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A presente
Associação de Estudantes
decidiu continuar o
projecto informativo que,
até agora, deu mostras de
maior perserverança e
coerência: o Fazedores de
Letras.

Assim, sai em Março
de 1994, o n° 4 do
Fazedares de Letras, o
jornal dos Estudantes da
Faculdade de Letras de
Lisboa. Não sai com a
qualidade gráfica
desejada devido a
problemas financeiros da

Associação, mas quem
não conhece os nrofundos~
bolsos vazios da nossa
casa!? Mesmo assim.,
surge! De cara lavada,
disposto a ser aquilo que
os estudantes queiram que
ele seja, disposto a olhar
para a nossa Faculdade
com olhos abertos,
curiosos e lúcidos, sem
enfeites, nem confeitos.

Propõe-se muita
verdade para o nosso
jornal e propõe-se que
essa verdade tenha a
assinatura de cada
estudante desta casa.

Propõem-se que essas
verdades se encontrem e
conversem entre si.

Propõe-se,
igualmente, que este
jornal cresça, seguro, mês
após mês e que tome um
lugar importante dentro
das nossas leituras
obrigatórias.

Não será bom
conhecer o "chão" da
Faculdade de Letras que
pisamos todos os dias e
ter a oportunidade de
anunciarmos cada
, 'buraco" que
encontramos no caminho?

Nota: Devido a problemas de Edicção Electrónica e de uma restruturação a nível gráfico o N°4 do
Fazedores de Letras sofreu um atraso de um mês, por isso alguns artigos apresentam uma desactualização que se
pretendeu compensar através do Jornal de Parede. "
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SECÇÕES DE QUE
DISPÕE:

- Acção Social (bolsas,
residências, cantinas, apoio
social dentro da Faculdade);

- Biénio+Comissões
Pedagógicas+Estudantes-
Trabalhadores+Saídas: ~.
Profissionais (a maior -de todas
as secções, aquela que se
prende de forma mais directa
com os cursos que todos os
estudantes frequentam. Só
para gente com muita
coragem e muita vontade de
trabalhar, ou seja, para
TODOS os estudantesl);

NOME: Associação de
Estudantes da Faculdade de
Letras da Universidade

de Lisboa (AEFL UL)

IDADE: 14 anos (contados a,.;·
partir da data dos seus
estatutos)

MORADA: Alameda da
Universidade, 1699 Lisboa
Codex

TELEFONE: 793 2092

NOVA DAE (Direcção da
AEFLUL): eleita em 28/Jan/
94

INÍCIO DAS
ACTIVIDADES: 31/Jan/94

- Cultural - que inclui:
- Teatro;
- Cinema;
- Acções várias

(colóquios, exposições, etc.);
- Audio- Visuais (para

tornar o Bar Novo um lugar
mais bonito e agradável);

- Fotografia (para fixar
e guardar os eventos e as
pessoas que valem realmente a
pena);

- Desporto ("mens
sana in corpore sano");

- Finalistas & Caloiros
(para preservar o "espírito
académico" de Letras);

- Solidariedade (contra
as injustiças);

- Gestão Intema+
Secretaria+CMICH+Publicidade
e Patrocínios (para que haja
honestidade e transparência
nos gastos e "contas" da
AE).

ACTIVIDADES E
PROJECTOS JÁ
REALIZADOS:

- Limpar e reorganizar
as instalações da AE (para que
os estudantes-possam, de
facto, utilizar as salas que têm
à disposição);

- Reunir com o CD,
CP, CC e Reitor (para que
conheçam os problemas dos
estudantes e possamos
trabalhar juntos eficazmente);

- Lançar a revista
Ópio (n° 1);

- Apoiar a criação da
Tuna;

- Homenagem ao Prof
Dr. Urbano Tavares
Rodrigues (9/Março);

- Comemorar o Dia do
Estudante (24/Março) com
música, teatro e um grande
debate com várias gerações de
dirigentes associativos;

- Comemoração do
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Dia Internacional da Mulher
(8IMarço);

- Instalar um
novíssimo sistema de
computadores para substituir
os velhos fósseis do CMICH;

- Pôr a funcionar os
cacifos legados pela anterior
DAE;

- Pagar dívídas na
ordem dos 2 mil contos (ainda
não estão todas pagas);

- Apresentar o
Carnaval Cubano; ,

- Colocar máquinas de
preservativos nas casa de
banho da cave;

- Montar e expor o
JORNAL DE PAREDE (no
corredor do Bar Novo);

- Informar os
estudantes em SESSÃO DE

ESCLARECIMENTO;
- Abrir três horários de

atendimento aos estudantes:
- Reunir no ENDA

(Encontro Nacional de
Direcções Associativas)
extraordinário realizado em
Coimbra (19102/94),
subordinado ao terna único da
nova Lei das Propinas (para
uma correcta e eficaz actuação
em conjunto, porque "a união
faz a força");

- Lançar o n° 4 do
jornal Fazedores de Letras
(que está, agora mesmo, nas
tuas mãos).

(Assembleia Geral de Escola);
- Preparar o festival

"Maio Cultural", a realizar na
Reitoria;

- Constituir o arquivo
da AE;

- Instalar uma máquina
de café;

- Preparar as II
Jornadas de Fotografia;

- Editar o n" 2 da
revista Ópio, subordinado ao
tema "África";

- Continuar a trabalhar
pelo Biénio, no sentido de
restituir os ordenados
correctos aos estagiários do 2°
ano e de criar estruturas legais
verdadeiramente
representativas destes
estudantes (nomeadamente
nos Orgãos de Gestão);

- Continuar a lutar
contra as propinas e por um
melhor sistema educativo.

O QUE FAZ FALTA:
- As tuas ideias;
- A tua capacidade de

trabalhar, participar e opinar
inteligentemente, desde jál;

- A tua permanência
dentro das instalações da AE;

-TU!!!

SABEMOS QUE
PODEMOS
CONTAR
CONTIGO
PQRQUE SEM TI
NAO VALEA
PENA
CONTINUAR
ESTAMOS
TOTALMENTE

ACTIVIDADES E . AO DISPOR DE
PROJECTOS A TODOS
CONCRETIZAR:

- Preparar a AGE SOMOS A
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quantidades distribuídas e a má
qualidade da comida, o que
implica as sobras nos tabuleiros e
a ceiazinha reforçada às 11.00h
da noite, porque ninguém
aguenta ...

As residências progridem a
"olhos vistos" no seu caminho
para tomar o necessário novo lar
de estudantes deslocados em
albergues de jovens carenciados,
cujas paredes não vêem pintura
há largos anos e os apelidados
"privilégios" (toalhas, mudança
de camas ou tratamento de
roupa) são subtilmente retirados.

No entanto, os S.S.UL.
tentam contornar as dificuldades
e responder aos ensejos dos
estudantes ... como? Cedendo, por
exemplo, um espaço nas cantinas

Provavelmente toda a
gente conhece a sigla e sabe o
que ela significa: Serviços
Sociais da Universidade de
Lisboa. Sabe-se também que está
sediada na Alameda das Linhas
de Torres, n" 78 e tem telefone
(7581894 ou 7581940).

Pelo nome, desconfiamos
que sirva para prestar apoio
social aos estudantes da
Universidade de Lisboa.
Desconfiamos mal...
Rapidamente, muito rapidamente,
os S.S.U.L. transformam-se em
Serviços de Sobrevivência da
Universidade de Lisboa. E a
partir daí é um continuo de
surpresas ...

