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Nove meses decorridos desde o início do ano lec-

tivo de 96/97, é tempo de fazer uma pausa para reflectir acerca
do que se fez e do que se poderia ter feito. Não para se martiri-
zar com as anomalias do pretérito, porque isso é escusado, dada

. a irreversibilidadc temporal, mas para se projectar um futuro di-
ferente.

Muitos de nós interrogamo-nos neste momento «porque
não estudámos um pouco mais na cadeira' x' ou 'y' ?» ou então
«porque estudámos tanto em vez de nos divertirmos ?». As
auto-interrogações povoam com naturalidade a mente de quem
passou nove meses em grande actividade intelectual ou não, onde
o tempo para parar e reflectir escasseou.

Mas a vida activa e reactiva académica vai fazer a pau-
sa anual obrigatória. Aqueles que estudaram demais têm agora
a oportunidade de se redimir, os que estudaram menos pode-
rão, simplesmente, não estudar, e aproveitar este tempo para
assimilar, para fazer germinar novos estímulos de maneira a que
na próxima "época lectiva" entrem de pé direito c corrijam os
eITOSdo passado.

Depois de alguns meses algo conturbados na História
d' Os Fazedores De Letras, a equipa' vai para férias. O des-
canso é fundamental para a sanidade de quem quer que seja. Os
estímulos, as ideias para o progresso dos projectos aliciantes
necessitam de mentes sãs e tranquilas.

A rnelhoria considerável d ' Os (actuais) F azedares De
Letras é o grande projecto desta equipa. Assim, e porque lima
imagem vale por mil palavras, e porque essa imagem (nova) che-
gará já em Outubro, vamos fazer silêncio até lá.

«Saber esperar sem desesperar é uma grande e no-
bre virtude »

Fazedores de letras
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BENÇÃODAS FITAS /97
Manda a tradição académica que,

ao fim de 4 ou 5 anos de temporada
num curso superior, as pessoas, ou
melhor, algumas pessoas, represen-
tem os respectivos cursos numa mis-
sa de benção das respectivas fitas.
Essas pessoas são os chamados "fi-
nalistas" que, segundo o título que
se dá comummente a esta cerimó-
nia, são pouco relevantes para o
caso, porque o que interessa é ter a
pasta em ordem com as fitinhas to-
das assinadas. Suspendendo como
quem está habituado a suspender os
trabalhos que se acumulam ao lon-
go de um semestre, é de ver estes
alunos envolvidos num corre-corre
pela Faculdade na semana que an-
tecede a cerimônia da "entrega" da
fita Oscar, cujo prémio ainda está
por designar lá para a época de Ju-
nho-Julho (nunca se sabe ao certo),
ou para a época de Setembro (de-
pende do ritmo de trabalho) ... As-
sim, um jovem finalista, se
quer festejar o fim do seu curso
em beleza, tem que ter em
mente inúmeras preocupações
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que transcendem na íntegra o
comportamento habitual dos dis-
centes, para infinita condes-
cendência e solidariedade dos seus
docentes. Algo perturba a alma do
estudante finalista: "Ainda tenho
que comprar o par de greios!" - diz
um. O outro acrescenta: "E não te
esqueças dos pins!" E com estas
despesas todas, o estudante es-
quece-se completamente da f~mi-
gerada guerra contra as propinas,
de questões familiares a estudantes
de outros graus de ensino.

FOTO: Teresa Costa



Nesta missa de benção só existe uma regra: os alunos, protagonistas deste
acontecimento, têm que ir fardados de preto. Além da farda, existe a capa,
também ela preta. Corno a malta não está muito virada para essa cor, ex-
cepto em dias de luto, enche o seu avesso com UlTI punhado de emblemas.
Para os trajes e outros acessórios, existem lojas especializadas para o efeito
que, nestas alturas, fartam-se de facturar e facturar ... Alguns compram o
traje logo que entram na Faculdade, mas COIDO a maior parte é pobre (para
não se ser tão catastrófico, tem falta de dinheiro), deixa todas estas COtU-

pras para o fim.
Depois de tudo já estar pronto, de ter passado o fato por inúmeras

provas, de ter recolhido todas as fitas e de as ter ordenado na pasta e
verificar que ainda falta a fita que nós emprestámos a fulano para assinar,
eis que surge o grande dia (o Dia D do Estudante, embora haja muito para
penar!).

