismo estabelece-se.

Infelizmente, temos assistido a ce-
nas lamentáveis passadas pelos meios de
comunicação social referentes a excessos
cometidos por pessoas em nome da sua con-
vicção religiosa, atingindo proporções in-
imagináveis quando essas mesmas pessoas
preferem continuar a acreditar e cultivar essa
convicção em detrimento da saúde e mes-
mo da vida dos seus filhos e familiares. Ca-
sos de recusa de assistência médica por parte
de pais a filhos menores doentes e mesmo
em estado crítico em nome da doutrina re-
ligiosa que professam não têm sido raros por
esse mundo fora. Énestes casos que o Esta-
do deve intervir; o respeito pela liberdade
religiosa e pela própria religião é algo que
devemos ter (mesmo sendo agnósticos),
porém, essa liberdade esgota-se quando pre-
tende ultrapassar a ténue fronteira que se-
para a vida da morte.

A nossa liberdade acaba aonde a
liberdade dos outros começa.

,€!SCarlos Moreira

1Fundamentalismoé um sistemade governo eu-
jas leis e doutrinas estão enraizadas numa visão
extremistae controversadareligião.Os fundamen-
talistasacreditamna verdadeabsolutae inefabili-
dade da sua religião,apenasaceitandoa interpre-
tação literal das escriturasda sua fé.
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AVILACOSTA
JOsé Manuel Ávila Costa nasceu nos

Açores há 44 anos e está a morar em
Lisboa desde 71. Começou como ac-

tor no teatro amador tendo posteriormente
feito a encenação de uma peça na Casa dos
Açores. Cursou no Conservatório de 76/77
a 80/81 e participou em diversos estágios
em Lisboa relacionados com toda a for-
mação de um actor, ao nível da voz e do cor-
po, que lhe iria valer um convite em 86 para
o INFICT. (Instituto de Formação, Investi-
gação e Iniciação Teatral) para dar aulas a
partir do Fundo Social Europeu. .

Fundou dois grupos de teatro, o "O
Inicio" com Rogério de Carvalho e o "Um
Mais Um". Ganhou o prémio de melhor ac-
tor teatral em 86 devido à sua participação
na série "Xailes Negros" sendo novamente
convidado para o INFICl' mas desta vez na
qualidade de professor. Em 89 foi convida-
do pela Faculdade de Letras de Lisboa para
formar e dirigir um núcleo de relançamenro
do GTL (Grupo de Teatro de Letras) no qual
se encontra há já sete anos.

Os Fazedores de Letras - Fale-me das peças
em que já participou?

Á vila Costa - Fiz uma peça do Jorge de Sena
na Sociedade Portuguesa de Autores, ence-
nada pelo Mário Viegas, na comemoração
do centenário da morte de Jorge de Sena.
Aquando da formação do grupo teatral "Dois
Mais Um" fizemos uma jornada teatral que
passava por quatro estilos de representação:
a tragédia, a comédia, a farsa e o grotescol
brolesco. Depois, fiz uma série de peças nor-
mais, o "Drácula Concert" e o "O Paraíso
Não Está À Vista", e depois fiz no INFICT
como actor a peça "Jipe em Segunda Mão"
e "Homo Dramaticus" que depois foram pro-
jectadas nos Festivais de Outono no Teatro
Trindade. Estagiei no Teatro Experimental
de Cascais em 78 numa peça "Os Brinque-
dos Do Tozé Fazem Banzé" encenada pela
Femanda Lapa e pelo Carlos Avilez. Depois
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«...eu encaixei numa estética bastante despojada porque acho
que a falta de meios é evidente .... »

estagiei uma temporada na Cornucópia na
altura da peça "Capitão F Capitão Shell" de
um autor árabe. Nos últimos dez anos
dediquei-me ao teatro principalmente como
encenado!' e como professor.

FL - Quais são as suas opções e preferências
estéticas?

AC - É sempre difícil definir opções estéti-
cas em Portugal, mas pronto, eu encaixei
numa estética bastante despojada porque
acho que a falta de meios é evidente, mais
ainda no teatro universitário, mas o que é
fundamental são os actores. O actor é o ele-
mento primordial do teatro. Sem os encena-
dores, sem as luzes, pode haver teatro mas
sem os actores não há teatro. A esse nível,
portanto, e conciliando a questão da neces-
sidade como um acto de opção, opto sempre
pelo despojamento. O despojamento deixa-
nos abertos ao imaginário e, pressuposta-
mente, um excesso de imaginário, para que
as coisas não fiquem ... as pessoas não têm

fa

nada com que se agarrar em termos visuais,
tudo o que se passa tem de ter grande quali-
dade para agarrar o público e aí são os ac-
tores. A encenação trabalha muito em coor-
denação com os actores articulando muito
bem a luz e o som. Esta tem sido uma pro-
posta seguida por mim ao longo deste tem-
po todo. O que eu sinto é que os meus cole-
gas do teatro universitário fazem muitas con-
cessões em termos do efeito especial e estão
um pouco condenados, porque o cinema já
esgotou isso tal como o teatro nacional em
encenações de milhares de contos, portanto
há que fazer opções para uma linha simples
de forma a que as capas de representação, a
memória e os jogos, que fazem com que o
autor não condicione em demasiado o ence-
nador. O encenador vai ilustrar o texto do
autor e não vai ser crítico sobre ele ou os
autores vão ser marionetas do encenador ou
que se sintam a debitar um texto do autor de
forma a que o autor passe as ideias base ao
encenador. Mas depois libertamo-nos disso
e pomos o autor na prateleira, ou seja, o es-
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o fica lá. Eu sou muito fiel ao espiritu-
iorque pressinto quanto ao nível da ex-
cia como ao nível da quantidade de tem-
às vezes excessiva para estudantes, os
·muito da autonomia, porque é mais fácil
ordens para eles cumprirem; mas o mais
ortante é que eles sejam os donos quan-
•peça está em cena, .Q autor está fora, o
-nador fica lá para trás e eles são os do-
e senhores, portanto, isso tem de passar
eles daí a grande dificuldade.

, Qual foi a melhor peça em que parti-
lU até hoje ?

- Ê difícil essa opção, porque algumas
m as melhores sobre pontos de vista di-
ntes, mas talvez a que me tenha dado
s gozo em termos pessoais, como actor,
ez tenha sido a peça "Jipe Em Segunda
»'.

