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data de eleição do
Reitor da U~ 11 de Abril

Revisãodos Estatutosda
FLULem fase final

Eleições para a
Assembleia de

Representantes 16,
17, e 18 de Abril
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Júlio de Amortt:n, FiUlos, lAIa.
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Tel.: 21 391 9800 98'38
Email: litamonm@megan6t:pt
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publicidade aos Fazedores certao ·erradao

Se achas que consegues ~cer1ar no Faz.edores Challenge então ,Podes
tornar-te consultor de Os Fazeaores de Letras nas areas
de Publicidade, Estudo de Mercado,Grafismo e Internet

para mais informações liga 96 2307249
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o corpo no teatro,
cín~~f~s~~~~~~1'ae

Conferênciao Homem
de costas

agenda

Ciclo de Música,
D~~~n7v~;j:Ji&:s

de Lisboa
CUItua

P'ra Variar
2a, 8 de Abril
Centro de Estudos de Teatro
9h30 - 10hOO Abertura dos trabalhos por
Maria Helena Serôdio
10hOO - 10h30 George Banu L'homme
de dos une posture métaphorique
10h30 - l1hOO Luiz Francisco Rebello De
frente, de trás, de perfil
l1hOO - l1h15 Debate
11h 15 - 11h30 Intervalo para café
11h30 -12hoa Ana Gabriela Macedo A arte
de Paula Rego - uma "máfia de mulheres"?
12hOO-12hl5Debate
12h15 - 13hOO Painel com Carlos Porto,

João Brites,João Lourenço, Maria Helena
Serôdio, Rui Cintra e Paulo Eduardo Carvalho
13hOO - 15hOO Intervalo para almoço
15hOO - 15h30 João Mário Grilo Do
Corpo do cinema ao corpo do espectador
15h30 - 16hoa Fernando Guerreiro O ponto
de vista de trás: o cinema na nossa cabeça
16hOO - 16h 15 Debate
16h 15 - 16h30 Intervalo para café
16h30 - 17hOOAnd ré Barata Por detrás
do mundo
17hOO- 18hOOPainel com Mário Jorge

Torres, Madalena Victorino, João Pedro
Vaz, Susana Paiva, Pedro Sena Nunes,
José David
Fundação Calouste Gulbenkian (sala 1)
Durante o colóquio estará patente uma
exposição de pintura de José David

abril Átrio da
Biblioteca

Exposições

abril

MÚSICA

AULA MAGNA 10Abril 4" 21h30
Nass Mqrrakech
Música Etnica Marroquina
Venda de bilhetes - Lojas FNAC, Ticket-line.
loja Ocarina (Bairro Alto), Aula Magna no
dia do concerto.
Preço dos bilhetes: 5 euros
Org/info.- Ocarina, tel: 969087056
e Reitoria da Ul, tel: 21793 25 79

FACULDADEDE MEDICINA DENTÁRIA
Auditório 11Abril 5" 17h30
Grupo Coral do Clube Sénior do Parque das
Nações
Direcção: Manuel Martins de MatÇ>s
Org/info .. Fac. de Medicina Dentana, tel:
21 7922625

AULA MAGNA 11Abril 5" 21h30
Gaiteiros de Lisboa
Org/ínfo.- Gaiteiros de Lisboa, tel:
21 41 401 63 e Reitoria da Ul,
tel: 21 7932579

FACULDADEDE BELASARTES Cantina
18Abril 5" 22h30
Café-Concerto
Clepsydra I Blemish
Org/ínfo.- Asso. de Estudantes de Artes
Plásticase Design, tel: 21 34663 55

FAQJLDJlDEDELETRAS EspIanada 5"
17h5"S às5
11/4 - Improviso Musical + Malabaristas de
letras e Ciências
18/ 4 - Coro da Universidade de Lisboa
2/5 . Improvisos "Inoportuna" - Tuna mas-
culina da FLUl
9/5 - Malikua & Convidados
Org/ínfo.- Asso, de Estudantes da Fac. de
Letras, tel: 21 799 05 30

FAQJLDADE DE CI~NCIAS Terraço da
Cantina 19Abril/13e 17deMaio 4",
2"e6" 15hàs 19h
Cafés-Concerto
Bandas na FCUL
Org/info.· Asso. de Estudantes da Fac. de
Ciências, tel: 21 7S0 00 94

AULA MAGNA 24Abril 4" 21h
O 2.a Instância
11 Festival Internacional de Tunas
Académicas
Venda de Bilhetes - AAFDUL e AULA
MAGNA no dia.
Preço- 4 e 5 euros (no dia do festiyal)
Org/info .. Tuna Acad. da Fae.de Direito da
UL, tel: 96 306 09 10 ; apoio da RUl

CANTINA I Cid. Universitária 6 Maio
2" 17h
Clássicosdo Jazz
Sexteto Sélmere
Orc/inf - Sextecto Selmere, tel: 967540691
e Serviços de Acção Social da Ul,
tel: 21 781 7440

DANÇA

FAQJLDJlDEDEPSICOLOGIAE DEQ~NOAS
DA EDUCAÇÃO 17Abril 4" 21h
Danças p'ra Variar
Org/lnfo. - Assoe. de Estudantes da Fae.de
Psicologia e de Ciências da Educação, tel:
21 7951381

REfTORlAÁtrio Central 23 Abril 3"
21h30

até 12 de Abril - 6"
Exposição Bibliográfica Os Países Baixos
Organizado pela Biblioteca da FLUL,
Instituto de Língua e Cultura
Neerlandesa, Embaixada Real dos, Países
Baixos e FLUL .
Apresentação a cargo de Prof. Janssens
Átrio da Biblioteca da FLUL

a partir de 23 de Abril - 3"
Exposição Pepetela apresenta-se
Apresentação a cargo da Dra
Inocência Mata
Átrio da Biblioteca da FLUL

maio
9

Conferencias
Cidadania
Europeia

Dança Contemporânea
Espectáculo da Escola Superior de Dança
de Lisboa
Org/ínf. - Ese.Sup. de Dança de Lisboa, tel:
21 342 53 55 e Reitoria da Ul,
tel: 21 793 25 79

CINEMA

REfTORIA Sala de Confe~das 3"
e5" 18h30
Ciclo "Música e Dança no Cinema"

11/4 The Red Shoe (1948)
16/4 Dancer in the Dark (2000)
30/4 O Estranho Mundo de Jack (1993)
2/5 O Buraco (1998)
7/5 luzes da Ribalta (1952)

Orq/info. -Núcleo de Cinema e Vídeo da
AET'LUL,tel: 217990530 e Reitoria,
tel: 21 7932579

VARIAçõES

FACULDADEDE MEDICINA DENTÁRlA
Audítório 9 a 14 de Abril 3" a 6"
12h às 20h30;
Sáb e Dom 10h às 20h
10 Mercado do Livro da Universidade
Milhares de livros novos a partir de 1euro.
Org/ínfo. - F. de Medicina Dentária,
tel:.21 792 26 25

FACULDADEDE MEDICINA DENTÁRlA
Audítório 16Abril 38 17h às 18h
Yôga ..
Demonstração e palestra sobre a acnvi-
dade.
Org/ínfo. - AAEE'sda UL e Gab. de
Desporto da UL, tel: 21 7967818, com o
apoio da Univ. Intern. de Yâga.

