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cl assificá veis
Menina Estudante / Trabalha-
dora - Quarto Mobilado. Inse-
rido em Apartamento inde-
pendente totalmente
equipado - Benfica / Buraca -
Transporte à Porta - Tlm. 96
6132047.

Aluga-se quarto em Alvalade a
estudante universitária. Equi-
pado com frigorífico, serventia
da cozinha e w.c. privativo.
Autocarros à porta. Telefone:
21 8493539\91 7675137\93
4647309 depois das 19h.

Quarto. Aluga-se a estudante.
Metro Arroios (à Morais Soa-
res). Telefone: 21 837 66 76
até às 15h e 21 812 69 62 de-
pois das 16h. Preço 21 O€ tudo
incluído.

Procura-se pessoa para dividir
apartamento, mobilado, com
duas raparigas, quarto
privado, na rua das Laranjeiras,
Próximo à Universidade
Católica. Tel.: 91 910 79 11 ou
967374964
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Abelier de Escriba
criabiva
Vai realizar-seno 2° semestre, a partir de
19 de Março, um Atelier de Escrita
Criativa com os escritores: Inês Pedrosa,
Mafalda-lvo Cruz, Fernando Pinto do
Amaral e Gastão

Dia da Mulher
o Conselho Directivo cumprimenta todas
as mulheres da FLUl na passagem do 8
de Março de 2003.

Debabe sobre o
Iraq,ue
No dia 27 de Fevereirorealizou-se na
FlUl um debate sobre a guerra do Iraque
com a presença do Dr. Mário Soarese do
Dr. José Pacheco.

puh,
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BibliotiecaMuseu=:
Onema
The Evil Oead ( A Noite dos Mortos Vivos) - 5 Mar
Evil Oead /I ( A Morte Chega de Madrugada) - 12 Mar
Oarkman (Vingança Sem Rosto) - 19 Mar
The Quick and the Oead (Rápida e Mortal) - 26 Mar
Às 4' com sessõesàs 18h30 e 21h30
Ciclo de Cinema « Liberdade e Democracia»
Cabaret - 12 Mar
O Testade Ferro - 19 Mar
Às 4as com sessões às 15h
3's Feirasda Poesia
Curso de Master de Actores por Nuno Miguel
Henriques
Às terças com sessõesdas 18h às 21 h
Informações: 21 4532189/96 6237137
Quintas da Ciência
Via Láctea por André Moitinho - 6 Mar
Enxames de Galáxias por Catarina Lobo - 13 Mar
Núcleos Galáctios Activos e Explosões de Raios Gama
por Sónia Anton - 20 Mar
Do Fundo de Radiação Cosmológico à Geometria do
Universo por Domingos Barbosa - 27 Mar
Às 5~sfeiras às 18h30 - Programa de divulgação
científica com coordenação do Pref. Or. Jorge Dias Deus
Sextasda Música
A Arte dos Instrumentos Musicais na Idade Média por
Pedro Caldeira Cabral - 7 e 14 Mar
Às 6's com sessõesàs 18h30
Exposições
Literatura Gráfica em os Fazedores de Letras
Inauguração dia 11 Mar - 3' às 18h30
Poesia
Poetas por Nuno Miguel Henriques
Natália Correia - 17 Mar - às 21h30
Dia Mundial da Poesia- Todo o dia Leitura de Poemas
- 21 Mar - 6'

11mar
+

13 mar

Centro de Estudos
Comoereuste«

Acb 9: Corpo de

R~~S

Comissão Organizadora
Helena Carvalhão Buescu, Fernanda Gil Costa, João
Ferreira Duarte e Fátima Fernandes da Silva
Programa
11 de Mar, 3'
9hOO- Recepção aos Participantes
9h30 - Sessãode Abertura
1OhOO- SessõesPlenárias
- Hans Ulrich Gumbrecht (Univ. Stanford - EUA), "The
(Non-?)Romantic Literary Landscape: The Caseof
Gustave Flaubert"
- Remo Ceserani (Univ. Bolonha - Itália), "Body and
Sou I in Romantic Love"
- Svend-Erik Larsen (Univ. Aarhus - Dinamarca),
"Landscape, Identity and War "
15hOO- 17h45 - SessõesParalelas
20hOO- Jantar - Convívio
12 de Mar, 4'
10hOO- SessõesPlenárias
- Monika Schmitz-Emans (Univ. Bochum - Alemanha),
"William Turner and literature: transmedial reflections
of ramantic landscape"
- João Almeida Flor (Univ. Lisboa - Portugal), "Thomas
de Quincey e a fantasmagoria romântica"
- Michael Wood (Univ. Princeton - EUA), "Places of
Memory: Mind and Landscape in Wordsworth and
Proust"
15hOO- 17h45 - SessõesParalelas
13 de Mar, 5' - Visita Guiada CascaisRomântico
9hOO- Saída da Faculdade de Letras de Lisboa, em
direcção a Cascais (em autocarro).
1OhOO- Início da visita
13hOO- Final da Visita
13hOO- 14h30 - Tempo livre para almoço
14h30 - Regressoa Lisboa

Local: Faculdade de Letras
Contactos: Centro de Estudos Comparatistas - FLUL
Info: 21 792 00 85

11mar
+3jun

Departamento de
Literaturas Românicas

Curso livre de
Lilieraliura

Portuguesa

Memória e esquecimento: os contemporâneos em
antologia
por Manuel Gusmão - l1-Mar - 3<1

Quem, o quê e porquê? - Sobre Aquilino Ribeiro
por Serafina Martins - l8-Mar - 3<1

Identidade e alteridade na ficção de José saramago
por Carlos Reis- 25-Mar - 3'
Errâncias e moradas na obra de Maria Velho da Costa
por Isabel Allegro de Magalhães - 01-Abr - 3'
A ficção de António Lobo Antunes
por Maria Alzira Seixo - 08-Abr - 3'
Sobre a poética de Eugénio de Andrade
por Paula Morão - 29-Abr - 3'
Fernando Echevarría: ofício poético
por Maria João Reynaud - 06-Mai - 3'
Pedro Tamen: as matérias da poesia
por Fernando Martinho - 13-Mai - 3'
Teolinda Ger5ão: a magia das palavras
por Ana TeresaDiogo - 20-Mai - 3'
Nuno Júdice: «a espessura do tempo»
por Fernando Pinto do Amaral - 27-Mai - 3<1