·Houve alguém que o marcou profunda-
ue na sua carreira como actor e encena-
I

- Como encenador tenho como referên-
, todo o teatro pós 25 Abril do Luís
:ueICintra, do Jorge Silva Melo, do João
a, do João Lourenço, do Filipe La Féria
encenações que ele fez na Casa da Comé-
onde ele era o criador e agora cedeu a
marketing comercial de revista. Dois
'os homens, tenho de referir, acampa-
ram' muito o meu percurso que foram
kin, que me relançou toda uma aprendi-
em como actor pós-conservatório, como
enador, como homem de teatro que tenta
ilibrar estética com ética, o que é uma
ra sempre difícil. Gutkin marcou-me
10 pedagogo mas também como encena-
É sobretudo com o Rogério de Carva-
meu colega de Conservatório, talvez dos
enadores portugueses mais brilhantes,
ez porque nunca teve uma companhia
ral, não fosse obrigado a um ritmo em

IdOl'8S de letras'

que tem de fazer concessões sendo como
um marginal, um "outsider". Ensinou-me
uma nova forma de utilizar a luz e o som,
não de uma forma moderna mas de uma for-
ma despojada.

FL - Fale-me um pouco do historial do GTL.

AC - É sempre complicado fazer teatro uni- ,
versitário e sobretudo em Letras. Após o 25
de Abril as pessoas que passaram por Letras
não conseguiram formar um núcleo, falo de
Eugénia Vasques, do João Grosso, de uma
certa fase em que o Paulo Matos conseguiu
fazer aqui teatro mas sem ninguém de Le-
tras mas sim com alunos das suas aulas de
opção de teatro e isso criou um conflito. Eu
entrei nessa fase, portanto em 89. Fizemos
audições e começámos a fazer formação.
Depois fomos desafiados para a semana
académica onde apresentamos uma brinca-
deira de 10 minutos numa peça constituída
por uma colagem de textos, sobretudo de
autores portugueses mas não só, ela denomi-
nava-se "Só Para Ti Amélia",

Quando viemos para aqui, para a can-
tina velha, tudo estava destruído. Construí-
mos um palco novo mas não funcionava o
quadro da electricidade. Durante estes anos
fizemos diversas peças: "Só Para Ti Amélia",
"O Grupo De Vanguarda", "A Estalajadei-
ra", "Bicenas", "João Palmieri" e no ano
passado estreamos a peça "Os Carnívoros".

FL - E este ano ?

AC - Este ano a peça vai centrar-se no "Ce-
rimonial Para O Massacre" de Jorge Lima
Lopes, mas também iremos utilizar outros
textos. Vamos trabalhar numa linha nunca
antes aqui feita, que é a partir das imagens
para o texto; eu sempre ligava-o texto para
depois construir imagens, ou seja, uma coi-
sa completamente ao contrário. Há sempre
uma preocupação em não repetir nada. Para
buscar algo este ano eu senti que tínhamos

Dali

«... Vamos trabalhar numa
linha nunca antes aqui feita,
que é apartir das imagens para
o texto ...»

esgotado todos os estilos, às tantas é assim.
Esta peça é sobre uma memória, um ritual,
com grande humor, ,com grande ironia, ou
seja, o ritual hoje não pode ser tratado com
aquele furioso dramático que funcionava
num determinado tempo e que criava um
certo choque, uma cel1a peste, um certo in-
cêndio característico dos anos 60"

FL - E quanto a digressões ?

AC - Fomos a Coimbra e a Faro, onde fo-
mos mal recebidos porque não tinham con-
dições , foi uma chatice, e nos últimos tem-
pos fomos convidados para ir a França e ao
Egipto, mas não houve capacidade de res-
posta para isso em termos de produção, mas
fomos à Galiza o ano passado e este ano tam-
bém estamos convidados para uma digressão
por 4 ou 5 cidades, o que é mais uma res-
ponsabilidade.

Jif!S Carlos Moreira
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PROFESSOR, AVALIAÇÃO, ALUNO:

As minhas dúvidas com a palavra
- vitoria prendem-se COJll a minha

igual obsessão com os conceitos
verdade e justiça,

Quero falar-vos de vencidos e vence-
dores ..., não, retrocedo e reformulo, quero
antes falar-vos dos agentes sociais que se
encarreaam de nos arrumar nestas duas ca-
tegorias, Vou chamar-lhes agentes de .
galardoamento e especificarei mais tarde
o que pretendo dizer com isto. Adiante.

A palavra vitória implica, parece-me,
à ideia de eleição que suporta, por sua vez
em si, as ideias de perseverança, esforço,
trabalho e aptidão natural e individual. E-
xiste, no entanto, um outro fenômeno (out-
ros mais místicos chamar-lhe-ão outra coi-
sa) que vai tomando cada vez mais conta, com
um poder decisivo e eliminatório, do nosso
sucesso - o acaso. Este cada vez mais pro-
move e despromove as pessoas, proporcio-
nando ou desproporcionando, respectiva-
mente, circunstâncias que lhes permitem
vencer ou sucumbir. No que respeita à rela-
tividade deste fenómeno pouco se pode fa-
zer, resignemo-nos. Ele empresta à vida um
ca.rácter casual, perfeitamente imprevisível
e logo não considerável quanto ao que pre-
tendo dizer. Debrucemo-nos portanto sobre
as ideias não aleatórias e que por isso mes-
mo não são susceptíveis de nos escaparem
das mãos; perseverança, esforço, trabalho e
aptidão natural e individual, Começando por
ser linear e deliberadamente sirnplista, con-
cluo: qualquer pessoa que se empregue a
100% em todas as premissas apontadas terá
aos seus pés o aurífico caminho dos vence-
dores e tratará por tu, liberdade autorizada
pela familiaridade de estatuto que os une,
um Júlio César ou um Napoleão. Serão

irmãos no reino dos vencedores,
Compliquemos as coisas para infeliz-

mente as tornarmos mais verosímeis e re-
alistas. A ideia de vitória, se a tomarmos
numa acepção meramente social, implica
algo mais do que ser detentor das qualidades
certas, as referidas, implica também, e so-
bretudo, um reconhecimento exterior, e logo
está sujeita deliberações humanas e igual-
mente sujeita a erros de análise e a injustiça.
É aqui que entram o tais agentes de galar-
doamento. Ilustrarei com um pequeno e-
xemplo, espero, esclarecedor: poder-nos-
emos achar os maiores trapezistas do mun-
do mas se a comunidade circense não par-
tilhar a mesma opinião bem poderemos pas-
sar a vida a exibir o nosso virtuosismo na
corda de estender a roupa diante do nosso
animal doméstico. Ninguém nos ouvirá, nin-
guém nos verá, ninguém nos conhecerá.
ConcIuo novamente que a grande pa.rcela de

, influência para atingirmos o sucesso ou a

vitória caberá quase integralmente a quem
nos ajuíza, a quem 110S avalia, a quem atribui
o galardão. Este a quem refere-se então aos
já aqui falados agentes de galardoamcnto. Se
é a eles que cabe a grande responsabilidade
de aferir das capacidades e sobretudo de de-
cidir a qualidade, devo desde já passar a
dedicar-lhes todo o protagonismo do meu
discur o.

