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fundamentalismo estudantil
distribuição gratuita



As duas entrevistas que publicamos neste número (pp. 4 a 7) reflectem
o aparecimento de uma nova geração de líderes estudantis. Após um
intenso período de contestação estudantil, da qual a manifestação de
5 de Novembro representou o ponto mais alto, e na sequência de
eleições internas, os novos presidentes das associações académicas de
Coimbra e de Lisboa têm pela frente dois grandes desafios: os
estudantes e o país.

Por urn lado, segundo as moções aprovadas em diversas
assembleias de alunos, os estudantes vão reivindicar a continuação das
acções de luta e, em alguns casos, a adopção de formas de lutas mais
extremas, como a desobediência civil, em Coimbra. Por outro lado, a
sociedade civil e os líderes de opinião estão prontos a condenar essa
continuidade, reclamando, pelo contrário, uma nova postura no
associativismo estudantil, ou, inclusivamente, a redução das
competências dos estudantes.

Do que se pode ler nestas entrevistas, ambos, Miguel Duarte e Luís

o autor de desenho da 80 deste número, Ricardo Pires Machado, é um dos vencedores do Concurso de
80 do Festivallntemacional de 8anda Desenhada da Amadora 2002, publicado no âmbito da colaboração
entre o jornal e o Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem da Câmara Municipal da Amadora.

055editiorial
Semedo, estão conscientes dos desafios que têm pela frente, do
terreno minado e viciado em que se propõem trabalhar. São
frequentes, por isso, as referências à sensibilização interna, à revisão de
estatutos e à reorganização financeira. São cautelosas as posições
sobre as propinas e, sobretudo, à referida desobediência civil. E o
combate aos estereótipos é, curiosamente, a tónica dominante dos
dois dirigentes. As pessoas estão mais interessadas em opinar sobre os
cadeados C .. ) nas portas das faculdades do que em discutir os
problemas (Miguel Duarte) ou estamos associados à imagem daqueles
estudantes que viraram o rabo ao ministro (Luís Semedo), são
afirmações que poderiam ter sido proferidas por uma única pessoa,
mas que, neste caso, vêm de dois adversários ideológicos.

Contudo, a intenção, bem clara, de fundamentar, documentar,
argumentar e alcançar a opinião pública está ainda por concretizar e
desenvolver. Só o tempo dirá se estarão, de facto, interessados em
fazê-lo e se, estando, o serão capaz de fazer. -
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15jan
Fcrmeçeo ao Longo da

Vída da Fundação da
Universidade de iisboe

Ciclo de
Conferências -

Pensar o mundo ...
Ouliros olhares

A educação em Portugal e o contexto europeu
Prof. Doutor Pedra lourtie (Professor do Instituto
Superior Técnico e membro do CRISES)

5.' - 17h30
Local: Salão Nobre da Reitoria da Universidade de
Lisboa
Inscrições abertas; entrada livre
Inlo: Formação ao Longo da Vida -
Reitoria da Universidade de Lisboa,
Alameda da Universidade
tel .. 21 7937997; lax: 21 7941990
e-mail: Ilv@reitoria.ul.pt
vvvvw.ul.pt/llv

16jan
+

20jan
XV Curso pós-
graduado de

Ecocardiografia

Fdo.lidade de Medicina
da Universidade de

Lisboa

Tópicos a abordar:
- Ecocardiografia como extensão do exame objectivo;
- Protocolos em Ecocardiogralia 2004;
- Ecocardiografia Clínica;
- Treino personalizado.

Local: Aula Magna da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa -
Instituto de Formação Avançada -
Gabinete de Formação Continua:
Av. Prcf. Egas Moniz, Piso 01
Inlo: tel.: 21 79851 49; lax: 21 79851 50
dora-ramos@lm.ul.pt
http://ecocqmgl.blogspot.com

24jan
Ciclo de

conferências -
lconografia da

violência

Subordinado ao tema Raízes da violência: das origens
da coerção à "guerra contra o terror".

A iconografia da violência na arte medieval:
estereótipos, ambiguidades, ambivalências
Dr. Luís Afonso

Organização: Instituto de Cultura Europeia e
Atlântica e Pós-graduação em Teoria e Análise
Cultural (Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa)

Sáb-16h-17h
Local: Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva (Ericeira)
Info: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
tel .. 21 792 00 00

31jan
Observatório
Astronómico

de Lisboa

Curso e
Introdução à
Aslironomia e

Aslirofísica

Inscrições abertas até 23 de Jan.
O curso destina-se a todos aqueles que possuem
interesse pelos fenómenos celestes e requer apenas
um mínimo de formação científica, sendo dirigido a
estudantes de qualquer área científica, professores do
ensino básico e secundário e jornalistas da área de
Ciência e Tecnologia.
Início: 31 de Jan (30h)

Sáb - 10h -12h30
Local: Edifício Leste do Observatório Astronómico de
Lisboa
Inlo: Dr. Miguel Moreira
Observatório Astronómico de Lisboa
Tapada da Ajuda, Edilicio Leste
tel: 21 361 6737; lax: 21 361 6752
e-mail: miguelm@oal.ul.pt