ABC de Adília Lopes
por Osvaldo Silvestre - 03-Jun - 3'
Sessõesàs 18h15

Local: Anfiteatro 2
Informações: 21 792 00 51 (secretariado do Dept.),
www.fl.ul.pt/dep_romanicas

4e6
Abril

fLUC
II EnconIiro
Nacional de

EsIiudanIiesde
Jornalismo e
Comunicação

Organizado pelos Alunos de Jornalismo da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra
de 4 Abr, 6', a 6 Abr, Dom.
Local: Faculdade de Letrasda Universidade de Coimbra
Informações: João Pereira - jp_pereira@mail.pt

29 abr
+

30 abr
Plano de

Acbividades
Desporbivas

GdDmete de Despeito
daUI.

Curso de Esqui- Andorra (Soldeu)- 8, Sab,a 16, 6', Mar
Curso de BTT - Cantina I - 15, Sab, Mar - 14h às 18h
Cursode Despovtode Aventura- 28, 29 e 30, 6' a Dom, Mar
Caminhada em Badajoz - 29, Sab, de Mar - 7h às 20h
Curso de Mergulho - 18, 3', Mar a 14, 2', Abr
Informações: Cantina I - www.gabinetededesporto.ul.pt

29 abr
+ tSCSP

Convenção de
Jovens do

ISCSP30 abr
Convençãodos Jovensdo IsCsPsobre o Futuro da Europa
29 - 3' a 30 Abr. - 4'
Local: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Informações: www.conviscsp.web.pt

agenda
11mar

+
27 mar

Umv&rsidade de
Lisboa

IV FADU..2003

IV FESTIVALANUALDETEATROACADÉMICODEUS80A
Teatro Municipal- de 11 a 27 de Março, às 21 :30h
Cénico de Direito - Univ. de Lisboa - 11 Mar- 3'
A Kulpa, baseado n'O Processo de Franz Kafka.
Versão de texto de Pedro Wilson e Henrique Gomes.

GTUL - Grupo de Teatro Univ. Lusfada - 12 Mar - 4'
Lembrar António Aleixo, de Clemente Santos
GTIST- Grupo de Teatro do lnst, Sup, Técnico - Univ.
Técnica de Lisboa. 13 Mar - 5'
A-corda no Paraíso, criação colectiva do GTIST

GRETUA- Grupo Experimental de Teatro da Univ, de
Aveiro - 14 Mar - 6"
Café Terrassede Mara Grazuna e Carolina Rodrigues
ARTEC- Grupo de Teatro da Fac. Letras - Univ. de
Lisboa - 15 Mar - Sab.
A tua mãe não te grama, criação colectiva do ARTEC

TUP - Teatro Universitário do Porto - Univ. do Porto -
16Mar- Dom.
Cadáver sem título, criação colectiva
Teatro Maricasta/\a - Aula de Teatro Universitário de
Ourense - Univ. de Vigo - 18 Mar - 3'
O Despertar, de Frank Wedekind

TEUC - Teatro dos Estudantes da Univ. de Coimbra -
19Mar-4'
Talk the talk & the Jay, de Pedro Malacas
TEMA - Teatro Experimental de Medicina - Univ. de
Lisboa - 20 Mar - 5'
A Birra do Morto, de Vicente Sanches

Teatro do Ser - Fac. Ciências Soe. e Humanas - Univ,
Nova de Lisboa - 21 Mar - 6'
Judite - Nome de Guerra, de Almada Negreiros,
adaptaçêo de Alamo Oliveira

TUM - Teatro Universitário do Minho • Univ, do
Minho - 22 Mar - Sab.
Errata: onde se lê sonho deve ler-se mata, de Jorge
Louraço
NNT - Novo Núcleo de Teatro - fac. Ciências e
TecnologL· Univ, Nova de Lisboa" 23 Mar, Dom
Jacques e o seu am({, de penl$Older9!. com
adaptação de Milan Kundera
GATU~Tempo cão Teatro - Univ, de Ê!iOra- 25 Mar· 3'
Morte de (Ima rapallga, de ~ro Vat. Slmees
Rastílho • Grupo de Artes ~epresehtatlvas - rec, Arq,
Univ. Técnica de Lisboa - 26 Mar· 4'
Um oouco mais alto. por favor!, leituras sobre textos
de Woody Allen
GTl· Grupo de Teatrode Letras- Univ.de Lisboa- 27 Mar - 5"
O Passageiro do Expresso, de José Rodrigues Miguéis

Organização: Reitoriada Uí, SASULem parceriacom o
Maria Matos - TeatroMunicipal

Bilhetes, lnto: Maria Matos: 218 438 806/8/9 (3" a
Dom.das 13h às 19h).
Bilhetes: estudantes 3'1

17 mar
Extraorclinar/o

Enconliro
Nacional de
Direcções

Associabivos

Proposta de Ordem de Trabalhos
Painel Unico:
- Votação da Ordem de Trabalhos
- Eleição da Mesa do Painel
- Análise da Situação Política do Ensino Superiro
- Posições Conjuntas do Movimento Associativo
Local: Edifício da Reitoria da Universidade da Nova de
Lisboa
Informações:
Federação Académica da Universidade Nova de Lisboa
Contacto: David Machado - 91 49760 18
AE Faculdade de Economia da Universidade Nova de
Lisboa
Contacto: Rita Pedra - 96 477 6080

04105
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Tiro de partida

.• TIRO PARTIDA" O PASSO EM FRENTE

texto Bruno Carapinha

Bruno Carapinha, em artiqo de opinião, defende a criação de uma frente
democrática contra a prioatização e o "desinantelamento' do Ensino Superior

Dizíamos há pouco mais de um mês, no
artigo «Fazer o quê?» publicado em OFL
#49, que era urgente reunir os
movimentos e projectos de cada escola que
tenham perspectivas democratizadoras do
Ensino Superior, criando um movimento
estudantil global que prepare uma vaga de
fundo e provoque uma viragem na
correlação de forças do movimento
associativo.