Particularizemos as coisas. Falemos
então desta ca a e dos seus agente de galar-
doamento (não lhes chamo agentes por al-
guma especial predilecção pela retórica
eufemística mas porque desconheço concre-
tamente quem sejam) e dos seus respectivos
pacientes - os galardoados - ou os alunos.
Não, desculpem-me, retrocedo de novo, fale-
mos antes do que realmente importa, de ava-
liação, ou seja, do método utilizado pelos
primeiros para julgar os segundos.

Distribuir as pessoas pelas funções de
maneira a que seja possível encontrarmos o

. Faledores de letras



uma tríade culinária

ário por todos nós desejado - colocar as
soas certas no lugar certo - é'tarefa com-
.ada, mas que po.de ser atenuada pelo es-
elecimento de um critério justo. Entendo
110 justo, não um cumprimento de um
ligo avaliativo pluralizante, até agora
tado por uma estranha rendição beatífi-
1 números e médias, mas sim. a utiliza-
de um critério avaliativo que primeiro

:tudo tenha em conta a especificidade de
a indivíduo/aluno. ninguém é igual anin-
:m e só uma mentalidade de standard

lerá fazer-nos acreditar nisso, e depois
mei es antem-se cho uem-se blasfe-

-me ... a sub'ectividade e a intui ão. É
rescindível naturalmente que es~eméto-
eja acompanhado por um visionamento
xtrema lucidez, sensibilidade e rigor de

o executa. O que me parece certo é
este sistema avaliativo que vigora actu-
ente na nossa faculdade é completamente
rro. Vejamos os métodos utilizados:

dores de letras

(qualquer semelhança entre o que se
segue e uma receita culinária não é pura co-
incidência)

Põe-se em água a ferver os ingredientes
base: 2 exercícios escritos + participação
oral, necessariamente moderada e disciplina-
da. Mexe-se tudo muito bem (baixando um
pouco o lume) até se atingir um ponto con-
siderável de consistência, 15 m. será o sufi-
ciente. Depois desta etapa, depositar no re-
cipiente as especiarias, elementos adjacentes
meramente pala apaladar o cozinhado: 1 tra-
balho de casa, 18 páginas a dois espaços,
papel reciclável, devidamente assinado +
eventuais trabalhos feitos também em casa
de carácter espontâneo e sobretudo desin-
teressado. Mexer tudo novamente e pôr no
fomo, 30m. de cozedura (variável consoante
o tipo de fomo) e estará pronto a servir nas
pautas. Bom apetite!

Para os menos atentos faço uma ad-
vertência: nem a avaliação é uma receita
culinária, nem o professor o Chefe Silva .e
muito menos, nós os alunos, somos um pra-
to de bacalhau cozido ou qualquer outro que
preferirem.
Para se chegar a esta situação, na minha
opinião, verdadeiramente absurda é preciso
que se tenha entrado num estado clínico,
patológico, de obsessão 'com a questão da
objectividade avaliativa. É preciso que esta
se esteja a tomar numa autêntica causa fun-
damentalista religiosa, como única via para
a verdade e a justiça (estas sim obsessões
saudáveis). Enganam-se os que pensam que
esta é o único caminho para elas. É cego
fechado e limitado. Existem, parecem-me,
outros bem mais justos e sobretudo menos
risíveis!

~ Paula Lopes
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eiro, educado à lambada, não era propriamente
um desses betinhos submissos que se cria-
vam nas casas das pessoas-bem, onde a ed-
ucação religiosa, moral e social era mil vezes
mais opressiva e mais eficaz do que as ditas
lambadas do dito comerciante. Nos bancos
dos liceus, esse tipo de aluno não estava min-
imamente preparado para receber o tipo de
educação - leia-se de esmagamento intelec-
tual- a que os seus colegas disciplinados já
vinham habituados de casa. Quando o pro-
fessor falhava na escola o pai Dr. encarrega-
va-se em casa de completar um trabalho que,
aliás, fora ele que começara. Quanto ao tal
comerciante, não é verosímil que se pusesse
a ensinar ao filho a gramática que ele não
aprendia na escola.

Quando os meninos bem comportados
começaram a ver a inovadora irreverência dos
seus colegas, começaram a abrir os o-lhos,
da mesmíssima maneira que o merce-eiro, e
tiveram, também eles, uma ideia luminosa:

A grande queda do
Império Ocidental ou

chegal, as nossas vidas não são isto. E man-
daram a gramática e a aritmética às urtigas.

E a esta contaminação social, sincro-
nicamente, se foi juntando ainda mais um fac-
tor. É que a ditadura terminara e os jo-vens
tinham bradado que era proibido proibir. O
género de educação que, por sua vez, esses
jovens davam agora aos seus filhos já não
podia ser o mesmo espartilho que ti-nham
recebido dos pais. A cultura do merce-eiro já
não podia ser reprimida e ascendera ao estat-
uto de maioritária numa sociedade em que a
maioria passara a ser tudo. Os professores já
nem sequer podiam dar regua-das nos miú-
dos. A Liberdade substituíra Deus, a Pátria e
a Família. A escola estavajá à mercê da von-
tade dos filhos.

E ainda mais a isso se foi somando um
outro problema. É que a calma reinante nos
bons lares pequeno-burgueses foi terminan-
do, o trabalho dos pais entrou pelos corre-
dores da casa e acomodou-se na sala de es-
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- LigO a rádio en.lbusca de música. Fal.<1-
-se do problema do Sistema Educa-
tivo. As banalidades do costume:

há uma profunda crise, o sistema revela-se
ineficiente, a juventude está perdida, estúpi-
da, rasca e sem valores. Os professores de
História do secundário já não sabem muito
bem em que ano foi a Revolução Francesa,
os de Português como se escreve a palavra
privilegiado e os de Matemática já hesitam
ao fazer contas de dividir. Dos alunos é me-
lhor nem falar.,

A questão é muito simples. Até há algu-
mas décadas o sistema estava habituado a
vergar a juventude que sob a sua alçada era
colocada sem enfrentar qualquer resistência.
Os cânones tradicionais eram facilmente in-
cutidos, a sapiência era satisfatoriamente im-
pingida. Quem aprendia e dobrava a cabeça
tornava-se respeitado e ganhava o estatuto
de Dr., a quem não aprendia, ou não tinha
possibilidades para isso, era entregue um
papel social subalterno que dispensava o
falar e o pensar correctos. Alguém se impor-
tava com o facto de o merceeiro da esquina
não saber a diferença entre uma frase activa e
uma passiva? E alguma vez ele a soube?
Desde que o filho do Sr. Dr. enten-desse essa
diferença Deus poderia estar lá em cima
sossegado. Havia, pois, duas culturas em
convivência pacífica.

