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Editorial
I

E de repente ...

Uma fotografia tem duas dimensões, o écran de televisão também, nem um nem
outro podem ser percorridos. De um ao outro lado da rua, curvados ou arqueados,
pés a empurrarem uma parede e a cabeça apoiada. à parede da frente, os cadáveres
negros e inchados por sobre os quais tinha de saltar eram, todos eles, palestinianos
e libaneses. Para mim, como para o resto da população existente, a circulação em
Chatila e Sabra mais se parecia com o jogo do eixo. Às vezes, até uma criança pode
bloquear uma rua, de tão estreitas, delgadas mesmo, que as ruas são, e tão numero-
sos os mortos r ..] Desenrolara-se ali uma festa bárbara: raiva, embriaguês, dan-
ças, cantos, pragas, queixas, gemidos, em honra dos espreitas que se riam no último
andar do hospital de Acca. [Jean Genet, Quatro Horas em Chatila, trad. Luiza Neto
Jorge]

Este é um número multicultural. A nos-
sa redacção do tamanho da faculdade to-
mou vantagem da total liberdade temática
que lhe é concedida, uniu-se em conspira-
ção e preparou-nos este incidente: chega-
ram-nos às mãos artigos sobre árabes e ju-
deus, bascos e espanhóis, tibetanos e chine-
ses, timorenses. Como se vê por esta lista,
não é na harmonia das cores unidas da
Benetton (tema de outro texto) que se vive
actualmente. Fala-se neste jornal de opri-
midos e opressores, do direito à auto-deter-
minação e à diferença, da questão muito
delicada da luta armada, de violações dos
direitos humanos. Quisemos neste editorial
fazer com que o leitor não passasse os olhos
por estas páginas impunemente.

Muito mais papel seria preciso parafa-
lar dos Balcãs, da África Francófona, das
Américas, de outros confins do Império
Indonésio, Porque a chacina da Argélia não
é mais do que a face visível de todos os cri-
mes silenciosos que continuam a ser come-
tidos.
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Coloca-se a questão prática de poucos
colegas saberem como podem de alguma
forma contribuir para a realização do jor-
nal.

Antes de mais, umjomal precisa de tex-
tos e este está receptivo a qualquer propos-
ta. Não, não é necessário convite formal,
nem conhecer as supostas pessoas certas .
nem não se dar com supostas pessoas erra-
das: basta entregar uma disquete na Asso-
ciação de Estudantes (AE.) ou enviar o texto
via Internet. E, depois de entregue o texto,
não resta apenas esperar que seja editado

ou mandar o jornal às urtigas. Pouco tem-
po depois do Último Dia para Entrega de
Textos, juntamente com as disquetes a ser
devolvidas, serão deixadas na AE. peque-
nas anotações aos autores com os motivos
de uma eventual não publicação ou infor-
mando o autor de que o texto continuará
em apreciação.

Pormenor importante: quem nos entre-
gar textos deve - apesar de não ser obriga-
tório - preencher uma Ficha de Contacto do
jornal (pedir na AE.). O contacto do autor
é de extrema utilidade para que se possa ti-
rar dúvidas sobre o artigo, ter a certeza de
que o autor concorda com correcções feitas,
convidá-lo a reformular partes do texto, etc.

Mas fazer um jornal académico não é
apenas escrever textos: é uma actividade não
muito diversa da de qualquer núcleo cultu-
ral. Desde colar cartazes, fazer o tratamen-
to informático dos textos e garantir a distri-
buição do jornal, passando por elaborar o
grafismo de cada número, por manter a edi-
ção e os contactos via Internet, por organi-
zar ficheiros e arquivos e por tentar desen-
cantar financiamentos, até enviar cartas e
faxes, gerir recursos humanos, manter con-
tactos institucionais e de relações públicas:
não falta nem quantidade nem variedade de
trabalho. Assim, se quiseres pertencer ao
Grupo de Trabalho de Os Fazedores de Le-
tras e colaborar de forma permanente ou
ocasional, deixa o teu contacto na A.E.

Na A.E. estará uma pasta com todos os
artigos já entregues: qualquer aluno pode
lê-los e deixar a sua opinião - assinada - no
topo da primeira página (gosto, não gosto,
talvez sim, talvez não ...) Mais informações
sobre o funcionamento do jornal estão dis-
poníveis através dos cartazes que afixare-
mos junto às nossas instalações (no Bar
Novo).
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Jornadas dasArtes e LínguasVivas
- de 17 a 19 de Fevereiro.

organizadas pelo UNIL, Grupo Universi-
tário de Investigação em Línguas Vivas.

Exposição dos trabalhos participantes no
concurso de Artes e Textos e de trabalhos
de outros docentes. De 16a 20 de Feverei-
ro, na Sala de Exposições.

Ciclo de-cinema em várias línguas, dia 17
de Fevereiro.

Conferências e workshops, com a partici-
pação de especialistas estrangeiros como
Annette Richard (Universidade Católica de
Angers), Alberto Barrera- Vidal (Universi-
dade de Liége), Roger Gower, David
Cranmer, e de dois especialistas espanhóis
a confirmar. 19 de Fevereiro.

Entrega dos prêmios do concurso de
Artes e Textos. Actividades de animação
(leituras, teatro, canto), a cargo de estu-
dantes e docentes. 19 de Fevereiro, Sala
de Exposições.

o Confl itoLinguística naGaliza
- Conferência de Prof. Dr. Elias Torres

Feijó e de Prof. Dr. Henrique Monteagudo,
seguida de debate. Organizado por Os
Faredores de Letras, com o apoio da Cáte-
dra de Estudos Galegos da Faculdde de Le-
tras da Universidde de Lisboa. 19de Feve-
reiro, Anfiteatro lI, 16:00.

A r t e c apresenta:

GERAÇÃO "DESEN-RASCA" ou Deixei.
de Acreditar em Deus Desde que fui com

a minha Avó a Fátima de 30 de Janeiro a
7 de Março. 5as, 6as , e Sábados às 21h15

no Bar Novo da Faculdade de Letras de
Lisboa. Reservas pelo telefone: 7990530

Fórum GrupoLiterário
Encontros sobre poesia e outras escritas.
Este grupo procura também novos valores
com vista à edição de uma Antologia Perió-
dica.
Sextas- feiras - 14:30 - Pavilhão Novo -
(junto ao bar).

ELEIÇOES
Atenção! Nos dias 16,17 e 18de Fevereiro
haverá ELEIÇÕES para a Associação de
Estudantes, Assembleia de Representantes
e Comissões Pedagógicas. O teu voto é im-
portante. PARTICIPA.

Colabora.
em Os Fazedores de Letras: entrega o teu

texto em disquete na Associação de Estu-
dantes. O tema é livre.

Para mais e mais actualizadasinformaçõesJ
consultar a secção de notícias da edição na
Internet de Os Faredores de Letras.
Nota: Informações para a Agenda devem ser entre-
gues na Associação de Estudantes ao cuidado da Di-
recção de Relações Institucionais de Os Fazedores
de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações
posteriores ao fecho de edição.

Alunos de Letras recém-ligados à Internet:
para uma navegação humanística sem meter água é
obrigatória a visita ao site de Os Fazedores de Le-
tras (http://www.terravista.pt/Guincho/1036/).Na
página Navegar em Letras encontram-se endere-
ços dos melhores sites científicos, artísticos e
Iúdicos da área das humanidades.



Entrevista.conduzida por Carlos.Moreira.João CO!1vaneim e Pedm Barros
Fotografias de João Couvaneiro e Pedro Barros
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V irgillo Meira Soares, Reitor da Universidade de
Lisboa, é o nosso entrevistado. Pretendemos aci-
ma de tudo fazer um balanço da sua actividade

durante os 12 anos em que dirigiu os destinos da UL.
A sua ascenção, se nos é permitida a expressão, foi
meteórica. Formou-se no Instituto Superior Técnico, onde
se licenciou, doutorou e deu aulas. Foi Director Geral e
Secretário de Estado do Ensino Superior. Em 1980 en-
troupara a Faculdade de Ciências e em 1986 candidatou-
se ao lugar de Reitor da UL.
Passou por dois períodos governativos, lidou com cinco
Ministros da Educação. Na hora da saída, quisemos sa-
ber o que se fez e o que o que ficou por fazer.

Os Relatórios de avaliação da
Associação das Universidades
Europeias e o Relatório de
Auto-Avaliação dizem que a
UL é mais uma federação de
Faculdades do que uma Uni-
versidade. Quer comentar?
- Eu próprio sou contra esse fe-
deralismo. No meu discurso de
abertura deste ano académico
afirmei que a UL sempre foi

uma federação. Mas apesar da
descentralização, hoje trabalha-
se mais em conjunto do que an-
tes. Seria bom que se fizesse
mais e que se começasse pela
interdisciplinaridade. Porque
existem órgãos da UL que fun-
cionam mal, umas vezes por ra-
zões políticas, outras por razões
de interesses pessoais, de
capelinhas ...

Essa ideia pode levar-nos para
a questão da autonomia da
universidade. Com o actual
Governo, a plena autonomia
que tem reivindicado é viável?
- Quando se fala em plena auto-
nomia, não se pode misturá-la
com independência. Tenho-a
visto desrespeitada fundamen-
talmente na gestão de pessoal e
financeira. Desde que saiu a lei
da autonomia, as guerras têm
sido permanentes com os dife-
rentes ministérios. Com este úl-
timo conseguiu-se, até agora, a
publicação de um decreto que
flexibiliza mais a gestão fman-
ceira e de pessoal. Por outro
lado, do ponto de vista científi-
co, a UL tem muito pouco di-
nheiro para investigação. Aliás,
ele é absorvido na sua maior
parte pelo pessoal...
Desse orçamento, 85% é para
despesas de pessoal docente e
funcionários ••.
- Exacto! Os orçamentos são fei-
tos com base numa fórmula e em
ratios professores/alunos: nós
estamos acima dos valores reco-
mendados pelo Ministério da
Educação (ME), daí que uma
boa parte do dinheiro para a in-
vestigação não chegue ao seu
destino. Mesmo assim, o dinhei-
ro não chegava. Perante isso, a
UL está a ser financiada pelo
Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT) através de
centros universitários, não ten-
do uma palavra a dizer sobre os
projectos de investigação. Pela
primeira vez, no ano passado,
criaram-se projectos a nível da
Universidade. Foi pouco dinhei-
ro mas foi um princípio, dando-
se preferência aos projectos
interdisciplinares.

Considera útil promover-se, ao
nível administrativo, alguma
centralização para optimizar
os recursos existentes?
- Deve-se começar a pensar nis-
so, porque a Universidade, para
poupar dinheiro, tem de repen-
sar-se a si própria. Por saber que
me ia embora, pedi que esta ava-
liação fosse feita. Qualquer dos
dois candidatos tem neste mo-
mento na mão um diagnóstico
completo. Foram poucas e pon-
tuais as reclamações sobre o que
foi escrito. Os candidatos têm
um bom meio para desenvolve-
rem trabalho, porque as partes
difíceis da administração já fo-
ram ultrapassadas.
E já que fala dos candidatos,
quer fazer algum comentário
sobre eles?