FAQJLDADE DE MEDICINA Cantina 15 a
19 de Abril 2a a 68 9h30 às 17h30
IV Semana Africana
Semana totalmente dedicada à arte, litera-
tura, música, dança, e gastronomia africa-
na, brasileira e timorense.
Org/ínfor. - Ass. de Estudantes da Fae. de
Medicina, tel: 21 781 8890

FACULDADEDE BELASARTES 17e 18
Abril 48e5a

Workshop ..
Construção de Instrumentos MUSicaisem
Cana
Inscrições limitadas
Preço: Inscrição ( 6 a 7 euros)
Org/ínfo.- Asso. de Estudantes de Artes
Plásticase Design, tel: 21 346 63 55

FACULDADEDE BELASARTES 2 e 3 de
Maio 58e68

Workshop
Expressão Musical
Inscrições limitadas
Preço: Inscrição ( S a 6 euros)
Orglinfol inscrições - Asso. de Estudantes
de Artes Plásticase Design,
tel: 21 346 63 S5

FACULDADEDE CI~NClAS 6 a 10 de Maio
~. a Sex: 9h30 às 17h30
Felra do Disco
Org/ínfo.- Ass. de Estudantes da Fac.de
Ciências, tel: 217500094

Esteprograma é aberto ao público em
geral' a necessidade de pagar bilhete de
entráda num evento, é assinalada neste

programa, bem como o seu preço e locais
de venda.

O programa poderá sofrer alterações, por
razões alheias à nossa vontade.

Informações para a Acenda devem ser entregues na Assqciação de Estudantes
da FLUI.: ao cuidado áa Direcção de Relaçoe~ lnstituciqnais de Os Fazedorf!s.de
Letras. Não nos responsabilizarnos por alteraçoes posteriores ao Fecho de Edição,

Dia da Europa
Conferências sobre temáticas europeias
com personalidade da área dos assuntos
europeus. O tema geral ,sob o qual.
decorrerão as reflexões e: Cidadania
Europeia: consciência europeia e petrio-
tismo europeu - adesão eiective/eiective
ao projecto da Europa
Nesteu - Núcleo de Estudos Europeus da FLUL
Para mais informações contactar
964894577

04105



+ LETRAS A BOLONHESA + JORNAL HUMANIDADE
+ POR ONDE COMEÇAR

universidade

pretendem acompanhar as reformas
europeias para o ensino superior. O ob-
jectivo é aproximarmo-nos do sistema
europeu, que é maioritariamente
semestral, como nos esclarece a Dr."
Fernanda Gil Costa, Presidente do
Conselho Dírectívo da FLUL.

Desde 1995 que a revisão dos cursos
de LLM tem sido estudada, de forma a
introduzir novos conteúdos no plano
curricular e combater a desconfiança ge-
neralizada em relação aos cursos tradi-
cionais da área humanístíca. Uma das
principais apostas assenta no estudo da
cultura e da sua metodologia e propõe
uma perspectiva da litereture muitíssimo
mais diveisiiicede, incluindo uma plu-
ralidade de géneros e sub-géneros que,
até hoje, não tinham feito parte dos cur-
ricula, garante a Dr." Fernanda Gil Cos-
ta.

A revisão do plano curricular de
L1M estabelece a criação de mais seis
variantes, para além das dez já existen-
tes. Estudos Ingleses e Espanhóis é
uma das estreias no próximo ano lecti-
vo, em conjunto com as seguintes va-
riantes mono-disciplinares: Estudos In-
gleses, Franceses, Alemães, Espanhóis
e Italianos.

Tendo em conta a falta de candida-
tos aos vários cursos de línguas, decidiu
reduzir-se o número de vagas de algu-
mas variantes, distribuindo-as pelas no-
vas licenciaturas em LLM, que terão

,

As duas principais faculdades Iísboetas da área humanística aprovaram uma I

A partir do próximo ano lectivo as Le-
tras vão ser reestruturadas. Não se trata
de um acordo ortográfico, mas de refor-
mas curriculares que pretendem apro-
ximar-se do sistema europeu. As duas
principais faculdades lisboetas da área
humanística aprovaram uma reestrutu-
ração que, a níveis diferentes, dão um
novo rosto às suas licenciaturas.

A FLUL (Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa) introduzirá no-
vidades que contam com a remodelação
dos cursos de Línguas e Literaturas Mo-
dernas (LLM) e com a criação de três
novos: Artes do Espectáculo, Comuni-
cação e Cultura e Tradução.

Enquanto isso, na Av. de Berna, a
FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lis-
boa) aposta em cursos maior e tninot,
ao mesmo tempo que num sistema de
créditos europeu, antecipando o futuro
previsto pela Declaração de Bolonha.

Faculdade de Letras da
Jniversidade de Lisboa
Venham mais três

Há vários anos que a modernização
da FLUL tem sido alvo de constante de-
bate por parte dos vários conselhos ci-
entíficos. A semestralização e a adopção
do Sistema de Créditos Nacional (ver
caixas) são as principais medidas que

entre dez a vinte vagas. No caso dos no-
vos cursos - Artes de Espectáculo, Co-
municação e Cultura e Tradução - fo-
ram abertas 30 vagas para cada um.

A implementação destas licenciatu-
ras pretende responder à crescente ne-
cessidade de atrair a população estu-
dantíl.que, cada vez mais, procura uma
formação académíca orientada para a
especialização e para objectivos profissi-
onais estritos.

Os três novos cursos partilham um
ramo comum nos dois primeiros anos,
iniciando-se a sua especialização a par-
tir do terceiro. Esta especialização
conta com um grau de opcionalidade
que visa a participação do estudante no
seu plano curricular.

O curso de Tradução tem como
principal objectivo aprofundar o conhe-
cimento de línguas e culturas, assim co-
mo o domínio das técnicas e práticas da
tradução. Deste modo pretende-se for-
mar profissionais em tradução com um
conhecimento histórico, sociológico e
crítico das culturas que traduzem.

O curso de Comunicação e Cultura
íncíde sobretudo no estudo da cultura
através da investigação das suas diver-
sas formas e práticas. O curso adiciona
ainda à formação científica uma forma-
ção pedagógica, habilitando para o tra-
balho autónomo e culturalmente inter-
ventivo.

A licenciatura em Artes do Espectá-



texto Ana Pessoa e Isabel Meira

estruturação que, a níveis diferentes, dão um novo rosto às suas licenciaturas.

Assinada em 19 de Junho de 1999 pelos Ministros
da Educação de 29 pafses europeus.. .'" .,

competitividsde do Sistema Europeu do Ensino
Superior

mobilidade e empregabí/idade no Espaço Europeu

61. - ••ri _ - •••• •••

eãopçõo de um sistema baseado em dois ciclos,
pré e pós-graduado, tendo o primeiro a duração
mfnima de três anos

estabelecimento de um sistema de acumulação
e transferência de créditos, tal como o European
Credit Transfer System (EGS)

promoção da mobilidade de estudantes,
docentes e investigadores

cooperação na avaliação da qualidade

dimensão europeia do ensino superior

fonte: www.ese.ipvc.pt/poIitk:aedU/decI..<fe-boIonna.hrm

culo pretende conjugar uma vertente
histórica das artes com a prática de aná-
lise das criações artísticas em áreas co-
mo o audíovísual, as artes performativas
e as artes plásticas.

Estes cursos exigem assim um esfor-
ço administrativo e financeiro significa-
tivo. No que diz respeito às ínfraestrutu-
ras, a Dr." Fernanda Gil Costa garante
quê os investimentos prioritários íncídt-
rão nos meios audíovísuaís, à semelhan-
ça do que foi feito nos últimos dois anos
na área de tniormâtico:

As opções livres dos vários cursos re-
querem ainda um corpo docente diver-
sificado. Neste sentido, a FLUL desen-
volverá protocolos e convénios com ou-
tras faculdades, no sentido de garantir
uma resposta qualificada às exigências
próprias de cada curso.

Penso que o Conselho Directivo está
muito consciente e atento às dificulda-
des que terá de en.frentar para levar a
bom porto esta reestruturação, conclui
a Dr." Fernanda Gil Costa.

Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas
Quantos créditos tens?

É um projecto ambicioso, que envol-
ve também uma rees,truturaçáo das
mentalidades, afirma Carlos Ceia. Více-
Presidente do Conselho Científico ~
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prevê[-se] que algumas áreas sejam mais procuradas do que ou-
tras, não existindo condições logísticas para satisfazer a procura

da FCSH. E acrescenta, estamos ape-
nas a antecipar a reforma prevista pe-
la Declaração de Bolonha.