Efectivamente, as eleições para a
maioria das associações de estudantes do
Ensino Superior decorrem entre Março e
finais de Maio e perspectiva-se já uma in-
vestida coordenada de grupos de estudan-
tes ligados a ou organizados por pessoas
ligadas afectiva, ideológica ou partida-
riamente à área política do Governo PSD-
PP. Mesmo na Faculdade de Letras ela
deverá reemergir. E por toda a Academia
de Lisboa se sentem sinais preocupantes
da movimentação destes grupos.

As razões que explicam esta movi-
mentação são simples. A criação do Minis-
tério da Ciência e do Ensino Superior per-
mitiu isolar a turbulência da contestação
do sector do Ensino Superior do verda-
deiro vendaval que assola o Ministério da
Educação, provocado pelos restantes sec-
tores e parceiros sociais (AAEE do secun-
dário, sindicatos, empresas, associações
de pais, professores contratados, etc.).
Aliás, foi graças à teimosia de dirigentes
estudantis dos mais diversos quadrantes
que nunca se assentou uma verdadeira
convergência entre estudantes, sindicatos

06107

e instituições de ensino em defesa do
Ensino Superior Público, Universal, Gra-
tuito e de Qualidade. Se a alguns diri-
gentes estudantis podemos atribuir esper-
teza na recusa desta convergência> não há
dúvida de que a outros só podemos
atribuir coisa diferente ... De qualquer
modo, as MEE, mesmo que isoladas,
continuam a constituir uma força temível
se não estiverem domesticadas. Tendo em
conta que a agenda governativa aponta
para o aumento das propinas, a ím-
plementação de prescrições, a equipara-
ção da autonomia entre privado e público,
o afastamento dos estudantes dos órgãos
de gestão ou a redução violenta do seu pa-
pel e influência, a introdução do sector
privado na gestão do sector público e o fi-
nanciamento do Estado às universidades
privadas, é fácil perceber as razões da dita
movimentação.

Para além disso, depois da fase de
rápidas quebras de alianças políticas e
pessoais, de profunda governamentali-
zação de várias associações, de apodre-
cimento dos ENDlfs e de mutismo e ino-
perância inaceitáveis que afectou o Movi-
mento Associativo pós-eleições de Março
de 2002, que descrevemos no artigo
supracitado, ocorreu o Encontro Nacional
de Direcções Associativas (ENDA) do
Porto, em finais de Janeiro de 2003, du-
rante o qual se esboçou uma nova plata-
forma política entre associações com
perspectivas democratizadoras para o
Ensino Superior. Esta alteração súbita da

correlação de forças e a mobilização de
parte importante das AAEE para o esclare-
cimento e a contestação estudantil às
anunciadas políticas governativas surpre-
endeu quem julgava poder continuar a
bloquear os ENDA's e reforçou entre eles
a noção da necessidade de limitar a inde-
pendência do associativismo estudantil e
de quebrar a nova correlação de forças
acabada de instalar.

Finalmente, o Governo só emitirá as
suas propostas de lei em finais de Mar-
ço/inícios de Abril, a meio das pelejas elei-
torais dentro das AAEE. Seguír-se-ão os
exames e depois as férias de Verão e será
no meio destes períodos que a nova maio-
ria na Assembleia da República transfor-
mará as intenções do Governo em novas
leis da República, a aplicar já no próximo
ano lectivo. Os estudantes, envolvidos em
avaliações finais, ouvirão falar remota e
desinteressadamente acerca de novas al-
terações no Ensino Superior.

Sabe quem cá anda há algum tempo
que os estudantes reagirão como uma tor-
rente à aplicação de medidas que restrin-
jam ainda mais a democracia no acesso,
na frequência e na gestão das instituições
de ensino superior, mas que isso, muito
provavelmente, só ocorrerá no início do
próximo ano lectivo. Acresce a isto o facto
de estar a entrar no Ensino Superior toda
uma geração de estudantes do secundário
que fez cair uma revisão curricular, à qual
a ideia de luta e de contestação nas ruas
não é alheia ...



Bruno Lopes ~,i: ")f

Mas quem cá anda há algum tempo
também sabe que é geralmente durante o
primeiro ano de aplicação de uma lei que
se ganha (ou perde!) a batalha à sua volta.
Isso explica muito provavelmente toda es-
ta movimentação diagnosticada para ga-
nhar eleições e posições no associativismo
estudantil já este ano. Como ajuda a expli-
car o compasso de espera na saída de leis
por parte deste ministro que foi Director-
Geral do Ensino Superior durante o
último governo cavaquista e que sobrevi-
veu a todas as quedas dos ministros na
luta contra as propinas. Na verdade,
estamos perante a continuação de um
mesmo plano para o Ensino Superior, es-
boçado há mais de dez anos, cuja apli-
cação foi interrompida por seis anos de
governação rosa!

Contra os ventos privatizadores e
desmanteladores do sistema do Ensino
Superior urge criar uma frente demo-
crática que resista ao assalto anunciado.
Mas para que ela se forme e triunfe é
fundamental a conjugação de quatro
factores:

- refazer a plataforma política do
início dos anos 90 (como afirmámos no
artigo supracitado) que, ao contrário do
que se possa pensar, não é uma mera
convergência política ou sequer parti-
dária. E uma plataforma que articule gru-
pos de estudantes diferenciados, embora
unidos em tomo da defesa de um Ensino
Superior Público o mais democratizado
possível, incluindo militantes ou simpati-

zantes de qualquer área política (incluin-
do a do Governo) - que genuinamente
defendam os princípios e valores que os
estudantes afirmam há mais de dez anos -
, mas sobretudo reforçado com a presença
de estudantes distanciados de lógicas ou
enquadramentos partidários.