As Bolsas de Estudo são
contabilizadas por um sistema de
escalões longe de qualquer
realidade, segundo o qual, os
filhos dos trabalhadores por
conta de outrém são fortemente
penalizados, porque não têm .

. como fugir à declaração de
rendimentos. As despesas
pressupostas pelos S.S. V.L.
continuam a estabelecer um
pequeno-almoço por 50$00,
partindo, com toda a certeza, do
princípio de que os estômagos
leves favorecem cérebros
brilhantes.

As cantinas balançam
paradoxalmente entre as parcas

para a instalação de um snack
bar privado ou privatizado, mas
pura e simplesmente em algumas
das suas cantinas (v. Cantina da
Veterinária, Cantina Velha e
Cantina Nova).

Para finalizar este artigo
que não pretende fazer um estudo
metódico, mas apenas alertar
para alguns dos duros problemas
com que os estudantes
"necessitados" se debatem; falta
apenas mencionar os contra-
argumentos dados pelos
responsáveis dos S.S.V.L.: não
há dinheiro! Não há dinheiro para
manter os empregados
necessários e quando um é
reformado não pode ser
substituído, não há dinheiro para
diversificar as ementas, nem para



baixar o preço das refeições, não
há dinheiro para dar Bolsas de
Estudo decentes que permitam
uma vida digna aos bolseiros ...
enfim, NÃO HÁ DINHEIRO!

Muito bem, nós até
acreditamos. Se toda a gente se
queixa do mesmo ... mas será isso
razão para os estudantes serem
cada vez pior servidos pelos seus
Serviços Sociais. Será que temos
de aceitar passivamente que
sejam os mais desfavorecidos a
receber a primeira coronhada
dada pela mão magra do
Governo?

No meio de todos os
problemas que atacam por todas
as frentes o ensino Superior
Público, parece que o Apoio
Social fica retido num

.interminável 2° plano. "Porque
são poucos" dizem eles. E
porque é que são poucos?
Certamente não será porque os
estudantes são aqueles

"oportunistas" que não querem
pagar prcpinas ... Certamente é
porque ser bolseiro e/ou residente
é uma dádiva concedida aos
poucos que conseguem
ultrapassar os famosos inquéritos
feitos por senhoras apelidadas de
Assistentes Sociais que nos
olham fixamente à procura do
primeiro deslize do entrevistado.

im, porque os estudantes não
passam duma cambada de
mentirosos que tentam estropiar
indevidamente o dinheiro do
pobre Estadol.

O que fazer? Se é difícil
lutar contra o sistema porque ele
é maior do que nós, e se nós
gastarmos muito tempo em lutas
perdemos o ano e perdemos a
Bolsa (aquela da sobrevivência),
o que fazer?

Bem, pelo menos podemos
saber o que não fazer: não nos
escondermos, não nos calarmos e
não nos distanciarmos uns dos

outros. Por [ue. por este andar os
nossos filhos já não terão sequer
uns Serviços de Sobrevivência ...

Isabel Carcez
(bolseira e residente:

a elite dos pobres),

P.S. - Já agora, uma
palavra aos responsáveis pelos
S.S.U.L., não esquecendo que o
seu presidente é igualmente o
nosso reitor: se estão sem
dinheiro e se não conseguem
assegurar os mínimos de uns
serviços mínimos, por que não
propor aos estudantes que os
ajudem a reivindicar o que é de
direito desta Universidade e de
todos os seus elementos?



(do índice 12 às ressão do Bi r io)

Cultura não é sinónima

de eruditismo. A cultura não é
classista, nem hereditária. É o
pulsar permanente, do
nascimento à morte, dos povos,
resguardado nas suas memórias.

Como tal a Cultura é
pertença universal, não
restringida a mecenatos, antes
apontando para a consciência
libertada do "eu" e do "todo".

Há quem pense a Cultura
ser posse de dons sobrenaturais,
prefigurados em seres
iluminados. Quem pensa assim,
nega a outros uma cultura tanto
válida como própria. A
concepção elitista aponta para
que o ensino se restrinja aos ditos
homens cultos. Aqueles que
através do esforço e do sacrificio
procuraram apreender, e não
conseguem, a cultura da elite,
são menosprezados são ditos de
incultos. A esses o ensino nada
serve.

Como se o seu ensino
não fosse a escola da vida, a
labuta diária, um outro modo de
aprender. Como se o ensino não
devesse contemplar a sua cultura;
não fosse uma causa pública que
deva servir os filhos duma nação.

. No contacto permanente
professor/aluno, escola!
comunidade essa exigência cresce
e consubstancia-se em Portugal
na Lei de Bases do Sistema
Educativo, que defende um papel
novo do professor na sua
inserção na comunidade

~--

envolvente e em particular no
ensmo.

Só que de teoria está o
inferno cheio. Vejamos o caso do
Biénio da nossa Faculdade: dois
anos de preparação pedagógica
pós-licenciatura - um teórico,
outro em estágio remunerado.

Em princípio deviamos
receber pelo indice remuneratório
"120", isto é, 120 contos, pois
somos licenciados. Mas, em prol
do homem novo o Ministério da
Educação através da Secretaria
de Estado dos Recursos
Educativos, considera que
alguém que se especialize
(estagie) deve receber menos que
alguém que não se especializou
(estagiou), isto é, deve receber
pelo índice remuneratório "80"
(80 contos). Assim se um
licenciado da nossa Faculdade
pode receber 120 contos, um
estagiário licenciado do Biénio só
pode receber 80. Absurdo!

O estagiário licenciado
do Biénio perde 40 contos por
mês, paga as propinas, o IRS,
recebe em teoria 2,5% de
aumento de salário.

O pior ainda está para
vir, quando provavehnente para o
ano que vem o estagiário
licenciado do Biénio não for
remunerado.

Se começamos a receber
"80" contos, e possivehnente
para o ano nada recebemos, ver-
nos-emos suplantados,
injustamente pelos estagiários do
modelo integrado de 5 anos, que
além de receberem no rninúno o

1 mesmo que nós com muito menos
I especialização, serão colocados à
I nossa frente nos concursos para

professores, pois com o mesmo
tempo de serviço o que nos
àesenpata são as altas médias
pagas do ensino privado.

Qual a vantagem do
Biénio? Permite que um aluno
licenciado (com quatro anos de
curse) ganhe 120 contos para
estudar e trabalhar no ensino;
permite suplantarmos a nível de
colocação e tempo de serviço os
colegas das outras faculdades, e
compensar assim a média de
licenciatura bem paga nas
Universidades privadas, dado
termos tido uma melhor e mais
prolongada preparação que a
licenciatura em ensino?

Com à morte do Biénio
estaremos sujeitos à supremacia
do ensino privado que, além de
colocar os seus filhos predilectos
como professores na escola que
preferem, veiculando o seu
elitismo de classe, obrigam os
estudantes do ensíno público a,
possivehnente passarem a
professores do ensino privado -

ed "b" 1para ucar em os a unos
deste ensino - ganhando por uma
tabela inferior, se não forem
colocados no caixote do lixo do
desemprego.

Assim parece que a
cultura e o ensino apenas
poderão ser "absorvidas"
privadamente por quem tem
dinheiro.

Voltaremos ao tempo em
que um professor classista olhará



um aluno do campo como um ser
desprovido de cultura.