Assinado em 1999, este documento
(ver caixa) tem como principais objecti-
vos a estruturação do' ensino superior
em dois ciclos,pré e pós-graduado, e o
estabelecimento de um sistema de acu-
mulação .etransferênéia d~ créditos
(European Credit Transfet System-
ECTS). O mesmo sistema que, a partir
do próximo ano lectivo, passa a vigorar
na FCSH: cada ano de uma licenciatu-
ra vale 60 créditos ECTS, cada licenci-
atura tem quatro anos (oito semestres),
contas feitas, um aluno licenciado sai
da faculdade com 240 créditos ECTS.
Mas como avaliar o peso de uma disci-
plina? De acordo com o actual Sistema
de Créditos Nacional, o que conta é o
número de horas semanais que essa
disciplina implica, de acordo com o
ECTS pesa-se o volume de trabalho re-
querido, dentro e fora das salas de aula.
Assim, na FCSH as cadeiras teórico-
práticas terão um peso de seis créditos
ECTS, enquanto que para as cadeiras
práticas a balança regista metade desse
valor.

A liberdade de escolha é o outro
grande pilar desta reestruturação. Par-
tindo dos conceitos de major e minor,
em vigorno sistema americano, preten-
de-se uma maior intervenção do estu-
dante na escolha do seu percurso de
formação, realiza-se a possibilidade de
cruzamento de cursos. Traduzido para
o Latim, maior significa a área de estu-
dos correspondente ao primeiro ciclo
da licenciatura, isto é, aos seis semes-
tres iniciais (180 créditos ECTS), findos
os quais se escolhe um complemento
específico de formação, um minar, de
duração igual a dois semestres (60 cré-
ditos ECTS). Qualquer semelhança en-
tre minor e pós-graduação não é coin-
cidência; são, pelo contrário, noções
que se pretendem equivalentes. Um
aluno que faça um maior em Estudos
Ingleses e Alemães, exemplifica Carlos
Ceia, e um minor em Estudos Fran-
ceses, conclui a licenciatura com três
línguas estrangeiras, o que é cada vez
mais importante a nível de mercado de
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trabalho. Cria-se, desta forma, uma
diversidade de combinações, onde a
única restrição é o numerus clausus,
pré-determinado pelo Conselho Cientí-
fico. Relativamente a este ponto, Carlos
Ceia prevê que algumas áreas sejam
mais procuradas do que outras, não
existindo condições logísticas para sa-
tisfazer a procura. Por outro lado, a
inexistência de candidatos a determi-
nadas disciplinas levará ao repensar da
orientação curricular seguida, sobretu-
do ao nível dos docentes. Aprovada em
Senado Curricular no dia 28 de Feve-
reiro, a reestruturação dos cursos de li-
cenciatura na FCSH lança as bases para
uma formação student-oriented, onde
liberdade e reponsabilização dos estu-
dantes são as palavras-chave. Mais do
que abrir janelas à actual evoluçãoeuro-
peia, servem para trancar as portas de
um sistema faculty-oriented,por si só fe-
chado numa organização curricular que
não acompanha o dinamismo social.

Semestralização,
Cij.le vantiagens?

Segundo Carlos Ceia, Vice-Presi-
dente do Conselho Científico da FCSH,
o regime semestral é mais vantajoso do
que o anual. Como argumentos, apre-
senta os seguintes pontos:

• maior facilidade na mobilidade nacio-
nal e internacional dos estudantes,
sobretudo ao nível das equivalências
+ proximidade relativamente aos mo-
delos europeus, quase todos favoráveis
à semestralização
+ programas curriculares mais curtos
• avaliação mais justa

Quando questionado acerca da via-
bilidade da semestralização num regi-
me de avaliação contínua, sem exames,
Carlos Ceia afirma: é uma situação
mais diiicil, quase impraticável, princi-
palmente porque nem sempre é possí-
vel abriras cadeiras de um semestre no
seguinte. Não havendo uma segunda
época de exames, retira-se uma nova
possibilidade do aluno ser aprovado._



o jornal HUMANIDADE apresentava-se
em 15 de Março de 1925 como uma ini-
ciativa dos estudantes de Coimbra e
anunciava, no seu primeiro número, na
coluna de primeira página, À Maneira
de Prólogo, ter razões de sobra para crer
que a esperança eivada à nascença fosse
efémera, dada a atmosfera académica
vivida tão desfavorável à propaganda e
estudo de qualquer coisa útil.

Assim foi, de facto, e, quinze dias
após ter saído nas bancas, sucumbia, no
seu segundo número.

Nos seus objectivos editoriais procu-
rava ocupar um espaço que se apresen-
tava disponível para a publicação de um
periódico, onde fruissem livremente as
diversas tendências artísticas, ideológi-
cas e políticas ebuliçantes no meio aca-
démico que, no entender do articulista
anónimo deste prólogo (mas que se su-
põe ser o seu redactor principal, Vítori-
no Nemésio) não podia ser desempe-
nhado pelas revistas Ttiptico ou Estu-
dos, esta última relacionada com a Igre-
ja católica e, segundo é dito, de duvido-
sa inspiração académica, revelando o
sentimento anticlerical e antí-relígíoso
que, nos anos 20, foi marcante entre os
meios intelectuais.

Nesse contexto, pretendia-se desliga-
do de grupos, de sofismas ou paixões,
apostando em ideias próprias, cuja fílía-
ção radicava na liberdade e ha crítica, por
oposição aos dogmas e à autoridade,
combatendo a inércia com o sentimento
voluntarioso de reclamar à vida utopias
(ou melhor, doutrinas) susceptíveis de
serem realizadas para a melhorar.

Dava corpo a este projecto o seu re-
dactor principal, Vitorino Nemésio, que a
partir de 1921 passou por Coimbra como
aluno de Direito e de Letras e aí se envol-
veu militantemente com os republicanos
da Academia e foi membro do grupo lite-
rário Ttiptico. Além dele, também José
Régio (José Maria dos Reis Pereira) que,
ano de 25, era finalista da secção de Filo-
logía Romãnica da Faculdade de Letras e
se organizava em torno da revista Bysân-
cio - duas edições percursoras da revista
Presença - onde, mais tarde, estes se re-
uniriam com João Gaspar Simões, igual-
mente membro do corpo redactorial do
Humanidade. Este último era caloiro na
Faculdade de Direito, em 1921, e encon-
trava-se também envolvido no projecto
cultural e estético da Tiiptico, cuja publi-
cação, por não ser da exclusiva iniciativa
dos estudantes e por debruçar-se sobre
um campo mais restrito, deixava aberta,
a alguns dos seus membros, a pertínên-
cia da criação do Humanidade.

+ MEMÓRIA DA IMPRENSA ESTUDANllL E ACADÉMICA ARTIGO 03

Jornal Humanidade
Jornal dos Estudantes de Coimbra

Coimbra (A redacção e a admi-
nistração situavam-se na Rua do Gue-
des, nO 19, tendo os dois números
sido impressos na Tipoqrafia Bizarro,
Rua da Moeda N° 12-14, e na Penin-
sular, P. Velha na Figueira da Foz, res-
pectivamente.)
., , 4- datas - 15 de Março e 1

. e A ril de 1925
Quinzenal1~;~;..Vitorino Nemésio

:!l:' .•• .•• José Régio, João

texto LuísAlmeida e Luís Parreira

Destaca-se o facto de Vitorino Nemé-
sio ter vindo a ser professor extraordiná-
rio da Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa, em 1939, professor cate-
drático, em 1941, e director desta Facul-
dade, entre 1957 e 1959.

Colaboravam ainda Mário de Castro
com artigos de ãmbito político e social e
outros, como António de Sousa e Sílvio
de lima, com publicações de poesia.