- criar um verdadeiro sistema de vigi-
lância estudantil. Depois das eleições, in-
dependentemente de quem as ganhe, tor-
na-se imprescindível que os vários grupos
de estudantes estejam muito atentos à ac-
tuação das Direcções das AAEE, compa-
rando os posicionamentos das várias
escolas e as notícias emitidas pela comu-
nicação social e exigindo a prestação de
contas, sabendo do envolvimento ou não
em iniciativas nacionais, em ENDA's e
reuniões nacionais, bem como das posi-
ções assumidas nesses espaços. É preciso
ter consciência de que os bloqueios mais
bem sucedidos são os que se mascaram de
supostas dificuldades, incompetências e
laxismos ...

- repartir responsabilidades no que diz
respeito à defesa do Ensino Superior Pú-
blico. Seria intolerável que os restantes
corpos e as instituições de ensino perma-
necessem calados perante tão grande
ofensiva anunciada. Poderão alguns pen-
sar que retirar os estudantes dos órgãos
não seria tão grande desgraça assim. Mas
se julgam que este ataque à presença dos
estudantes nos órgãos de gestão não faz
parte de um ataque global, ainda que fa-
seado, à própria autonomia universitária,

arriscam-se a vir a encontrar-se na situa-
ção que o poema de Brecht tão bem des-
creve. Para além disso, esta é a hora de pe-
dir o envolvimento e o apoio a centenas e
centenas de dirigentes associativos que
tanto lutaram pela influência dos estu-
dantes na vida do país, das academias e
das instituições (gente que vai de um
Jorge Sampaio da crise estudantil até às
gerações mais recentes da luta anti-
propinas, passando por quem se opôs ao
regime em '69 e até por um Durão Bar-
roso que partia cadeiras nas assembleias
de alunos em Direito de Lisboa), assim
como a milhares e milhares de diploma-
dos que beneficiaram, quando eram estu-
dantes, dessa influência estudantil nos
rumos do Ensino Superior.

- aprofundar o patrímônío ideológico
dos estudantes. Os estudantes têm vindo
a consolidar um corpo de reflexões e pro-
postas acerca do Ensino Superior que
constitui uma boa base de trabalho. Mas a
complexidade de questões que estão a ser
colocadas ao Ensino Superior de uma
forma simultânea exige da parte dos di-
rigentes estudantis uma capacidade de
manter a defesa de princípios com uma
argumentação sólida e coerente, mas
igualmente a capacidade de não ficar pre-
so a fórmulas e preconceitos antigos que
limitem a sua justa percepção das rea-
lidades que emergem por todo o lado. Para
esta questão, daremos o nosso contributo
num outro artigo .•
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2003 Ano
Os seus olhos são a bengala, é através
dela que Cláudia Carmo, estudante in-
visual na FLUL, conhece as paredes que
a rodeiam e o chão que pisa. Aceitou o
desafio de frequentar a faculdade na
esperança de um dia poder vir a ser
professora. Não é uma tarefa fácil e ela
sabe que não o conseguirá, se confiar
apenas nos sentidos que lhe restam.
Para poder adaptar-se às exigências da
faculdade; Cláudia conta principalmente
com o apoio do Serviço de Apoio ao Aluno
Deficiente (SAAd). Este organismo presta
apoio aos estudantes com deficiências na
sua adaptação ao Ensino Superior. Para
além de Lílía Pires, a única técnica espe-
cializada remunerada e envolvida no pro-
jecto desde 1988, este serviço conta com
a colaboração de discentes e docentes
voluntários da UL.

Actualmente com cerca de 28 utentes
discentes e 17 utentes docentes, o SAAd
procura chegar a outros discentes das
várias faculdades e Institutos da UL
que, não sendo beneficiários do serviço,
reúnam condições ou motivações para o
ser. Ainda que esteja situado na FLUL e
dependente financeiramente do Conse-
lho Directivo desta faculdade, o SAAd
disponibiliza ajuda a qualquer aluno da
UL. Um levantamento de dados efec-
tuado durante o presente ano lectivo re-
vela que cerca de 50% dos utentes deste
serviço são alunos de outras faculdades.

De segunda a sexta-feira, a Cláudia
atravessa os intermináveis corredores da
FLUL, sobe e desce escadas, abre portas
pesadas e percorre labirintos. Tudo para
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chegar à Biblioteca, onde fica sediado
o SAAd. É lá que a Cláudia encontra
materiais preciosos para o acompanha-
mento das aulas: linhas e textos de
Braille, um sintetizador de voz, um
scanner, um soft:ware de ampliações,
gravações em cassete, fonocópias, dia-
fragmas e gráficos em relevo. No mes-
mo local, Cláudia entra em contacto
com realidades diferentes da sua, no
convívio que mantém com colegas sur-
dos ou com insuficiências motoras.

Na UL, para além do SAAd, a Facul-
dade de Ciências e a Faculdade de Di-
reito (FDUL) também garantem um
auxílio a deficientes, através de comis-
sões de apoio que funcionam em salas
com equipamento informático. Embora
a sua acção não se revele tão significati-
va como a do SAAd, estes núcleos, com
dimensões menores, esforçam-se por
integrar os jovens com deficiências no
meio estudantil. Em Portugal, as Uni-
versidades de Coímbra, do Porto e do
Minho têm igualmente serviços de
apoio, com os quais o SAAd já colabo-
rou em projectos comunitários.

A integração destes estudantes no
meio académico é dificil. Em conjunto,
as mãos que se estendem para ajudar
estes estudantes parecem muitas, mas
não são. No caso do SAAd, segundo a
Lília Pires, o maior problema que o gru-
po enfrenta reside na insuficiência de
recursos humanos. Contamos com 28 vo-
luntários e são eles que tem assegurado
a parte da produção de materiais para
os colegas. Contudo, e uma vez que o

processo de produção é demorado, por
vezes temos dificuldades em responder
às necessidades dos nossos utentes.