A não ser que a
adulteração do espírito do
Decreto - Regulamentar n" 14/93
de ~ = Maio, que nos obriga
ile~ltnnamente - pois apenas
rerere as licenciaturas em ensino'
de que não fazemos parte - a '
receber 80 contos (quando por lei
recebemos 120 contos, devido ao
nosso modelo de observação) seja
combatido e por certo derrotado.

Por mais que rasurem
ilegalmente contratos já
celebrados, ou ameacem com a
expulsão do estágio!

Pois em pleno limíar do
século XXI o Ensino, como parte
integrante da cultura deve ser
para todos e não duma meia
dúzia de estudantes com pais
endinheirados.

HISTORIAL'
I De~l~ação oficial da
I proibição do Dia do
I Estudante,

21 de Outubro de 1951 I

as academias do Porto de
. '

Lisboa e de Coimbra
decidem instituir o Dia do
Estudante.

24 de Março de 1952

o Dia do Estudante é
comemorado pela primeira
vez.

24 de Março de 1955

o Dia do Estudante é
proibido pelo Ministério de
Educação Nacional ,
acabando por ser autorizado
devido à insistência das
direcções associativas.

24 de' Março de 1962

o Dia do Estudante é
proibido e a Cantina
Universitária fechada.
A polícia cerca a
Universidade.

12 de Abril de 1962

é decretado Luto
Académico.

24 de Março de 1963 e 64

os estudantes resistem e
promovem novamente o
Dia do Estudante. 27
dirigentes estudantis são
expulsos da Universidade e
dezenas de estudantes são
preso~ por terem
participado nas
comemorações.

24 de Março de 1968

5 de Abril de 1962

'-------------..:.----:;j~J!~::.:::::~!;~;jJ!.r_!------:------

Adalberto Luz

o autor deste artigo
lamenta que alguns
representantes duma dita
Comissão Coordenadora do
Biénio levassem os colegas a
assinar contratos rasurados e
aceitar receber pelo índice
"80",

8

o IV Seminário de Estudos
Associativos aprova a
Declaração do Mo~ento
Associativo com o
objectivo de lutar pela
democratização do Ensino
pela Autonomia '
Universitária e por
melhores condições de
ensino.
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24 de Marc9 de 1975

o Dia do Estudante é
comemorado em liberdade.

1 de Junho de 1987

consagração oficial do Dia
do Estudante.

24 DE MARCO DE 1994

-ESPERAMQS
QUETAMBEM
ESTA DATA
MARQUEUM
IMPORTANTE
PASSO NA VIDA
DO MOVIMENTO
ESTUDANTIL DE
TAL MODO QUE
POSSA FICAR
GRAVADANUM
FUTURO
HISTORIAL DO
DIA DO
ESTUDANTE.

Baseado num documento da
Câmara Municipal de
Lisboa

É talvez preocupante
que o Dia do Estudante nos
remeta cada vez mais para
sentimentos nostálgicos
(sem dúvida alguma
justificavéis) acerca da
importância do 24 de
Março no passado, quando
as actuais circunstâncias do
Ensino exigem que se
retome, hoje, o espírito
reivindicativo de outrora.
No entanto, e sem querer
entrar em contradição, será
conveniente lembrar toda -
uma geração passada que
conseguiu, após 23 anos de
luta e sofrimento, a
celebração deste dia em
liberdade, para que nós
tomemos consciência de

que o dia do estudante deve
ser privilegiado para dar
voz às nossas exigências e
reclamações face à fraca
qualidade de Ensino que
nos é imposto.

É necessário que o
24 de Março seja também
hoje um sinal do
Movimento Estudantil, um
sinal das justas
reivindicações manifestadas
ultimamente pelos
estudantes e não apenas
uma data, uma marca
oficial no calendário.

Já que ainda temos a
liberdade de o fazer,
comemoremos um
verdadeiro Dia do
Estudante que o não seja só
de nome.

I u
l'
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E insustentável
defender o
aumento de
propinas. Só or. '"tgnorancta,
ingenuidade ou
hipocrisia. Além da
determinação, os
estudantes têm
superiorioridade
moral na
argume uação.

Nota:
Este artigo é uma nova

publicação de outro que saiu no
Improp de Outubro de 1992
(jornal da Associação de
Estudantes da Faculdade de
Ciências de Lisboa). De forma
quase exaustiva apresentava a
argumentação dos estudantes
contra o aumento de propinas.
Esclarecia por que é uma posição
de princípio e respondia a
algumas afirmações que os
responsáveis governamentais iam
fazendo.

A Associação de
Estudantes de Letras publica no
F~oresdeLetrasumresumo
deste artigo que é especialmente
dirigido aos novos estudantes da
Faculdade (caloiros). Para que
conheçam o porquê da recusa ao
aumento de propinas e de toda a
contestação estudantil.

É impossível conceber

uma sociedade moderna sem
quadros superiores. A formação
de diplomados é uma
prioridade de interesse
nacional, o Ensino Superior é
um investimento que a
comunidade faz em si própria,
no seu desenvolvimento e
progresso.

É ainda inadmissível que as
famílias dos estudantes paguem
cada vez mais impostos para que
o Estado, entre outras coisas
fundamentais, lhes dê educação e
que agora os obriguem a pagar
também essa educação.

prática que. passando as
propinas a cobrir parte dos
custos do ensino, o orçamento do
Ensino Superior vem diminuído
dos montantes a cobrar. Não há
mais dinheiro, não se podem
financiar mais bolsas, nem mais
residências.

A Grande Questão

Já se sabe que os cidadãos
pagam impostos. A grande
questão é saber como é que são
cobrados e como é usado o
dinheiro. A grande injustiça
social que temos, a maior de
todas, é a de um Estado que cada
vez tira mais dinheiro à
população e assegura cada vez
menos os seus deveres sociais.

Não melhora a Acção Social

Segundo a lei 20/92, as
propinas seriam afectadas
prioritariamente à acção social e
à melhoria do sucesso educativo
(Art. l°, n" 3). O Ministro queria
usá-las para financiar as bolsas.
Dizia que assim "os estudantes
ricos pagariam as bolsas dos
estudantes pobres" .

Só que é oficialmente
reconhecido e comprovado na

Apoio Social não é
Contrapartida

O Ministro também
prometeu que o aumento de
propinas seria acompanhado de
melhor apoio social, como
" contrapartida" do impacto
negativo desse aumento.

Não se pode encarar o
apoio social como contrapartida,
uina vez que corresponde a
necessidades reais que existem
independentemente de qualquer
aumento de propinas. O apoio
social é um instrumento de
justiça social. É uma obrigação
por parte do Estado.

E nem sequer se pretende
melhorá-lo. O Governo aprovou
legislação sobre acção social que
autoriza a privatização das
cantinas (Decreto-Lei n" 129/93,
22 de Abril, Art. 19", n" 2). Quer
que os estudantes paguem os
custos reais dos alojamentos e
cantinas. Isto não é apoio e muito
menos apoio social.

PROPINAS NÃO PAGAM SÓ
ENSINO

Tendo em conta que os
orçamentos das escolas se
destinam a pagar sobretudo os

. '



salários dos docentes e atendendo
a que um docente divide a sua
actividade entre o ensino e a
investigação (sendo pago em
50% para fazer investigação,
como contabiliza o Governo ao
estimar as despesas nacionais de
I&D) é hipocrisia afirmar que as
propinas, calculadas desta forma,
estão a cobrir uma percentagem
dos custos do ensino, quando na
realidade os estudantes estão a
pagar, numa percentagem
muitíssimo significativa a
investigação dos docentes.