Sobre os conteúdos temáticos en-
contramos reflexões variadas, notas crí-
ticas de obras literárias e referências a
eventos da cidade de Coimbra. Do pon-
to de vista político e institucional, não é
alheia a ambiência conturbada do ano
de 1925, condenando-se a noção errada
de liberdade por parte de ministros e de
governadores civis que proibem reuni-
ões e conferências, como é referido
num artigo intitulado Notas Sobre Uma
Conferência Abortada, ou vaticinando-
se, num artigo de Mário de Castro, À
Margem da Questão Sebástica, como in-
glória e um desperdício quixotesco, a
exortação de moços a combater contra a
democracia. O mesmo articulista, a des-
peito de Ordem! Ordem!, atribui a
causa da profunda desordem à antíno-

Gaspar Simões, Mário de Castro, An-
tónio de Sousa, Sílvio de Lima
.• • Carlos Soares de Oliveira

• .• Humanidade
cm~IUJ~El~m:Itil·Biblioteca

e Coimbra

mia existente entre revolucionários, que
preconizam uma justa repartição dos
bens, e os que possuem regalias.

Em topo de página, no segundo nú-
mero do Humanidades, encontramos
um título sobre o Brio Acsdémico, que
reflecte sobre o papel social do estudan-
te, defendendo a inteligência e o traba-
lho, em detrimento da vulgaridade de al-
gumas concepções e praxes.

Em ambas as edições, a última pági-
na é integralmente dedicada ao desporto,
intitulando-se mesmo de Página Spotti-
va, onde não falta uma caixa com a Mar-
cha (tabela) do Campeonato de Coimbra.

Definindo-se com um programa on-
de postulam a liberdade, a justiça e o es-
pírito crítico, dá actualidade à importân-
cia de recuperar uma atitude nova para
Portugal, onde cabem esses pressupos-
tos, como forma de libertar a mocidade
do peso de velhas fónnulas gastas e
opressoras, dando urgência à necessida-
de de uma pedagogia nova que não atro-
fie mas estimule e corporize o élan espi-
ritual dos moços, conforme é defendido
nos artigos não assinados À Maneira de
Prólogo e Uma Questão Académica, res-
pectivamente. _
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Qoverno

Pela altura da publicação deste arti-
go, já há um novo governo, provavel-
mente semelhante aos que nos últimos
16 anos apertaram as finanças do Ensino
Superior (ES) com o argumento dos
"tempos diiiceis". O PS não dá sinal de
querer rever a sua estratégia de encon-
chamento orçamental, de submissão dos
dirigentes do meio académico à sua von-
tade e a qualidade do ensino, da ciência
e da pedagogia, a critérios economicistas,
perdendo de vista o papel indispensável
que um Ensino Superior, aberto a todos
e maximizado na qualidade, desempen-
ha no desenvolvimento de um pais ainda
atrasado.

O PSD vai mais longe, aprofundando
estes elementos e aproveitando a porta
aberta pelos Governos do PS (com a in-
trodução bem sucedida das propinas) pa-
ra avançar com a privatização do ES.

O cheque-ensino, aparentemente
uma ideia inovadora, já foi aplicado nou-
tros paises europeus com efeitos desas-
trosos e já está a haver recuos. Dar o di-
nheiro aos estudantes e não às institui-
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ções é tratar escolas públicas e privadas
como iguais (sendo que as segundas pre-
tendem o lucro), é abrir o caminho à de-
sestruturação do sistema público, é pre-
parar a entrada de privados na gestão das
escolas públicas, o assalto final que falta
fazer. Finalmente, a introdução do che-
que-ensino contribui decisivamente para
transformar a Educação, no ideário dos
Cidadãos, de um direito que é social e co-
lectivo num privilégio que é individual e
limitado, desresponsabilizando o Estado
pela manutenção do sistema público. As
cenas do próximo capítulo incluem au-
mentos de propinas, endividamento das
famílias para pagar o aumento da forma-
ção dos seus filhos e recurso à banca.

Contra isto é preciso erguer barrica-
das: defender as conquistas e contra-ata-
car com propostas. Uma vasta campanha
nacional desenvolvida a partir de uma
frente social vinda de dentro das Univer-
sidades e Politécnicos, incluindo estu-
dantes, professores, funcionários, associ-
ações e sindicatos e forças político-parti-
dárias, empenhada em explicar e divulgar
o papel do ES e os ataques que lhe são
movidos.

Gpstião e Democracia

Ao mesmo tempo, de uma forma que
se percebe ser concertada, alguns parti-
dos políticos, AE's e figuras assentes nos
órgãos de gestão, começam a falar de
gestão das instituições de ensino su-
perior de urna forma obsessiva, passando
da análise da existência de problemas de
gestão para a rápida conclusão sobre a
falência do regime existente.

E, depois, logo urna solução milagro-
sa: gestores. Quererão os proponentes di-
zer que nas faculdades de economia não
há problemas de gestão?

É claro que existem problemas de ges-
tão. Mas esta insistência não serve senão
para iludir um problema identificado de
subfinanciarnento, ílíbando os governos,
dando a falsa ideia de que sobra dinheiro
no ES, para fazer cortes ainda maiores e
tentar afastar da gestão das escolas os estu-
dantes e mesmo os professores.

O sistema vigente ainda não esgotou
todas as suas possibilidades. Reforçar as
pontes entre os corpos, envolvê-los na to-
mada de decisões permite tomá-las com
amplitude de auscultação, defendendo-as



de instabilidades desnecessárias. Aprofun-
dar a democracia é vital. Ao mesmo tempo,
fazer com que essas decisões sejam sempre
tomadas em órgãos eleitos pelas bases, mas
que tenham o máximo acompanhamento
técnico por parte de serviços capazes, na
fase de decisão, e a entrega da sua exe-
cução a esses serviços. Não há verdadeira-
mente melhor forma de defender a gestão
democrática que tomá-la eficaz.

Associações de Estiudant;es

Neste jogo complexo, é essencial pen-
sar o que tem falhado no sistema do asso-
ciativismo e perceber a tempo o que se po-
de fazer para evitar o fracasso total.

Direcção e Associação. Todos os anos
se formam listas concorrentes à Direcção
de uma AE que, embora não assumam to-
talmente a sua demarcação, geralmente
não passam de dois grandes grupos que se
antagonizam e enfrentam há vários anos,
com diferentes ciclos de crescimento e de
decréscimo. Esses grupos extravasam cla-
ramente quaisquer limites políticos ou
partidários (ao contrário do que algumas
mentes gostam de imaginar e dizer) e es-

tão ligados a influências pessoais. Os estu-
dantes envolvidos vão mudando rapida-
mente, as figuras centrais renovam-se me-
nos, as circunstâncias e os episódios dão
um ar de novidade e progressão, mas só
andamos a repetir a história. Quantas cen-
tenas de estudantes não protagonizaram
esta guerra de aniquilamento mútuo?

A questão não é a discussão de ideias,
o afrontamento político, a ambição de fa-
zer mais e melhor que os outros, partici-
pando numa Associação de Estudantes. O
problema é outro. Todos os anos uma das
listas candidatas ganha as eleições para a
Direcção, mas não para a Associação. E to-
dos os anos a lista perdedora não envolve
os seus elementos nas múltiplas estrutu-
ras da Associação em causa, numa lógica
de terra queimada, contribuindo para o
esvaziamento da AE e promovendo o po-
der plenipotenciário das Direcções. Ora,
isto não é estratégia política, é imaturida-
de pessoal, não é o auto-afastamento di-
gno, é a falta de humildade de quem mos-
tra que só trabalha se dispuser de poder.
Participando o ano passado numa lista
vencedora de eleições para órgãos da AE,
dirigi-me imediatamente a inúmeros ele-
mentos da lista opositora para que partici-
passem nos núcleos e secções. Mas foi
quase sem sucesso.

Não falo de listas de consenso e de paz
podre - uma Direcção não tem de repre-
sentar todos os cursos e departamentos,
nem todas as sensibilidades da escola; deve
antes ser uma equipa reduzida, coesa, ágil
e eficaz, com um programa claro sufragado
por todos os estudantes. Falo antes de um
novo modelo de AE, transformando em nú-
cleos e secções autónomas diversas áreas
de trabalho que Direcção alguma (mesmo a
mais esforçada e competente) tem vontade,
apetência ou capacidade de cobrir.