Informações para a Agença deyem ser entregues na Assqciação de Estudantes
da FLUe ao cuidado da Olrecçao de Relaçoes Instrtucronars de Os Fazedores de
Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao Fecho de Edição.

agenda

22jan
Centro de Geohsice da
Universidade de Lisboa

Seminario do
Cenliro de
CUlofísica

5.' - 13h -14h
Local: Sala 8.2.13, Edilício C8, Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa
Info: Centro de Geofísica da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa
tel.: 21 7500000; lax: 21 75001 69
e-mail: webcgul@correio:cc.fc.ul.pt

fev
Cursos

Centro de Petoqénese
Moteculer

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

Curso de Cultura Celular
2 a 6 Fev; 2.a a 6.a
Tópicos a abordar:
- Introdução à Cultura de Células Animais;
- Segurança e Técnicas Básicas Assépticas;
- Meios de Cultura e Formulações;
- Culturas Primárias;
- Culturas Secundárias (Células Normais e -
Cancerígenas);
- Cultura em Condições Aderentes e Não-Aderentes;
- Manutenção de Células e Conservação;
- Mediação da Viabilidade Celular;
- Testes de Esterilidade;
- Transfecção com DNA Recombinante.

Curso pós-graduado de Microscopia Fluorescente e
Técnicas de Marcação
Centro de Patogénese Molecular da Faculdade de
Farmácia dp Universidade de Lisboa
9 a 13 Fev, 2.a a 6.a
Tópicos a abordar:
- Microscópio Fluorescente;
- Alternativas ao confocal;
- Aquisição e tratamento da imagem;
- Fluorescência em células vegetais;
- Métodos de fixação:
- Marcação do citosqueleto;
- Marcação do núcleo e cromossomas;
- Tráfego intracelular.

Local: Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa
Prazo das pré-inscrições: Até 5 de Jan
Propina: 4000
Info: Prof." Doutora Eisa Anes
e-mail: eanes@ff.ul.pt
vvvvw.ff.ul.pt

jan
+

mar

Associação de
Arqueólogos
Portugueses

Curso livre
sobre artie

egípcia

Orientado r: Prof. Doutor Luis Manuel de Araújo da
Faculdade de Letras da UL
5as - 18h -20h
Local: Sede da Associação de Arqueólogos
Portugueses
Largo do (armo, n.? 4, 1.° D.to, Lisboa
tel .. 21 3460473
Inscrição: 1500 (1200 para sócios da Associação de
Arqueólogos Portugueses e estudantes)

02103



.• NOVOS PRESIDENTES

Académica
de

Coimbra
e os

dados
irrefutáveis

texto Ana Pessoa e Catarina Borges
(JORNOFL)

A nova Direcção Geral da
Associacão Académíca de
Coímbra quer aproxím ar-
se dos estudantes e da so-
ciedade civil. Com 23 anos
e finalista do curso de Eco-
nomia, Míguel Duarte, o
novo presidente da AAC,
defende a divulgação de
dados estatísticos para fun-
damentar a contestação es-
tudantil. Para que se torne
claro que as preocupações
dos estudantes são, afinal,
de todos.

04105

Integraste a Direcção Geral da Asso-
ciação Académica de Coimbra (DG/AAC)
dos dois mandatos de Victor Hugo
Salgado. A tua candidatura representa a
continuidade desse projecto?

No que diz respeito à equipa, conta-
mos com a experiência da DG anterior.
No entanto, conseguimos captar novas
pessoas para o associativismo. Soubemos
conjugar a longa experiência com o dina-
mismo e ideias trazidos por novas pes-
soas.

Que novos projectos tens para a
DG/AAC?

Parajá, vamos iniciar uma campanha
de sensibilização interna, para dar a co-
nhecer aos estudantes a realidade do En-
sino Superior (ES). As estatísticas ofi-
ciais são os dados irrefutáveis que pro-
movem uma reflexão colectiva na Uni-
versidade de Coimbra (UC) e que per-
mitem conquistar a opinião pública. É
através dos dados específicos que o
estudante comum consegue transmitir
aos seus familiares as suas preocupa-
ções. Organizações como a OCDE (Or-
ganização para a Cooperação e Desen-
volvimento Económicos) fornecem-nos
números que demonstram que a contes-
tação dos estudantes não é sectária e que
estamos realmente empenhados em maté-
rias que dizem respeito ao desenvolvimen-
to da sociedade portuguesa.

A mensagem dos estudantes não
tem passado até agora?

Os dirigentes preocupam-se, natu-
ralmente, em divulgar as reivindicações
dos estudantes. Mas, na verdade, a co-
municação social e os opinion makers
têm reduzido a contestação dos estu-
dantes à questão das propinas. Claro
que esta questão é bastante cara, porque
estamos a falar do aumento de contri-
buição das famílias e do papel do Estado
na educação. Mas é necessário alargar a
discussão.

Que outros factos gostarias, então,
de ver discutidos?