Na Europa é Diferente

Mas o Ministro diz que
os alunos devem pagar uma
percentagem dos custos do ensino
semelhante aos restantes países
da Comunidade Europeia.

o que o Ministro não
diz é que já este ano, ou mais
tardar para o próximo, Portu-
gal passa a ter as propinas mais
caras da Europa. Excluindo os
casos da Irlanda e do Reino
Unido, em que é o Estado que
paga as propinas às
Universidades (sem qualquer
encargo para os alunos, salvo
este ano em algumas
universidades britânicas), e
excluindo o caso do
Luxemburgo, só em Espanha as
propinas também representam
uma percentagem significativa
dos custos. Nos outros países da
Comunidade, as propinas variam
entre 0% e 8% dos custos.

Não existe nenhuma

norma comunitária que obrigue
os Estados membros a aumentar
o montante das prcpinas das
escolas superiores. sendo
significativo o caso de países da
Comunidade como a Dinamarca,
que com um produto per capita
seis vezes superior ao nosso, não
tem propinas, ou o da República
Federal Alemã em que o nível
médio das propinas, em termos
de produto per capita, é próximo
dos valores que vigoravam em
Portugal há dois anos.

Se o Ministro quer
aproximar Portugal dos países da
CEE, não se compreende porque
é que nos países da Comunidade
a percentagem média do PNB
afectado à educação é de 2,8
enquanto em Portugal não passa
dos 1,9.

Propinas não resolvem nada

Ao contrário do que
também é dito, não era o custo
praticamente nulo das propinas
que determinava as taxas de
reprovação elevadas. Estas
causas têm que ser procuradas na
disfunção entre o curso
pretendido e o curso em que o
estudante ingressou (o que o
aumento de propinas agrava ao
introduzir na escolha o elemento
financeiro), nos entraves em
larga medida artificiais à
progressão dentro dos cursos
(precedências, normas rígidas de
transição de ano, não facilidade
de realização de exames, não
admissão de recursos), nas
formas de ensino e avaliação

caducas, nos conteucos
programáticos pouco
estimulantes, na falta de material
de apoio, de instalações
condignas e apoio por parte dos
docentes, na má preparação
pedagógica de certos professores,
etc.

A procura no acesso ao ES

o aumento de propinas,
eliminando a diferença funda-
mental dos frequentadores do ES
Público e ES Privado, aumenta a
incerteza no modo como se
comporta a procura no acesso ao
ensino superior. O ES Público,
pelo seu papel de formação de
quadros qualificativos e elevação
do potencial educativo, cultural,
científico e técnico do país não é
compatível com o ES Privado.

O aumento de propinas é
meio caminho andado para a
privatização das escolas
públicas, possibilidade que se
afigura real, sobretudo com as
propostas do "Livro Branco" da
criação de instituições "quase-
públicas" de ensino, que, não
sendo mais que uma ajuda directa
por parte do Estado quando o
capital privado se revela
insuficiente para montar uma
escola, pode constituir
igualmente uma fase intermédia
de um processo de privatização.

De realçar finalmente a
ilegalidade de não terem sido
previamente consultadas as
Associações de Estudantes
acerca desta lei que estabelece



Há três anos, o Estado

L-12------------~~~~1;ª~1~:~l,~!-----------

as normas relativas ao sistema
de propinas, como estipula o
Art, 19° da Lei das Associações
de Estudantes.

Contraria a Constituição

o aumento de propinas
contraria o espírito e a letra da
Constituição da epública

ortuguesa, que na alínea e) do
n° 3 do Art. 74° determina que na
realização da política de
Ensino, incumbe ao Estado
••estabelecer progressivamente
a gratuitidade de todos os
graus de ensino". Os estudantes
não têm que pagar. Exigem a
revogação da lei 20/92 e da lei
84NI. A Constituição existe
exactamente para que leis destas
não possam vigorar.

O Ensino tem que ser
progressivamente gratuito. É um
direito que temos. E um direito
que não se defende é um direito
que se perde.

Corte Orçamental

Se tivessem sido
cobradas todas as propinas do
ano lectivo 92/93, o Estado não
teria arrecadado, em todo o país,
mais que um milhão e tal de
contos. No entanto, o Governo
aproveitou logo para reduzir as
verbas em investimento no
Ensino Superior Público, em 3,5
milhões de contos. E na proposta
do Orçamento do Estado p~ra
1994, também nas verbas para
investimento, o Ensino-Superior
recebe nominalmente menos
15,6% que no ano passado
(sem considerar a inflação).

O aumento de propinas
não e apenas um corte
orçamental disfarçado, é o
maiorcorte orçamental de

sempre.
O aumento de ropinas

foi a forma que se encontrou de
dar menos di heiro ao E sino
Superior Público. O
financiamento do ES Público
aparece diminuído mais do que o
montante das propinas a cobrar.
O aumento de propinas, em vez
de significar mais àinheiro,
significa é menos dinheiro do
Estado. Os estudantes pagam
mas têm cada vez mais um
ensino pior.

atribuiu cerca de 1.700.000
centos (40% do total disponível
para o Ensino Superior da
ompcnente infra-est rturas do

concurso RODEP-PEDIP) à
niversidade Católica,

instituição privada com lucros
tremendos.

E segundo a proposta do
O.G.E. para 94, apresentada pelo
Governo na Assembleia da
República, enquanto a educação
tem ape as um aumento nominal
de 1,1%, as verbas para apoio ao
Ensino Privado têm um
acréscimo de 11,5%.

Quer dizer, o Estado
precisa de cobrar propinas nas
escolas superiores públicas, mas
dá-se ao luxo de oferecer de
bandeja verbas para as escolas
privadas , que são montadas para
dar lucro.

Se as escolas têm
dificuldades financeiras é
porque o Estado não lhes dá as
verbas a que por lei está
obrigado.

O aumento de propinas,
além de desculpa para não se
atribuí r mais verbas, foi, na
sequência dos anteriores cortes
orçarnentais, o mecanismo
encontrado para dar ainda menos
dinheiro às escolas públicas. Mas
não é legítimo aumentar as
propinas para colmatar a falta
de verbas das Universidades,
resuhante de urna
desresponsabilização financeira
do Estado que usa a Lei de
Autonomia como pretexto. Não
compete aos estudantes pagar a
autonomia das Universidades.

Usaras propinas para
financiar as escolas (ainda que o
pretexto de se financiar a acção
social e o sucesso educativo), ou
pôr os estudantes a pagar os seus
professores, é urna '.
desresponsabilização completa
do Estado e despreza o facto de
que a população já paga

E o dinheiro dos impostos?

o aumento de propinas
não corresponde a uma situação
de dificuldades financeiras do
Estado, dado os elevados
impostos cobrados aos cidadãos e
ao agravamento da carga fiscal.
No ano em que se aprovou o
aumento, só em IRS, o Estado
cobrou 790 milhões de contos,
mais 44% que em 9l. Só em
IVA, cobrou 900 milhões, mais
48% que em 91.

Ficará para a história
deste País que, no ano em que se
aprovou o aumento de propinas o
Estado arrecadou, só em
impostos, mais 674 milhões de
contos (340 milhões descontada a
inflação) que no ano anterior.
Quanto mais dinheiro tem menos
quer dar às escolas públicas.

Já que estamos num
País em que a prioridade é a
educação, então para onde é
que vai o dinheiro? Se até a
educação é paga, então para
onde é que vão os impostos?