• - Como deve imaginar, seria a
última coisa que eu faria. O meu
papel fundamental é manter
toda a isenção.
Em relação à candidata Pro-
fessora Doutora Maria José
Miranda, actualmente Vice-
Reitora, não se pode interpre-
tar que está a passar o teste-
munho?
- Não. É evidente que a Vice-
Reitora está muito ligada a mim,
mas não esqueça que o profes-
sor Barata Moura tem colabo-
rado comigo em muitas outras
coisas e foi aqui Pró-Reitor.

Há boa investiga-
ção dentro da
UL; tenho a
mínima dúvida.
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o relatório refere que a UL
está cada vez mais parecida
com as escolas ...
- É absolutamente verdade. Ali-
ás, isto não acontece só em Por-
tugal. É uma tendência que se
vem espalhando cada vez mais,
na Europa, devido ao aumento
do número de alunos. Não é por
acaso que muitas vezes se fala,
em órgãos internacionais, e fico
furioso, em Universidades mais
viradas para o ensino e outras
mais viradas para a investiga-
ção. Não posso entender isto e
reajo, porque uma coisa e outra
não são dissociáveis. Então, cri-
em-se instituições que não têm
investigação e são só ensino.
Há, uas faculdades, investiga-
ção coucertada com objectivos
comuns à UL?
- Não, não há. Há boa investi-
gação dentro da UL, não tenho
a mínima dúvida. Foi feita uma
avaliação à investigação pelo
MCT e os resultados foram
encorajadores. Mas como ain-
vestigação é financiada por fora,
nós não a controlamos. No en-
tanto, não vejo o perigo de a UL
se transformar apenas numa es-
cola, não gosto é de ver o dinhei-
ro da investigação, por um lado,
e o dinheiro do ensino, por ou-
tro, considerados como tal. Não
me importo que venha tudo do
mesmo sítio e que me digam que
há uma parte que deveria ir para
a investigação. Agora 9 que
acontece é que o ME trata do
ensino e o MCT trata da inves-
tigação, quando elas se interli-
gam necessariamente.
Essa ideia pode remeter-nos
para a questão da alteração à
lei de bases, que lançou muita
polémica ...
- Não vejo grande gravidade

nessa alteração, porque ou as
universidades são melhores e os
seus licenciados se impõem, ou
não são. E aí, não vejo do que
devem ter medo as universida-
des. Neste momento, tem de
haver condições para que um
presidente de uma escola supe-
rior de educação possa dar licen-
ciaturas em ensino que permi-
tam dar aulas no secundário.
Mas não considera, quando há
problemas financeiros e de
qualidade na Universidade e
nos Politécnicos, que se trata
de uma atitude precipitada
não se ter avançado primeiro
na tentativa de solução desses
problemas? É quase uin dado
adquirido que a grande maio-

ria dos poli técnicos não têm
condições ...
- Se não têm não podem dar ...
Onde é que está o problema? As
leis anteriores permitiam que os
politécnicos se associassem com
universidades para darem essas'
licenciaturas. Isto só vem clari-
ficar um pouco mais, não estou
a dizer que seja a melhor solu-
ção ...
A posição do CRUP era total-
mente contra em relação ao 3°
artigo ...
- Estou a dar uma opinião pes-
soal, não quer dizer que não
apoie a posição do CRUP. Na
sua pureza, acho que a posição
do CRUP está correcta. Olhan- .
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do para a prática, se as univer-
sidades são melhores não têm
nada a recear. Ao que eu reajo é
a este corporativismo das uni-
versidades. Porque se se disser
que nós somos os que estamos
melhor preparados, até podemos
aceitar que sim, seremos nós a
preparar professores.

Qual é a sua posição face à lei
do financiamento do Ensino
Superior?
- A lei do financiamento tem
sido reduzida a duas coisas: às
propinas e à acção social esco-

.Iar, Acho que é demasiado re-
dutor olhar para ela dessa ma-
neira. Eu diria que os princípi-
os que tem por trás fazem dela
uma boa lei. O triângulo que o
Ministro definiu está muito bem
definido, está muito certo não
termos de fazer acção social es-
colar dentro das universidades.
O problema das propinas colo-
ca-se mais por razões políticas
do que por outra coisa. São op-
ções que cada um tem, e a op-
ção política do governo foi in-
troduzir uma propina que não é
muito alta em comparação com
os países europeus que as têm.
Acho que não foi mau indexar
esse valor a qualquer coisa, neste
caso ao ordenado mínimo. Tam-
bém o conceito que está por de-
trás da acção social é correcto.
Não é a lei em si que me causa
insatisfação, o que me incomo-
da é a sua aplicação. O primei-
ro resultado que a lei teve foi o
pagamento das propinas, aliado



ao efeito perverso relativo ao or-
çamento para 1998. Se não foi
efeito, parece ...
Com a actual lei das propinas
não é mais injusto pagarem
todos o mesmo?
- Não, exactamente por isso.
Antigamente, as universidades
estavam transformadas em re-
partições de finanças. Nós pe-
díamos a cópia do IRS e fazía-
mos as contas. Agora todos pa-
gam o mesmo. Os estudantes
têm usado o argumento do estu-
dante-bolseiro de forma, aparen-
temente, demagógica: este rece-
be o valor da propina sobre a
bolsa. O que está mal é a base
do cálculo da bolsa. Mesmo as-
sim, está melhor do que aquilo
que saiu da Assembleia da Re-
pública. Mas o estudante-
bolseiro recebe o dinheiro da

propina. Estamos a falar de 56
contos, um salário mínimo na- .
cional por ano. Quando a lei de
1941 foi posta em prática, era
duas vezes um salário médio
mensal. Se fizermos as contas,
a propina é muito menor do que
há 20, 30 anos.
Mas há 20 anos quemé que
estudava?
- Certo ...mas estamos a falar de
5670$00 por mês.
Afirmou ao Diário de Notícias
que a propina única é
inconstitucional ..•
- ... Na altura alguém levantou
uma questão ... foi dentro de um
determinado contexto ... já foi há
muito tempo ... lembro-me de o
ter dito ... sei que foi dentro de
um contexto ...
Sim, mas afirma que é
inconstitucional, e nisto não há

coutextos ...
Não me lembro do argumento ....
Segundo' o critério de justiça
social, quem ganha mais tem
uma maior tributação nos im-
postos. Não acha que estabe-
lecer o mesmo valor para toda
a gente é injusto?
- O serviço é o mesmo. Numa
relação entre a universidade e o
estudante, se o serviço é o mes-
mo, paga-se o mesmo. Há de-
pois outra relação entre o cida-
dão e o estado. Aí é que o pro-
blema tem de ser resolvido.
Passou por dois governos, de
Cavaco Silva e de António
Guterres, conviveu com cinco
ministros da educação. Com
quem se deu melhor?
- Devo dizer que tive uma rela-
ção menos satisfatória - não quer
dizer que tenha sido má, mas
também não foi muito boa - com
o Ministro Roberto Carneiro;
com o João de Deus Pinheiro
tive sempre boas relações, com
o Couto dos Santos também, ali-
ás tinha sido meu aluno; o
Diamantino Durão também,
mesmo com o pouco tempo que
lá esteve; com a Dr' Manuela
Ferreira Leite as relações foram

, mais institucionais. Aos outros
conhecia-os todos. Com este
ministro dou-me bem, conheço-
o há muitos anos. Porém, o fac-
to de eu me dar bem com os
ministros não significa que te-
nha de estar calado e não dizer
o que penso. Enquanto eu aqui
estiver, o meu trabalho na UL
está acima de tudo.
Constou durante algum tem-
po que era um emissário do PS
na UL. ..
- É mentira. Nunca o PS me pe-
diu absolutamente nada dentro
da UL. Aliás, não sou militante
doPS.
Hoje em dia isso já não é ne-
cessário ...
- [risos] Sim, mas isto já vem

de há muitos anos. Nunca fui
emissário do PS, mas quando o
governo era PSD tudo o que dis-
sesse seria considerado oposi-
ção. Agora não, é uma crítica.
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Em 1996 quando diz, no seu
discurso, que a UL teve um au-
mento orçamental digno des-
se nome estava a fazer uma
operação de charme?
- Não. No ano de 1996, o dinhei-
ro que foi para a universidade
ou, pelo menos, para a nossa foi
satisfatório comparado com o
que vinha no passado.
E nada disso foi negociado?
- Nada, palavra de honra que
não. Já no ano de 1997 a coisa
não foi tão fácil e eu digo mui-
tas vezes que fiz o milagre da
multiplicação dos pães: dei a
toda a gente e ninguém recla-
mou. No entanto, não tivemos
um tostão de aumento. De 97

, para 98 já reagi muito fortemen-
te, não gostei e não gosto e acho
que as universidades estão a ser
prejudicadas. Os comunicados
que vêm do ME dizem o con-
trário e eu digo isto.
Falou neste discurso (1998)
do facto de ter havido
algumas coisas por fazer ...
- Muitas ...
Em relação ao edifício do
biénio da FL?
- Não considero essa situação
como uma derrota da minha
política. Neste momento nós te-
mos o dinheiro, temos tudo
pronto, estamos só à espera de
uma autorização do Conselho de
Ministros que, em princípio,
virá.
O caso da editora da UL.~. -
- Foi feita mas fechou: dava pre-
juízo. Hoje talvez pudesse ser
viável. Na altura (1987/88) a
maleabilidade era muito peque-
na, as receitas próprias eram
poucas e não havia meios. Não
consegui resolver o problema da



segurança no Campus, estamos
em negociações com o Ministé-
rio da Administração Interna.
Vai duplicar o número de ca-
mas nas residências no ano de
1998. Como?
- Não, irá duplicar a partir de
1998 porque o terreno já está
comprado - na zona da Exp098
- mas só podemos construir
quando acabar a Expo.
Quais são, na sua opinião, os
principais problemas da FL e
que forma têm de ser resolvi-
dos?
- As relações entre a reitoria e a
FL têm sido sempre muito boas.
Os problemas são orçamentais
(e de falta de espaço: mas o pro-
jecto de ampliação está em cur-
so). Os orçamentos são sempre
curtos. Mas, por outro lado - e
gosto sempre de sublinhar isto -
de acordo com os ratios defini-
dos pelo ME, a FL está com ex-
cesso de pessoal docente. Tem
de se tirar dinheiro do orçamen-
to geral da UL para a FL cobrir
os vencimentos das pessoas. É
evidente que não basta cobrir os
vencimentos, a FL precisa de
mais dinheiro e, assim, acaba
por sair prejudicada por não se
lhe poder dar tudo o que deve-
ria ter em condições normais.
Um outro problema é que gos-
taria de ver uma maior presen-
ça dos professores dentro da
Faculdade. Mas o que é verda-
de é que para estarem lá têm de
ter condições. Muitas vezes,
quando quero falar com um pro-
fessor da FL não o encontro lá,
encontro-o em casa a trabalhar.
Não estou a falar de dar aulas
noutro sítio qualquer ou de não
estar a trabalhar, mas o único
sítio com condições é em casa.
Continua a ser um grande pro-
blema o facto de haver profes-
sores a não cumprirem o seu
horário de trabalho porque es-
tão nas privadas?
- Sim, continua. Eu não acho
mal que as pessoas possam dar
aulas numa universidade priva-
da, mas só em determinadas
condições. E não querem acei-
tar essas condições porque não
querem ser controladas. Se te-

nho um docente que está a tem-
po inteiro (tem por lei de dar 35
horas de serviço para a sua fa-
culdade) e usa essas horas de
serviço para dar aulas noutro sí-
tio, quem perde é a faculdade.