Gostaria que houvesse um grande
debate público sobre o desenvolvimento
do próprio país. Precisamos de discutir
números concretos, como, por exemplo,

o facto de termos 9% de licenciados
contra 25% da média europeia e 14%
dos países do alargamento. Estes dados
indicam que o Estado tem que assumir o
papel de promotor no acesso ao ES. É
obvio que a questão de fundo é o pacote
legislativo. Mas não podemos esquecer
que há uma série de políticas no ES que,
nos últimos dez anos, comprometeram
uma estratégia de desenvolvimento do
próprio modelo. Temos um atraso estru-
tural de 20 anos, em matéria de edu-
cação, comparativamente à média euro-
peia. A meu ver, o crescimento do país
passa por uma aposta na educação.

Como se materializa essa aposta?
A aposta na educação passa pela não

existência de propina. Provavelmente,
em países mais desenvolvidos, este in-
vestimento não tem tanto significado,
mas em Portugal, assim como em outros
países mais pobres, essa aposta é essen-
cial. Temos os casos da Irlanda e da Gré-
cia, que perceberam que a estratégia de
desenvolvimento passava por aí.

A sociedade civil não está aberta à
discussão?

Todas as discussões dividem a socie-
dade. Mas, no caso do ES, existe quase
uma unanimidade contra os estudantes.
A sociedade não está mobilizada para a
nossa causa. E isto é grave. É preciso
mostrar os dados e os factos, para que a
mensagem dos estudantes não seja de-
turpada. Quando conseguirmos dividir a
sociedade, já contribuímos para a discus-
são pública. Na maior parte dos casos, a
discussão reduz-se à forma e não à subs-
tância, ou seja, debate-se muito sobre os
modos de luta e não sobre as verdadeiras
preocupações dos estudantes. As pes-
soas estão mais interessadas em opinar
sobre os cadeados que os estudantes
põem nas portas das faculdades do que
discutir os problemas e as alternativas
que estão em cima da mesa. Precisamos
de destruir os estereótipos.

Como se construíram esses estereó-
tipos?

Nunca se perfila o estudante de uma
forma objectiva. Em Coimbra, temos um
estudo do Centro de Estudos Sociais que



revela que 35% dos estudantes da UC são
pessoas que realmente têm carências,
mas nunca se falou destes números.

Achas que existe uma campanha de
descredibilização dos estudantes?

Eu acho que não nos devemos viti-
mizar. Há uma grande falta de infor-
mação. Mesmo as pessoas que fazem
opinião no nosso país têm discutido o
ES com superficialidade e sem sustento
lógico. As críticas constantes relativas à
forma ofuscam completamente a dis-
cussão da substância.

No que diz respeito às formas de luta,
qual a tua opinião sobre a estratégia de
desobediência civil?

Acho que se aproveitou essa medida
para descredibilizar os estudantes. Cada
fase de contestação tem as suas especi-
ficidades. A estratégia da desobediência
civil foi definida em Assembleia Magna e
consistiu numa forma importante de luta,
devido ao crescendo da contestação. Esta-
vam agendadas numerosas medidas de
protesto que levaram à sua radicalização.
Neste momento, o que é preciso é avançar
com a campanha de sensibilização.

Na tua candidatura apresentas também
a criação de um órgão consultivo da MC.

O órgão consultivo pretende reunir
todas as estruturas representativas da
academia, de forma a definir-se uma es-
tratégia conjunta que se adeqúe a todos
os organismos autónomos. Esta união de
esforços tem como objectivo aproximar os
estudantes da Académica, para que eles
possam intervir de uma forma activa.

És filiado na Juventude Socialista
aS). De que forma é que conjugas a tua
actividade partidária com a tua função
de dirigente?

Sempre soube separar estes dois tipos
de participação. Sou militante da JS des-
de os 14 anos e isto foi importante para a
minha formação enquanto indivíduo. De
certa forma, enquanto dirigente associa-
tivo, ponho de lado as minhas convic-
ções. Mas, ao falar-se de associativismo,
deve ter-se em conta a sua diversidade. É
isto que dinamiza o debate de ideias. Na
AAC, estou ao serviço de estudantes. -

universidade
•• ACADÉMICA DE COIMBRA E OS DADOS IRREFUTÃVEIS

•• ACADÉMICA DE LISBOA CAÓTICA
•• UNIVERSIDADE SEM MUROS

Paulo Navais LUSA

As pessoas estão mais interessadas em opinar
sobre os cadeados que os estudantes põem nas
portas das faculdades do que discutir os problemas

04105



Académica de
+ NOVOS PRESIDENTES

Luís Semedo quer pôr ordern nos estatutos e na situacâo financeira da (;
presidente da associação da sua faculdade em 2001/02. Eleito por lista úníc

o que pensas do pacote IegisIativo
para o Ensino Superior (ES)?

Sou mais critico em relação à Lei de
Autonomia do que em relação à Lei de Fi-
nanciamento (LF). Por uma razão muito
simples: a primeira tem muito mais impli-
cações para o futuro do que a segunda.