Dado que o dinheiro do
Estado vem sobretudo dos
impostos dos que trabalham,
quantas e quantas vezes a
população portuguesa não pagou
já as propinas dos seus filhos?

Dinheiro mal distribuído

..



impostos exactamente para que
este assegure os seus deveres.

Não compete aos
estudantes custearem o ensino
uns dos outros; este é um papel
que pertence ao Estado e que
está consagrado na
Constituição e nas leis da
República.

Não há injustiça

o Ministro achava que
as propinas quase nulas
beneficiavam as fanúlias ricas ,
"contrariavam a justiça
redistributiva visada pelo sistema
fiscal ~' e que não era justo que os
"ricos" pagassem o mesmo que

"b "Ahos po res . c ava que os
estudantes deveriam pagar
segundo os seus rendimentos
familiares e que só parte deles
deveria ter isenção.

Mas o argumento é falso,
porque não há injustiça quando,
pagando todos o mesmo ,
ninguém é impedido de estudar.
Haveria injustiça se o custo
exigido impossibilitasse ou
dificultasse a frequência dos
estudantes de menores recursos.
A injustiça que há aqui é
haverem pobres e ricos. Mas essa
não se corrige com o aumento de
propinas. As desigualdades entre
cidadãos corrigem-se
combatendo as causas que os
diferenciam em "ricos" e
"pobres", por exemplo
tributando-os adequadamente
segundo os seus rendimentos
através de um sistema fiscal '
justo.

Obrigar os estudantes a
pagar a sua frequência nas
escolas públicas segundo os seus
rendimentos familiares, quando
as suas famílias já pagam
impostos segundo os seus
rendimentos, é não só um duplo
imposto, como uma dupla
injustiça.

I A lógica do Ministro é

I
absurda porque ele acha que as

I propmas devem ser mais um
I imposto.
I A população portuguesa

não precisa de mais unpostos.
Precisa é de que a justiça social
de que tanto se fala seja logo
aplicada nos impostos que já

I paga.

I ES é um investimento social

t O Ministro também diz
que o aumento de propinas
corrigiria a "injustiça sccial " de
a população portuguesa
sustentar, através dos impostos, a
"minoria" privilegiada que
frequen~ o Ensino Superior.

E inadmissível falar em
"minoria privilegiada" quando
não se promove a expansão do
ES Público (note-se que o
número de vagas no ES Público
estagnou, em alguns sectores
universitários até diminuiu e
todos os anos ficam de fora mais
de 30.000 candidatos).

É inadmissível falar na
situação em geral privilegiada
dos estudantes do Ensino Supe-
rior, quando isso resulta em,
grande parte, da inexistência de
uma política que combata a
triagem social ao longo do
Secundário.

E inadmissível
chamar privilegiados
aos estudantes por
frequentar o Ensino
Superior, como se isso
fosse apenas do seu
proveito exclusivo
quando é o próprio
Governo que passa a
vida a dizer que a
prioridade nacional é a
Educação.

A T E N ç Ã O
EST..\O A SER
COBRADAS
PROPINA" A ~IIAISA
ALGUNS
ESTUDANTES

I I

A lei :0/92 estabelece
normas relativas ao sistema de
propinas. O valor máximo nara o
ano 92/93 é de S7.500S00"P..á
depois os escalões das reduções e
as isenções. Uma outra situação
que a lei 20/92 prevê são os
casos dos alunos que não
estejam a frequentar a
totalidade das disciplinas do
ano lectivo, i. e., que só
frequentam algumas cadeiras.
Para estes casos é aplicado o
princípio da proporcionalidade,

"Nos casos em que a
inscrição não abranja a totalidade
das disciplinas do respectivo ano
lectivo, as propinas são devidas
proporcionalmente ao número
das disciplinas em que o aluno se
inscreva" (Lei 20/92, artigo 1,
n02).

No entanto, <>

regulamento de aplicação da lei
20/92 para a Universidade de
Lisboa contraria este princípio
pois determinou que: "O
montante estabelecido para a
propina aplica-se às inscrições .
que abranjam um número de
disciplinas correspondentes à
totalidade das disciplinas do
respectivo ano lectivo acrescidas
em até três e diminuídas em até
duas disciplinas anuais ou
equivalente (Regulamento de
Aplicação da Lei 20/92, artigo
3).

Há estudantes que
perante a lei 20/92 estão a ser
cobradas propinas a mais,
quando estio a fazer menos
cadeiras que as previstas para
um ano completo. Para o caso
de cadeiras a mais, já se aplica
aqui o princípio da



proporcionaJidade. Mas, casos há (Faculdade de Ciências) em
que são também cobradas propinas indevidamente a alunos que
frequentam mais cadeiras do que o ano completo.

As Associações de Estudantes exigem o reembolso
do dinheiro a estes estudantes, ou pelo menos do dinheiro
cobrado em excesso. O reitor e o C.D. afirmam não
poderem reembolsar o dinheiro já entregue para o
pagamento das propinas.

DAEFLUL

ÃA T E ç oN

Os Certificados de Conclusão de Licenciatura

A Secretaria da Faculdade é obrigada a passar os
"certificados de conclusão de licenciatura independentemente
do pagamento das propinas.

Os estudantes haviam já invocado o artigo 62, n" 1 do
Código do Procedimento Administrativo. Posteriormente, o
parecer jurídico da Procuradoria Geral da República veio dar
razão a este protesto.

Esta situação ilegal (a recusa da passagem dos
certificados finais) obrigou muitos estudantes a pagarem as
propinas como única forma de obter os documentos
referidos.

As Associações de Estudantes já chamaram a
atenção para isto tem exigido o reembolso do dinheiro aos
estudantes que pagaram as propinas obrigados por esta
situação.

ADAEFLUL
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Lisbo , Capital da
Depois de outras

cidades europeias chegou a vez
da capital portuguesa ocupar o
lugar de Capital (Europeia) da
Cultura. Na ausência de um tema
figurativo de todo o movimento
cultural, devido ao variado leque
de acontecimentos, Lisboa 94
apostou na ideia de Lisboa como
"ponto de encontro de culturas" .
Neste sentido, Lisboa 94 será o
palco de diversas manifestações
culturais que irão revelar as
diferentes raizes da nossa
cultura, herdadas de um passado
histórico que nos deixou fortes
marcas.

O acontecimento
pretende, acima de tudo,
aproximar os povos europeus ao
conhecimento das diferentes
culturas e dos seus pontos de
encontro. Lisboa terá em 94 a
possibilidade de se revelar
culturalmente à Europa,
arrastando consigo todo o país
que, como não poderia deixar de
ser, também irá mostrar-se
através dos seus criadores nos
diferentes domínios culturais.

Pretendemos de uma
forma sumária e pouco
ambiciosa deitar um olhar sobre
alguns dos eventos do grande
acontecimento cultural que será
Lisboa 94.Como é óbvio, vamos
apenas enunciar alguns deles,
visto que são muitos nas

diferentes áreas e o nosso espaço
é curto. Aliás, todo o programa
de Lisboa está à disposição e é
acessível a qualquer um de nós,
por isso limitamo-nos neste
artigo a realçar alguns dos
acontecimentos que nos
pareceram mais interessantes.

O programa das
actividades estará mais
diversificado na área da Ópera e
Música Clássica. Pela primeira
vez, Lisboa apresenta obras de
Schrettke, Chostakovitch,
Beethoven e Charpenteir. A
segunda estará repartida por
Corais sinfónicos, Música de
Câmara, Música Instrumental
Sinfónica, Solistas Líricos e
Instrumentais.