Na manhã de 24 de Maio, lá se concentram eles na Praça de Touros do
Campo Pequeno, marchando rumo à Alameda da Universidade, local propí-
cio a este tipo de "touradas", O estandarte da Faculdade de Letras sobe até
aos portões da Casa, facto que fez admirar alguns ao recordarem a dis-
posição inicial, marcada no mapa do "projecto" Construtores do Novo
Milénio.

Fazedores de Letras
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BENÇÃO· DAS FITAS /97
Manda a tradição académica que,

ao fim de 4 ou 5 anos de temporada
num curso superior, as pessoas, ou
melhor, algumas pessoas, represen-
tem os respectivos cursos numa mis-
sa de benção das respectivas fitas.
Essas pessoas são os chamados "fi-
nalistas" que, segundo o título que
se dá comummente a esta cerimó-
nia, são pouco relevantes para o
caso, porque o que interessa é ter a
pasta em ordem com as fitinhas to-
das assinadas. Suspendendo como
quem está habituado a suspender os
trabalhos que se acumulam ao lon-
go de um semestre, é de ver estes
alunos envolvidos num corre-corre
pela Faculdade na semana que an-
tecede a cerimônia da "entrega" da
fita Oscar, cujo prémio ainda está
por designar lá para a época de Ju-
nho-Julho (nunca se sabe ao certo),
ou para a época de Setembro (de-
pende do ritmo de trabalho) ... As-
sim, um jovem finalista, se
quer festejar o fim do seu curso
em beleza, tem que ter em
mente inúmeras preocupações

Fazedores de Letras

Por: Ana Oliveira

que transcendem na íntegra o
comportamento habitual dos dis-
centes, para infinita condes-
cendência e solidariedade dos seus
docentes. Algo perturba a alma do
estudante finalista: "Ainda tenho
que comprar o par de grelos!" - diz
um. O outro acrescenta: "E não te
esqueças dos pins!" E com estas
despesas todas, o estudante es-
quece-se completamente da fami-
gerada guerra contra as propinas,
de questões familiares a estudantes
de outros graus de ensino.

FOTO: Teresa Costa

I



lO.

Nesta missa de benção só existe uma regra: os alunos, protagonistas deste
acontecimento, têm que ir fardados de preto. Além da farda, existe a capa,
também ela preta. Como a malta não está muito virada para essa cor, ex-
cepto em dias de luto, enche o seu avesso com um punhado de emblemas.
Para os trajes e outros acessórios, existem lojas especializadas para o efeito
que, nestas alturas, fartam-se de facturar e facturar. .. Alguns compram °
traje logo que entram na Faculdade, mas COIllO a maior parte é pobre (para
não se ser tão catastrófico, tem falta de dinheiro), deixa todas estas com-
pras para o fim.

Depois de tudo já estar pronto, de ter passado o fato por inúmeras
provas, de ter recolhido todas as fitas e de as ter ordenado na pasta e
verificar que ainda falta a fita que nós emprestámos a fulano para assinar,
eis que surge o grande dia (o Dia D do Estudante, embora haja muito para
penarl).

Na manhã de 24 de Maio, lá se concentram eles na Praça de Touros do
Campo Pequeno, marchando rumo à Alameda da Universidade, local propí-
cio a este tipo de "touradas". O estandarte da Faculdade de Letras sobe até
aos portões da Casa, facto que fez admirar alguns ao recordarem a dis-
posição inicial, marcada no mapa do "projecto" Construtores do Novo
Milénio.
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BENÇÃODAS FITAS /97
Manda a tradição acadêmica que,

ao fim de 4 ou 5 anos de temporada
num curso superior, as pessoas, ou
melhor, algumas pessoas, represen-
tem os respectivos cursos numa mIS-

sa de benção das respectivas fitas.
Essas pessoas são os chamados "fi-
nalistas" que, segundo o título que
se dá comummente a esta cerimô-
nia, são pouco relevantes para o
caso, porque o que interessa é ter a
pasta em ordem com as fitinhas to-
das assinadas. Suspendendo como
quem está habituado a suspender os
trabalhos que se acumulam ao lon-
go de um semestre, é de ver estes
alunos envolvidos num corre-corre
pela Faculdade na semana que an-
tecede a cerimônia da "entrega" da
fita Oscar, cujo prémio ainda está
por designar lá para a época de Ju-
nho-Julho (nunca se sabe ao certo),
ou para a época de Setembro (de-
pende do ritmo de trabalho) ... As-
sim, um jovem finalista, se
quer festejar o fim do seu curso
em beleza, tem que ter em
mente inúmeras preocupações
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que transcendem na íntegra o
comportamento habitual dos dis-
centes, para infinita condes-
cendência e solidariedade dos seus
docentes. Algo perturba a alma do
estudante finalista: "Ainda tenho
que comprar o par de grelos!" - diz
um. O outro acrescenta: "E não te
esqueças dos pins!" E com estas
despesas todas, o estudante es-
quece-se completamente da fami-
gerada guerra contra as propmas,
de questões familiares a estudantes
de outros graus de ensino.
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Nesta missa de benção só existe uma regra: os alunos, protagonistas deste
acontecimento, têm que ir fardados de preto. Além da farda, existe a capa,
também ela preta. Como a malta não está muito virada para essa cor, ex-
cepto em dias de luto, enche o seu avesso com UOl punhado de emblemas.
Para os trajes e outros acessórios, existem lojas especializadas para o efeito
que, nestas alturas, fartam-se de facturar e facturar ... Alguns compram o
traje logo que entram na Faculdade, mas como a maior parte é pobre (para
não se ser tão catastrófico, tem falta de dinheiro), deixa todas estas com-
pras para o fim.