Discordo com o fim da Assembleia de
Representantes, com a concentração dos
poderes na pessoa do Director e conse-
quente desaparecimento dos conselhos
directivos (CD's). A lei diz que podem e-

xistir estudantes nos CD's, mas não se sa-
be quem é que define quando podem ou
não existir. Acho que o Conselho Peda-
gógico devia ter um carácter vincu-
lativo. É um órgão com paridade entre
estudantes e professores que discute
matérias que dizem directamente res-
peito aos alunos. Se nos CD's se discu-
tisse apenas se a empresa de limpeza de-
ve limpar a casa de banho x ou y, pres-
suponho que isso não interessaria aos
estudantes. Agora, interessa aos estu-

06 101

dantes saber se se pode ou não congelar
uma nota para Setembro ... Nos órgãos
onde isso se decide, deve haver paridade.

Mas a LF tem sido a mais criticada.
Pode-se criticar a LF, é óbvio, mas

isso é um erro. Os dirigentes associa-
tivos têm de abandonar os clichés me-
diáticos. Para sermos ouvidos temos de
conseguir credibilizar-nos.

O que entendes por cliché mediático?
Ir para a rua gritar Não pagamos.
Também são formas de contestação ...
Sim, são opções. Mas temos de evo-

luir com a sociedade. A verdade é que a
sociedade civil não se revê no movimen-
to estudantil. Estamos associados à ima-
gem daqueles estudantes que viraram o
rabo ao ministro. Temos de contestar,
mas com fundamento. Não pagam, mas
porquê? Porque não lhes apetece?

Mas qual é a tua posição em reIa-
ção às propinas?

O aumento é injustificado. Passou-se
a fixação para as faculdades sem que
elas tivessem critérios para o fazer. Um
dos critérios utilizados é a avaliação do
ES, mas a avaliação está mal feita. Os
CD's justilicam a propina máxima com
uma questão de prestígio. Passa a ideia
de que temos de fixar a propina máxi-
ma para não pensarem que somos pio-
res que os outros. Isto é impensável.

E a noção de propina?
Na minha opinião, o princípio da

propina não é criticável. Os estudantes
devem contribuir. É uma questão de
justiça social. O ES representa uma
mais valia para quem estuda. O proble-
ma é a evasão fiscal, que, existindo, a-
caba por fazer com que as propinas se-
jam motivo de injustiças. O problema é
adaptar o princípio das propinas à rea-
lidade que temos. Talvez seja preferivel
não haver contribuição dos estudantes
para o ES a haver contribuição e desi-
gualdade, que é o que se passa agora.

Conbesbaçao diferenoo

As últimas manifestações fizeram
sentido?

Creio que não fizeram sentido



texto Andreia Santos (JORNOFL)e Isabel Meira

Lisboa caótica
o e

foi

nenhum porque não podemos esgotar
os nossos meios. É como a história do
Pedro e do Lobo. Se vamos com dez mil
estudantes e na manifestação a seguir
aparecemos com 150, o governo pensa
que a primeira foi só fogo de vista. Esgo-
támos os meios marcando manifestações
num curto espaço de tempo. Em Janei-
ro, Fevereiro e Março temos de trabalhar
para consciencializar os alunos.

Como se posiciona a AAI...?
A AAL está sempre do lado dos estu-

dantes, sejam quais forem as suas rei-
vindicações. Mas, se em vez de dizermos
o que temos contra o pacote legislativo
para o ES, protestarmos contra o facto
do governo comprar submarinos, essa a-
titude só nos descredibiliza. Se o gover-
no comprasse submarinos e houvesse
dinheiro para o ES haveria problema?
Não, o que seria discutido seria a Lei de
Autonomia. No orçamento de Estado to-
dos os ministérios têm o seu orçamento,
cada um gere-o da maneira que enten-
de. Se o Paulo Portas quer gastar o di-
nheiro todo em submarinos, enquanto
cidadão, posso revoltar-me, mas, en-
quanto dirigente associativo, interessa-
me é quanto dinheiro vai para o ES.

Que tipo de contestação poderia
existir?

Há que inovar. Por exemplo, lembro-
me de uma escola de música que, para
contestar as condições de ensino, deu um
concerto à porta do ministério. Não é tan-
to o não pagamos, mas o mostrar que me-
recemos melhor porque, mesmo nestas
condições, conseguimos aprender música.

I..,
A Associação Académica de Lisboa

(AAI...),ao contrário da de Coimbra, é
uma federação de associações em que ca-
da uma tem um voto. A Direcção (DAAL)
não é eleita directamente pelos estu-
dantes. Concordas com esse sistema?

Há votação indirecta em muitas coi-
sas, é uma forma de democracia repre-
sentativa como outras. Também se podia
fazer um sistema com um número de
representantes consoante o número de

estudantes de cada associação. Até pode
ser uma coisa a discutir. Queremos levar
a cabo uma revisão estatutária.

Com que objectivos?
O principal objectivo é delimitar

competências, rever os estatutos de mo-
do a que definam exactamente o que é a
AAL e o que é cada um dos seus órgãos.
Actualmente, os órgãos estão todos
misturados, não há autonomia nem sepa-
ração de poderes. Não há organização.