Na área de Cinema e
Vídeo teremos a oportunidade de
assistir aos "100 Melhores
Filmes Europeus"pelo Ciclo 100
Dias, 100 Filmes. Quem preferir
o Teatro poderá assistir à peça
"Clamor" - a visão
dramatúrgica de Luísa Costa
Gomes sobre os textos de
António Vieira. A não perder o
imaginário de "Alice no País das
Maravilhas" do original de
Lewis Carroll, com a encenação
de Robert Wilson e música de
Tom Waits pelo Thalia Theatre
de Hamburgo.

Na dança teremos, pelo
balett Gulbenkian, o
"Amaramália" sobre fados de

Amália Rcdrigues, "Dancar
Cabo Verde" pelas coreografias
de Paulo Ribeiro/Clara Andermat
e pela companhia de dança de
Lisboa o bailado "Introducão ao
Princípio das Ccisas"com
coreografia e encenação de Olga
Roriz. Poderemos, ainda, assistir
através de uma encenação de
Fernando Mora Ramos e outra de
Inês Cãmara Pestana à peça
"Esta Noite Improvisa-se" de
Pirandello. E ainda pela
encenação de Luis Miguel Cintra
à peça "O Conto de Inverno" de
Shakespeare.
No ciclo das exposições a Lisboa
Subterrânea mostra a história do
espaço físico e 'geográfico rode
se ergueu a cidade de Lisboa. O
percurso da exposição inicia com
um núcleo de achados da Lisboa
pré-histórica e termina com o
terramoto de 1755. Ainda na área
das exposições, Lisboa 94
apresenta colecções de Arte
Francesa Contemporânea e
esculturas de todos os grupos
étnicos angolanos na exposição
Escultura Angolana.

Por último, a fotografia
aparece com 7 Olhares, 100
Anos na Vida de uma Cidade, a
visão de sete fotógrafos sobre
Lisboa num período de 100 anos.

Para concluir,
acrescentamos que a Lisboa de
94 pode não se repetir, daí que há
que aproveitar esta oportunidade.

Joana Silveira

--- - ----------



A sessão (cuja mesa integrava os quatro
organismos promotores da edição, a A.P. de
Escritores, a Profs, Doutora Maria de $anta Cruz, o
C.D. da F.LL, Fernando Sylvan, a Reitoria da U.L
e os organizadores do livro) decorreu da seguin- Faculdade d. L.tr •• d. Usboa
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A Associação de Estudantes da Faculdade de
Letras de Lisboa, as Edições Colibri e as
organizações sindicais de professores FENPROF e
SNESup, promoveram a edição do livro A Voz
Fagueira de Oan Tímor do conhecido homem de
cultura leste-timorense Femando Sylvan. Edição
que foi ainda apoiada por autarquias de concelhos
onde residem naturais de Timor Leste - as Câmaras
Municipais de Amadora, Cascais, Lisboa, Loures,
Oeiras, Setúbal e Vila Franca de Xira.

o livro, que apresenta a indicação
"Recolha/Reedição de poesia do escritor Fernando
Sylvan, organizada por Artur Marcos & Jorge
Marrão, prefaciada por Maria de Santa Cruz e a
revisão final da obra realizada pelo próprio autor
dos poemas." - foi lançado no Anfiteatro Um da
F.LL. no dia 7 de Dezembro de 1993, ao fim da
tarde, num acto que reuniu cento e cinquenta pes-
soas.

"'Muitos dos assistentes representavam entidades e
organismos diversos: Presidência da República
Portuguesa, Reitoria da Universidade de Lisboa,
Conselho Directivo da F.L.L, Associação
Portuguesa de Escritores, Sociedade Portuguesa de
Autores, Sociedade da Língua Portuguesa,
Associação Portuguesa de Linguística, Centro de
Cultura de Timor, Fundação Austronésia Borja da
Costa, associações de estudantes africanos em
Portugal, associações de estudantes integrantes da
Associação (federação) Académica de Lisboa, etc.

De Setúbal houve as presenças da agremiação
leste-tímorense União Desportiva Recreativa e
Cultural Oan Tímor e a do Conselho Directivo da
Escola Superior de Educação.

Entre a assistência ao acto de lançamento do
livro foram notados, para além de elementos ligados
às artes e ciências, animadores de grupos de
Direitos Humanos e políticos leste-timorenses dos
mais conhecidos.

Apresentação Simples e
Significativa

te forma: I'. Parte - abertura do acto pelo
Conselho Directivo da F.LL (Dr. Mário Vale)
dando as boas vindas, apresentação do livro,
alocuções outras. Fecho desta parte de discursos
pelo Vice-Reitor da U.L (Prof. Doutor Carios
Alberto Medeiros), oferta de uma lembrança ao
escritor, em nome da F.LL, pela Secretária da
mesma (Da. Rosalina de Almeida Santos),
manifestação de F. Sylvan (agradecendo,
emocionado, e recordando a Resistência que age
dentro de Timor - era o dia do 182. aniversário da
invasão ...); 211. Parte - intervenções artísticas pela
actriz Maria do Céu Guerra, que declamou versos
de Fernando Sylvan, e pelo Coro Sol Nascente,
dirigido pelo maestro leste-timorense Vianey da
Cruz, com música de Portugal e de Timor.

Queremos registar as palavras da Ora. Margarita
Ferreira, da Associação Portuguesa de Linguística,
expressando respeito pelo trabalho de Fernando
Sylvan em prol da Língua Portuguesa e desejamos
registar também o elogio leste--timorense à pessoa
do "irmão Fernando Sylvan" feito num belo discurso
em Língua Tétum pelo Dr. Luís da Costa, que
acedeu a um pedido da organização que pretendia,
com a presença dos dois idiomas na sessão, afirmar
o entendimento de que Timor Leste deve ser
reconhecido no que nos ç comum, mas também no
que lhe é próprio e diferente de outras realidades.

FEANANDO
SYLVAN

A VOZ FAGUEIRA
DE

OAN TíMOR

7 Dezembro 1993
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Quando for lido o presente jornal da AE.F.LL,
aconteceram previamente apontamentos na TV e na

Iniciativa Atempada

Em tempo se agiu, num p3.1S que demasiadas
vezes só recorda as pessoas depois de mortas ...
Fernando Sylvan, cidadão activo desde há muito,
dedicado Presidente da Sociedade da Língua
Portuguesa, leste-timorense participante da
Resistência à conquista e anexação da sua terra
pelas tropas da República da Indonésia, homem
dado às letras, viria a falecer pouco depois, no dia
25 de Dezembro de 1993.

Se certos gestos significam algo para alguém,
informe-se que durante o funeral o transporte da
urna com o corpo do escritor para um gavetão no
cemitério da Guia, em Cascais, foi efectuado por
leste-tirnorenses e por um elemento da Associação
de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa.

Lugares de todos os Continentes

Quando este jornal Fazedores de Letras, da
AE.F.L.L., for distribuido já estará no comércio a
2íl. tiragem de A Voz Fagueira de Oan Tímor e
exemplares do mesmo já chegaram ao Norte,
Centro e Sul de Portugal, às ilhas da Madeira e dos
Açores, a muitos lugares onde estão leste-
timorenses - Austrália ... -, aos P.AL.O.P. (Cabo
Verde, S. Tomé e Princípe, Guiné-Bissau, Angola,
Moçambique), à Galiza, ao Brasil, à índia ...