Depois de tudo já estar pronto, de ter passado o fato por inúmeras
provas, de ter recolhido todas as fitas e de as ter ordenado na pasta e
verificar que ainda falta a fita que nós emprestámos a fulano para assinar,
eis que surge o grande dia (o Dia D do Estudante, embora haja muito para
penar!).

Na manhã de 24 de Maio, lá se concentram eles na Praça de Touros do
Campo Pequeno, rnarchando rumo à Alameda da Universidade, local propí-
cio a este tipo de "touradas". O estandarte da Faculdade de Letras sobe até
aos portões da Casa, facto que fez admirar alguns ao recordarem a dis-
posição inicial, marcada no mapa do "projecto" Construtores do Novo
Milénio.
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Énesta cerimônia que tem por nome
Benção das Fitas, nome que provo-
ca perplexidade, que alguns se de-
param com um relativo e aparente
paradoxo que consiste no seguinte:
"para quê benzer uma fita que se vai
queimar?" Para solucionar este sim-
ples imbróglio, há duas tentativas de
resolução: 1º) Só realiza a Queima
das Fitas quem quer (opcional, pois);
2º) A Missa de Benção dirige-se não
às fitas em si, representativas de cada
curso ou Faculdade, mas sim aos seus
portadores, ou seja, aos Finalistas
Universitários. Afinal, nenhuma fita
constrói milénios ... Como finalista
que sou e porque o momento final
não é exactamente o Fim Final. da
vida académica, mas antes o Princí-
pio do Fim, orgulhei-me de mim mes-
lua por ter presenciado este momen-
to único, que marcou decisivamente
uma etapa da minha vida, bem como
a de todos os colegas que comigo es-
tiveram nesse dia. E fazendo jus ao
adágio "A união faz a força", a equi-,-
pa de Letras saiu-se muito bem. E
ouvi-los a cada momento a dar vivas

Fazedores de Letras

a Letras e a saltar ao som daquele
trautear: "E quem não salta, não
é de Letras!" E todos foram de
Letras nesse dia aos portões da
Casa. Mas a Alameda não virou
campo de batalha, não. Só de
quando em quando uns assobios
à Católica e outras do género, as
chamadas "pindéricas" do meio.
A Faculdade de Direito, essa,
está isenta de qualquer
represália. Face ao "Escritório
de Advogados, etc. e tal ... ",
Letras, pura e simplesmente, gri-
ta mais alto, abstraindo da cor
única azul para todos os cursos,
excepto o de Geografia, privile-
giado com grená, não se sabe
bem porquê... Glo balmen te,
pode dizer-seque todas as Facul-
dades, com as suas fitas multi-
colores formaram uma bela uni-
dade' dando harmonia ao espec-
táculo. Resumindo e concluindo:
o que sobra da Missa de Benção
das Fitas, perdão, dos Finalistas?
Não, não são as palavras do
substituto do Cardeal, com certe-
za. Essas esquecem-se com a
folia da hora. São estas fotogra-
fias que nos ficam
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impressas na memória e que nos fazem
parar no tempo, contemplar narcisica-
mente a nossa obra, obra de todos nós,
em que eu/tu estivemos presentes, e que
nos abraçámos e admirámos, desejando
que todos estes protagonismos se per-
petuem pela vida fora. Algo de muito in-
certo espera agora o Finalista: como vai
ser daqui para a frente? Conseguirei ar-
ranjar emprego? O que é que eu vou fazer
na vida?