[A invasao da
Reitoria] é con-
denável a todos
os títulos.
Dizem os relatórios que há
problemas de comunicação
entre a reitoria e os alunos e
que as suas opiniões em rela-
ção ao destino da UL não são
levadas em conta ...

. - Há informação, as pessoas é
que não têm o hábito de ser in-
formadas, e a muitas delas nem
lhes convém. Esse é um proble-
ma que tem de ser resolvido es-
timulando as pessoas à partici-
pação. Quando se manda uma
coisa para as faculdades e as pes-
soas dizem que não conhecem é
porque internamente a comuni-
cação não funciona. Mando
muita coisa para as Associações
de Estudantes e depois os estu-
dantes vêm dizer que não tive-
ram conhecimento. Relativa-
mente àquilo que os estudantes
dizem não posso estar mais de
acordo. Isto implica uma nova
cultura de qualidade nos própri-
os docentes. Por isso é que digo
que a UL tem de desenvolver um
plano estratégico.
A ausência de um plano estra-
tégico global para a UL faz
com que não se saiba muito
bem qual vai ser o seu futuro ...
- Como já disse há pouco, a par-
ticipação é fundamental. Não se
pode fazer um plano estratégi-
co sem a participação dós. acto-
res envolvidos. Como é que nós
vamos garantir que o nosso en-
sino é de qualidade? Se calhar
até tem sido, mas não temos tido
meios para verificar isso. Não
basta dizer que somos bons.
Antigamente era fácil, hoje te-
mos de provar.
Agora que está de saída, o que

acha que vai acontecer à UL?
- Se este estado de coisas, este
divórcio entre as faculdades con-

. tinuar, ela perde todas as opor-
tunidades. Não faz sentido que
tenhamos uma Faculdade de
Farmácia, Ciências e Medicina
todas a dar química. Acaba por
ser um desperdício de dinheiro
e não promove a
intercolaboração entre faculda-
des.
E depois da reitoria?
- Vou descansar. Vou voltar à
minha faculdade. No âmbito da
Fundação das Universidades
Portuguesas criámos um centro
de investigação sobre políticas
de Ensino Superior onde irei
colaborar. Depois vou continu-
ar a fazer avaliações de univer-
sidades.
Teve algum convite para ocu-
par algum cargo político?
- Não. Não digo que, se houver
algum que me agrade, não acei-
te, mas também não ando à pro-
cura deles. Não tenho ambições
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políticas neste momento. Não
quero dizer que daqui a 5, 10
anos não venha a ter.
Gostaria de ser Ministro da
Educação?
- Não.
Para terminar e pegando na
última invasão da reitoria
(teve várias diga-se): falou em
suicídio político por parte dos
estudantes. O que quis dizer
com isso?
- Os estudantes não conseguem
que a sua opinião seja aceite
quando optam por acções daque-
las. É condenável a todos os tí-
tulos. O que é que os estudantes
ganharam? Perderam. Toda a
gente viu que estávamos numa
cerimónia completamente pací-
fica. Foi um acto gratuito de
puro suicídio político. A inva-
são de uma cerimónia que não
tinha nada de político para de-
fender uma posição política con-
tra uma lei é necessariamente
condenada. E perguntem se as
pessoas gostaram .•



As Cores da
.Discórdia

.Carlos Moreira

Todas as grandes verdades começam como blasfémias.
George Bernard Shaw (1856-1950)

Estafrase do famoso e polémico
dramaturgo irlandês Bernard Shaw
, um excelente exemplo de como

se pode caracterizar a publicidade da
multinacional transalpina United Colors
Of Benetton. Desde o longínquo ano de
1984 que as campanhas publicitárias des-
ta empresa têm coleccionado prémios e
controvérsia.

Mais do que um foco de polémica,
esta estratégia serve quer os interesses co-
merciais da UCB, inerentes ao mercado
mundial em que se inserem as grandes
empresas, quer a manifesta vontade da
própria companhia em estabelecer um pólo
de discussão social ao nível globaL Mais
do que uma mera campanha de propagan-
da comercial, os anúncios da UCB são,

. acima de tudo, uma expressão dos nossos
tempos. Através do seu impacto universal
conseguiram, ao longo dos anos, que a
atenção do público não se desvanecesse
por entre o nevoeiro da polémica. Sinal de
popularidade? Não. Sinal de qualidade.

Um dos grandes mentores, senão o
maior, de tal fenómeno é o fotógrafo

.Oliviero Toscani. Responsável pelas foto-
grafias dos outdoors publicitários que se
vêem espalhados de Lisboa a Moscovo,
um pouco por todo o mundo, Toscani é
um dos expoentes máximos da fotografia
publicitária mundiaL A sua paixão pela
publicidade está bem patente nas suas pa-
lavras: "A publicidade é a mais rica e po-
derosa forma de comunicação do mundo.
Nós necessitamos de ter imagens que fa-
çam as pessoas pensar e discutir."

Utilizando essa máxima, a nova es-
tratégia publicitária da UCB iniciou-se na
Primavera de 1984 com a campanha "All
The Colors OfThe World". Nela apareci-
am vários grupos de jovens de diversas
raças brincando e rindo em conjunto. Esta
campanha apareceu em 14 países, inici-
ando uma polémica na África do Sul, com

as publicações reservadas apenas aos
brancos a recusarem publicar as fotos onde
aparecessem brancos e negros em conjun-
to. Eram os dias do apartheid.

Em 1985 o tema da campanha já
não era apenas o da união das pessoas,
mas também o da união de países inimi-
gos. Fotos com as bandeiras da China e
dos E.U.A., Turquia e Grécia, Argentina
e Grã-Bretanha, apelavam simbolicamente
à paz. A utilização de cartazes ao longo
dos Champs-Elysées onde se viam duas
crianças negras a beijarem-se, uma envol-
vida na bandeira dos E.U.A. e outra na
bandeira da ex-URSS, provocou um co-
mentário do então presidente da URSS
Gorbatchov, por altura do seu encontro
com Mitterand em Paris: "Quem é que é
essa Benetton?". Se uma campanha pu-
blicitária, de uma pequena empresa têxtil
europeia, conseguiu provocar um mero co-
mentário do todo poderoso presidente da
ex-URSS, que efeito teria, então, na po-
pulação em geraL O esforço começava a
ser compensado.

Em 1986 os heróis eram um judeu
e um árabe segurando nas suas mãos o
mundo. Por outro lado, em 1988, seria a
vez de Marilyn Monroe e Joana dArc,
Leonardo da Vinci e Julius Caesar, Adão
e Eva darem uma imagem de diferentes
culturas e histórias. A imagem do seio nú
de Eva por entre um casaco de ganga foi
suficiente para escandalizar a facção mais
puritana da sociedade norte-americana.

No ano seguinte a controvérsia não
acabou, antes pelo contrário. A imagem
de uma mulher negra a amamentar um cri-
ança branca provocou a inesperada ira da
comunidade afro-americana que, na sua
opinião, achava que aquela imagem era
um modo de perpetuar o estereótipo vi-
gente da ama negra, relegada para um pa-
pel secundário na sociedade. Curiosamen-
te, esta foto foi a que mais prémios rece-
beu em toda a história da multinacional
italiana.

1991 f6i o ano mais fértil, em ter-
mos de polémica, com a subsequente no-
toriedade que os pólos de discussão ao ní-
vel dos mass-media trataram de acentuar.
As campanhas publicitárias realizadas
nesse ano provocariam a ira dos sectores
mais conservadores da sociedade ociden-
tal e da cultura orientaL
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A primeira, uma imagem de um ce-
mitério francês da la Guerra Mundial,
publicado no diário italiano Il Sole 24 Ore,
dias antes da eclosão da Guerra do Golfo,
teve a reacção esperada. A Giuri, um co-
mité regulador da publicidade transalpina,
baniu a publicação da campanha em cau-
sa. A imagem, após um furioso debate na
imprensa internacional, foi também proi-
bida na França, Alemanha e Grã-Bretanha.
A imagem de que uma sociedade pudesse
ver, cada vez que saísse à rua, a fotografia
de um cemitério de guerra, quando nesse
mesmo momento os seus filhos estavam
prestes a combater uma guerra
imprevisível, a milhares de quilómetros de
distância, não era, de modo algum, agra-
dável. Naturalmente, os governos euro-
peus baniram tal campanha, de modo a
não se fomentarem, dentro da sociedade,
focos de contestação à intervenção arma-
da no Médio Oriente.

A segunda, uma imagem de preser-
vativos fotografados sobre um fundo bran-
co, provocaria a censura da imprensa nor-
te-americana, que a consideraria como por-
nográfica, ao mesmo tempo que as cama-
das mais velhas das urbes italianas deplo-
ravam a campanha de entrega de preser-
vativos gratuitos em todas as lojas do gru-
po UCB. A utilização de uma fotografia
onde três crianças de raças diferentes mos-
travam a língua, demonstrando que são
iguais independentemente da raça, foi
proibida nos países árabes já que é proi-
bido a exposição pública de um orgão in-
terno do corpo humano.

No Outono desse mesmo ano, a fo-
tografia de uma freira a beijar um padre
foi, naturalmente, mal acolhida no seio da
igreja católica, mas mereceu um curioso
comentário de uma freira alemã: "Eu pen-
so que esta foto demonstra' um grande sen-
timento de ternura, serenidade e paz." Por
outro lado, a imagem de um recém nasci-
do, ainda com a corda umbilical ligada a
si, despoletou uma onda de controvérsia
sem precedentes. Em Itália os protestos
iniciaram-se na conservadora cidade de
Palermo, na Sicília, onde os orgãos do
governo local pediram a UCB.para retira-
rem as imagens que estavam colocadas por
toda a cidade. Em Milão, um placard de
770 metros quadrados, que é utilizado para
efeitos publicitários, foi vetado às campa-

nhas da UCB. Tal foi justificado com o
"excessivo impacto e a vulgaridade do
assunto". Posteriormente veio a condena-
ção pela Giurí e a companhia foi forçada
a retirar a fotografia do pequeno Giusy em
países como a França, Grã-Bretanha e Ir-
landa. Após a tempestade veio a bonan-
ça. A fotografia foigalardoada com o
prémio da Société Générale d"Affichage
e foi exibida no museu Baymans van
Beuningen em Roterdão, sob o tema: "A
maternidade ao longo dos séculos". A po-
liclínica de SantOrsola, em Bolonha, che-
gou a pedir uma cópia para afixar numa
das paredes da sua sala de parto.

Na Primavera de 1992, a campa-
nha 'lhe Shock Of Reality" evocava a
realidade obscura e macabra da natureza
humana, captada por repórteres fotográfi-
cos com todo o esplendor do melhor
fotojomalismo mundial. A imagem de um
homem com o vírus da SIDA, rodeado pela
sua farm1ia, momentos antes de falecer,
provocou um debate aceso sobre os limi-
tes da publicidade. A farrulia de David
Kirby, o activista da luta contra a SIDA
que foi retratado, declarou todo o seu apoio
a essa campanha por parte da UCB, de
modo a esta poder ser uma extensão do
trabalho que o seu filho defendia. Acusa-
ções de cinismo por parte da imprensa
mundial contra a UCB, levaram a BVP
(comissão que controla a publicidade em
França) a pedir aos mass-media que não
publicassem a imagem de Kirby e outra
onde estava retratado um mercenário afri-
cano que segurava numa mão a sua me-
tralhadora e na outra um osso humano.