O problema começou quando o merce-
eiro da esquina teve uma ideia luminosa, deix-
ou de estar disposto a ser espezinhado como
até aí tinha sido e descobriu (e muito bem ...)
que o seu filho tinha tanto direito a ser Dr.
como os filhos dos Dr's. Pôs o seu filho no
liceu e esperou para ver no que dava.

E no que deu é que o filho do merce-

fazadores de letras fI
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A emancipação da Juventude

aos serões e até aos fins-de-semana. Os
•deixaram de ter tempo para os filhos,
lpraram televisões e deixaram o resto, aq-
a que se chama educação, para o Sistema
Insino.
Portanto essa secular missão de obrigar

ventude a abandonar o ócio e a irrespon-
lidade por que sempre se caracterizou,
.ompletamente entregue à instituição es-
I. Que, recorde-se, estava nas mãos dos
LOS.

OUseja, na relação de forças dessa eter-
uerra entre o mundo adulto da Ordem e
)rogresso e o mundo imberbe da Arte e
'ida, iniciou-se um processo de inversão.
~,na escola, os jovens aprendem, desde
>, a fintar os sistemas de avaliação, de-
.m e colam com cuspo na memória uns
itos conceitos essenciais, que despejam
L teste, que nunca verdadeiramente en-
.eram e de que já não se lembram oito
depois. Os professores são incapazes

iIIoresde letras

de transmitir uma sabedoria que eles própri-
os já não têm, incapazes de detectar um teste
em que tudo está correcto mas nada foi as-
similado, incapazes de impor aos alunos a
férrea disciplina que lhes ensinaria a gramáti-
ca (e que, para além desse método, só pode
ser aprendida através da leitura).

Os velhotes e os próceres do sistema
escandalizam-se. Todos discutem o proble-
ma sem perceberem que eles próprios são já
um produto adulterado da decadência. Falam
da concorrência da televisão como se ela
fosse uma entidade autónoma que por obra e
capricho de Satanás tivesse caído na terra e
como se não fossem eles próprios - e mais a
sua moderna cultura de mercearia - a fa-zer
dela aquilo que ela é. Falam da leitura como
se o Salgari e os romances de cordel (que era
o que eles liam quando eram no-vos) fossem
algo de muito melhor do que o MacGuyver
ou as telenovelas brasileiras. Enfim, falam,
falam, mas só concluem vento e chuva.

E por toda a Europa e suas colónias cul-
turais, por todo o Império do Ocidente, a
história é, com os devidos ajustes, a mesma.
A adolescência prolonga-se até idades cada
vez mais avançadas. Dos anfiteatros das uni-
versidades vão saindo analfabetos
preguiçosos sem que se dê por isso senão
muito m,ais tarde. A malta o que quer é di-
vertir-se e ninguém está para se chatear com
o pó das bibliotecas ou para cansar os olhos
com esses novos livros que são os computa-
dores. A malta não quer aprender, a malta não
quer trabalhar. A malta está a ficar esperta, já
ninguém a consegue submeter antes dos trin-
ta. Assistimos, digo-vos eu, à Emancipação
daIuventude.

E eu acho bem. Acho bem porque al-
guém não subjugado pela educação pode
valer alguma coisa ou não, mas alguém que
foi educado não pode outra coisa ser senão
medíocre. O trabalho afasta-nos de nós mes-

\

mos, faz-nos esquecer que o tempo é pouco
e que nada mais vale a pena senão sorrir. Acho
bem que não se saiba escrever como deve
ser (ou como supostamente deveria ser...) na
Faculdade de Letras, acho bem que os médi-
cos deixem de distinguir o carpo do metacar-
po. Que a a~olescência dure até aos oitenta,
que a brincadeira se erga totalitária sobre os
escombros das coisas sérias. Et vive la folie!

Que isso será o fim progressivo da ci-
vilização? Que ninguém mais trabalhará?, que
os nossos belos edifícios do cimento e do
espírito apodrecerão e cairão de velhos sem
ninguém que cuide deles, que os re-nove, que
os multiplique? Que o lixo se acumulará pelas
ruas sem que ninguém o reco-lha, que os
doentes morrerão pelos hospitais sem que
ninguém tenha pachorra para os ajudar, que
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os arsenais militares estarão entregues às
mãos de psicopatas sem qualquer controlo
do poder? Que os nossos sábios e cientistas
declararão o fim da História antes de se lançar-
em do alto das suas catedrais e de darem iní-
cio à maior onda de suicídios que alguma vez
se viu? Que o poder e as instituições entra-
rão em ruptura?, que os seus membros serão
chacinados em brutais motins de rua, que
serão perseguidos e abatidos todos os que
noutros tempos foram polícias.juízes ou vesti-
ram os paramentos do Estado?, que se de-:
capirarão, por todo o mundo, os ministros e
os presidentes, os bispos e os marechais?
Que será a anarquia, que ninguém poderá sair
à rua sem se arriscar a levar um tiro de carabi-
na ou a ser espancado até à morte? Que
haverá violações em massa perante a indifer-
ença de multidões? Que por fim tudo será
dizimado e tudo voltará a ser o silêncio que
um dia foi?

Pois é verdade! Não o nego. E pois que
assim seja! Que seja este fim do milénio a
decadência, o declínio e'a queda deste grande
Império. Tudo tem um princípio e tudo tem
um fim, e de que melhor maneira poderia isto
acabar senão assim", com uma grandiosa or-
gia?

Faremos da decadência romana uma brin-
cadeira de putas. A nossa festa será maior,
mais alegre e muito mais terrível. Os nossos
sons serão ainda mais oníricos, a nossa loucu-
ra será ainda mais alienada, tambores violinos
pianos e acordes electrónicos misturar-se-ão
por toda a parte, nenhuma garganta se ca-
lará, nenhuma aparelhagem estará abaixo da
máxima potência. Morreremos embebedando-
nos pelos bares e pelas tascas daquilo que
foram as nossas cidades, dançando pelas dis-
cotecas cujas portas se escancararam de par
em par, pelas ruas saqueadas e destruídas,
pelas igrejas profanadas e ensanguentadas.
Seremos livres, porque não teremos futuro,
seremos felizes, porque o passado será es-
quecido ...

E quando frnalmente a barbárie da Morte
derrubar as nossas muralhas e entrar im-
placável pela nossa civilização feita orgia
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Hermann Hesse

adentro, encontrará os sobreviventes feste-
jando, parará por um segundo, e deixará des-
cair as suas mãos armadas, boquiaberta, as-
sombrada com tal espectáculo, horrorizada
com o estado daquilo que outrora fora o par-
adigma do Cosmos. E, no momento antes de
sermos degolados, levará ainda a Morte com
uma monumental gargalhada nas trombas, a

1 ,

derradeira gargalhada do último dos Ultimos
Homens, o estertor final do pró-prio Deus.