É basicamente através da acção hu-
manitária dos voluntários que o SAAd
consegue responder à necessidade dos
estudantes com deficiências. Ana Lopes
é um dos voluntários e orgulha-se do
trabalho realizado até aqui. Foi através
da Cláudia que entrei em contacto com
a realidade do SAAd, conta. Tornei-me
voluntária porque percebi que a minha
colaboração poderia fazer diferença.
Foi com base neste espírito de entrea-
juda que, no âmbito da abertura do
ano académico, e a convite do Gabine-
te Cultural da Reitoria da UL, o SAAd
promoveu uma angariação de fundos a
favor dos invisuais e uma campanha de
consciencialização da sua necessidade
de voluntários.

O slogan Dê um passo em frente,
ajude alguém diferente invadiu as vá-
rias faculdades da UL. Foram afixados
cartazes nos vários locais de maneira a
acentuar a existência de uma organi-
zação preocupada com o lugar dos alu-
nos deficientes dentro da UL. O objec-
tivo é sensibilizar a população estudan-
til para a causa que o SAAd representa,
para que novas mãos se ergam.

Segundo Lília Pires, também o pró-
prio Estado baixou os braços. Os alunos
com deficiências, quando entram para o
Ensino Superior, ficam um pouco des-
protegidos, porque perdem o apoio do
Estado, a que estavam habituados. O fi-
nanciamento concedido a um aluno de-

A maior frustração do
cego não é ser cego,
é depender dos outros,
confessa Norberto ,
aluno ínvísual da
Faculdade de Letras
da Universidade de
Lisboa (FI;UI;).
Corno ele, dezenas
de estudantes da
UL corn deficiências
enfrentam o meio
académico, confiando
nas poucas maos
que se estendem
na sua direcção. Já
se contam pelos
dedos os voluntários
que lhes estendem

os braços. Até o
Estado pôs as mãos
atrás das costas.
Outros colocam-nas
nos olhos e nos
ouvidos.
Os Fazedores de Letras
pôs mãos à obra.
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ficiente e a um aluno comum é o mesmo.
Quando chegam à Universidade, eles
não têm protecção legal.

A Cláudia tem a noção clara das
suas dificuldades, mas confia em si pró-
pria mais do que na sua bengala. Con-
seguiu enfrentar a sua deficiência vi-
sual e envolver-se no projecto de teatro
francês, organizado na FLUL. Neste
contexto, a participação em actividades
académicas independentes das aulas
parece ser uma forma de integração
para estes alunos. A conquista da Cláu-
dia é, no entanto, uma excepção. Na ver-
dade, não é frequente encontrar-se estu-
dantes com deficiências envolvidos em
projectos ou iniciativas relacionadas com
o meio estudantil. A dificuldade no a-
companhamento das aulas exige uma
maior disponibilidade de tempo a estes
estudantes. Infelizmente não tenho tem-
po para participar em nenhuma acti-
vidade paralela ao curso. Ler os textos e
estar preparado para as aulas ocupa a
maior parte do meu tempo livre, admite
Norberto.

A integração destes estudantes pode
também partir dos alunos comuns. Des-
te modo, para motivar o interesse da po-
pulação académica pelo apoio aos alu-
nos com deficiências, o SMd organizou
um Curso de Língua Gestual Portugue-
sa, acreditado pela Associação Portugue-
sa de Surdos e aberto a qualquer aluno
da UL. O projecto teve uma resposta
positiva junto do público. Em Novembro
do ano passado, o número de pessoas a
frequentar o curso rondava os 70.

O acolhimento dos jovens com de-
ficiências passa não só pelo apoio psi-
cológico, mas também pelas próprias
infra-estruturas físicas do campus uni-
versitário. Quem chega à Cidade Uni-
versitária de metro, de carro ou de auto-
carro e atravessa a Alameda da Univer-
sidade, não imagina os problemas com
os quais alunos com deficiências moto-
ras se defrontam diariamente.

Entre a preocupação com a quali-
dade das instalações, ficam muitas ve-
zes esquecidas as necessidades de pes-
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soas com condicionalismos físicos in-
contornáveis. A acção do SMd revela-
se limitada na eliminação destas bar-
reiras arquitectónicas, uma vez que o
tratamento de infra-estruturas é da
competência da Direcção de Serviços
Técnicos da reitoria da UL (DSTUL),
antigo Gabinete Técnico. No entanto,
Lília Pires acentua a sua posição critica
em relação às infra-estruturas para defi-
cientes dentro da UL. A FLUL levanta
os maiores problemas na medida que
os acessos exteriores são demasiado
complicados, ao contrário daqueles
que se encontram na FDUL. E acres-
centa que são vários os nossos utentes
que se queixam deste problema.

É facto que existem infra-estrutu-
ras especiais, previstas em edifícios pú-
blicos pela Legislação desde 1997, des-
tinadas a alunos com deficiências mo-
toras na UL, tais como o acesso verti-
cal, conseguido através de rampas, sa-
nitários com apoios, portas de correr e
elevadores, inclusive de corrimão. Con-
tudo, este tipo de infra-estruturas ape-
nas se encontra nos edifícios mais re-
centes da UL, de modo que os deficien-
tes saem prejudicados, uma vez que são
impossibilitados de aceder a alguns lo-
cais sem a ajuda de terceiros. O próprio
acesso às instalações do SAAd é difi-
cultado pelas infra-estruturas existen-
tes, conclui Lídia. Confrontado com a si-
tuação, Quintíno, arquitecto da DSTUL,
adianta que de momento não há ne-
nhum projecto global que vise a resolu-
ção do problema.

No entanto, a vontade de crescer é
enorme e o SMd prepara-se para dar o
pulo. O pretexto é o recente 2003 - Ano
Europeu da Pessoa com Deficiência
(AEPD), proclamação feita pela Comis-
são Europeia, por unanimidade, em
Maio de 2001. Esta proclamação conce-
de às organizações que prestam apoio a
pessoas com deficiência a oportunidade
de poder tornar visível, ao longo de um
ano, a problemática dos deficientes.