Em Junho de 1993, Oliviero
Toscani foi convidado pelo festival de arte
contemporânea de Veneza a produzir uma
imagem para o pavilhão vanguardista des-
te certame. O resultado foi a utilização de
uma sala com 400 metros quadrados onde
estavam expostas fotografias de diversos
orgãos genitais. No dia da inauguração do
certame, o reputado diário francês
Libération publicou essa imagem, chocan-
do os seus habituais leitores. Nesse mes-
mo ano iniciou-se a campanha "HIV
POSITIVE" utilizando diversas partes do
corpo humano de um modo metafórico,
exemplificando, dessa forma, os diverso
canais por onde se poderia transmitir o
vírus da SIDA. No final de 1994 esta cam-

~
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panha ganharia o Enseigne d'or 94 para a
melhor campanha publicitária, oferecido
pela Associação dos Retalhistas France-
ses em Paris.

Com o eclodir da guerra na Bósnia,
em plena Europa, a imagem das roupas
ensanguentadas, pertença do soldado
Marinko Gagro, foi utilizada como o sím-
bolo da paz na fotografia de Oliviero
Toscani, onde estava inscrita uma frase,
em servo-croata, do pai de Marinko: "Eu,
Gojko Gagro, pai do falecido Marinko,
desejo que tudo o que resta do meu filho
seja usado para a paz e contra a guerra."
Esta terá sido a imagem que maior con-
senso despertou na sociedade europeia. O
choque transformou-se numa onda de so-
lidariedade para com as vitimas da guerra
na ex-Jugoslávia.

Após dois anos de relativa calma,
ao nível da polémica publicitária, a cam-
panha do Outono de 1996 demonstrava
que, a companhia não tinha adormecido
sobre os prémios e elogios que lhe tinham
sido atribuídos. A imagem de um cavalo
negro sobre uma égua branca mereceu um
comentário de Oliviero Toscani: "Os ca-
valos branco e negro da Benetton demons-
tram a espontaneidade da natureza no nos-
so mundo artificial onde nada é autêntico.
Por causa da nossa malícia, por vezes a
mente humana vê o mal no belo censu-
rando não só as expressões de liberdade
como, também, a vontade da criação. Os
cavalos da Benetton devolvem-nos a ino-
cência e a verdade, pois são belos e verda-
deiros. Tal leva-nos a pensar o que já es-
quecemos: o que é natural nunca será vul-
gar."

Em 13 anos de polémica publicitá-
ria, a VCB ajudou a conseguir o que mui-
tos milhões de pessoas e governos não
conseguiram: fomentar a discussão de as-
suntos muitas vezes esquecidos devido às
próprias barreiras sociais e culturais. Por-
nográfico, depreciativo, polémico, comer-
cial, vulgar, arrogante, xenófobo? Talvez.
Fica ao critério dos consumidores, em par-
ticular, e da sociedade, em geral, tal jul-
gamento. Pelo menos fica para a história
a certeza de que todos nós já falámos, pelo
menos uma vez, sobre uma campanha
publicitária da VCB. Para o bem e para o
mal. •
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Acerca do Confli·to
sraelo-Palestiniano

Megafonell

Muitos ainda não tomaram verdadeira consciência da realidade que
anima as populações do Próximo Oriente

Ultimamente,o uso mais ou menos
generalizado da kufiya, comum
mente designada de lenço ou cache-
col (ou ainda aquela-toalha-de-

mesa-que-o-Arafat-usa-sobre-a-cabeça), levan-
tou algumas acesas discussões nos corredores da
nossa faculdade. É que a dita indumentária está
habitualmente associada à intifada - "insurrei-
ção" -, nome por que se tomou conhecida a luta
armada contra a ocupação israelita da Palestina
(ainda que de início se referisse muito especifi-
camente à rebelião das classes empobrecidas da
cidade de Gaza em Dezembro de 1987); e, apa-
rentemente, a introdução desta peça no vestuá-
rio de alguns de nós fez suscitar uma certa polé-
mica junto de espíritos mais sensíveis. O assun-
to ganha ainda maior relevância quando enqua-
drado num contexto particularmente delicado,
como é o da actual situação diplomática do aglo-
merado de nações do corredor sírio-palestiniano.
Contudo, parece-me que muitos há que ainda não
tomaram verdadeira consciência da realidade que
anima as populações do Próximo Oriente. É a
pensar neles que nasce este texto.

Será muito fácil recorrer a argumentos his-
tóricos para justificar a legitimidade/ilegitimi-
dade do estabelecimento de um estado judaico
nas costas do Mediterrâneo Oriental. Mas a dis-
cussão não passa por aí: afinal, o país existe ofi-
cialmente desde 14 de Maio de 1948, dia em
que David Ben Gurion - um dos grandes nomes
do movimento sionista - proclamou a indepen-
dência do Estado de Israel, e as numerosas guer-
ras que a partir de então procuraram aiterar a
situação descambaram em rotundos fracassos. Ou
seja, passado meio século de uma atribulada pre-
sença política na Síria-Palestina, é pouco prová-
vel que a implantação israelita desapareça do
dia para a noite - especialmente se tivermos em
conta que os EUA sempre foram o seu aliado
mais poderoso, e um país com profundas
conotações emocionais para a maioria dos sio-
nistas (ainda hoje é assustador o poder que o
lobby judaico exerce na sociedade norte-ameri-
cana). Para todos os efeitos, a animosidade que
caracteriza o comportamento das populações
daquela área geográfica resulta não da criação

do estado judaico, mas sim daquilo que ela re-
presenta para o universo árabe: uma humilha-
ção face à política desinteressada do Ocidente -
primeiro a Inglaterra e depois os EUA - após a I
Guerra Mundial, que adiou indefinidamente o
sonho de auto-determinação palestiniana, As nu-
merosas vagas de imigração (Aliya) de Judeus
nas imediações da TI Guerra Mundial ajudaram
a preparar o estabelecimento derradeiro, sob o

Desenho de Jorge Pinheiro para "Q~atro horas em Ch~::;" I
de Jean Genet, ed.O Qiro do Dia

olhar condescendente dos Aliados. As atrocida-
des cometidas durante o holocausto solidifica-
ram as aspirações judaicas perante a opinião pú-
blica, e o·processo tomou-se irreversível.

O grande problema surge com o contra-
ataque militar das forças israelitas que foram res-
ponsáveis pela ocupação do Sinai, Jordânia Oci-
dental e Montes Golam no decorrer da Guerra
dos Seis Dias (5-10 de Junho de 1967) e pela
sangrenta invasão do Líbano (1978-1983). As
derrotas sucessivas das tropas dos países árabes
serviram para denunciar definitivamente a su-
perioridade bélica de Israel sobre a ineficácia
militar das ofensivas adversárias. Era agora a
vez da guerrilha e dos grupos terroristas.

Não se pretende aqui defender os massa-
cres que têm assolado o seio da comunidade ju-
daica durante as últimas décadas. Mas embora
os fins não justifiquem os meios, a verdade é
que se os meios contribuirem para a
concretização dos fins, ninguém poderá duvidar
do sucesso da empresa. E grande parte do ódio
que os grupos terroristas palestinianos sugerem
junto do comum dos ocidentais resulta mais da
inimizade ancestral com que este último apren-
deu a julgar o selvagem muçulmano do que das
consequências dos próprios atentados. O terro-
rismo não é novidade na Europa, antes pelo con-
trário; e o Ramas é tanto o braço armado da OLP
quanto o IRA o é em relação ao Sinn Féin ou a
ETA em relação ao Herri Batasuna, Os precon-
ceitos de parte a parte levaram a que o mundo
árabe actue em bloco contra o velho inimigo cris-
tão, mesmo quando as circunstâncias favorecem
a divisão entre as diversas nações (recorde-se o
comportamento hesitante e ambíguo de Yasir
Arafat durante a Guerra do Golfo). Para além do
mais, a maioria dos israelitas é descendente de
Judeus europeus e americanos, o que não deixa
de sensibilizar os espectadores do Ocidente, que
se sentem assim remotamente familiarizados com
as vítimas do fantasma do fundamentalismo
islâmico,

Não posso esconder que não seja arabófilo.
Todavia, quem poderá contestar o esforço paci-
fista de Shimon Peres e Izhak Ràbin (assassina-
do a 4 de Novembro de 1995 em Telavive por
Yigar Amir, militante do grupo judeu ortodoxo
radical Eyal)? O novo governo conservador de
Benjamin Netanyahu tudo fez para pôr em cau-
sa o processo de paz e provocar distúrbios nos
territórios ocupados da Palestina. Obviamente,
a reacção da resistência árabe não se fez esperar
e o sangue não cessa de jorrar na Terra Santa à
medida que se estabelecem novos colonatos ju-
deus. Mas até aos acordos de 1999 muitas águas
mais passarão pelo rio Jordão; e ao que parece,
o presidente dos EUA - que, quer queiramos quer
não, continua a comportar-se como o polícia do
mundo - não anda lá muito satisfeito com as
políticas de Netanyahu, Pelo menos é o que cons-
ta.. .•



EuskalHerria
País Basco. Indissociável na

mente da maioria dos portu-
gueses da sigla ETA. Terá

razão de ser?
Uma breve incursão pela

História desta nação, encravada nos
Pirinéus, entre espanhóis e franceses,
revela-nos alguns dados fu1crais para
a compreensão do actual problema
nesta região. A começar pela língua, o
euskera (idoma de origem desconhe-
cida, provavelmente remontante ao
Neolítico), existem uma série de
características culturais únicas, que se
mantêm quase intactas, arreigadas a
este povo.

Ao longo dos tempos, vemos
estes montanheses a combater eficaz-
mente todas as tentativas de submis-
são sobre eles impostas. Mesmo
aquando da integração do País Basco
na coroa de Leão e Castela, a sua
autonomia era notória, fruto do
sentimento de independência dos
bascos. Com a abolição dos fueros no
século passado e com 0 seguimento
franquista a reprimir implacavelmen-
te toda e qualquer aspiração
independentista, cresce e ganha
sentido e relevância a luta pela auto-
determinação.

É neste contexto que surge a
ETA (Euskadi Ta Askatasuna - País
Basco e Liberdade), organização
prontamente rotulada de terrorista,
cuja configuração e motivações se vão
alterando conforme a situação política
e social com que se confronta. Há
quem diga que, com a democratiza-
ção do estado espanhol (evento cuja
verosimilhança é ainda hoje dúbia ...),
qualquer tipo de luta armada perde o
sentido, ainda mais quando as vítimas
são civis ou políticos.

Nós não temos respostas concre-
tas, mas sabemos que continuam a
morrer e a ser torturados presos
políticos bascos em prisões espanho-
las, as GAL (Grupo Antiterrorista de

Libertação), um grupo mercenário a
soldo do governo, continuam a
assassinar refugiados e simpatizantes
nacionalistas, a polícia continua a
reprimir com toda a violência e
brutalidade as manifestações pró-
independência (em 1996, chegaram a
disparar balas verdadeiras sobre uma
multidão, ferindo cerca de dez
manifestantes), e que estes factos não
chegam até nós ... e os terroristas serão
sempre os etarras ... Poderá uma linha
de acção justificar a outra?