Porém, antes disso, ainda tenho eu coi-
sas mais sérias para fazer. Assim, deixo os

sabichões entretidos com as suas discussões
infrutíferas e levianas, mudo de estação e
dedico-me à bem mais elevada tarefa de apre-
ciar uma bela música ...

~ A:\Luís Pedro Femandes\Christopher
Wolfgang
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EM VEZ DE TE FALA~MOS DE TAXAS FIXAS,
VAMOS FALA~-TE DE CONTAS FIXES.

"~ST~ ANO T~NHO

UM CARTÃO ESCOLAR MAIS

COMPL~TO - O CAIXAUTOMÁTICA UNIVERSIDAD~.

PARA ALÉM D~ T~R A MINHA FOTOGRAFIA

CARTÃO BANCÁRIO ~ PMB.
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OBTER MONTES DE INFORMAÇÕES.

É Só AGARRAR NUM COMPUTADOR

E DAR UMA SURFADA PELA INTERNET.
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OSBARRACOES,
TAMBEM SE ABATEM

Na verdade estava velho, tinha mais
anos em cima do beirado do que
Primaveras passaramp~]as minhas

barbas. Partiu.
Nesse dia, o

horizonte parecia
estranho, perdido.
A sensação de
vazio com que
fiquei, após os anos
em que o ali vi, de
formas direitas,
feias e estáticas
deu-me uma sacu-
didela no espírito.E
agora?

Não sei se esse
quotidiano se cha-
ma corniseração,
integração ou sim-
plesmente resr-
gnação. Fornecia
um abrigo, um te-
lhado, tal como
uma mão amiga nos ampara nos momentos
mais difíceis. Haja compreensão!

Os banhos sofridos no Inverno, apesar
dos recordes nacionais em curta distância a
a partir do Edifício Central, permitiam en-
trar e ter uma aula com ideias frescas. Mui-
tas vezes, sintonizado noutro canal, reflec-
tia, sobre a evolução deste local de ma-
gistério.

Convenhamos que fiz uma fuga para o
futuro, deixei o meu velho pavilhão de liceu
na forte esperança de encontrar algo me-
lhor. Que frustação. Afmal estou num "liceu"
um pouco maior, com mais gente, com mais

stress e com menos de tudo um pouco ... Haja
esperança!

É verdade que o espaço de que dispo-
mos é circunscrito, redutor. Precisamos de

evoluir!
Mas uma

questão per-
passa pelo

meu caminho.
Ainda não en-
tendi! Se fos-
te necessário,
e até impres-
cindível, onde
estão hoje "enclausurados" os alunos, que
aumentam de acordo com a teoria Malthu-
siana? E tu para onde foste?

Sem espaço, que tecnologia permitiu
este equilíbrio entre os alunos pululantes e a
extensão indefinida de departamentos, ins-
titutos e outros feudos? Haja inovação!

Mas os dias passam como gotas de chu-

va na orvalhada e observar um mictório e-
recto, apoiado em singelas paredes, cria a
terrível ilusão dos respingos estrebuchantes
dum cadáver no meio dum holocausto nu-
clear. Haja dignidade!

Foste esventrado até ao âmago e o
amontoado anárquico de cadeiras e cartei-
ras, por onde se faz um curioso zigue-zague,
é lavado quotidianamente pela pluviosidade
com o propósito de se criar uma cultura de
óxido de ferro. Quem sabe? Haja higiene!

Volto à carga, e tal como a varejeira que
vagueia, também procuro poiso para, paca-
tamente, realizar alguns trabalhos. Conde-
nado a errar eternamente, penso na remota

possibilidade de
teres sido trans-
ferido para outro
local, com outros
préstimos e solici-
tações, tal como os
pavilhões do es-
paço marginal do
Tejo.

Até quando os
teus escolhos, flutu-
ando entre a vege-
tação, per-
manecerão entre
nós. E aquele ata-
lho, que tanto jeito
dá, permanecerá
juncado de frag-
mentos cerâmicas,
obrigando os de-
mais a saltitar de
tijolo em tijolo.
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Haja respeito!
Partiste com o sentido do dever

cumprido, valorizaste as tuas aptidões. Ou-
tros ventos mobilizarão novas energias. Haja
glória!

Um adeus nunca é demais.
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ESCREVER: PORQUE NÃO?

)

esde o passado longínquo, que o

Homem tenta gravar de alguma

forma as suas ideias e teorias.

Através dos tempos, assistimos a vários

ádios evolutivos da escrita.

Mas não é propriamente da História da

crita que vos venho falar. Vou antes ten-

, se me permitem, incentivar à escrita.

Fiquei particularmente chocado, quando

:.explicaram que Os Fazedores de Le-
'S não saía com mais frequência ou regu-

idade, precisamente por falta de textos e

gente que queira participar em algum tra-

lho válido, e que é do interesse de todos.

Penso que o melhor que o Homem pode

.er nesta vida é, sem dúvida, pensar. Mas

o deixa ele ser oportuno, ainda mais tratan-

-se de uma faculdade de letras, dizer que

.scrita tem um papel importante nas nos- .

; vidas e que nesta casa anda na mó de

ixo, e isso porque estamos a assistir a uma

ta de interesse pela escrita. Querendo com

J dizer que, para além de pensar, o Homem

Imito mais produtivo quando escreve, ou

a, presta serviço à sociedade. aprende e

sina.

A escrita como forma de comunicação

está hoje ultrapassada, até que ponto?

A escrita já só serve para as aulas, para

teses de mestrado e doutoramento, para

tão aborrecidas cartas publicitárias? -

io, a escrita serve também para revelar

itimentos, tal como o amor; ora vejam,

perimentem escrever uma carta de amor

essoa amada e depois, e depois nada, com-

rem só.

zedores de letras

Dissertar sobre o que quer que seja, não

interessa, é preciso é escrever, liberta!' de

nós o que pensamos, dar aos outros aquilo

que gostaríamos que nos dessem a nós. Es-

crevam sobretudo porque ainda está na moda,

escrevam porque é bonito, porque é bom,

escrevam porque sim. Todos os argumentos

pem em actividades realmente interessantes,

em jornais de escola. Porque não?

É por aqui que nós começamos a aper-

feiçoar uma mais valia que é só nossa, uma

característica única do Homem: escrever.

Por isso, colegas, não percamos tempo

com coisas que provavelmente não nos

serão válidos para que vocês escrevam; um

dos mais válidos é, sem dúvida, o de poder-

mos dar ao mundo um pouco de nós, da nos-

sa ignorância - porque não? - do nosso hu-

milde saber.