Na sequência da organização do e-
vento, a Confederação Nacional dos
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Organismos dos Deficientes está a ela-
borar um plano de acção para este ano,
de modo a denunciar as condições de
vida das pessoas com deficiências em
Portugal. Assim, poderá ser combatida
a dependência flagrante que estas têm
de terceiros, garantindo-lhes alguns di-
reitos ou, no mínimo, uma voz. A Uni-
versidade de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro vai participar na abertura oficial do
AEPD com a organização de um even-
to no domínio das Novas Tecnologias à
disposição dos visados a 21 de Feverei-
ro. Da mesma maneira, o SMd está,
neste momento, a manter contacto
com professores de várias universida-
des, a fim de organizar um projecto a
ser inserido no AEPD. Talvez este ano
represente o ponto de viragem de que
os deficientes, inclusive os da UL, têm
estado à espera. Talvez cheguem mais
mãos para dar uma ajuda.e
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texto Ricardo Diogo (JORNOFL)

Aos 63 anos, o maestro José Robert faz
cada vez melhor magia. Porque acredita
que em cada jovem há uma câmara de
segredos, para lá das opções de
frequência académica. E a música pode
ajudar a selar um projecto de vida. Em
coro, de preferência.

Dos 21 anos ao serviço do Coro da
Universidade de Lisboa (UL), Robert
sublinha a paixão que o une à música e
aos jovens que dirige ano após ano.
Sabe que a actividade musical pode
tecer cumplicidades fundamentais na
criação de uma vontade cultural no fu-
turo. E defende mais espírito de corpo
nos membros da academia, numa

comunhão que vá além do universo de
cada faculdade. Para que as políticas
culturais nacionais, vide a musical, não
continuem aos trambolhões. Com uma
larga experiência musical além-fron-
teiras, confessa-se um jovem amador.
Talvez porque queira continuar a ser
surpreendido.

Ainda existe espírito de corpo na
Academia, isto é, as pessoas sentem que
fazem parte da Universidade de Lisboa?

O nosso campus universitário é ex-
tremamente redutor. As escolas encon-
tram-se afastadas pelo traçado das vias
e pelo trânsito... Esse espírito está a
crescer mais ao nível de cada faculdade
e entre alunos. Mas existe subjacente
no universitário um sentimento de liga-
ção à sua academia. Incentivado, aliás,
pelas actividades desenvolvidas pelas
últimas equipas reitorais.

Como é que promoveria o espírito
universitário?

Através do desenvolvimento de cada
pessoa dentro da universidade, inte-
grado num ambiente em que o aluno se
sinta a comungar de algo para além do
seu desenvolvimento pedagógico indi-
vidual. Isso só será realizável através das
actividades culturais. O nosso país preci-
sa imenso que quem sai da universidade
tenha uma formação não só específica
mas uma formação socio-humana e cul-
tural que a música cataliza de uma for-
ma excepcional.

O Coro da Universidade de Lisboa é
o guardião desse espírito universitário?

Absolutamente. O Coro da UL sin-
tetiza a expressão do espírito de corpo
universitário.

Que eco tem o projecto do Coro na
Academia?

Tem sido lento mas em crescendo.
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Podia ser melhor por vezes mas o coro
tem algumas dificuldades As activida-
des desenvolvidas ao longo dos anos
têm sido um pouco concêntricas: cada
faculdade tem as suas apostas, e a difi-
culdade de contacto dessas actividades
com a academia advém também da
falta de um espaço onde essas várias
propostas possam interagir e ser desen-
volvidas. E para isso são necessários
espaços para ensaios, reuniões,
aprendizagem, investigação e
apresentação dos projectos.

Mas o meio recebe bem essas acti-
vidades e adere a elas?

Recebe quando tem conhecimento
delas. O Coro tenta fazer uma divul-
gação o melhor que pode tendo em con-
ta a escassez dos meios de que dispõe.
Hoje em dia difundir um aconteci-
mento implica um marketing muito
bem feito ... e isso tem custos. Um gran-
de projecto torna-se cada vez mais
dificil de elaborar na UL.

Porquê?
A logística da Reitoria não tem capa-

cidade: a Aula Magna é uma das melho-
res salas do país do ponto de vista acús-
tico mas quanto a apetrechamento téc-
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Um ebemo aprendiz
José Robert é diplomado em Educação pela Arte pelo Conservatório

Nacional. É maestro-titular e director artístico do Coro da Universidade
de Lisboa (UL) e do Coro de Câmara da UL (que reúne os mais experien-
tes coristas da Universidade). Dirige também, desde 1971, o Choral
Phidellíus de Torres Novas. Foi co-fundador do Coro Gvlbenkian, em
1964, no qual permaneceu durante oito anos. Passou também pelo
Schola Lantorum do Seminário Patriarcal dos Olivais e 'Pelo Orfeão Sca-
labitano. Trabalhou com Lopes-Graça (1924-1994), maestro, composi-
tor e pianista que, entre inúmeras obras, musícou o poema de José
Gomes FerreiraAcordai! (cantado actualmente pelo Coro da UL). Robert
começou por estudar canto gregoriano, ao qual foi somando formação
em Direcção Coral e Orquestral em Portugal e no estrangeiro, Actual-
mente, divide-se ainda éntre a Academia Lopes-Graça de Amadores de
Música e em pedidos de formação por todo O País.Nasceu a 15 de
Janeiro de 1940 e mantém no seu trabalho, aos 63 anos, uma enorme
vivacidade, inspirado por uma personaliaade at;esslvel e aberta aos
outros.

nico, para projectos criativos de maior
envergadura, é necessário alugar tudo.

Qual é o maior trunfo do Coro que
dirige?

É essencialmente a juventude (e
aqui não estou a falar de idade). O
estudante universitário é um mundo de
potencialidades. E não tem sido sufi-
cientemente valorizado sob o ponto de
vista global do país. São-lhe dadas op-
ções que estão muito aquém do seu
potencial, que é enorme do ponto de
vista mental, de abertura estética, de
disponibilidade, de pressing.

Prefere trabalhar com aprendizes a
profissionais. Porquê?

O verdadeiro profissional também
devia ser amador, isto é, deveria ter
amor pelo que faz, e há muitos profis-
sionais que não chegam aos calcanha-
res dos bons amadores. Basta olhar pelo
mundo fora... tantos coros belíssimos
são amadores. A única maneira de que-
brarmos o mito do amadorismo en-
quanto má prática é termos bons profis-
sionais que apostem no seu métier sob
uma dupla componente: a pedagógica e
a artística.