O que nos parece realmente
importante ao tentar compreender a
situação, não é a violência empregue,
mas sim a motivação que a gera. A
luta armada é e sempre será discutí-
vel, a motivação, o desejo de liberda-
de, num contexto democrático, não o
são. Os media, obscenamente contro-
lados pelo estado espanhol, encarre-
gam-se de caracterizar permanente-
mente a violência como um fim e não
um meio. É importante compreender
este ponto. A ETA existe porque é um
eco dos desejos dos bascos. Ainda
que nem todos defendam os seus
meios, a clara maioria do povo basco
defende uma maior autonomia ou
mesmo a independência da sua nação.
O estado espanhol ignora
deliberadamente este desejo, desvian-
do as atenções para uma violência que
considera intolerável.

Nesta óptica: desejo de indepen-
dência <=> violência <=> inaceitável
e indiscutível. Não nos parece ser um
quadro muito realista, antes uma
manipulação.

O Crepúsculo da Liberdade

Cometeu-se o maior atentado à
liberdade de expressão e ao direito à
autodeterminação em Espanha desde
os tempos de Franco. E ninguém fala
nisso.

No passado mês de Dezembro,

Megafone12



·Megafone 13

Presos 001 '
e o ser lticos b

torturocJos :~o;.C9nttnuorn a
lSoes e morrer

sOonh01os
os 23 membros da direcção do
partido político basco Herri Batasuna
foram aprisionados por apologia do
terrorismo, ao divulgarem um vídeo
da ETA, no qual se defende o estabe-
lecimento de negociações por via do
diálogo entre separatistas (o que
inclui todos os movimentos separatis-
tas) e o Governo Espanhol.

Sob pretextos legais, os quais
apenas ingénuos ou hipócritas
defendem ("O conteúdo do vídeo não
gera responsabilidade penal. Foi a
estrutura da sua difusão"), é tomada
uma medida com fins políticos muito
explícitos: a criminalização de toda e
qualquer aspiração ao direito à
autodeterminação dos bascos ou de
qualquer outro povo espanhol.

Não é por acaso que Xabier
Arzalluz, presidente do PNV, partido
no poder no País Basco, Gerry
Adams, líder do partido norte-
irlandês Sinn Feinn e Dario Fo, Nobel
da literatura de 97, criticaram forte-
mente a sentença.

Abriram-se as portas para uma
caça às bruxas, perseguindo todos os
que não coincidirem politicamente
com o estado espanhol. Não podemos
deixar de ficar atónitos pelo modo
como um estado que se intitula
democrático oblitera desta forma o
direito à liberdade de expressão. E
pior ainda, o silêncio cúmplice de
tudo e todos ...

Por quê Lutar?

Sem qualquer tipo de ingenuida-
des, e perfeitamente conscientes das
contradições e conflitos que esta ideia
possa trazer (não deixa de ser curio-
sa), parece-nos que a luta do povo
basco pode encontrar defensores que
se situem em qualquer ponto do
espectro político português.

Do ponto de vista do nacionalis-
mo conservadorista (e aparentemente

anti-espanholista; veja-se o recente
incidente ligado à representação de
nuestros hermanos na Expo 98 ...), a
vontade de um povo de manter as suas
tradições e costumes ancestrais,
perante uma eventual corrupção
cultural castelhana, será totalmente
defensável. Aqueles para quem o peso
histórico-cultural representa uma
pedra angular na identificação de uma
nação e suporte de um estado, dificil-
mente encontrarão uma pretensão
mais válida.

Pelo lado esquerdo, a luta pela
liberdade, tanto de expressão como de
auto-determinação, costuma tocar
sensibilidades. O monstro neo-
franquista espreita por detrás de um
amo, ávido de, sobre a capa da
democracia, reviver velhas glórias ...

Lembramos mais uma vez que

não se trata de uma apologia da ETA
ou dos seus meios, nem sequer a sua
discussão, é algo de muito mais
profundo que ultrapassa tudo isso. É
uma questão de respeitar o desejo de
auto-determinação dos bascos, de uma
forma ou de outra.

Não existem alternativas de
informação nem espaços de diálogo
relativamente ao País Basco em
Portugal. Se gostarias de colocar
alguma questão, receber mais infor-
mações ou discutir este assunto,
escreve para:

Apartado 96
Sto António Oeiras
2780 Oeir~s

Só podemos prometer fazer o melhor
que possamos .•



Tibete
tecto do
mundo em
busca da

liberdade
OTibete situa-se na

região conhecida
_ como o "tecto do

mundo", no cora-
ção da Ásia, entre a China e a
Índia. Nesta região distante, e
por muito tempo totalmente
desconhecida na Europa, de-
senvolveu-se ao longo dos sé-
culos uma civilização comQ).e-_ ~1++4;~,*>ii+.·..·J.oãn.EWo~~p-eljllça,.,
xa e florescente. Os primeiros
ocidentais a atingir o Tibete
foram portugueses, nomeada-
mente o padre jesuíta António
de Andrade, por volta de 1624.
Procurando vestígios de cris-
tãos de que falavam as lendas,
o que os missionários encon-
traram nestas paragens lon-
gínquas foi uma nova religião,
o budismo tibetano. Os docu-
mentos sagrados (e os profa-
nos também) do Tibete estão
escritos numa escrita desen-
volvida no séc. VII a partir dos caracteres Guptd.
Brahmi prevalecentes na Índia. .

O Tibete foi um estado independente, com um
território de aproximadamente 2,5 milhões de kmz,
por muitos séculos. O Governo estava sediado em
Lassa, a capital, e constituíam-no o Dalai Lama, chefe
de estado, um gabinete de ministros (o Koshag), e a
Assembleia Nacional (a Tsongdu). Era ainda inde-
pendente aquando da Segunda Guerra Mundial, na
qual se manteve neutro, apesar das pressões chine-
sas e dos aliados para se envolver no conflito.

Em 1949 o "Exército de Libertação Popular da
China" chegou ao Tibete. Facilmente derrotou as pe-
quenas forças armadas tibetanas e ocupou metade
do país, forçando o Governo a assinar um acordo,
completamente ilegal segundo as leis internacionais
porque obtido pela violência. Uma resistência aberta
à ocupação chinesa desenvolveu-se, principalmente
no Tibete Oriental, enquanto crescia a repressão, e a
destruição de edifícios religiosos e a prisão de mon-
ges e outros líderes comunitários se tomavam práti-
cas habituais. Em 1955, revoltas populares culmina-
ram em maciças demonstrações de força em Lassa.
A China esmagou as revoltas matando 87 000

- tibetanos só na região da capital, levando ao exílio
do Dalai Lama e de muitos dos seus seguidores.

Desde a invasão chinesa o movimento interna-
cional de solidariedade com o Tibete tem crescido,
apesar de durante muito tempo haver pessoas e orga-
nizações ditas progressistas que talvez por solidari-
edade seguidista com o governo comunista de Pe-
quim preferiram fechar os olhos e fazer silêncio. Em
Junho de 1996 teve lugar em Bona, no edifício onde
era o Parlamento da RFA antes da reunificação ale-
mã, a Second Internacional Conference of Tibete
Support Groups. Juntamente com Sónia Barbosa,
representei a SUL - Associação de Cooperação para

o

Um movimento gene-
ralizado de resistência
não-violenta, e desobe-
diência civil às autori-·
dades chinesas tem vin-
do a ser preparado

o Desenvolvimento, de Aveiro, única organização portuguesa
presente na conferência. Aí se partilharam experiências e se
concertaram estratégias para o trabalho futuro. Com a partici-
pação de centenas de delegados de todos os cantos do mundo e
a presença do Dalai Lama, a reunião foi amplamente divulgada
nos meios de comunicação social alemães, sendo divulgadas
ao mesmo tempo imagens da invasão de um mosteiro e a pri-
são e espancamento dos monges budistas pelo exército chinês.
No seguimento desta conferência o Parlamento Alemão apro-.1
vou uma moção condenando as violações dos direitos huma-
nos no Tibete. A China reagiu com protestos diplomáticos, can-
celamento de visitas ministeriais mútuas há muito agendadas, .
e o encerramento em Pequim da delegação da Fundação
Friedrich-Naumann, que tinha patrocinado a conferência na
Alemanha.

Apesar dos apoios internacionais cada vez maiores, o tem-
po escasseia para os tibetanos. Mais de 1,2 milhões, cerca de
1/6 da população total, morreram desde 1949 devido à perse-
guição política, aprisionamento, tortura e fome. Mais de 6 000
faustosos centros culturais e religiosos foram destruídos. Cer-
ca de 85 000 tibetanos encontram-se refugiados, principalmente
na Índia, Nepal e Butão. 7,5roilhões de chineses foram
transmigrados para o Tibete, suplantando a população
.local, e tomando os tibetanos em estrangeiros na sua pró-
i pria terra. A par de tudo isto, esforços deliberados estão a
ser feitos pelas autoridades para destruir a cultura e reli-
gião tibetanas, substituídas por sub-tipos chineses.

A pressão internacional é importante, mesmo na
China, onde os princípios maoístas de controle da socie-
dade e perpetuação no poder fariam inveja a O Príncipe
de Maquiavel. A gerontocracia de Pequim é afinal sensí-

_vel às críticas, como provam as suas reacções à atribui-
ção do Prémio Nobel da Paz ao Dalai Lama, à recente
exibição do documentário britânico sobre os infantários
.chineses, ou à Conferência de Bona. A actualliberalização
.da economia a ser ensaiada nalgumas regiões da China, e
a progressiva globalização dos mercados, tendem para que
;nem o colosso chinês seja inabalável, apesar de tudo. Os
itibetanos, por seu lado, esperam há já muito tempo e
preparam-se para uma nova estratégia.

Sob a direcção de um homem extraordinário, e ac-
tual Presidente do Parlamento Tibetano no exílio,
Samdhong Losang Tenzin Rimpoche, um movimento ge-
neraIizado de resistência não-violenta e desobediência civil
às autoridades chinesas tem vindo a ser preparado, com o
nome de satiagrá [satyag raha] . Algo com semelhanças
com o movimento liderado por Mahatrna Gandhi, aquando
da independência dá Índia. Quando lhe perguntam se isso
não é suicídio, Samdhong Rimpoche responde que se con-
tinuarem à espera por muito tempo não haverá nenhum
Tibete para libertar, e a sua civilização terá desaparecido
e dispõe-se a partir para dentro do Tibete ocupado a pre-
gar a sua mensagem de resistência não-violenta.

No meio da adversidade há ainda esperança entre
os tibetanos, e a primeira frase da sua língua que me ensi-
naram foi: Lassa la djopo djelion [Vemo-nos em breve,
emLassa] .•
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Tíoete em
Hollywood
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O fascínio de Hollywood, e
do mundo das artes em ge-

. ral, pelo Tibete não é coi-
sa nova. O exotismo das

montanhas distantes onde vive um povo
pacífico que venera a vida foi inspira-
ção para muitos, e a geração hipi viu
partir muitos dos seus em busca do pa-
raíso para aqueles lados.

Contudo, est S agora a assistir
ional na produ-
Tibete. Para co-

de filmes. A pressão da opinião pública
contribuiu para a decisão da Disney de
pôr a liberdade à frente do lucro e de
continuar a apoiar Kundun. A palavra
que dá o nome ao filme é um termo de:
tratamento reverencial.