Seja como for, não me arrependo em
nada deste percurso acadêmico que, ain-
da que algumas vezes me fizesse encon-
trar pelo caminho alguns "pedre-
gulhos", me fez ver que além desse ca-
minho, existe outro com pedras mais
pequenas ou mais liso que o anterior. E
ainda bem que assim foi! Por isso, caloi-
ro: onde quer que te encontres, perdido
na selva universitária, espero que este
testemunho te conduza a outros ca-
minhos e que, faças o que fizeres, não
desesperes, porque a "vida (académica)
são só dois dias" e com sorte e com um
bocadinho de esforço, nem sentes que os
4 anos passam por ti num instante que
quase te apetece repetir tudo outra vez.
Este artigo não pretendeu denegrir, de
modo algum, a celebração acima indica-
da. Mas, convenhamos, "a tradição já não
é o que era ... " Para a próxima, caloiro,
vamos é ao Arraial, que a malta está farta
do nó da gravata ...

Fazedores de Letras
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"E nesta cerimónia que tem por nome
Benção das Fitas, nome que provo-
ca perplexidade, que alguns se de-
param com um relativo e aparente
paradoxo que consiste no seguinte:
"para quê benzer uma fita que se vai
queimar?" Para solucionar este sim-
ples imbróglio, há duas tentativas de
resolução: 1º) Só realiza a Queima
das Fitas quem quer (opcional, pois);
2º) A Missa de Benção dirige-se não
às fitas em si, representativas de cada
curso ou Faculdade, mas sim aos seus
portadores, ou seja, aos Finalistas
Universitários. Afinal, nenhuma fita
constrói milénios ... Como finalista
que sou e porque o momento final
não é exactamente o Fim Final da
vida académica, mas antes o Princí-
pio do Fim, orgulhei-me de mim mes-
ma por ter presenciado este momen-
to único, que marcou decisivamente
uma etapa da minha vida, bem como
a de todos os colegas que comigo es-
tiveram nesse dia. E fazendo jus ao
adágio "A união faz a força", a equi-

"pa de Letras saiu-se muito bem. E
ouvi-los a cada momento a dar vivas
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a Letras e a saltar ao som daquele
trautear: "E quem não salta, não
é de Letras!" E todos foram de
Letras nesse dia aos portões da
Casa. Mas a Alameda não virou
campo de batalha, não. Só de
quando em quando uns assobios
à Católica e outras do género, as
chamadas "pindéricas" do meio.
A Faculdade de Direito, essa,
está isenta de qualq uer
represália. Face ao "Escritório
de Advogados, etc. e tal ... ",
Letras, pura e simplesmente, gri-
ta mais alto, abstraindo da cor
única azul para todos os cursos,
excepto o de Geografia, privile-
giado com grená, não se sabe
bem porquê ... Globalmente,
pode dizer-se que todas as Facul-
dades, com as suas fitas multi-
colores formaram uma bela uni-
dade' dando harmonia ao espec-
táculo. Resumindo e concluindo:
o que sobra da Missa de Benção
das Fitas, perdão, dos Finalistas?
Não, não são as palavras do
substituto do Cardeal, com certe-
za. Essas esquecem-se com a
folia da hora. São estas fotogra-
fias que nos ficam
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impressas na memória e que nos fazem
parar no tempo, contemplar narcisica-
mente a nossa obra, obra de todos nós,
em que eu/tu estivemos presentes, e que
nos abraçámos e admirámos, desejando
que todos estes protagonismos se per-
petuem pela vida fora. Algo de muito in-
certo espera agora o Finalista: como vai
ser daqui para a frente? Conseguirei ar-
ranjar emprego? O que é que eu vou fazer
na vida?

Seja como for, não me arrependo em
nada deste percurso académico que, ain-
da que algumas vezes me fizesse encon-
trar pelo caminho alguns "pedre-
gulhos", me fez ver que além desse ca-
minho, existe outro com pedras mais
pequenas ou mais liso que o anterior. E
ainda bem que assim foi! Por isso, caloi-
ro: onde quer que te encontres, perdido
na selva universitária, espero que este
testemunho te conduza a outros ca-
minhos e que, faças o que fizeres, não
desesperes, porque a "vida (académica)
são só dois dias" e com sorte e com um
bocadinho de esforço, nem sentes que os
4 anos passam por ti num instante que
quase te apetece repetir tudo outra vez.
Este artigo não pretendeu denegrir, de
modo algum, a celebração acima indica-
da. Mas, convenhamos, "a tradição já não
é o que era ... " Para a próxima, caloiro,
vamos é ao Arraial, que a malta está farta
do nó da gravata ...

Fazedores de Letras
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