Toda a sua vida é marcada pela

música. Qual a experiência que guarda
namem6ria?

Foi trabalhar com Lopes-Graça,
uma pessoa excepcional. Sempre me
interessei muito por música contempo-
rânea e ele era o único que a estava a
fazer. Mais do que professor, foi um
orientador. Guardo-o com muita sauda-
de. É como se ele estivesse vivo em
mim, no trabalho que realizo.

Já foi convidado pela Secretaria de
Estado da Cultura, entre outros, para
leccionar em cursos de Direcção Coral.
Como é que relaciona a experiência
musical portuguesa com as de outros
países?

Estamos a galáxias de distância. Não-
é possível formar sem meios no que res-
peita a videotecas, partitutecas, edito-
ras, espaços adaptados ao estudo e in-
vestigação. Em segundo lugar, toda a
formação musical deveria partir da
infância. As experiências alemãs no âm-
bito da educação pela arte são uma
referência. Na escola infantil, o menino
já aprendeu a cantar de uma forma na-
tural e expressiva e a partir daí a pro-
gressão da aprendizagem da linguagem
musical torna-se natural. Os coros na



Suécia têm uma apetência enorme por
cantar canções de folclore ligadas às
suas raízes, mantendo a traça primitiva,
mas ligando-as ao presente. O tradicio-
nal é harmonizado por bons composito-
res que pesquisam sem pruridos de um
retorno a um pseudo-ruralísrno que
afasta quer públicos quer compositores.

Foi destacado, antes de 1974, como
militar em Timor. Que experiências
colheu?

Foi muito marcante. São outras for-
mas de fazer música, com uma sensibi-
lidade mais requintada embora num
meio muito mais pobre. Havia uma cul-
tura musical multissecular de altíssima
qualidade (as músicas javanesa e chi-
nesa). Vivi a experiência espantosa de
dar canto a crianças locais, que me
levou mais tarde a fazer o Curso de
Educação pela Arte.

Que música(s) ouve?
Gosto de praticamente toda a mú-

sica que tenha feeling, expressão, que
aja em mim sob o ponto de vista emo-
tivo. Gosto muito de jazz... Sartre dizia
que cada povo tem uma euforia nacio-
nal: a dos espanhóis são as touradas, a
americana é o jazz. O jazz transformou-
se mais do que em euforia nacional ame-
ricana: tomou-se numa euforia mun-
dial.

E hoje e sempre a sua maior paixão
é...

Olhe, a minha paixão é ser maestro
mas acho que devia ter sido compositor.
Tenho uma necessidade de criar muito
grande. Comecei a dirigir, aos 8 anos, o
coro da minha escola em Lisboa. (Hoje
dá vontade de rir!) O meu professor de
instrução primária ensinou-me os rudi-
mentos da direcção e a sentir a música
no movimento expressivo do corpo. A
partir daí era incapaz de ficar quieto a
ouvir música. Dirigir é como escrever,
obedece a uma linguagem. Depois apai-
xonei-me pela pintura, e comecei a
pintar, mas a música continuava a ser
como a água. Inevitável.

Na sua gaveta tem coisas compostas
por si, confesse ...

Se tenho, nem sei onde estão! Penso
que já não existe nada. Tomei a opção
de não escrever. Mas tenho a ideia que
vou escrever aíndals

Uma hisbória de grupo
Fundado a 14 de Julho 1961, a pedido do então reitor Marcelio

Caetano, é composto e gerido por estudantes universitários, com
total autonomia institucional. É adstrito à Reitoria da Universidade
de Lisboa (UL). O seu primeiro director artístico foi o musicólogo
Mário Sampaio Ribeiro que dirigiu, aquando da cerimónia de
inauguração da nova Reitoria da UL, em 1961, A Loja do Mestre
André e o hino nacional a quatro vozes. O Coro participa regular-
mente nos Encontros Internacionais de Coros Universitários que
decorrem em Coimbra, fazendo parte das cerimónias promovidas
pelas faculdades e pela reitoria, em congressos e doutoramentos
honoris causa. Ao longo do seu percurso, o Coro da UL esteve pre-
sente em inúmeros festivais internacionais, procurando promover a
música portuguesa e estrangeira que constitua património universal,
seja de raiz popular ou erudita. O seu repertório é ecléctico e abarca
obras de Monteverdi, Bach, Eurico Carrapatoso, Lopes-Graça, entre
outros. Em 1996, na Aula Magna, realizou aPetite Messe de Rossini
e, em 2001, a Misa Criolia de Ariel Ramirez. Integra cerca de 40
intérpretes, na sua esmagadora maioria, sem qualquer formação
musical.
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texto Vera Fonseca

enlaço a(s) pedra(s) gretada(s) por pegadas de arO
na nuvem

querendo sentir essehálito demoníaco que se balouça no Silêncio
...projecção de uma imagem negativa onde a presença diáfana
se subtrai na evidência de emanações pútridas
...fotoluminescência de fragmentos de nada
...ou amplidão irreferencial

A opacidade irredutível do signo é agora forma ou invólucro do circo de pó onde estamos suspensos
mas quando uma vibração imaginária flutua
em ondas de uma lucidez anómala
resta-nos o eco inviolável do lúmen
que desliza nos lábios do segredo:

reinvento a linguagem do murmúrio dos corpos
na invisibilidade sonora do Cântico das Orbitas

...são as constelações de saliva que
assombram as nossascabeças
e nos fazem subirmo-nos
até que a suPerfíciedo limiar se deite-em-Si e

se estenda
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Quando se fala de Creta,
quando se fala do magnífico touro branco em cima da rainha,
ninguém se lembra do esplendor original do Oceano
de Posidion, mas daquela corpulência inconcebível a cobri-Ia
como uma túnica justa. Do rei de Cnossos não se menciona o pensamento
secreto, o naus, a docilidade inamovível do homem arcaico
esculpido no templo, nem a brancura dos cachalotes nos versos cortados
de Eugénio, ou no escatológico Melville com o bastardo Minotauro lá dentro
a escrever-lheos livros, nem sequer reparamos naquela rosa dourada
a florescer por entre os olhos daquele animal tão impossível, ó homens,
como a lança que está a brotar do pó
de Cervantes.