O especialista em Aikido e em fil-.
mes de acção Steven Seagal vai sair com:
a sua própria produção (creio que se vai!
chamar Dixie Cups), onde interpreta oi
papel de um agente da CIA a trabalhar
com os rebeldes tibetanos nos anos 60.

d~ ..pª!J:e.dfl,=b,i\>tóriaverdadeira
.::":::P"f tti •

movlmentolll~1 guemlha contra
.pação çl}ines:~;<le chegou a exis-
utando he~?i~tRente nas monta-

té ser dizimãaütj Parece que tive-
ram apOIO os serviçOS sêcrêtos ameri-
canos, que cessou abruptamente, pro-
vavelmente por conveniências políticas
de jogos diplomáticos de bastidores.

Não directamente relacionado
com o Tibete, mas contribuindo para o
desmascarar do regime chinês - parece
que Hollywood decidiu estabelecer o
"ano de dar porrada na China", o que
poderá ser positivo se despertar a cons-
ciência das pessoas para o genocídio do
povo tibetano - está o próximo filme
protagonizado pelo budista Richard'
Gere. Red Comer é a história de um
estrangeiro apanhado nas malhas do sis-
temajlidldaichi.nês, onde um indiví-
duo condenado à pena capital é normal-
mente executado no prazo de uma se-
mana e a sua família ainda tem que
pagar a bala. Richard Gere é um amigo
de há longo tempo da causa tibetana e
do Dalai Lama, e o seu apelo a favor
deste povo na cerimónia de entrega dos
Óscares em 1993 deve ter chateado
muitos adeptos da política de "não fa-
zer ondas".

Fala-se ainda de outros filmes que
deverão iniciar filmagens em breve, mas
não são da importância destes. O meu
conselho é que vão ao cinema, e que
procurem informar-se também. Afinal,
não tarda muito para a data em que os
macaenses serão entregues à China!.

Jean-Jacques Annaud
por Brad Pitt. O actor
pel do explorador au
Harrer, que foi captura
cos na 11Guerra Mun iàldúráritéiimà
tentativa para escalar o Nanga Parbate
e que, aprisionado em Cachemira, con-
seguiu o feito de chegar à capital
tibetana, Lassa. Aqui Harrer veio a tor-
nar-se um professor do então jovem
Dalai Lama. A recente admissão da
parte do alpinista de ter pertencido às
famigeradas SS chegou a lançar algu-
mas sombras sobre o filme, mas o facto
acabou por acentuar o efeito redentor
da convivência do austríaco com o povo
que saúda pondo a língua de fora. A
contracenar com Brad Pitt podemos ad-
mirar a jovem Lhakpa Tsarnchoe, uma
tibetananasddaecresddanoex{Üo,no
campo de refugiados de Bylakuppe, sul

,da Índia. Lhakpa é uma estudante e fre-
quenta actualmente um curso de Estu-
dos Tibetanos Avançados e Filosofia
Budista na Biblioteca de Obras e Ar-
quivos Tibetanos, eni Daramesala, sede
do Governo Tibetano no Exílio.

Em breve deverá sair também
Kundun, realizado por Martin Scorsese,
que conta a história da juventude do
Dalai Lama até ao exílio. Excelente
publicidade ao filme foi feita pela Re-
pública Popular da China, que tentou
chantagear a Disney, empresa
financiadora, ameaçando-a com a per-
da de futuros contratos para a constru-
ção de parques temáticos e a produção
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Da Música eEntre a Raiz Ancestral e o 'Fulgor
ElectrónicoDança Timores

Artllf Marcos
(do Centro de Documentação Timor/ Ásia da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)

É este um título assaz pomposo, meio descabido, meio des insp irado, para um
artigo ligeiro, umas páginas onde se mencionarão instrumentos tradicionais e moder-
nos (do corno de búfalo ao sintetizador), danças ou cantares (sejam de alegria sejam
de pranto sejam de guerra e ufania sejam de saudade), algo da relação entre a música
e a vida das pessoas. Um artigo que, tal como outros antes publicados na imprensa
associativa estudantil da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, procura
tão-somente oferecer algumas pistas, uns quantos sinais, e espicaçar a curiosidade
intelectual de universitários dedicados às Humanidades e que podem (devem?) ter das
coisas de Timor Leste um conhecimento mais abrangente, mais rico, mais desenvolvi-
do. Se porventura acontecer que alguma das nossas briosas tunas (a Feminina ou a
Masculina), talvez ainda o coro, decidir expedicionar até à Biblioteca Central para
confrontar a bibliografia que indicaremos adiante e avaliar se alguma música ou can-
ção timor é integrável no seu reportório, daremos por bem gasta a tinta de impressão ...

Parece ser que os povos in-
sulares têm uma especial
propensão ou facilidade

para a música. Desconhecendo até
que ponto esta ideia é verdadeira
ou falsa, o que podemos dizer é que
o povo de Timor Leste não a des-
mente e, tradicionalmente, inte-
grou variadas manifestações de
natureza musical na sua vida, sen-
do estas frequentemente associa-
das à dança.

Na sociedade tradicional ti-
morense, de base clanica, rural, ar-
caica, com um povoamento de al-
deias dispersas integrantes de va-
riados potentados ou reinos e vi-
vendo uma determinada religiosi-
dade "animista", a música ou a
dança vão junto e de acordo com
os momentos da vida social e eco-
nómica.

CANTAR DANÇAR

Embora em Timor haja mú-
sica instrumental não acompanha-
da de canto, transmitiram-nos a .
ideia de que predomina ou ganha

maior relevância a música coral,
afirmando um maestro timorense
num artigo que «a música timoren-
se é essencialmente vocal, ou me-
lhor, coral-coreográfica, pois em
grande parte, toda a manifestação
musical está sempre ligada à dan-
ça. Dança-se cantando em coro
alternado de homens e mulheres.»

Referimo-nos ao artigo de
Simão Barreto (um compositor e
chefe de orquestras com carreira
internacional que para além da sua
formação clássica dispõe também
de um conhecimento resultante da'
recolha e estudo da música tradi-
cional timorense) publicado na re-
vista CORAL, # 01, de Dez. 1991,
com o título «Cantar faz parte da
vida». Do mesmo artigo há uma
versão em inglês intitulada
«Singing their way through life»
no # 03, de Dez.1992, da mesma
revista. Ambos textos, tal como o
livro TEBEI Colectânea de can-
ções populares de Timor Leste,
Lisboa, Fundação Austronésia
Borja da Costa, 1987, - um livro
deste mesmo maestro onde se apre-

sentam letras, pautas musicais e
fotografias de vários instrumentos
típicos - são encontráveis na Bi-
blioteca Central da nossa faculda-
de.

Existem canções/danças
para os rituais nupciais, funéreos,
guerreiros. Existem outras para as
fases da labuta agrícola ou reco-
lectora: plantação ou debulha do
arroz, moer ou pilar milho, trans-
portar madeira, a apanha de ma-
risco ... Há ainda cantos de emba-
lar e de exprimir saudade.

Para expressar a sua arte
musical tradicional, assente na es-
cala pentatónica e não naquela que
nos é mais familiar, os timorenses
recorrem a variados instrumentos,
sendo alguns bastante incomuns
para um vulgar público urbano oci-
dental. Há instrumentos de corda
feitos com bambú. Há instrumen-
tos de sopro diversos: flautas vari-
adas, berimbaus, búzios, cornos de
búfalos. Há instrumentos de per-
cussão: tantãs, tamborins, tambo-
res, gongos, campainhas e guizos.
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Traços de aéul resúltaram da pre~

sença portuguesa na ilha: que entre outras
coisas introduziu o instrumental e a música

de concepção eurõpeias. Não se limitando a
influência musical à introdução das formas de

música habituais no culto ou nas instituições
educativas de recortecatõ1!co, hoje muitos
timorenses expressam-se ap;avés do recurso
aos instrumentos e outtlt .ca musical
vindos de fora. r

Se em
em Timor os'

padaépocaM
presença os da
cos das bandas

> fanto-juvenil da Associa-
Políticos Timorenses

o WROSAE transformou-
-timorense SOL NASCENTE,

lUto prestígio orientado pelo
ianey da Cruz. Actuando

restações individuais re-
al. Um grupo de jovens,

uns têm experiências que
de cassetes em Timor e

Timor e na Indonésia,
ório em música ligeira.

MABEAN.
lIo domínio da gra-

remos há um disco assu-
28 de Novembro, uma es-

> no eXfprior, editado em

ss"tes gravadas em 1985, por
m'f,e João Tolentino, dois apai-

xonadqs ~ultura timorense, distribuidas

pela etique'ta Mastersom (como curiosidade
elenql)em-scQs instrumentos da primeira cas-

'~'
sete: guitatTas, baixo, cavaquihho - em Tirnor
chamadó"'hkélélé" -, violino, harmónica,
''kakolQ>'>~ <'babadok"); uma cassete editada

nos' pelo grupo Sol Nascente. Cons-
ta- . elo menos mais dois grupos tem

'*-*'"
parados, mas que não chegaram

aI e à distribuição por impedimen-

Na sequência da invasão de Timor
Leste pelas forças militares indonésias em
1975, surgiu uma pequena comunidade ti-
morense refugiada em Portugal. Da comu-
nidade ou por influência dela surgiram ao

longo do tempo .quer algumas associações
com secções culturais quer alguns grupos

de danças e/ou de cantares, mais formais
ou mais informais, e um ou outro valor in-
dividual.

Recordamos os desaparecidos: GRI-
TO/Grupo de Re . tência e lniçrvenção de
Timor Orienta AMU'EUK

da
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tos vários. Nos arquivos da RTP há algumas
imagens de actuações teledifundidas.

Que nos conste ninguém até hoje terá

tentado historiar ou analisar globalmente quer
o associativismo timorense quer as suas ma-
nifestações culturais e de resistência na Diás-

pora. Fosse pelo prisma histórico ou antropo-

lógico ou sociológico, fosse pela abordagem
de ordem estética, do exercício de fidelidade
a formas ou de fusão deliberada de linguagens
musicais ou dramáticas .•



Campanha da Amnis-
tia Internacional

50º
Aniversário da De-
claração Universal

Direitos do

para marcar o

dos
Homem (10 de Dezembro de
1997, a 10 de Dezembro de 1998)

Nlícleo da A I da FI UL

AlO de Dezembro de 1948, em resposta às atro-
cidades da 11Guerra Mundial, as Nações Uni-
das escreveram e adoptaram a Declaração

Universal dos Direitos Humanos. Os Estados-membros
comprometeram-se então a "promover o respeito uni-
versal efectivo pelos Direitos Humanos e pelas liber-
dades fundamentais. Sendo ainda hoje o pilar do sis-
tema dos Direitos Humanos na ONU, a Declaração
Universal identificou os Direitos - civis, culturais,
económicos, políticos e sociais - que são essenciais para
o bem-estar de todos. Com a sua proclamação ficou
estabelecido o princípio de que os Direitos Humanos
são responsabilidade internacio~al e não apenas as-
suntos internos dos Estados, consagrando ainda a sua
universalidade e indivisibilidade.