O que causou essa desorganização?
Houve muitos desleixos e comodis-

mos. Há coisas engraçadas para fazer, o
mediatismo, dar uma entrevista. A AAL
deve conseguir passar a sua mensagem à
sociedade civil, mas não se pode esque-
cer que, paralelamente, existe a organi-
zação interna. Essa parte foi sendo negli-
genciada e agora estamos numa situação
insustentável. Erros de gestão tremendos.

Qual é a gravidade da situação?
É impossível saber-se qual é o passi-

vo da AAL. Só sabemos das dívidas quan-
do somos confrontados com pedidos de
pagamento ou com processos judiciais.

Como se chegou a isso?
Com inúmeros erros de gestão, des-

leixos quer de dirigentes associativos
quer de responsáveis pela parte jurídi-
ca. Só há contabilidade organizada nos
últimos anos e não está informatizada.
O contabilista vai mudando todos os
anos. A situação é mais complexa do que
as associações pensam.

Qual é a solução?
Estamos a tentar fazer um levanta-

mento completo da situação para apre-
sentarmos um documento à Assem-
bleia Geral (AG) , em princípio, em Ja-
neiro. Já fizemos uma série de contes-
tações judiciais. Vamos começar a in-
formatizar a contabilidade.

A alteração de estatutos vai ajudar?
Sim, porque esta mudança de esta-

tutos vai incidir muito na responsabi-
lização. Também temos de separar os
estatutos das regras de funcionamento
das AG's e da DAAL. As regras da DAAL

são alteradas todos os anos e as da AG
são emanadas pela AG através do seu
regimento. Esta confusão toda nos esta-
tutos provoca uma ingerência dos ór-
gãos nas competências uns dos outros.
Causa desresponsabilização e desorga-
nização. A Semana Académica de Lis-
boa (SAL) é um bom exemplo disso.

Porquê?
As SAL não dão lucro e isso é im-

pensável. As académicas do Porto e de
Coimbra vivem das semanas académi-
caso Aqui, dá-se a explicação de que
não há espírito académica em Lisboa ...
Isso é impensável.

Então, o que vai mudar?
Já houve uma alteração nos estatu-

tos. Foi extinta a Comissão Executiva
da SAL (CESAL) e a organização pas-
sou a estar a cargo da própria DAAL.
Eu votei a favor. Acho que a CESAL foi
um erro. O que a CESAL fazia era a-
brir concurso público para conces-
sionar a SAL. Para isso não precisamos
de uma comissão. Era uma comissão
executiva mas quem respondia politica-
mente era a DAAL. Se a CESAL quises-
se fazer alguma coisa e a DAAL não ti-
vesse dinheiro, não se fazia. Mas, depois,
na AG, ouvíamos a DAAL dizer que a
culpa era da AG porque ela é que é
responsável pela CESAL. E a AG dizer
que a culpa era da DAAL porque não
disponibilizou o dinheiro. Havia um
sacudir a água do capote muito típico
em Portugal.

És :filiado em alguma juventude
partidária?

Sou, naJSD.
O que pensas da relação entre o

associativismo estudantil e as flliações
partidárias ?

Não têm conjugação possível. Os
cidadãos têm o direito de escolher uma
ideologia. Não se pode criticar uma
pessoa que está filiada num partido pe-
lo simples facto de estar no movimento
associativo. Mas depende de cada um a
forma como essa filiação é canalizada
para o movimento associativo. _
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UDiversidade
sem muros

EIf1 Janeiro, L~sboa recebe a primeira çoníerêncía ínternacíonal .de
unreless, o \Vlreless Commuiiicatum Sympos'lu'm. Esta írucíatíva
relaciona-se com o projecto e-U (universidade electrónica), um ponto
de viragem no ensino' superior português, já em marcha nalgumas
ms títuícões

.>

texto Vera Alves (JORNOFL)

Vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana. É este o horário de acesso
a todos os serviços e-U. Será possível
pagar propinas, comprar livros, requisi-
tar documentos e sebentas e procurar
trabalhos ou estágios, entre muitas ou-
tras opções.

O e-U tem como público-alvo toda
a comunidade do ensino superior, de
docentes a discentes, A estes será dada
a oportunidade de, utilizando um com-
putador portátil a partir de qualquer
ponto do campus universitário, trans-
mitir dados em banda larga. Assim, os
alunos poderão ter acesso a diversos
serviços, a artigos, trabalhos, notas e
Internet. Prevê-se também a criação
de uma biblioteca científica on-line,
que será acrescentada a uma vasta re-
de de conhecimentos tecnológicos a-
vançados, baseada na Internet.