texto Álvaro Áspera
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J
Na maru
d

húmida
~~ da

este é um tempo pleno
de momentos
de luzes luminosas
quando a planície da tua pele
ainda perdura na planta desperta
na margem da madrugada
onde algumas palavras
se confundem com o atletismo
das hormonas de néon quente
dilacerante
depois da tua noite
de amplexo sanguínea
tornei-me límpido como o ar
limpo e verde das florestas originais
depois de telemóvel ter ampliado
o estrume da humidade
nos sentimentos de cristal lácteo
eu sento-me
no sofá sozinho ponderado
e costuro com tijolos e letras de lã
o sentido napa dos dias líquidos
a vida após a luz adolescente
e marginal da madrugada

texto Frederico Neves
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1 2 3 4 5 6 7 8
Palmas buriladas e um horror de frio compunha-me conforto estranho.
Eu digo que

texto Rui Aires

Da janela à cadeira a manhã ulcerava. Aqui eu hóspede toda a obra era parasitária

alguma coisa invadia/penetrava/alojava-se no sangue. Primeiro aliava-se a um dique de
espanto separando vinho novo e o mosto. Ao retirar-se afluía a intensidade de querer nomear -
(QUEM ÉS?!) - ... ah! Eu dividia ...

Tornava às palmas. Tornava-as. Lembrava.

o sangue/um bicho linfático tornava-se negro para aparecer - em cruz linhas paralelas
aleatório imitando os rios era um sinal de vida como eles têm na pele da terra o seu caminho
eu via o corpo respirar-me com raízes arrancadas à corrente lancetando sem perceber deixavam
cicatrizes.

Acabava ali por achar o corpo outro um corpo novo hesitando (ele) pulsando com o
excesso do coração. Descobria um caminho às arrecuas que não sabíamos dizer.

Pegara num bico de tinta como pudesse explicar como agora pego num gume.

Eu pude ver.
Não era o corpo que me respirava melhor não era eu ou a mim que ... Surpreendia as

entidades como elas estão para nos surpreender Aqui está é a moldura gregária e tu dentro e tu
em torno ...

Daquilo aqui era um tiro ter um cadáver.

era agora a mão direita que aparecia como um raio no muito negro da cena.

Apodrecia em mim. Eu delirava uma árvore inteira nos meus braços primeiro primeiro o
esquerdo.

A peste muita curvava com o pulso cheirava a lepra aquilo que promete as doenças -

Às vezes os sonhos servem para ser sonhos. Os sonhos são para ser não para ser reali-
dade ... Eu vivia lá.
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4
Dentro do escuro. Vermelho. Vermelho. Premeditação.

Havia um quarto onde expulsar Carnívoro qual predador sofrendo a odiosa calcinação das
próprias unhas com que cercava esconder o sangue próprio. No meio do caminho havia esses
dois mais seis demónios para espantar - animal e presa viviam a angústia de um saber lactente
oficio novo.

(Silêncio muito. Falar não ...)

Sobre a mesa havia a prescrição do láudano - e um olhar sobre o outro. Dois lenços um para
cada abafavam temor e culpa se algum entre a passagem desviava calar.

Tu suis un autre
(olhar intenso)
e eu percebía je est unautre.

Tous suis un autre
(e mais intenso)
não percebia.

o céu de um relâmpago bruxuleava ...
A cor vermelha era lembrada ainda com o ranger dos dentes. O sol batia de lado (impar-

cial). A brisa era pouco menos que uma presença.
Os dedos premiam um caule de sangue -

Sentir.

[ Havia uma força não de sentir. Havia uns dedos não de tocar -

Tocar.

Eram duas mãos nas bocas uma mão um pulso outro objecto - alguma coisa não vivia.
Havia aquele cais perto da água mais a beleza da paisagem... finalmente

(Como tivesse espada e cãs) Um pé dentro e eu parti.

(... primeiro corte de branco.)



LUZIA A LUZ NO FUNDO DO TÚNEL.

OS MINEIROS VIAM-NA. ESCRAVOS NASCIDOS NO TÚNEL, E

TAMBÉM NELE MORRERIAM.

E, ENTÃO, HOUVE UM DIA QUE SURGIU UM

MINEIRO QUE NÃO TINHA NASCIDO NO TÚNEL.
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E ELE FALOU DA VIDA FORA DO TÚNEL, DA VIDA, ONDE NÃO HAVIA

MINEIROS, ONDE TUDO ERA LUZ, ONDE TUDO ERA BELO.

Os MINEIROS FICARAM MARAVILHADOS

COM AS HISTÓRIAS QUE O MINEIRO-DE-

FORA-DO-TÚNEL LHES CONTAVA.

E, UM DIA, DECIDIRAM QUE NÃO

MAIS SERIAM MINEIROS, QUE IRIAM

VER AQUEL.E OUTRO MUNDO.

MAS, SAIR PELO TÚNEL NÃO SERIA POSSíVEL, HAVIA DEMASIADOS

GUARDAS, DEMASIADAS ARMADILHAS.

ENTÃO, DECIDIRAM QUE A SOLUçÃO SERIA DESTRUIR O PRÓPRIO TÚNEL.
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E DURANTE MUITO TEMPO FORAM DESTRUINDO O TECTO DO TÚNEL.

E SUBINDO MAIS ALTO E RETIRANDO MAIS TERRA.

E, UM DIA, UM MINEIRO FEZ UM

BURACO NO TECTO,

UM BU~ACO POR ONDE ENTRAVA LU·Z.
E, EXTASIADO, COMEÇOU RAPIDAM-

ENTE A ABRIR MAIS E MAIS O

BURACO.
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TEXTO: ERNESTO RODRIGUES SAMPAIO

DESENHO: ZOMBIE