Para isso acontecer são precisas duas
coisas: vontade política de uma Direcção
(coisa que raramente acontece, por haver
uma confusão sistemática entre trabalho e
poder) e pessoas cuja ambição seja acima
de tudo trabalhar em áreas que lhes dão
prazer e formação pessoal e profissional e
não seja poder inserir no cuaiculum os car-
gos que já tiveram. Por muito bom que seja
o projecto vencedor de eleições para órgãos,
as AE's continuarão vazias enquanto não se
ultrapassar este sistema de ideias.

Associação e Estudantes. Quem passa
por uma AE tem a oportunidade de apren-
der coisas que curso algum ensina.

É urgente generalizar o acesso a esses
conhecimentos ao maior número de estu-
dantes possível. É óbvio que as elites que
controlam as Direcções procurarão resis-
tir. Mas só assim as AE's retomarão a força

que já tiveram e só assim chegarão às Di-
recções os estudantes experimentados nas
estruturas associativas e não os chefes do
caciquismo feito nos bares.

No n043 de OFL um colega queixava-
se dos horários da FLUL, para perguntar
"porque é que nenhuma associação de es-
tudantes, até hoje, lutou para que algo
mudasse". A crítica é acertada, o alvo de-
nota um erro que parte da mentalidade
que descrevi atrás. Não podemos desres-
ponsabilizar as Direcções das AE's pelo
trabalho que devem fazer. Mas é insusten-
tável haver dirigentes a exigir nos órgãos
melhores condições e depois não terem
nenhum movimento de base forte e con-
sequente, deixando-os isolados. O descon-
tentamento é enorme, mas a resignação e
o comodismo entre os estudantes é muitas
vezes maior. Não é agradável dizê-lo, mas
digo-o a partir da experiência de quem
participou muito tempo numa Comissão
Pedagógica e se bateu por mudanças na
distribuição de serviço docente e na estru-
tura dos horários. As DAE's continuarão
na maioria irresponsáveis e irresponsabili-
záveis enquanto os estudantes não ultra-
passarem a ideia de que elegem pessoas
para trabalhar por eles, enquanto não per-
ceberem que associar-se não é pagar uma
quota e ter desconto no bar, é juntar-se a
outros para lutar por aquilo que quere-
mos. As associações de estudantes conti-
nuarão vazias enquanto se mantiver este
sistema de participação.

Associaçõ?s e Associações. As AE's da
Universidade de Lisboa (UL) têm um pas-
sado de relacionamento institucional (ge-
ralmente) de costas voltadas, com pontu-
ais ligações dependentes de conjunturas
ou de solidariedades pessoais com várias
origens. O último ano foi excepcional.
Uma ligação e entre-ajuda constantes, que
decorreram muito das dificuldades acres-
cidas que a UL e o Ensino Superior supor-
taram. Mas dependeu novamente das pes-
soas e das conjunturas. Acredito progressi-
vamente que os estudantes da UL ganha-
riam mais peso e força junto do associati-
vismo, da Reitoria e do Governo se fosse
criada uma estrutura de representação ex-
terna que congregasse todos os colegas,
não de tipo federativo, mas de eleição di-
recta. Uma estrutura que integrasse todas
as AE's da UL, sem as eliminar, mas que
pudesse representar com mais força a po-
sição maioritária dos estudantes da UL,
rearrumando as forças da UL e fomentan-
do entre os estudantes uma noção de Uni-
versidade. Ou isto, ou, a breve trecho, a
impotência.

Para que nada fique como dantes, é
preciso saber por onde começar.a
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megafone
+ ENTREVISTA, GAITEIROS DE LISBOA

+ KOALlA TETUN?/FALA TÉTUM?

entrevista Gaiteiros de Lisboa
Foi no final de uma tarde de chuva que fomos ao encontro dos Gaiteiros de Lisboa,
na pessoa de Carlos Guerreiro. Recebeu-nos em sua casa com suprema simpatia e
hospitalidade e conduziu-nos a uma sala repleta dos mais variados objectos esculpi-
dos pelas suas próprias mãos. Lá fora a chuva batia intensamentebmas dentro da
sala outros sons invadiram os nossos sentidos. "Macaréu" o novo ál um dos Gaitei-
ros foi-nos mostrado em primeiríssima mão. entrevista conduzida por João Cetlos Callixto e Vânia Ponte

Como é que o grupo vê a primeira dé-
cada de existência?

Há uma parte das nossas origens que
pertence apenas ao Paulo Marinho, visto
que os outros dois elementosjá não fazem
parte do grupo. Eu entrei na segunda fase
do projecto, há aproximadamente sete
anos. a José Mário Branco foi muito im-
portante nesta fase, porque nos ajudou a
definir uma série de coisas, a arrumar
ideias. A partir daí a evolução fez-se por si
mesma. Não foi preciso um grande esfor-
ço mental para sermos inovadores.

Qual é o vosso público principal? As
pessoas que vos ouvem desde os anos
70/80 ou pessoas de uma geração mais
recente?

Há pessoas entre os 40 e os 50 anos,
que nos acompanham de outros projec-
tos. São o nosso público fiel. Depois há
uma camada da juventude que se identifi-
ca bastante connosco, na medida em que
procura um som diferente. São aquilo a
que eu costumo chamar os neo-hippies.

Lembro-me de uma frase do Fernan-
do Magalhães que dizia que a vossa sono-
ridade e as vossas procuras revelavam
uma certa atitude punk ...

A atitude punkinsere-se sempre num
contexto. Acho que ele queria dizer que
nós poderemos ser uma contra-força em
relação à música que está instituída num
determinado momento como a música
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desse momento. Nesse aspecto creio que
ele tem razão, pois nós não procuramos
seguir qualquer tipo de onda, moda, ou
estilo. Fazemos parte da música tradici-
onal portuguesa e da música ligeira, mas
não somos apenas música tradicional por-
tuguesa e música ligeira. A nossa área é
um tanto quanto difusa. Não somos rotu-
láveis e isso dá-me um grande prazer.

Nota grandes diferenças nas reacções
do público cá em Portugal e lá fora?

As diferenças são grandes e isso deve-
se fundamentalmente à formação musi-
cal de base das pessoas. Sempre que faze-
mos concertos lá fora notamos que as pes-
soas se apercebem de um lado da nossa
música que não é perceptível em Portu-
gal. As harmonias vocais, a forma como
entra um certo instrumento, a dinâmica
do próprio arranjo, escapam um bocado à
percepção do público português. Lá fora,
em concertos que fizemos na Córsega, na
Holanda, em França, as pessoas estão
muito mais atentas aos elementos funda-
mentais da nossa música.

Talvez por serem elementos que são
mais estranhos às culturas desses países ...

Exactamente, em cada cultura o que
se procura é a diferença e não a seme-
lhança. Procura-se algo de novo.

Como é que surgem as vossas actua-
ções no estrangeiro?

Umas vezes por iniciativa nossa, como

promoção do nosso trabalho, outras por-
que o organizador descobriu o nosso disco
ou porque algum português nos indicou.
Depende.

Porque é que nenhum álbum vosso
foi editado no estrangeiro?

A edição da nossa música lá fora foi-
nos vedada pela Farol, a nossa antiga edi-
tora, que nos boicotou completamente o
trabalho.

No entanto, há pequenas fugas de in-
formação. Por exemplo, passamos com
bastante regularidade numa rádio austra-
liana. No outro dia recebemos pela Inter-
net uma fotografia fantástica de uns indi-
víduos americanos que costumam
dançar ao som do nosso Trângulo-
Mângulo.

Foi opção vossa enveredar por
uma edição de autor?