Depois de escreverem sobre os temas

do vosso interesse, divulguem-nos, partici-

trarão benefícios, mas a escrita sim, esta

beneficia e muito o Ser Humano.

~ Adolfo Torres

-
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Zap TV Cabo
Pegar ou largar

(o comando)
Onze da noite. Láfora está a

chover efaz frio, mas dentro de
casa está criado o ambiente ide-
al para mais um serão televi-
sivo na companhia da TV Cabo.
Agarro o comando - instrumen-
to indispensável para a prática
da ginástica "digital"-,de modo
afazer algo que os americanos
já conhecem há décadas e que
denominaram de ZAP. Ligo o
garrafão electrónico e,por fim,
sento-me calmamente no sofá à
espera que algo aconteça.

Depoisde uma passagem obrigatória
. pelo debate sobre o dia D no pri-

meiro canal da RTP - e, lamento
dizê-lo, mas a Maria Elisa está a ficar cada
vez menos dinâmica e cada vez mais previsí-
vel- , carrego no botão número dois do co-
mando da caixa mágica e faço ZAP. Na RTP
2 está a ser transmitido um dos clássicos de
Polanski, Repulsion. Infelizmente, não pos-
so continuar a ver, pois sei que te-nho uma
tarefa a cumprir. ZAP. Na televisão de suces-
so de Rangel está a ser transmitido um dos
piores concursos de sempre da te-levisão
portuguesa, Ai os homens (volta António
Sala que estás perdoado). ZAP. Por seu turno,
na TVI está a ser repetido pela enésima vez

-

o telefilme de parco interesse, O Rei do
Mundo. ZÀP.

Vau, eis o primeiro contacto do dia com
a TV Cabo através do mosaico, o canal
número cinco. Neste canal, temos acesso ao
som da MTV, à transmissão daquele canal
musical no centro e, em torno, à transmis-
são de dez canais, em tamanho minúsculo.
Canais esses que vão mudando até comple-
tarem trinta opções diferentes. Por fim, so-
bra ainda espaço para a data e para as horas.
ZAP. Pois é, o Panda Club, um canal juvenil,
acaba as emissões às dez e tal da noite, mas
não pensem que temos direito à tradicional
e, digamos, convencional chuva te1evisiva.
Não, em vez disso dão-nos o "logo" da TV

mo
uai
de
uni

for
Oi
em
de
pOI
itlt
tm
dUI

to I

COI

dei
qUI

cio
ind
dif

Cabo. ZAP. No Eurosport oferecem-nos um
programa especial sobre pinturas de cava-
los (ryou're paintings are gorgeous"). ZAP.
No canal das legendas frenéticas (e por vez-
es trocadas) está a dar Um Lugar no
Coração com Sally Field. Diga-se que, ape-
sar das repetições constantes, a selecção cri-
teriosa do canal Hol1ywood revela algum
bom gosto. ZAP. No canal que é metade
desenhos animados (das 5h às 20h recebe o
nome de Cartoon Network) e a outra meta-
de filmes (das 20h às 5h deram-lhe o nome
de TNT - Classic Movies), está a ser trans-
mitido um filme do qual desconheço, quer
o título quer o ano da sua produção. Note-
se que até há bem pouco tempo o filme
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'nos "idoso" transmitido pelo canal da
sma família da CNN de Ted Turner, era o
me (de] 980), algo que tem vindo a ser
igressivamente alterado com a passagem
quente de telefilmes bastante recentes.
J>. No cana) Odisseia fala-se português e,
: sinal, bastante bem. O título deste inte-
sante documentário é A Vigília da Sa-
la e acompanhamos de perto a vida de .
'ersos animais (hienas, leões. etc.) nas
ensas planícies africanas. ZAP. Também
falade África no Discovery Channel, mas
.tafeita na língua de William Shakespeare.
.anal preferido de Steven Spielberg mos-
os problemas sacio-culturais que estão
evar à extinção dos Rinocerontes. ZAP.
BBC World fala-se, sem tabús, de ter-

ismo aéreo. ZAP. Sem sair de casa ou
luer do sofá, posso (ainda que por breves
tantes) visitar a Turquia no Travel Chan-
. ZAP. Não há vontade nenhuma em es-
ar a música latina sem grandes critérios
qualidade que nos propõe a HTV Para já
1a promessa da TV Cabo de dedicar duas
'as diárias do seu espaço televisivo à
sicaportuguesa. ZAP. No Euronews ouve-
espanhol e discute-se a "união mone-
a". ZAP. Não muito distante da temática
ada pelo BBC World, no canal CNN In- '
iational fala-se de dinheiros e da sua re-
ia com as companhias de aviação. ZAP.
nos direito aÓpera no TV5 francês. ZAP.
ando o canal Fiesta encerra, entra em cena
anal EBN, porventura bem mais interes-
te que as telenovelas e restante pro-
mação oferecida pelo primeiro. Aqui sub-
Ia-se a importância de diferentes concei-
de estilo nos móveis e na climatização
riores. ZAP. Na televisão pública espa-
.la,TVE, fala-se de Flamengo e de müsi-
íe proveniência cigana (ao menos não é
:boJ...). ZAP. No canal mexicano Galavi-
I, dão-nos a escutar notícias do mundo
vez das habituais novelas lamechas ou
núsica "ligeiramente" foleira. ZAP. Em
stituição dos habituais concursos in-
ortáveis, a RAI UNO debate o problema

'dores de letras

-
dos sem-abrigo e das famílias pobres. ZAP.
Por seu turno, a RAI DUE dá-nos um es-
pectáculo de palhaços sem grande piada.
ZAP. No NBC/Super Channel está a dar o
melhor de ]996 do indispensável The To-
night Show with Jay Leno. ZAP. No canal
de proveniência alemã, RTL, está a ser trans-
mitido mais um episódio da divertida série
Cheers (embora sem grande piada, devido à
dobragem alemã). ZAP. No Viva está a dar o
sensacional Wah Wah. Entre telediscos e
extractos de concertos, Beck, Spookey e
"Mr Baby Bird" conversam interactivamente
e revelando os interesses e os gostos pes-
soais de cada um. ZAP. Por estranho que
possa parecer, há algo de difícil definição
que me cativa no CMT. Creio que é o seu
tradicionalismo country ou a sua especifi-
cidade em procurar as raízes da música rock.
ZAP. Os Bush com Swallowed e Nick Cave
com Do you love me são duas das melhores
propostas musicais revistas no Alternative
Nation da MTV. Apesar de continuar a ser
uma referência em termos musicais, a MTV
abusa da publicidade e repete em demasia
os mesmos telediscos (já agora, a não per-
der, o novo dos U2, Discotheque). ZAP. O
canal francês MCM oferece-nos as imagens
de um concerto ao vivo dos Samael no Blah
Blah. Metal. ZAP. No BBC Prime, reúne-se
o melhor dos dois canais públicos ingleses.
Se durante o dia o destaque se dirige para
séries de grande qualidade, à noite privile-
gia-se o ensino de valores culturais. Desta
feita, trata-se da coreografia da dança e a sua
'adaptação a uma banda sonora apropriada.
ZAP. No Sky News há o sensacional Beyond
2000, mas a estas horas temos de nos con-
tentar com publicidade e notícias sobre 0.1.
Simpson. ZAP. O M6 é um canal que tem
por (mau) hábito dobrar excelentes séries
como os X-Files. Contudo, a programação
musical que exibe habitualmente, depois das
24h é um espectáculo. ZAP. O canal alemão
e francês Arte exibe séries, filmes e doeu-
mentários exemplares. Desta vez, trata-se de
um documentário sobre danças modernas.