Está prevista também uma massífi-
cação da utilização de computadores
portáteis, uma realidade ainda distante
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da maioria dos alunos que, com esta
iniciativa, poderá agora estender-se a
eles. Os computadores serão vendidos
aos alunos por preços especiais, recor-
rendo a créditos que podem ir até cin-
co anos, com a taxa de juro máxima de
oito por cento,

Este tipo de projecto encontrava-se
já consagrado no XV Programa do Go-
verno e tornou-se uma realidade com a
aprovação do e-Europe 2005, no Con-
selho Europeu de Sevilha. Um dos obs-
táculos a ser ultrapassado é a formação
e a sensibilização do corpo docente pa-
ra o uso das novas tecnologias, no sen-
tido de desenvolver projectos de e-
learning.

O projecto e-U conta com diversos
parceiros, cabendo a cada um diferen-
tes tarefas. Às universidades caberá a
cedência de conteúdos e de instala-
ções, à rede fixa caberá a facilidade de
acesso com a banda larga. As empresas
da especialidade concederão software
e hardware a preços mais reduzidos do
que os praticados no restante mercado
e às instituições bancárias caberá a ce-
dência de crédito para a compra dos
computadores e respectivo hardware.

Faculdades sem fios ...

Foram muitas as candidaturas ao
projecto e-U. Deram entrada 57 pro-
jectos, ou seja, a quase totalidade do
meio académico superior.

A Universidade de Aveiro foi a pri-
meira a disponibilizar este serviço, a 22
de Janeiro de 2003, Outros 7 projectos-
piloto arrancaram na Universidade de
Trás-as-Montes e Alto Douro, na
Universidade do Minha (UM), na Fa-
culdade de Engenharia do Porto
(FEUP), na Universidade de Coimbra
(UC), na Universidade Católica de Lís-
boa, no Instituto Superior Técnico de
Lisboa (IST) e no Instituto Politécnica
de Portalegre.

No caso do 1ST, da Universidade
Técnica de Lisboa (UTL) , o projecto
foi aprovado em Outubro de 2003 e,
neste momento, já tem uma boa co-
bertura nos dois campus do 1ST (Ala-
meda e Tagus Park) , Para esta uni-
versidade, o projecto foi começar em
força em Janeiro de 2004, de acordo
com António Rito, coordenador do pro-
jecto e-U na instituição. No 1ST, todos
têm um papel na implementação do



menor participação I}O ensino presencial, com o acesso aos conteúdos a
deixar (te depender (ia presença nas aulas, e urn dos riscos fio projecto e-U

projecto: a instalação da rede wireless
e o desenvolvimento de serviços é feita
por equipas de docentes, alunos e fun-
cionários, esclarece o coordenador.

Luís Amaral, responsável pelo pro-
jecto na UM, conta que depois da fase-
piloto, concluída em Maio e de receber-
mos a aprovação da candidatura em
Outubro de 2003, estamos neste mo-
mento no arranque dos 14 sub-projec-
tos em que se divide o nosso projecto. A
UM encontra neste projecto o momento
de renovar a forma como têm vindo a
aproveitar as tecnologias da infor-
mação no suporte da sua actividade.
É, sem dúvida, o momento que trans-
forma a UM numa universidade sem
muros, conclui.

A FEUp, seleccionada como uma
das seis instituições piloto do projecto,
dispõe já em funcionamento de uma
rede sem fios com 50 pontos de acesso
que cobrem as áreas públicas e os anfi-
teatros. No que diz respeito ao envol-
vimento dos alunos no projecto, Carlos

Oliveira, responsável pelo projecto, es-
clarece que, sendo a FEUP umafacul-
dade técnica, aproveitámos para en-
quadrar trabalhos e projectos dos cur-
sos na análise e implementação do pro-
jecto. Carlos Oliveira afirma que já foi
manifestada a intenção de trabalhar com a
Associação de Estudantes para a divulga-
ção das condições de aquisição dos equi-
pamentos e a criação de novos serviços.

Na UC, o projecto e-U abrange o
Polo II (Departamento de Engenha-
ria). O responsável pelo projecto, Fer-
nando Boavida, prevê que até ao final de
Janeiro estejam abrangidas as faculda-
des de Medicina e Economia. As restan-
tes serão abrangidas até ao final de
Abril, conclui.

...e sem alunos?

Para Fernando Boavida, a grande
vantagem deste projecto é a utilização
generalizada das tecnologias da infor-
mação e comunicação no apoio ao

ensino e investigação, o que permitirá
um maior grau de acesso à informação
por parte dos alunos. O responsável faz
notar que o sítio da UC na Internet
teve, em 2002, cerca de 38 milhões de
acessos e que, em 2003, se prevê que
esse número ronde os 45 milhões.

Contudo, o projecto apresenta tam-
bém os seus riscos. Fernando Boavida
realça alguns deles: uma menor par-
ticipação no ensino presencia L e um
maior absentismo, pois o acesso a uma
boa parte dos conteúdos deixa de de-
pender da presença nas aulas.