Sim. Sentimos que a nossa obra
foi desrespeitada, mas apesar disso
tínhamos excelentes críticas. Neste
momento o mercado da Farol está
assegurado e talvez ainda consig-
amos mais algum.

a novo álbum está. acabado.
Está. contente com o resultado
final?

De uma maneira geral sim,
apenas tenho algumas reser-
vas em relação à mistura. a
resto do grupo também está



contente, apesar de neste momento an-
darmos todos exaltados, nervosos, ainda
com dores de parto. O disco está aí, como
um filho que nasce e ganha vida própria.

Que grandes diferenças há em relação
aos outros dois álbuns, em termos de ins-
trumentos e de arranjos?

Eu costumo dizer que este álbum tem
menos pêlo que os outros. É menos bár-
baro, é menos rude. É mais civilizado,
tem as coisas mais arrumadas.

Houve alguma colaboração externa
neste disco além das colaborações mu-
sicais?

Não, fomos nós que fizemos tudo.
Quanto às colaborações musicais há uma
que é muito importante para mim, a do
Pacman [Da Weasel], que apesar de ser
de outra área aceitou colaborar connosco.

Ao dizer o poema conseguiu conjugar
o seu estilo com a nossa linguagem. Há
um encontro que não é forçado e isso é
muito gratificante. A outra participação é
a do Paulo Charneca dos Tocá Rufar, que
vai ficar a pertencer aos Gaiteiros.

Já tocaram ao vivo algum. tema deste
novo disco?

Não. O espectáculo de estreia vai ser
dia 11 de Abril na Aula Magna. Vai ser a
estreia universal destes temas.

O que é que o público pode esperar
desta estreia universal? Vão tocar

alguns temas antigos?
Não vamos batalhar mui-

to nos temas antigos. Mas
não vamos abandonar

alguns temas que são
relativamente emble-
máticos da nossa car-
reira.

Porquê "Maca-
réu"? A que se

deve a escolha do
titulo do álbum?

Porque era
um nome so-
noro e um
nome es-
tranho. Ao
mesmo
tempo
ach a-
mos

que

Macaréu descreve a atitude do grupo pe-
rante a vida, o lançar-se contra a cor-
rente.

O novo álbum trouxe novos instru-
mentos originais. Como é que surgem
estes novos instrumentos?

Não tivemos uma grande preocupa-
ção em fazer instrumentos novos para es-
te álbum. As duas grandes inovações des-
te disco são os tubarões, uns tubos muito
grandes que substituem a viola baixo ou o
contra baixo, e o tambor de cordas.

Este disco tem composições para poe-
mas de Fernando Pessoa e de Alexandre
O'Neill. Quais são esses poemas?

Do Femando Pessoa são quadras que
vêm numa colectãnea que se chama
Quadras ao gosto popular. O poema do
Alexandre O'Neill chama-se O Tejo corre
no Tejo, que é também o titulo do tema.

Como é feita a recolha das letras po-
pulares dos vossos álbuns? Que tipo de
pesquisa é feita?

Todos os membros do grupo tiver-
am um percurso que foi inevitavel-
mente parar às recolhas. Neste
momento estamos mais comodistas,
temos uma biblioteca vasta e basta-nos
ir a um cancioneiro ou a uma das
muitas cassetes de recolha que já te-
mos.

A nossa matéria prima é a memória.
Há coisas que nos foram ficando na me-
mória e que decidimos recriar.

Na música "Cantos de trabalho" deste
novo disco, como foi feita a recolha da le-
tra, uma vez que reúne cantos de trabalho
de vários pontos do pais?

Foi feita a partir da obra de recolha de
canções populares do Giacometti.

A vossa música procura ter uma papel
educativo?

De certa forma sim. Quando escolhe-
mos textos tradicionais procuramos
coisas relacionadas com a vida das pes-
soas. Temos o exemplo da poética infan-
til, como é o caso das lenga-lengas, de que
eu gosto bastante.

Há algum. momento na vossa carreira
que considere o momento alto do grupo?

Há vários. Quando recebemos o pré-
mio Zeca Afonso. Quando actuámos na
varanda da catedral de Santiago de Com-
postela, no dia da pátria galega com a pra-
ça lotada de gente, foi sem dúvida um

momento muito alto. Quando há um
ano demos dois concertos na Galiza

em que o público reagiu de forma
completamente efusíva.a
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texto Artur Marcos

Koalia
teturr?~
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( Fala

téturrr?
"Língua de Timor

Aproximar as gentes, manter relacio-
namentos, aumentar as trocas de
bens ou de serviços, simplesmente
estar juntos, implica falar, comu-
nicar, dizer. Para ajudar aqueles que
se expressam em português e que
têm necessidade ou vontade de estar
mais perto dos timores, surgiu o Guia
de Conversação Português- Tétum da
autoria de Luís Costa e editado com a
chancela das edições Colibri.

Livrinho prático, com dimensões
que permitem levá-lo no bolso da ca-
misa ou das calças de ganga, pode ser
um muito útil companheiro de via-
gem ou de estadia para qualquer pes-
soa que por razões de trabalho ou de
turismo esteja em Timor Oriental.

Neste território falam-se muitas
línguas, inclusive o português, mas o
tétum funciona como a língua franca,
a língua comum a muitos, à maioria,
dos seus naturais, que dela se socor-
rem quando se encontram com out-
ros timorenses de línguas maternas
diferentes.

Teoricamente espera-se que um
dia (caso se cumpram os desejos que
políticos timores e outros têm para o
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território) todos os naturais venham a
expressar-se também em português,
que eventualmente dominarão tal co-
mo outras línguas, seja o tétum ou ou-
tra local. Mas até chegar esse dia ... Re-
comendamos o Guia de Conversação
Português- Tétum.

O livro de Luís Costa apresenta
um prefácio assinado pelo historiador
Luís Filipe F. R. Thomaz, pessoa co-
nhecida e estimada entre timores por
ligações e vivências antigas, e umas
«Breves Considerações" da lavra da
lexicóloga Margarita Correia que co-
laborou anteriormente com Luís Cos-
ta na feitura do Dicionário de Tétum-
Português, há algum tempo editado
pelas Edições Colibri e do qual hoje
existem a edição cartonada e a edição
em formato de bolso.

Após uma sumária introdução à
situação línguística de Timor Loro-
sa'e, este Guia oferece três partes: (I)
«Noções elementares de gramática da
língua tétum- (fonética, estrutura das
frases, morfologia, etc.); (II) «Conver-
sação>, (alguns tópicos: dizer núme-
ros ou quantidades, o tempo, lugares,
falar de pessoas, de si e dos outros,

cortesia, conversar, manifestar afec-
tos e sentímentos, situações de rua,
de trabalho ou de mercado, de via-
gem, consulta médica, etc.); (III)
«Vocabulário Português-Tétum» (lista
ordenada alfabeticamente e dois
apartados especiais: o corpo humano
e expressões para falar de ca-
racterísticas do corpo; graus de pa-
rentesco (visto a percepção timor de
"família" apresentar diferenças relati-
vamente à percepção portuguesa).

Actualmente Luís Costa dedica-se
à feitura de outros trabalhos. Deseja-
mos ardentemente que não lhe fal-
tem as condições necessárias para a
elaboração de um muito urgente Di-
cionário de Português- Tétum.

Quanto ao Guia de Conversação
Português- Tétum, assunto destas
notas, temos a certeza de que pes-
soal médico e de enfermagem, mili-
tares profissionais e agentes de se-
gurança, professores, diplomatas,
quadros e técnicos diversos, alunos
curiosos de Linguística ou de Antro-
pologia, encontrarão razões para o
utilizarem com proveito. Sobretudo
em Timor .•



Porque o café estava frio e as mãos escaldavam ao ponto de lhe nascerem nuvens
dos dedos: cremosas instantâneas difusas frágeis, em perfis ilegítimos pelo embacia-
mento do vidro criado na tentativa do arrefecimento das duas mãos,

- baixar as calças aqui.