Entre as várias pessoas que ajudaram o livro a
viajar estão os escritores: António Lopes Jr.,
Germano de Almeida, João Ubaldo Ribeiro, José
Craveirinha, Luís Honwana, Maria Conceição
Lima, Mia Couto, Pepetela, Ruy Duarte de
Carvalho e Vasco Cabral, A todos - os que
nomeámos e os que não - agradecemos a
cooperação.

Às edições galegas Espiral Maior agradece-se o
envio oportuno de um exemplar do livro de Xosé
Lois García Floriram Cravos Vermelhos - Antologia
poética de expressão portuguesa em África e Ásia (A
Corunha, 1993), que inclui versos de F. Sylvan e por
isso consta da bibliografia geral do autor leste-
timorense.

Reflexos de Cultura, Reflexos de
Timor

Rádio e estarão publicadas, pelo menos, umas três
dezenas de referências a Fernando Sylvan e a A Voz
Fagueira de Oan Timor em imprensa ~1UitO

diversa: estrangeira e portuguesa, quotidiana e
hebdomadária, de âmbito nacional e local,
associativa (Jornal da Sociedade de Ungua
Portuguesa, Jornal da Associação Portuguesa de
Tradutores ...), sindical docente, etc.

Uma observação: "Oan Tímor", expressão
pronunciada com acento no "i" na língua a que
pertence, Téturn, significa "filho de Timor".
Fernando Sylvan nasceu em Dili em 1917.

Se nos estendemos em texto deste tamanho e
com certos pormenores é para (ademais de fazer
constar na imprensa da A.E.F.L.L. o apreço por
Fernando Sylvan, homem com méritos próprios, e
pelos nossos parceiros nos diferentes aspectos
relacionados com a iniciativa da edição) concluir
com uma verdade conhecida, mas nem sempre pre-
sente: um organismo social estudantil, se atento e
com preocupação de qualidade, se se revelar
suficientemente credível aos olhos exteriores pode
promover acções culturais e poiíticas pertinentes,
úteis e eventualmente aglutinadoras de vontades de
diferentes sectores da sociedade.

Objectivamente - quanto ao caso - A Voz
.Fagueira de Oan Tímor, independentemente das
suas qualidades intrínsecas, é uma das muito poucas
obras de autoria leste-timorense disponíveis para
fins de fruição, educacionais ou outros ...

Tb.

J
1,

_. ---- -------------



UNA L
Una mujer se ha sentado en tu silla turca

sin desnudarse
tan solo allí

cuando suefías cuando vuelves
de las complicaciones.

una mujer está hecha de esa soledad
que existe entre lo cotidiano y el deseo.

Vuelva ante el parabrisas

te engafía se detiene

y luego escapa.

para toda mujer hay un trono

en el centro de un hombre

una silla en la conciencia
yo vivo sobre la nariz entre tus ojos

bajo la frente

sólo tus huesos son cómplices de mi ocio
~
así los árboles nos traspasan
los colores nos iluminan juntos

y así la muerte nos matará a los dos
boca arriba

entre tus pensamientos
y mi llanto.

REINA MARIA RODRÍGUEZ
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Este é um espaço que pretende abrir uma nova porta a literaturas (poesia) menos
conhecidas de culturas apenas afloradas dentro da nossa cultura.

Reina Maria Rodríguez é uma jovem poetisa cubana escolhida um pouco ao acaso entre
.' _,.'" f

os muitos incluídos numa antologia da nova poesia cubana (!lsted es la culpable. ed. Abril de la

UJC, 1985). Tem estudos em Literatura Hispanoamericana ejá recebeu prémios em 1976, 1980"
1982 e 1984. É por nós considerada como detentora duma belíssima e quente expressão poética.



Perguntaram-me o outro
dia o que é que eu pensava que
devia ser um jornal para urna
Faculdade. Mais concretamente.
era sobre o Fazedores de Letras
que falávamos. Depois, que
conceito era o meu - em termos
práticos que incluíssem aquilo
que os estudantes precisam e
aquilo que podem fazer - para um
jornal do género. Não respondi I
logo. Afinal, as coisas não eram
assim tão simples porque a
vontade de informar, se é que ela
existe, é por vezes incompatível
com os meios de que as pessoas
dispõem. Disse apenas que o
poder não informa sobre o poder,
que os governos não escrevem
sobre si próprios e que um
objecto, a notícia, também não se
declara a si própria mas limita-se
a prestar a informação que os
outros vão trabalhar. Resumindo,
seria impensável que os
dirigentes associativos ou a
própria A.E. pudessem ter uma
intervenção directa no projecto
que ainda é um jornal para esta
Faculdade, seja ele o Fazedores
de Letras ou outro qualquer. É
entre toda a gente, onde vivemos
apenas segundo aquilo que nos
querem dizer, que se encontram
aqueles que querem levantar a
voz. Onde se encontram aqueles
que têm talvez as coisas mais
importantes e mais bonitas para
serem ditas e os que, de urna
forma ou de outra, não têm
medos nem preconceitos de
buscar a informação, sobretudo,
onde ela se esconde: lá fora, na
elite minoritária e privilegiada
que constrói a pseudo-política
universitária desta casa e sabe
daquilo a que, nós estudantes,

passa por aí. A questão é que um
ponto de partida como este é a
priori limitado. Ninguém está
interessado, como aconteceu com
os últimos três números do
Fazedores de Letras publicados o
ano passado, em ler um boletim
informativo que quer passar por
jornal onde se diz aquilo que
praticamente já todos nós
sabemos. O principio devia ser
mais ou menos este: abrir um
jornal e aprender alguma coisa.
Nem que para isso fosse
necessário pagar meia dúzia de
trocos em vez de o recebermos à
borla. Portanto, a premissa, os
estatutos ou o que lhe quiserem
chamar, estão à partida errados.
Propõem um limite quando
alguns querem ir mais longe e
este parece ser exactamente o
problema das faculdades e do
Ensino em Portugal. É pena. É
pena mas é verdade. E é verdade
porque há pessoas que aceitam
trabalhar sob essas condições
quando há alternativas que
podem ser transformadas em
opções. É assim que contribuem
para que o conceito de estudante
fique cada vez mais limitado e
atrofiado, porque de certeza que
aquilo que é mais importante
para nós, aquilo que contribui
para a nossa formação pessoal e
académica está lá fora, para além
da Faculdade. É sobre urna parte
desse mundo que o jornal devia
escrever. Porque afinal, o que faz
falta é avisar a malta. Até lá,
muito boa sorte.

não temos acesso. É tempo para
que a informação e a cultura
deixem de ser um privilégio. É
tempo, ainda que desde o Maio
de 68 o termo esteja
ultrapassado, para a cultura
passar a ser acção CUltural. Mais
do que nunca _recisarncs de um
jornal a sério e não de boletins
informativos com meia dúzia de
páginas limitadas a esta
Faculdade que não tem quase
nada a oferecer-nos. É o que faz
falta. Resumindo, propus então
jornalistas de letras - que
excluíssem a intervenção dos
líderes associati vos e da própria
A.E. - com uma espécie de
carteira profissional, se fosse
necessário, e uma redacção em
qualquer cubículo desta casa.
Não me parece dificil. É talvez
uma questão de vontade e
envolvimento pessoal por parte
de cada um daqueles que
integrarem o projecto. O resto,
pode vir depois. Continuámos a
conversa por muito mais tempo e
ainda não tinhamos dito quase
nada. Afinal, em que é que devia
incidir o jornal? Lembrei-me
então que me tinham explicado
que os estatutos declaravam que
só é permitido escrever sobre
assuntos ligados ao interior da
Faculdade, como por exemplo, a
questão das propinas, o que se
passa num determinado
departamento, aquilo que a A.E.
fez e não fez, a exposição da
secção tal ou ainda o que foi dito
pelos nossos oradores na última
R.G.A.. Claro que toda a gente
sabe que é sempre possível
mandar um artigo ou outro para
a nossa espécie de jornal. Tudo
isso é importante mas não chega
e, mais urna vez, o problema não

Suzana Ramos
FiI.
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vocábulo "jardim", que a pouco
e pouco se vai transforman o
numa mata densa e útil para
treino militar.