O e-U é um projecto ainda em cres-
cimento, prevendo-se que o ano de 2004
seja a sua idade adulta. Nos dias 20, 21
e 22 de Janeiro, Lisboa vai receber a
primeira conferência internacional so-
bre wireless, o Wireless Communication
Symposium, onde estarão presentes os
líderes de mercado a nível mundial,
como a Intel, a Hl] a Fujitsu-Siemens e
a Vodafone, entre outros que apresen-
tarão os seus produtos e soluções .•
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megafone
.• A PRAXE: INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO POLíTICA
E SOCIAL? .• ACÇÃO REPUBLICANA
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Muito se fala todos os anos acerca da
praxe. Sobre ajusteza (ou falta dela) das
práticas que se infligem aos colegas do
primeiro ano, sobre a brandura das pra-
xes em algumas faculdades e a legitimi-
dade que isso lhes dá, ou sobre a forma
como estas actividades (des)integram os
colegas e sobre a liberdade real de nos
podermos opor aos vários ritos. Outros
falam mais sobre como a praxe constitui
uma espécie de ritual de iniciação dos
estudantes numa comunidade segregada
do resto da sociedade, fechada, com re-
gras próprias e naturalmente superior, e
como isso pode contribuir para a criação
e o reforço de uma consciência de elite
entre os estudantes, bem como que essa
sensação e comportamento de elite é in-
compatível com uma luta pela defesa do
Ensino Superior Público que seja gratui-
to e acessível a todos sem distinção ou
privilégio.

Outros ainda dizem que realmente
tudo isto é verdade, mas que a luta prio-
ritária é a luta contra as propinas e o
subfinanciamento e as prescrições e a
acção social e a lei da autonomia univer-
sitária, pelo que este assunto, que divide
os estudantes, não deve ser sequer explo-
rado por servir apenas para nos ocupar
em questiúnculas menores. E, final-
mente, ainda há os que falam da grande
tradição académica (estaremos a falar de
tradição dos últimos dez, quinze anos? ...),
que isto só faz é bem à malta, que toda
(mas mesmo toda ...) a gente se diverte e
que é uma recordação para vida. Pudera!

Sejamos claros. Fui um caloiro apa-
nhado no meio de uma aula fantasma,
pintalgado na cara com todo o tipo de
coisas e acabei por viver uma praxe
branda devido ao facto de a praxe do ano
anterior ter provocado alguns traumas. A
minha relutância inicial foi ultrapassada
pela coacção simpática de gente muito
bem ambientada na faculdade e pelo
facto de as recusas que ia fazendo não
serem realmente tidas em conta. O prag-
matismo fez-me jogar dentro do sistema.
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A integração dos caloiros é , sobretudo, uma arma política: quem é que se recusa
a votar na lista do padrinho" ou dos amigos do padrinho, nas próximas eleições?

No ano seguinte, participei activamente
nas praxes (mas não no tribunal de pra-
xe, que sempre detestei enquanto arena
de humilhação), com o objectivo de im-
pedir que as actividades extravasassem
os limites da decência e da legalidade.

Conheço, portanto, os argumentos e
a sensibilidade de quem participa na pra-
xe com um genuíno sentimento de estar
a prestar um favor aos caloiros, quer
integrando-os na vida estudantil, quer
impedido exageros e excessos. E sei que,
entre os veteranos praxistas, existem va-
riadas razões que ajudam a sustentar ou
legitimar a sua acção. Mas também sei
que, mesmo os mais bem intencionados,
não estão a fazer mais que perpetuar uma
instituição perversa, eivada da noção de
elite, cheia de actividades absolutamente
proibidas pela lei e criadora da ideia de
hierarquia entre colegas com base na ida-
de e na data de entrada na Universidade.

Analisando mais atentamente a pra-
xe apimbalhada que actualmente ocorre
dentro das faculdades, apercebemo-nos
de que estamos longe do ambiente
coimbrão e algo provinciano em que as
praxes nasceram. Não estam os já a falar
de um grupo reduzido de pessoas que,

efectivamente, acabaram de entrar num
mundo que lhes garante a ascensão so-
cial, nem tão pouco os estudantes (no-
meadamente os das grandes cidades)
estão deslocados de casa e desenraizados
dos seu ambiente social. Hoje, andar da
faculdade até casa com as iniciais do
curso escritas em batom na testa, ou
usar capa e batina às quintas-feiras,
serve não para integrar estudante algum,
mas meramente para o distinguir dos
outros indivíduos e para ostentar essa
distinção.

Por outro lado, as praxes servem igua-
lmente os interesses de vários grupos de
veteranos. As praxes são meios de travar
conhecimento com estudantes mais no-
vos, menos experientes, pouco ambienta-
dos. As praxes testemunham, autorizam
e aprofundam as relações de dependên-
cia entre veteranos e caloiros, quando
não incentivam até mesmo relaciona-
mentos amorosos. Do ponto de vista so-
cial, a integração do caloiro, através da
sua transformação em afilhado, garante
ao grupo de padrinhos a sua afirmação
entre os colegas do mesmo ano, um reco-
nhecimento geral entre os estudantes
mais recentes e o reforço da esfera de

influência que podem ter na escola.
A integração dos caloiros é muitas ve-

zes usada para na realidade operar a in-
tegração dos veteranos. É este aspecto
que ajuda a explicar a sobrevivência e até
proliferação destas actividades entre es-
tudantes que estudam no mesmo local
em que vivem e que estão perfeitamente
integrados no seu ambiente social e fa-
miliar. A praxe transforma-se, portanto,
numa arma social de que poucos vetera-
nos prescindem. E, salvaguardando dife-
rentes atitudes e comportamentos entre
os veteranos envolvidos, a praxe apimba-
lhada e irracional que se faz por todo o
lado é, sobretudo, uma arma política:
quem é que se recusa a votar na lista do
padrinho, ou dos amigos do padrinho,
nas próximas eleições?