• Inês de Jesus Leitão

Na pastelaria, sentado na mesa, frente à janela longe do balcão
e dos bolos
e dos sumos
e das águas com gás
e dos chocolates
e dos sortidos
e dos leites com chocolate
e dos Ice Teas e dele próprio
e das coca-colas e dos espelhos que devolvam a imagem presa
e dos cestinhas dos açucares que coabitam harmoniosamente com os adoçantes
e dos guardanapos de papel frágil com os quais já fez um barco,
e um chapéu
e uma rã
e uma cobra torta em Origama.
Frustrado e sentado; longe das pessoas e das outras cadeiras, e dos que passam

lá fora, perto, separados pela espessura de um vidro grande: intransponível até ao dia
em que alguém tenha coragem de lhe mandar um calhau e o partir.

(...Não, ninguém se aperceberia que ele estava a mijar)

Cheira-me a mim.
Não há nada mais irritante do que ter na nossa roupa o cheiro que é nosso: o

cheiro daquilo que somos, dele, a carregar em si, em nós, entre os espaços dos pêlos
do corpo.

E fala mal e diz asneiras.

E apetecia-me uma revolução.
Não há revolução a fazer: não se revolucionam vazios.
Talvez se tivesse sido abortado em Espanha visse as coisas de um outro prisma.
A mãe pariu-o bêbeda e está convencido que foi por isso que nasceu assim, que

tem um cérebro que anda à roda, e à roda, várias vezes ao dia. Que é por isso que
ouve frases desconexas de si para si- dele para ele- lá dentro no quente, no quieto,
aninhado, na turbulência calma daquilo que navega misturado com dejectos de nós,
sobre o que fomos

somos
ou achamos que podemos ainda tentar ser.
No sitio onde ninguém chega por ninguém querer chegar. Lá dentro.

Cá dentro.
Que é por a mãe dele o ter parido completamente bêbeda numa pseudo-orgia

com desconhecidos que ele é assim, desnorteado e. calmo, numa atitude passiva e
exausta para uma existência de tédio que o mói, e o cansa, e o mói, e o cansa, e o '
mói.

E dói: mas não se pode contar a ninguém.

Se se masturbava todos os dias era por religiosidade para com as Jeovás que, ao
domingo de manhã, lhe batem à porta e querem entrar, acenando, fanáticas, com
revistinhas de desenhos primários que ameaçam leitores, impregnadas de mensagens
aterradoras de Deus para a sua humanidade criada.

No domingo tinham estado lá em casa novamente, e a desculpa que deu às duas
avozinhas com aspiração à santidade foi a de que tinha de fechar a porta, porque tinha
uma virgem para o sacrifício no sofá.

Que tinha ainda de a violar antes de proceder à imolação.
Fechou a porta e as velhinhas saíram, pálidas e temerárias pelo anticristo que havi-

am acabado de conhecer.
Hilariante.
De resto o corpo não lhe pede prazer. Anda exausto de nada. Tem pouca von-

tade de sobreviver a isto. Pensa muitas vezes em arrancar a pele e correr assim, nu de
si por si: lá, no sítio onde dói.

Correr por montes
e vales
e planaltos
e desertos vazios
e planícies
e searas sem trigo: sem pele, em carne viva, sem o seu peso aos ombros na hora

de andar.
Descolar-se era um bom princípio.

Acontece. A busca desesperada de coisas imprime realidade aos nossos cérebros
e mostra, sem peias, que apesar de Newton ter feito o arco íris perder a cor, ainda há
quem baixe as calças e mije dentro de uma pastelaria cheia.
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a imaginação das ágUâ
ontem, fui até à beira do rio. desci as es-
cadas do meu prédio, devagar, decifran-
do os jogos da luz sobre a parede. como
se entendem bem, nesse modo de estar
e de ser, uma sobre a outra, querendo-se
em silêncio. penso que tudo devia ser as-
sim, simples e pequeno, sem vendavais e
desejos. gosto da vida que levam a pare-
de branca e a luz, doce e demorada, na
forma como se vão revelando, dia após
dia.

ontem, tive vontade de ir ver o rio. foi
isso que me aconteceu. aproveitei o pri-
meiro orvalho do passeio, a manhã de-
serta, e desci a minha rua sem pressa,
envolvido no mistério que descobri nas
escadas. cortei, depois, naquela que é
uma das ruas mais bonitas da cidade.
tem dois candeeiros verdes de ferro for-
jado, colocados à mesma altura e a igual
distância, entre o princípio e o fim da
rua. penso que alguém deve ter gasto ne-
les as mãos em suor e isso faz deles uma
obra de arte. e sempre gostei de os ver
acesos, durante a noite, guiando os pas-
sos de quem chega e de quem parte. não
fazem mais nada a não ser isso e isso é o
melhor que podem fazer, além de com-
panhia um ao outro.

quando me levantei, tive uma enor-
me vontade de ir ver o rio. foi a única
coisa que fiz, em todo o dia. acontece-
me, às vezes. e gosto de começar o dia
no silêncio das ruas, um pouco antes do
sol surgir no horizonte e levantar os con-
tornos dos prédios sobre a calçada. é
uma encenação solene essa reinvenção
do espaço, expostos os objectos na sua
profundidade. deve ser devido a isso que
se levantam muros, se penduram corti-
nas, para proteger os objectos, as casas,
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como se a luz ousasse desvendar-lhes as
entranhas e as queimasse. ainda dentro
de casa, o meu coração começa a em-
brutecer, como uma criança impaciente.
quer lá chegar primeiro do que o corpo e,
de vez em quando, adianta-se mesmo ao
meu passo, mas eu encarrego-me de o le-
var pela mão. não é nada fácil. sofro, en-
tão, das dificuldades habituais que sen-
tem as mães de crianças endiabradas.

para ir até ao rio, é preciso caminhar
um bom bocado, sempre a descer. e isto
ajuda, mesmo quem não tenha muita
vontade. ao chegar ao fim da rua dos
candeeiros, já o avisto, na solene quietu-
de das suas águas. paro um pouco, a me-
dir a distância que nos separa, alguns
metros de passeio e a sombra de algu-
mas árvores. e tudo isso é tanto, pare-
cendo tão pouco. depois, avanço, na
certeza da sua respiração que humedeee
os lábios e me abre um sorriso.

é assim que nos cumprimentamos,
quando nos vemos, sem desviarmos os
nossos rumos. antecipamos a presença
um do outro num pequeno gesto, que
nos faz sujeitos de partilha das mesmas
margens. estamos frente a frente e nada
nos move, apenas a decifração e a vonta-
de dela, até onde o tempo o permitir. e o
silêncio que se cola à nossa presença é
de ouro. não o quebremos nunca, nem
tu, com o teu marulhar subterrâneo,
nem eu, com o chilrear do meu corpo.
deixamo-nos estar assim alguns momen-
tos, medindo-nos as distâncias entre as
margens, as braçadas inúteis para nos
vencermos e as histórias de corsários e
sereias. entretemos o mergulho. recol-
hemos as fantasias entre a palma das
mãos e o fundo das águas, eu, lançando

os barcos, tu, provocando as correntes. é
isto que fazemos, quando nos vemos,
sem desviarmos os rumos. a tranquili-
dade desta colheita é de ouro, não a per-
turbemos nunca.

caminho calmamente sobre o muro,
olhando o encontro das águas com a su-
perficie das pedras, coladas umas às out-
ras com medo de se afogarem. e satisfaz-
me perceber esse diálogo entre o bater
das águas e a segurança das pedras, des-
cobrir a humidade das palavras usadas, a
intensidade dos adjectivos que se colam
à boca de cada um. caminho lentamente
sobre ,o muro ... até que um buraco me
engole e me faz uma delas. e fujo. as pes-
soas pensam que desapareci, ficam
muito admiradas, entreolham-se. procu-
ram razões, mas não vale a pena, nada
disso as fará mais felizes, e isso, para
mim, é desconhecido e indiferente. gos-
to de saber que tanto o muro como o rio
vão caminhando até ao cais. e se alguém
pensa que não há muro daqui até à foz,
desengane-se. as pequenas pedras que
tem a terra da margem são o mesmo
muro, que assim ficou depois do embalo
comum e que o rio, agora, vai resgatan-
do. é na foz que o final da história se dá,
mas isso já envolve o mar.