ZAP. No canal alemão DSF, estão a dar um
certo destaque à natação e aos saltos para a
água. ZAP. Episódios novos do Picket Fen-
ces? Sim, mas dobrados em Alemão pela
SATl, não obrigado! ZAP. O CBSlTelenotí-
cias é a CNN dos pequeninos. Não duvido
que seja um sucesso na América Latina mas
mais O.J. Simpson, não! ZAP. O Quantum
tansmite 24 horas por dia publicidade a
produtos que as pessoas podem adquirir
desde que liguem o número que aparece no
écrã (e tenham algum dinheiro na conta).
Uma autêntica nulidade. ZAP. O Bloomberg
é mais um canal de notícias. Tem a particu-
laridade de "copiar" um certo es~ilõ visual
da "internet" para a caixa mágica, na medida
em que fornece ao espectador toda uma
série de informações escritas sobre o tem-
po, a bolsa, etc. ZAP. Por último, o Video
Hits One. Recheado de autênticas relíquias
sonoras desencantadas de alguns dos me-
lhores baús, o VRl é um canal musical pri-
mo da MTV que faz as delícias dos aprecia-
dores do género. Interessante, no minímo, a
comparação frequente entre diferentes eta-
pas da carreira de um mesmo artista (por
exemplo, George Michael no tempo dos
Wham! e no presente).

Ufa, estou estonteado! Bem, creio que,
feitas as contas, a TV Cabo já deu provas
suficientes do seu interesse e da sua diver-
sidade temática. No entanto, e isto apesar
da óptima qualidade de imagem, é um pou-
co chato certos canais de música, filmes ou
documentários serem transmitidos em
mono. Afinal de contas, da "TV do futuro"
seria de esperar uma perspectiva mais van-
guardista. E por falar em vanguarda, para
quando internet e rádio via cabo?

Enfim, ponderem bem os prós, os con-
tras e, principalmente, o tempo (e algum din-
heiro) que irão ter de dispôr para a TV Cabo.
E, antes de mais, não deixem de verificar se
os vossos TV e Video são compatíveis com
o sistema da TV Cabo. ZAP (ejá agora PAZ).

,i!S Filipe Pedro
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Um Filme Português
Sair de casa para ir ao cinema

ver um filme português ainda
não é um hábito generalizado

entre o público nacional. É de longe
preferível (para a grande maioria) pa-
gar um biJhete de cinema para ver um
filme real izado por alguém de
destaque internacional e recheado de
rostos e corpos made in Hollywood
que fazem as maravilhas de qualquer
um - ainda que os argumentos, o
desempenho dos actores e toda a
produção em si não seja sempre um
exemplo a seguir.

A escolha é fortemente influen-
ciada pelos gostos sociais dominantes
- quantos amigos seus o olharão de
lado quando diz: "Vou ver o Corte de
Cabelo" ou quantos ainda se pronti-
ficarão para o acompanhar? É, de fac-
to, algo já estabelecido: ver (sempre)
cinema estrangeiro. Este adjectivo,
estrangeiro, também não é muito abrangente:
o cinema norte-americano é o mais visto no
mundo inteiro enquanto o cinema europeu e
o demais vive na eterna segunda opção do
público.

Há um preconceito enraizado entre nós:
os filmes portugueses não prestam. Na maior
parte das vezes dizemo-lo sem ter o conhe-
cimento prévio necessário e sem nos aper-
cebermos de que produzir um filme nos
EUA não é o mesmo que produzir um filme
em Portugal. Enquanto que cá querer não
significa, na maioria das vezes, poder, no
país com maior produção cinematográfica,
os EUA, há fortes empresas que patrocinam
grandes produções (verdadeiramente fora do

alcance do cinema português). Os cineastas
nacionais vivem à espera de subsídios que
lhes permitam trabalhar (ainda que estes não
cheguem para realizar uma produção razoa-
velmente boa). É inevitável que a falta de
verbas afecte a qualidade dos nossas
produções, pois nem só de boas intenções
vive o cinema. É de lamentar a falta de apoio
do Ministério da Cultura ao cinema portu-
guês. Restam-nos as ideias, os talentos não
aproveitados, os realizadores que ficam sem
realizar, o tanto que se puderia fazer mas
que não se faz ...até quando?

Porém, toda a situação actual do cine-
ma Português não é o resultado da pouca
colaboração de um entidade ou de outra. Há

toda uma cadeia que funciona menos
bem e onde está incluído o público que
escasseia nas salas de cinema (aquan-
do da exibição de filmes portugueses)
e que divulga um ideia menos feliz do
cinema nacional. É certo que há fil-
mes que nos parecem aborrecidos e
que não têm nada a ver com os nossos
gostos pessoais (o que acontece com
filmes de qualquer nacionalidade) mas
não há regra sem excepção. Temos,
nos últimos anos, assistido a uma pro-
gressiva tentativa de produzir filmes
cada vez mais aliciantes ao consumi-
dor e, entre todos, têm de estar alguns
que apreciamos mais. De qualquer
modo, nada como ver para depois te-
cer comentários e críticas consis-
tentes. Já não está na moda - se é que
alguma vez esteve - ser anti-produtos-
-nacionais sem os conhecer primei-
ro. Temos de dar mais valor ao que é

nosso porque se não o fizermos ninguém o
fará. Devemos ver os nossos filmes também
pelo prazer de ver os nossos actores e, o
melhor, ouvir a nossa língua (e não precisar
de ler legendas) e a nossa música. Só por
isto vale sempre a pena acreditar no nosso
cinema.