Apesar de ter sido proclamada como um "ideal
comum a atingir por todos os povos e Nações", esta
não assume um carácter vinculativo para os Estados.
Os-direitos nela consagrados têm vindo, desde então, a
ser codificados em tratados de Direitos Humanos que,
uma vez ratificados, têm carácter obrigatório. Em 1966,
com a aprovação pelas Nações Unidas do Pacto Inter-
nacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto In-
ternacional dos Direitos Económicos, Sociais e Cultu-
rais, deu-se o primeiro passo para a implementação
efectiva da Declaração Universal. Outros instrumen-
tos têm vindo a ser aprovados com vista a proteger os
Direitos Humanos, visando a protecção da tortura e
dos tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, as

execuções arbitrárias e sumárias, o
uso da força na aplicação da Lei.
Outros pretendem salvaguardar os
Direitos das minorias étnicas, das
crianças, das mulheres e dos pró-
prios defensores dos Direitos Hu-
manos.

A ratificação dos tratados de
Direitos Humanos é um passo bá-
sico, mas essencial para que os go-
vernos demonstrem o seu compro-
misso na protecção dos Direitos Hu-
manos. Além disso, a ratificação
dos instrumentos internacionais é
a oportunidade ideal para que o
Estado reveja a sua própria legis-
lação e prática, de forma a assegu-
rar que estas estão em plena con-
formidade com os padrões interna-
cionais. Simultaneamente, também
o movimento dos Direitos Huma-
nos se vem desenvolvendo ao lon-
go dos anos. O empenhamento dos
activistas para obter a protecção e
respeito dos Direitos Humanos tem-
se revelado essencial neste proces-
so. Porém, a indiferença e o des-
respeito pelos Direitos Humanos
continua a ser uma realidade. Me-
tade dos países do mundo continua
a deter pessoas apenas pelas suas
convicções, raça, origem étnica,
sexo ou religião e um terço dos go-
vernos mundiais tortura os seus ci-
dadãos. O número de refugiados em
busca de protecção contra as viola-
ções de Direitos Humanos elevou-
se, na última década, para mais .dê
15 milhões. A pena de morte é apli-
cada em mais de 70 países.
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Amnistia Internacional
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1070 Lisboa
Telefone: (01)3861652
Fax: (01)3861782

Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
London WCIX 8DJ
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"Os princípios fundamentais
estabelecidos nesta Declaração não
perderam nenhuma da sua relevân-
cia ou vitalidade nesta metade de
século desde a sua adopção. É altu-
ra para todas as pessoas se
rededicarem a estes ideais."

Nelson Mandela, workshop so-
bre A Declaração Universal ao virar
do século XXI, 1997.

"Nenhuma ditadura ou regi-
me autoritário pode, agora, perma-
necer imune ao impacto da opinião
pública mundial. Não existe centro
de poder, seja num estado democrá-
tico ou num regime autoritário que
possa hoje ignorar durante muito
tempo a opinião pública mundial."

Sean Macbride, antigo prisionei-
ro político na Irlanda; fundador da Am-
nistia Internacional; Prérnio Nobel da
Paz e Prérnio da Paz Lenine .•
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Háanos que não sentes pra-
zer em acordar. Não o pra-
zer de acordar para o mun-

do. De subitamente, despertar de uma
hibernação social, primitiva, que te
permita admirar e surpreender com
mais impetuosidade as novas mara-
vilhas cultivadas. O prazer a que te
referes é, literalmente, o de acordar
do sono - modelo do sonho, território
em que mais vives. Em que melhor
desfrutas do paladar da vida, sem se-
quer saíres do teu espaço mais restri-
to. É essa a maior dádiva da vida, iro-
nicamente descrente: a possibilidade
de atingir uma posição próxima do
devaneio - a gratidão saboreada num
banquete com a mexistência, O mun-
do hermético, os seus horizontes me-
nos explorados, estão reunidos na
velocidade do teu sangue, transpor-
tado pelas veias até aos montes mais
sensíveis ao calor das estrelas. É nes-
te estado fértil, sem fronteiras, que
deixas de ceder ao consumo do tem-
po - da alegoria rogada, incapaz de
resistir ao eclipse da ordem,

e é ao sonho que lego
a herança recebida
de uma forma corporal
cada vez menos concorrida.

A chuva impõe-se na imagem
retratada por trás da janela. O teu
corpo: deitado na cama tenta defen-
der-se dos impulsos de fugir para a
rua, de libertar a visão comedida,
sacrificada pela ausência humana.
Queres gritar a toda a gente, expli-
car-te a toda a gente. Tens vontade
de lhes confessar os teus prazeres
mais serenos. A satisfação que é po-
der estar em casa num dia chuvoso -
a ler, a saborear o espírito, a ouvir as
lágrimas do céu temperadas com a
meditação aquecida. Cada vez que
despertas o teu consciente, encontras
os lençóis da cama revirados, total-
mente confundidos pela sua ordem
primária, estratificada. O mundo está
cada vez mais preenchido com a in-
formação que tu cada vez menos

depreendes. A tua raça já não tem
nome - teu nome já não tem raça.

Não conseguindo dormir, ape-
las aos documentos que a mente clas-
sifica como confidenciais para refor-
mar algumas imprudências. Organi-
zas as acções distribuídas por um dia
que já não volta. Adicionas as
sugeri das por outro que se anuncia,
com mais uma rotação do teu plane-
ta hospitaleiro. Investigas uma data
precisa, passada, futura. Posicionas-
te de maneira a adivinhar as promes-
sas cumpridas ou rejeitadas - activi-
dades condenadas à inutilidade, ao
esquecimento implantado. Desenhas:
tocas, escureces sombras, inventas
palavras. Concentras todas as tuas

. personagens numa folha de papel,
cansada de ser pressionada, dobrada
até ao vincar das suas feições - até
não mais poder disfarçar as rugas. Até
se rasgar. Mas sentes satisfação, pura
e verdadeira satisfação, nesse movi-
mento desperdiçado, sem préstimo.
Pode ser um convite da preguiça, uma
obsessão mal difeccíouada, mas é um
prazer que não podes menosprezar.
Um prazer tão simples, como o de
limpar a sujidade de um objecto que
estimas - que te pede atenção.

. Descansas do trabalho, não pela
sua dureza e ingratidão, mas pela
sua insuficiência. Pelo
modesto proveito que te
exige. Gostavas de ter
meios para o desafiar.
Gostavas de ajudá-lo a
encontrar um motivo
que te pressionasse, que
te fizesse sentir orgulho
por estares a servi-lo.
Mas tomaste-te também
demasiado metódico
para suar a inspiração.
És um líquido
enfrascado, susceptível à
curiosidade menos infor-
mada - proibido de se es-
palhar no trajecto areno-
so.

Precisas! de mais ...
Destrancas a porta

da tua casa, intransponível para quem
tens menos intenções de ferir,
intempestiva pelo descontrole
animalesco. Abres a janela do teu
quarto .impopular, coleccionador de
expectativas defraudadas, acolhedor
de pessoas que se fartam depressa de
ti. Tu sabes o que és, o que gostavas
de ser e não consegues.

Deitado na cama, deixas que a
água veloz, manchada, te purifique a
solidão púrpura e te ofereça mais do
que uma insónia acidentada. Só gos-
tavas de poder entrar nesse minuto
que o relógio anuncia e receber a ca-
rícia que t~ salvasse da loucura. Não
sabes se vais esperar em vão, não sa-
bes se mereces que ela apareça. Guar-
daste a tua confissão para que só por
ela seja descoberta, compreendida. Ao
fundo, ouves uns passos que soam a
manhã celeste. Esperas que seja a sua .
chegada .•
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cinzas do que escrevi há muito. Está frio.
Tenho um monte de coisas a queimar. Uma
carta a escrever (havia uma pessoa ... ). As
folhas de papel e a caneta estão em cima
da mesa, como sempre estiveram, como
toda a 'casa sempre esteve, à espera de que
eu me despedisse delas. Só me despedi uma
vez. Foi um erro. A única coisa que mu-
dava em toda a minha vida. Mesmo assim
foi perfeita."

_jota

"Andei anos à procura de qualquer
coisa que não soube nunca o que era, para
chegar aqui, ao sítio de onde parti. É este
o meu fim, soube-o sempre, quis saber ape-
nas onde não acabar. A vida é perfeita, sei-
o agora, não me enganei quando virei à
esquerda na minha primeira encruzilha-
da. Se tivesse virado à direita o círculo ter-
se-ia fechado da mesma forma, no mesmo
sítio, onde começou. Tudo se completa, por
mais que fujamos ao destino, tudo tem um
sentido, por mais que o tenha negado.

"Está tudo como deixei ... Ébom vol-
tar a casa e encontrar tudo na mesma, como
se fosse o fim de um dia em que se tenha
saído sem nenhuma outra razão que não
viver. Lembro-me como se fosse hoje de
manhã, mesmo tendo saído de casa há ...
(quanto tempo se passou?) Não esperava
voltar nunca, não queria ter de enfrentar
esta casa sempre vazia. Está tudo como
deixei ... Os meus pais não quiseram su-
bir. Voltou tudo a ser como dantes, mesmo
depois de ... Parece que esta casa nos obri-
ga a fugir, sem ter tempo para nada, nem
sequer para nos despedirmos do que quer
que seja que tenhamos aqui vivido. Esque-
ceram-se de tudo o que aconteceu entre-
tanto, como se fosse suposto estar tudo bem
quando voltássemos. Não perc.eberam_nada
do que lhes disse. Pensei que as minhas
palavras fossem claras, se algum dia lh~s
pedisse para voltar era porque a minha
história acabava aqui. É bom voltar a casa
para não sair nunca mais. Ainda bem que
me deixaram sozinha.

"Saíram à pressa ... Não chegaram a
ver nenhum dos sinais que lhes deixei. Ou

então deixaram-nos as-
sim para que me lembras-
se deles ... Nunca me es-
queceria! Tudo o que faço
tem uma mensagem es-
condida, à espera apenas
que a decifrem. Terão
percebido? Nunca lhes
cheguei a perguntar. Ou
lhes deram demasiada
importância ou nem se-
quer repararam, De qualquer das formas
devo deixar outra vez tudo como está. A
mensagem é a mesma. E desta vez nem
sequer vão ter muito que procurar.

"Ao lado da minha carta uma serin-
ga e a carta do médico. Também não a abri-
ram. Continua fechada, à espera que a
abram e encontrem uma resposta. Claro
que perceberam. Mas nunca aceitaram.
Mais do que a mim, tentaram convencer-
se a si próprios de que era ainda e sempre
a sua pequena filha. Nunca poderiam acei-
tar que os venci. Não precisava deles para
nada. Nunca precisei de nada nem de nin-
guém.

"No chão a mesma folha arrancada
de um livro (de onde tiraram isto? sempre
a conheci assim, se calhar sempre o foi ... ):
Há nalgumas almas uma inqualificável so-
lidão. Tão grande, que tem de ser espa-
lhada e dispersada pelos outros seres. Eu
passeio essa solidão, e procuro alguém tão
só como eu. (não encontrei ninguém ...
ninguém é tão só como eu!. .. mas havia
uma pessoa ... ) O mesmo disco pronto a
tocar: Samuel Barber, String Quartet.