Será incúria ? Será
desmazelo?

Mas, o que me preocupa
verdadeiramenteé que isto tudo
está ligado a urna visão
economicista da educação, onde
condições de acesso,
permanência e estudo, não
significam nada de nada, gotas de
água num oceano, enfim!

Vive-se o dia-a-dia,
talvez à sombra dum projecto de
ampliação da Faculdade que vem
desde a "pré-história" e que por
sua vez condicionatambém
outras paragens temporais.

.Andamosmesmo
estagnados! Qualquer dia até
começa a chover óleo.

Paulo Arsénio
História/variante de

Arqueologia

ondinhas do mar; as cadeiras,
Hoje em dia o que nos antiquadas, chiam com o peso

cerca não chama a atenção, dos anos e dos kilos, agitando-se
sinais que os tempos pararam ou ao sabor dos parafusos existentes
as preocupações são outras, o e que se vão tomando incómodas
desinteresse deu lugar ao à medida que surgem os metros
desmazelo e à vegetatividade. de palavreado banal. As mesas,

O mais socrático autênticos documentos
encontra nos recônditos mais paleográficos, vão ser alvo de
estranhos o pó (do saber?!), as estudo de futuros trabalhos de
teias de aranha (da fortuna ?!), licenciatura. As janelas,
apesar da boa vontade das verdadeiras guilhotinas (daí o seu
senhoras da limpeza que nos nome), são horrores dos mais
perseguem constantemente. débeis e nem o cheirinho dos

Mas será que a fritos que alastra pelos
Faculdade é um modelo de corredores nos fornece mais
limpeza? energia.

Será que o asseio existe, Contrastando, as portas
mau grado os montes de papel abrem-se sózinhas, alertando
higiénicojunto dos secadores de para uma melhor distribuição de
mãos (inoperantes, mas que dão salas e contrariando uma ideia
um ar moderno e estético), as que se generaliza que é a
beatas ao lado dos cinzeiros, segregação espaço/curso.
exemplo de falta de pontaria, As paredes, quentes no
bem como os "grafitti" dos Verão e frias no Inverno,
W.c. (sítio ideal para dar azo aos convidam para escutar conversas
mais elevados sentidos alheias, apresentam-se
artísticos), será que nos podemos esventradas e os ferros dos
comparar com a Faculdade de antigos quadros sobressaiem
Direito por exemplo numa pintura abstracta e
(asseadamente falando!). macilenta, não falando no tecto,

Mas o tempo parou! A não vá o diabo tecê-las e cair-nos
Faculdade está-velha, os relógios em cima.
existentes, marcam cada um a Mas o exterior também é'
sua hora, sinal duma anarquia preocupante: zonas inacabadas,
generalizada e nós circulamos, onde a cada passo encontramos
circulamos, verdadeiros semeados pequenos pântanos,
corredores de fundo ao lado de vulgo lamaçais, ervados ;' '~
amontoados de mobiliário abundantes (comonos pátios
heterogéneo. interiores), juncados de velhas ~

E, ao entrar nas salas, sanitas, antigas bocas de incêndio
tropeçamos que nem ébrios, nos e outros trastes numa visão

20 pavimentos de tacos, tipo vanguardista do que é a noção do
'-----------------:i.~~~~jj!11ª~I~~~lj-: ---l
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A Associação dispõe de
novos com1!uta~or~~

Trata-se de um sistema de aluguer praticado
pela empresa SOFTSTRESS. LDA, tendo para isso a
Associação disponibilizado o espaço, de forma a que
todos os estudantes possam encontrar o que de mais
moderno oferece o mundo da informática.

Tabela de Preços:
18 HORA 250$00
28 HORA 250$00
38 HORA 250$00
48 HORA 200$00
58HORA 200$00
68 HORA (E SEGUINTES) 150$00

PARA MAIS INFORMAÇÕES DIRIGE-TE À
ASSOCIAÇÃO.

"Tempo para ti"
3!!o! feiras,

18H - 20H - Propinas
3!!o! e 5!!o! feiras,

12H - 14H - Consulta Jurídica gratuita
6!!o! feiras,

14H - 16H - Acção Social Escolar
(bolsas,

alojamento, cantinas, apoio médico, creche ...)

Grupo de Teatro de
Letras

Já está em preparação a nova peça de teatro
do grupo, desta feita baseada em três obras de Gil
Vicente: Farsa de Inês Pereira, Auto da Índia, Quem
tem Farelos?

Uma altemância de textos que terão tanto
peso, em termos cénicos, como a música, os actores,
ou o cenário. Aguardam-se as surpresas!



FILOS FIADA
POLÍTICA E DO
.DIREITO

Colóquio: Direito Natural e Cidadania
10 de Maio

-lOh às 13h:*Duas interrogações clássicas
sobre o direito natural.

=Contrato Social e progresso
histórico em Rousseau.

-15h às 19h:*Estado, Guerra e Revolução.
*Direito natural e crise
contemporânea.

BENÇÃODOS
FINALISTAS

o maior acontecimento, que reúne os finalistas
de toda a Academia de Lisboa, vaidecorrer no dia 28
de Maio, no já conhecido }O de Maio.

Informam-se os finalistas da F.L.L. que as
inscricões vão decorrer de 7 a 21 de Março, nas
instalações da A.E .. É fimdamental que se inscrevam,
porque de outra maneira não poderão participar.

Finalistas de Letras, não deixem escapar esta
oportunidade única de participar num momento que
surge como o coroar de todo um percurso de estudo no
Ensino Superior. INSCREVAM-SE!!!

MA eu ~URAL

Este ano, Maio vai ser diferente! Vai ser um
espectáculo continuo de animação cultural e recreativa
DURANTE 30 DIAS!

A Reitoria, talvez querendo renovar um
mandato com o pé direito, começa por reanimar o
espaço da Aula Magna, sala outrora prestigiada e
agora preterida ou deixada a cargo de convenções com
um pozinho de Quim Barreiros! Assim, reuniu as
AAEE da Universidade de Lisboa para organizar um
mês de espectáculos, a preços acessíveis (bitola de
500$), partindo das actividades académicas (Tunas,
teatro, coros e especialidades das diferentes faculdades
e/ou Universidades do país) ao que se juntam nomes
profissionais da nossa praça (Jazz, Música africana,
Música tradicional portuguesa, etc.).

A nossa faculdade de Letras vai ter uma noite
só para ela! A noite académica, no dia 12. Estamos a

.preparar um espectáculo (aproximadamente 2h.) com
a Tuna de Letras apadrinhada pela Tuna da F.C.T.
(estreia mundial!), bandas de música de estudantes e
uma "experiência poética" com convidados e
participantes muito especiais. ,

COLABORA! ESTA NOITE TAMBEM
SERÁ TUA!

_. (Dirige-te à A.E.)
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