Sugiro-lhe, pois, uma atitude sem pre-
conceitos ou com demasiadas expectativas:
veja simplesmente filmes portugueses e, caso
não os aprecie, então, diga que não gostou
(não vale julgar o todo pela parte). Porque a
beleza encontra-se também nas coisas mais
simples.
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Ser Sidónio
ou

As Aventuras de Um Iogurte em Terras de Melancia

rIá pouco, enquanto estava sentado
num corredor da Faculdade,
apreciando em si lêncio as vidas

iberbes de seres apopléxicos que me ro-
.avarn, envoltos na sua inútil existência, fi-
ram-me a seguinte pergunta: o que é para
Sidônio't

Tal questão fez-se acompanhada de al-
II1S, 'parcos mas inequívocos, acordes de
na das músicas constituintes da primeira
ilecção de melodias imbuídas do espírito
dônio Pai da Sida (se é que tal existe e

Çhovia
hovia. Eu não tinha pressa. Tinha-

. -me esquecido do chapéu-de-chuva
e agora a chuva molhava-me, tres-

ssando-rne como se eu fosse invisível. As
tas penetravam no meu casaco de lã, que
meçava a ficar ensopado, tornando-o mais
rsado. Molhavam-me a cara e escorriam-
pe como lágrimas, acariciando-me no seu

Itoúnico.
Chovia cada vez mais. E eu caminhava

da vez mais devagar, sempre em frente.
~o me desviava das poças de água, que
reciam pequenas lagoas profundas, re-
ctindo um mundo frágil, destrutível, tré-
lo. Pisava-as, fazendo ondas onde outro-

só existia a pequena ondulação feita pelas
tas da chuva. Não conseguia andar mais
(pressa, as minhas pernas cansadas, re-
isavam-se a dar mais alguns passos. E lá

,zedoresde lens

seja lá o que isso for) - "Teleganza",
Creio que o principal objectivo seria

fazer com que eu me entusiasmasse ao ouvir
semelhante esboço musical e, talvez, en-
trasse numa pequena definição divagatória.
A minha resposta foi concisa e peremptória:
Sidónio não se define; Sidónio sente-se.

Um primeiro impulso fez-me tentado
a ridicularizar o acta ousado deste indivíduo.
Mas, após uma renovada observação do
grupo humano que me rodeava, tomei cons-
ciência de que tal questão não era mais do

que um reflexo incondicionado, próprio
daquelas existências desorientadas ou ma]
avisadas.

De facto, a necessidade de uma defin-
ição é um elemento constituinte do horizon-
te mental que estes indivíduos habitam. A
racionalidade é o postulado imperativo que
rege as suas patéticas existências. De tal
modo que, ao confrontarem-se com algo
que não conseguem definir através das suas
infantis fórmulas verbais, o pânico é o pri-
meiro sentimento que os assola. Segue-se"
o desprezo; tentam negar a existência de algo
que os seus esquemas racionais não conse-
guem conceber. Rejeitam e afastam tudo a··
quilo que os obriga a sair da sua redoma pro-
tectora, baça e inóqua, que limita a sua e-
xistência a um mundo fechado, fictício, in-
finitamente insignific~

~ Belmiro Pirolito

estava eu, parada à chuva. Era agora a vez dos
meu olhos; as pálpebras pesavam-me, fui
obrigada a fechá-los, pensando que, embora
apenas nuns breves segundos, os pudesse
descansar.

- Sente-se bem? Está a ouvir, s~nte-se
bem? Precisa de alguma coisa?

- Não, estou bem. Não se preocupe,
obrigada.

Tinha agora a roupa bastante molhada,
e fria. Mas não me mexi. Sabia tão bem aque-
la chuva. Senti que me lavava por dentro e
por fora, como se eu fosse uma daquelas ruas
imundas, de uma cidade, que só quando cho-
ve ficam limpas. Limpas de lixo, de poeiras,
de sujidades, de doenças, de maldades que
escorrem para bueiros entupidos. Queria
lavar-me, com aquela água, vinda das altas
nuvens que Deus torcia como se fossem

panos.
Tão depressa como veio, parou. Tentei

abrir os olhos, devagar, como um especta-
dor que assiste ao começo de um espectácu-
lo, e ao descerrar das cortinas do palco.
Apareceu diante de mim um mundo, pin-
gando sangue ... pingando lágrimas de uma
tristeza alegre. Olhava para o horizonte,
onde ainda chovia ao longe, a minha visão
começou a ficar turva, como se estivesse a
ver debaixo de água, algo ardentemente
quente escorria-me pela cara, abrindo ca-
minho até ao queixo. O caminho esperava
por mim, passo a passo comecei a caminhar
lentamente. Eu não tinha pressa.

.if!S Patricia Espinha



tou prof's

I Inquérito Top-Pro
Top + (Prof's mais votados para «Melhor prof.»)

1 Arnaldo do Espírito Santo (Estudos Clássicos)

10Jorge Malheiros (Geografia)

20 Victor Jabouille (Estudos Clássicos)
30 Maria Angélica Varandas (Estudos Anglísticos)

4° Nuno Nabais dos Santos (Filosofia)
4° Nuno Simões Rodrigues (História)

Top - (Prof's mais votados para «Pior prof.»)

50 Maria Margarida Bettencourt (Estudos Anglísticos)
50 Eduardo Henriques (Geografia)

5° Carlos Silva (Geografia)
50 Anabela Cipriano (Informática)
40 Carlos Couto Costa (Filosofia)

30 Teresa Moura Guedes (Literaturas Românicas)
3° Julieta Araújo (História)

2° João Sousa MUnes

Maria Vitalina de a os (Literaturas Românicas)

prémio especial curso com menor participação (apenas um votante):
- Língua e Cultura Portuguesa

Estatísticas
- Duração do Inquérito: 2 meses e 1 semana
- Formulários distribuidos: cerca de 3.000

- Formulários recebidos: 120
- Taxa de abstenção em relação ao número de alunos da faculdade):

.99,99getc ..•%
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concurso

Habilita-te a um Pager.;

I-':';';{':':':'~':

I_wa.-
tegulamento do concurso

Podem concorrer alunos inscritos na
.ssocíação de Estudantes, docentes e
nncionários da Faculdade de Letras.
Cada concorrente pode entregar

penas um cupão.
O sorteio relativo ao Pager do N° de
aneiro será realizado em público nas
nstalações da Associação de
.studantes, no dia 6 de Março pelas
4:00.
Trinta dias passados sobre o sorteio,
aso o prémio não tenha sido
eclamado e não tenha sido possível
stabelecer contacto com o vencedor,
ste perde o direito ao prémio, que
ntrará novamente em sorteio.
Serão anulados, antes do sorteio, os
upões não completamente
ireenchídos, cupões com números (de
studante e da A.E.) inexistentes,
aducados ou em situação irregular,

:azedores de lelras

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 prêmio serão remetidos

zFazedores•
para o sorteio do Fazedores seguinte.
- As informações sobre o contrato 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---------------------------,
Nome compíeto.Lz. _

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

N° de Estudante _

Telefone, Curso, variante e ano, _

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



Antologia de Letras ..
Ano 111, N°!

Brevemente na A~E.
,