"A lareira apagada, ainda com as

Sylvie acendeu a lareira, pegou no
monte de velas que comprara e espalhou-
as pela sala, primeiro, e pelo resto da casa,
depois. Encontrou no seu quarto o vestido
branco de quando era ainda menina e do
qual usava ainda uma cópia fiel. Não se
lembrava de não ter um vestido igual àque-
le, e nunca o tinha deixado de usar. Gosta-
va do ar virginal que lhe dava e que deixa-
va nas pessoas uma imagem que não
correspondia à sua realidade interior. Ti-
nha a certeza de que nunca ninguém a ti-
nha conhecido, principalmente os seus pais
- mesmo tendo existido alguém. Riu-se
por isso, como quem se ri por coisa ne-
nhuma, apenas porque sim, ao perceber
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que depois dela nada faria sentido, porque
só ela tinha razão de ser num mundo que
se orientava por coisas tão ridículas quan-
to um vestido de um branco celestial, que
era afinal o de uma pessoa que matou por-
que a amaram, e morreram por isso por-
que sim. (E se soubessem? Se a sua ima-
gem fosse a de uma condenada à morte?!?)
Riu-se porque não precisava de ninguém,
nem sequer da morte, porque até a ela pa-
recia estranho que aquela menina no gran-
de espelho ao lado da porta do seu quarto
pudesse ser ela própria, porque não preci-
sava de si. Ria-se de si própria ...

De volta à sala, atiçou o fogo da la-
reira e deitou lá para dentro o que escre-
veu em todo o mundo durante os anos em
que fugiu daquela menina a quem aquele
vestido pertencera. Nada daquilo tinha sen-
tido, já que era também, um reflexo de si
própria e, como tal, o oposto da sua reali-
dade interior. Abriu uma garrafa de vodka,
serviu um copo onde tinha já posto sumo
de maçã e fez um brinde à humanidade
com a garrafa. Bebia vodka com a natura-
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lidade com que se respira, com a mesma
facilidade com que escrevia e queimava
tudo quando acabava. Atirou a garrafa
vazia para dentro da lareira quinze minu-
tos depois, começou a escrever.

Já não se conseguia rir de nada, nem
sequer de si própria, tudo tinha assumido
aos seus olhos, e pela primeira vez desde
sempre, uma proporção de seriedade que
já nem ela conseguia achar ridícula. Afi-
nal, tinha-se preparado para aquilo desde
a noite em que saiu de casa. Soubesempre
o que ia acontecer, teve sempre tudo pre-
parado até àquele momento, que Já não era
reflexo de coisa nenhuma, que era ela, a
sua realidade interior. Tinha a sensação de
já ter estado ali antes, tal como já a tinha
tido cinco anos antes. Era aquele o ponto
de encontro entre a vida e o seu destino,
por mais que tivesse fugido dele chegaria
sempre àquele momento. De qualquer for-
ma ...

Chorou!. .. Ao fim e ao cabo não era
mais que um brinquedo nas mãos dos mes-
mos deuses que davam um sentido à vida

o Homem da
Máscara

Rita Paul os da Silva

dos homens. Pela primeira vez na vida,
chorou! ... Uma lágrima rolou-lhe pela cara
e caiu em cima da folha de papel no preci-
so instante em que escrevia ... "" Esten-
deu a mão e pegou na faca que tinha afia-
do anos antes para abrir com um corte pre-
ciso o envelope que estava ainda em cima
da mesa .•



A Fé de
Yxenocamidono

Mais um barco negro em Cagoshima. Nes-
ses enormes barcos atracavam estranhos homens, bárbaros do sul,
nós tão habituados aos chins, começou vindo chegando esta nova
qualidade de gente, que a princípio assustou a população, toman-
do-os por monstros, devido aos seus olhos em órbita, narizes tão
tremendos e tanta pelugem nas suas faces. Mas logo de seguida,
nos apercebemos naturalmente que era gente de bem, apesar da
sua rudeza, e nos tomámos curiosos por conhecer que traziam
eles do canto do mundo. Mais um barco negro, ali aportado na
baía de Cagoshima, não mais podendo aproximar-se por ser tão
maior que o nosso porto, baleia de pinho com grandes troncos
espetados e entre eles enormes panos e cordas esticadas no ar por
onde homens habilmente se fazem transportar.

Boa noite, meus senhores, minhas senhoras,
lindas flores, em nome desta qualquer coisa que transporto lhes
venho aqui contar em tom de canção, ou cantarolar, que é como
quem não sabe a letra mas não desiste da melodia improvisando
da ignorância o tra la la, pois isto vos digo meus senhores e senho-
TaS e florzinhas, que não liguem às palavras desta canção mas sim
à melodia, que é muito mais bonita. Se a meio me esquecer das
palavras, não levem a mal se continuar cantarolando, em nome da
música, até que me recorde do resto. O importante, e repito-me, é
não perder o fio da cantiga.

Aquilo que lhes vou contar nunca passará do
limite dos olhos e dos ouvidos de um pobre que ninguém lembra-
rá. Aquilo que me preparo para contar é o passar dos anos sepul-

A isto lhe disse o Padre: «Se visseis huma embarcação sahida
do porto e que de necessidade havia de chegar a outro, em
que tempo se podião mais alegrar os passageiros: quando
estivessem, no meio do golfão, sugeitos aos ventos, ondas e
tempestades; ou quando já se vissem perto do porto, e que
começavão 'a entrar pela barra para nelle descansarem dos
naufragios e tormentas passadas?» A isto disse Ningit: «Pa-
dre, muito bem vos entendo, bem sei que naturalmente a vis-
ta do porto hé mais aceita e alegre, aos que nelle hão-de en-
trar; mas, como eu athé agora não estou determinado nem
me tenho resolvido na distinção dos portos, não faço funda-
mento no.como ou aonde, hei-de desembarcar».

P. Luís Frois, S.J.
Historia de Japam

tados na minha barriga. Tudo o que digo e tudo o que sou foi o que
me entrou por todos os orifícios da minha pele. Tenha percebido
ou não alguma coisa daquilo que rodeou a minha vida. Seja bom
ou mau intérprete dos tempos que corriam. Somente calculo que o
primeiro descendente da deusa do sol nunca deve ter visto um
barco negro como este. Para além disto, só sei que a terra e o céu
existem. Já o inferno não estou certo. A terra é por onde me deslo-
co de um lado para outro, o céu é para onde olho por temor de um
tufão ou antes de adormecer no verão. Agora essa coisa infemalesca
que contam os namban com os olhos todos arregalados não sei
que seja por nunca a ter visto, embora me tremam os ossos ao
ouvir das suas bocas.

Chegou um homem a quem chamavam pa-
dre mestre Francisco, de vestes e gorro preto, tão apertadas ao seu
corpo, que não sei como se movia, era apesar disso, de largos
gestos, com seus braços finos e compridos que muito usava de os
elevar para cima, olhando os céus onde afirmava viver tão grande
glória desse kami. Sustentava também trazer uma verdade que
nós outros deveramos de seguir para sermos salvos dos terramo-
tos. Foi um dos primeiros a ser tocado pela fé deste bárbaro do sul
o velho Yxenocarnidono, que vivia num castelo a seis léguas de
Cagoshima. Mestre Francisco trazia lá dos confins a história de
um homem que afirmava ser o salvador do mundo e dizia que
quem o não seguisse se perdia, um homem, que podia para mim
ser um Buda mas que chamaram de Crisuto, e aos seus seguidores
de crishutãos. Yxenocarnidono contagiou a sua devoção aos fami-
liares e vizinhos. Por estes e outros trabalhos de fé mereceu este
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velho mudar de nome, Agora chamas-te Miguel por graça
de deus, disseram assim os gestos um vertical outro hori-
zontal do padre mestre. O nome Miguel significa "Onde
está deus", foi isso que foi explicado ao velho
Yxenocamidono, Teu nome é muito complicado e com-
prido, para além de ser gentio; serás Miguel, porque desta
terra obscurecida foste o primeiro a ver uma luzinha rom-
pendo e perguntaste "onde está deus". Assim recebeu o
velho essa luz e recomendou aos seus conhecidos que o
passassem a chamar de

- Ó Miguel!
E na sua cabeça o que ouvia não era

o seu novo nome mas o significado, não ouvia chamar
mas parecia ouvir perguntar, quando ouvia, Ó Miguel,
podia jurar que ouvia: Diz-me cá Yxenocamidono onde
está esse deus? E então ele respondia

- Está além, venham comigo!
E levava uma enchente de gente ao"

Padre Mestre Francisco, este deitando gestos ao seu pa-
pel, de revelar a boa nova, de mostrar o caminho a essa
questão: - Ó Miguel!

- É por ali, venham daí!

Chegou porém o dia em que o
Mestre Francisco teve de partir, e o Miguel, desolado
chegou-se à sua beira e suplicou, Padrezinho, em não
havendo mezinhas nem remédios nesta terra, deixe cá
alguma coisa sua, para curar as enfermidades corpo-
rais, para dar alento, está a ver, um calor. Ao que pron-
tamente o padre respondeu tirando do intervalo de um
e outro botão do seu hábito, Meu bom Miguel, aqui te
deixo esta pequena imagem de Nossa Senhora, pois
crede que qualquer pessoa cristã ou gentia que tome
cinco açoites brandamente com estas disciplinas ficará
livrede febres, se porilmeúfilhoforemÍl1vocados os
santíssimos nomes de Jesus Maria. E assim dali em dian-
te enfermos de diversas partes foram concorrendo ao
Miguel e, por divina virtude, através dele, recebiam pois
a saúde.

Passados anos, uns quinze, e todos
eles sepultados na sua barriga, o velho Miguel estava
mesmo velho, mais velho que a imagem da senhora que
levava sempre ao peito, mas ao andar, com seu jeito es-
tranho que adoptara há tempos, de levar as mãos sempre
abertas, bem esticadas, como que servindo-se do vento,
como bengala, ao caminhar em terra, parecia que nave-!
gava como um barquinho no mar, o inverso do que dizem;
desse Kirisuto que caminhou no mar como se na terra
fosse.
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Passados esses anos, como disse, o padre
Francisco já em outras terras de Japão, muito longe, já provavel-
mente esquecido do Yxenocamidono, pregando aos reis e prínci-
pes e às multidões que o ouviam, atirando os braços ao ar que deus
é misericordioso, que está nos céus, que quis baixar a sua mão
clemente a este lugar que por tão longo tempo se manteve escuro
e quis revelar aos japões o maravilhoso esplendor da sua pala-
vra ...

... o velho Miguel estava agora para morrer.
Mas duas coisas nele não mudavam nunca: a posição de sentado e
a imagem da senhora ao pescoço. Alguém furtivo se aproximou,
com tom de averiguar em segredo se estava ainda vivo ou já era
morto, e sussurrando chamou,

- Ó Miguel...

Morto não era, pois o velho agarrou-lhe ai

nariz com o polegar e o indicador, fazendo-o varrer o chão com a
cabeça numa meia lua, e a sua voz saiu da barriga, da sepultura
dos anos (oiçam!)

- Estou aqui!

E o espião foi a correr de nariz a arder a gri-
tar em súplica para quem o ouvisse:

- Encontrei Deus, encontrei Deus!. ..

Ouviram esta cantiga? Mas as palavras não
interessam, é a melodia é a melodia. Eu por mim nunca fui dado a
esta fé, mas também nunca fui dado a outra, na verdade não sou
dado a grandes fés, vou caminhando, às vezes descalço outras ve-
zes de sandálias, mas gosto sempre de levar uma pedrinha na mão,
como faço agora, e por isso é que o meu punho está fechado .•
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