às vezes, sento-me no muro a olhar a
superfície calma das águas. a sua tran-
quilidade entra-me pelos olhos adentro e
instala-se entre as pálpebras. nesses mo-
mentos, esqueço-me. se o rio tem olhos
eles são, certamente, a superfície das
águas. demoro-me por cima dela, entre
esta e a outra margem, descobrindo a
suave agitação que a move. às vezes, cai
nela uma pena, como um beijo de uma
gaivota, levado com o máximo carinho.
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gosto de abrir as mãos e percorrer essa
pele devagar, como num pequeno acta
de pirataria. é uma maneira de conhe-
cer o rio, a geografia dos caminhos que
percorreu, de coser as linhas das mãos
na superficie das águas, quase numa
partilha de destinos.

de vez em quando, fico a observar as
gaivotas que avançam para recolher o
alimento da boca do rio. a sua descida
sobre as águas parece uma valsa. um
pequeno passo, uma volta, um mer-
gulho em rodopio. é isto que aprecio nas
gaivotas, a forma suave e plena do mer-

gulho, a entrega à boca do rio, a recolha
do alimento na união dos lábios. não sei
se fecham os olhos, mas o que importa é
que esse abraço os vai mantendo vivos.
por isso, quando vejo um bando de gaiv-
otas a descansar sobre o pontão do cais,
sorrio e penso que são felizes.

há já vários dias que dou por mim
quase despido e pronto a mergulhar nas
suas águas. há sempre, então, alguma
coisa que me acorda, uma gota de água,
um movimento mais forte da corrente,
uma pena de gaivota, coisas deste
género. penso, ao acordar, que sou eu

Valter Ventura erq. OFL

que tenho medo, seja devido à pro-
fundidade, à força das correntes ou ao
fundo invisível e escuro. há outros dias
em que, quando dou por mim, já estou
junto dele. descubro, a seguir, que os
meus pés já sabem o caminho e isso faz-
me pensar que nunca me perderei, por
onde quer que ande. é bom saber que o
rio está ali, para poder ir até lá. penso
que toda a gente devia ter um rio e ir vis-
itá-lo, nem que fosse só uma vez, um dia.

agora que sabes o que faço quando
saio de casa, promete-me uma coisa,
nunca deixes de ser rio .•
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No limite de céu e terra desbotada
há aquela ranhura incrível que sopra a
nuca insuflando visível a permanência -
é aquela a voz que faz escrever à frente que
diz para fazer (completei sonhar-me recorta-
do não qu'eu quisesse permanecer sonhando
até porque havia pelo menos três separações para
cumprir resolver).

Sabias qu'eu sufocava para ti o sangue aos dego-
lados e os via subir por muito tempo apoiando a mão
ao queixo com os dedos dobrados de carrasco fingia es-
conder fechando a impossibilidade do peso deles - one
pound ofilesh no more no less - e voltava-me de costas
onde eu não tinha cor. Se não os via subir tu percebes
porque eles não estão lá porque se eu não visse com aque-
les olhos não via. Era assim que se estava naquela tela -
o corpo ficava de frente e do que pudesse ver lembrava
ali para lembrar e fazia parecer-me a um cristal muito
quieto a posar e muito plano com toda a tensão posta na
posição da mão e na direcção dos olhos - não havia. .

A separação fazia-se em "eu posto ali" menos de metade
da cara mais a metade do corpo e vestido com aquela cor que
eu nunca podia escolher vestir num dia de sonho - eu nunca
vesti vermelho e podia ter aquele cabelo podia ter aquela bar-
ba e vermelho não! e porquê vermelho? porque o vermelho
não era o destino não era a vida não era - era o que foijá era
o que podia ter sido.

texto Conceição Ramos-Lopes

À Prol" Doutora Metie de Louttles
Fetraz Teoria da Literatura -,

que me ejudou a ler os textos com um
gosLo novo num olhar renovado.

e1 poética minha
Nos gomos de céu e terra há uma lavra e a condicional

imaginária do desenho exacto de uns pés e mãos do bicho au-
tónomo - não era lugar para andar descalço sentir as coisas a
vida nascer de baixo pelo menos não era lugar onde andásse-
mos desafiando a gravidade.

Sabias qu'eu asfixiava para ti a asma dos enforcados fa-
zendo-o como eu oprimia o meu maxilar contra o meu com
a mão de dedos dobrados. Se não os via pendurados era
porque tinham subido cheios de ar preso nos pulmões on-
de isso pudesse criar mais vida sempre dentro até haver
uma combustão de tantos mundos fechados nos limites
de uma ponte ou era porque o chão que ali havia era
perpendicular aos pés e por isso não estando deitados
nessa perspectiva também não podiam estar pendu-
rados. Mesmo que os pudesse ver ainda a subir
não via porque não me podia voltar sem dese-
quilíbrio.

Mas do que via daqui a olhar-me lembrava
que sendo dois alguém teria que subir primeiro e
que sendo dois ou o primeiro empurrava o segundo
com os ombros nos pés ou o segundo era o primeiro
também porque ele estava por cima e eles iam a subir.

A segunda separação era ter dois em dois suportes de
flores ou de estendal e não haver uma nem duas janelas
para os puxar levar para dentro.

Na paisagem com céu e terra as respostas são tão simples
como tinta posta e tinta tirada.

Suponhamos qu' eu suprimia por ti a consciência daquela
camisa de sangue emprestado dos dedos porque os dedos ten-
tavam pegar o ar e os dedos suprimia-os também e ninguém su-
bia mesmo que nunca vejas quem sobe e se o fizesse não o esta-
va a fazer porque também tu tens a consciência de que pisas o
chão quando muitas vezes isso não é verdade e talvez eu pense
que estas duas coisas possam comparar-se.

Com isto a terceira separação é pensar-me duas vezes e poder
haver um terceiro e se não vier a acordar pelo menos ter consci-
ência disso - ou melhor - é dizer isso porque s'eu te dissesse que
aquilo era tão-só uma fotografia e que toda a gente que estivesse
poderia de facto estar aqui fora como eu - então não teria nada
para te dízer.s

De repente o mar
regressar-mel de um
longo e conturbado
percurso. Do interior
do mar eu
reqressol-me]. É a mim
que retorno, percurso mari-
-nho. Marítimo o próprio
mar. E eu de mar-
-morear os meus
mares de dentro sou
ulterior. Petropelágico

refúgio de gravar
as sombras dos outros na
minha marina de
embarcações dura-
-douras. Pirogravadas as

imagens dos outros (per)passadas
de vida por mim. Âncoras de estarmos
seguros. Do interior
do mar eu
regresso[-mel algas. Mari-
-nhas. Refeita de mare-
-sias. Petropelágica
recomponho-me
afásica deliberada. Estou na
memória marí-

-tima dos outros e deles
em mim. Mar-
-moreada.

De repente o Mar

18119 .

.~











UNIDADE DE VIAGENS INTERURBANAS E REGIONAIS

o Cartão Inter Rai! é a via mais simples e económica de viajar pela Europa.
Garantindo a livre circulação em z" classe, em 29 redesferroviárias,
este cartão é aforma de por pouco dinheiro, poder conhecer

Caracterfsticas dos 5 tipos de passes existentes:
Tipode passe Validade Preçosem Euros

+26 anos -26 anos -12 anos
248 169 124
300 206 150

386 274 193
440 309 220

518 365 259

1 zona
1 zona

2 zonas
3 zonas
Global

12dias
22 dias
1 més
1 més
1 mes

Reduções nas entradas
de alguns museus, hotéis e outras infraestruturas
são também vantagens especiais dos portadores do Cartão Inter Rail.