PS: Corno é que os professores,
sempre pródigos em afirmações contra as
associações de estudantes, os estudantes
e o seu nível cultural e cívico, continuam
a colaborar com estas actividades, entre
conivências silenciosas e autorizações de
interrupção das suas aulas? _

*ex-dirigente associativo
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AcçãoRepublicana
texto Luís Manuel Almeida (CRIHOFL)

No ano de 1926 as organizações aca-
démicas republicanas sentem necessi-
dade de aprofundar um debate ideo-
lógico, centrado na discussão interna,
entre o legado radical e jacobino da ge-
ração anterior e a necessidade de se
proceder a uma reformulação das for-
mas que configuraram o regime repu-
blicano, pugnando, ainda assim, por
um desenvolvimento do republicanis-
mo e da democracia.

Esta clarificação é tanto mais indis-
pensável quanto se reconhece o estado
de desinteresse político no meio aca-
démico e o impacto revelado pela efi-
cácia dos monárquicos integralistas,
junto da juventude.

É nesse contexto que se integra o
Acção Republicana, um quinzenário
de estudantes da Academia do Porto,
que enumera no seu corpo directivo
nomes como Álvaro Ribeiro, Casaes
Monteiro, Horácio Cunha, Luís Gue-
des de Oliveira, Marques dos Santos e
Viriato Gonçalves, além de outros cola-
boradores assíduos.
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Apresentou-se ao público no dia
1 de Abril de 1926 com um formato
ousado, de 16 páginas, tendo em conta
a dificuldade conhecida, que era, ge-
ralmente, a de manter a regularidade
dos jornais republicanos de estudantes,
neste período, quer por razões de fi-
delização do público quer por falta de
sustentabilidade económica. Com efei-
to, só conheceu mais uma edição, que
saiu no dia 15 desse mesmo mês.

Não pretendiam ser um movimento
de intelectuais, (...) mas um movimen-
to enérgico e violento, intolerante con-
tra o conselheirismo e a invirilidade
da sua geração, além de se afirmarem
como uma iniciativa exclusivamente
académica e simplesmente republica-
na. Admitem que centenas de estu-
dantes, talvez por irreflexâo, se deixam
arrastar por um vagalhão de ideias
reaccionárias e integralistas a que é
preciso reagir e que os princípios da
Democracia asfixiam e sucubem nos
escuros corredores da Universidade e, -
porque não dizê-lo? - dentro das suas

próprias aulas.
Através do Acção Republicana, co-

mo instrumento de agitação, pensa-
vam contrariar a inércia e a atrofia rei-
nante. Reconhecem que a Academia
tem graves responsabilidades, porque
quando necessário era combater, deser-
tou e que (...) por um indesculpável
espírito de snobismo a Academia come-
çou a fazer oposição e tornou-se mo-
nârquica e integralista.

É intenção do grupo do Acção Re-
publicana contribuir para o fortaleci-
mento da estrutura e para a sua
reorganização, entretanto alvo de vá-
rias dissidências. Nesse esforço com-
preendem a necessidade de reformular
a sua actuação e o seu discurso, aban-
donando a superficialidade com que
antes descobriam (...) o mal somente
nos jesuítas e nos Braganças e a cura
em destruir e criar um novo regime.
Naquele momento era preciso cami-
nhar, sem retroceder nem avançar:
Nem monarquia nem socialismo! Fi-
quemos na Democracia ...

,



.• MEMÓRIA DA IMPRENSA ESTUDANTIL E ACADÉMICA ARTIGO 06

'. , Porto (A redacção e a administra-
ção situavam-se na Rua do Bonjardim,
434, 1.° andar)

1de Abril de 1926 e 15 de Abril
de 1926 (2 n,os)

Álvaro Ribeiro

Álvaro Ribeiro,
Casaes Monteiro, Horácio Cunha, Luís
Guedes de Oliveira, Marques dos
Santos, Viriato Gonçalves

d
Quinzenário
e estudantes

o eixo ideológico por que se orienta
o Acção Republicana localiza-se, fun-
damentalmente, na defesa da demo-
cracia e do nacionalismo republicano,
em oposição às ideias monárquicas,
particularmente oriundas do Integra-
lismo Lusitano. Sobre estes assuntos, as
páginas do jornal são um autêntico ma-
nifesto propagandístico, mais do que
um espaço de reflexão. Pauta-se por
uma aguerrida defesa dos princípios re-
publicanos, com uma exposição que
extravasa o próprio círculo académico.

As notas avulsas de Casaes Montei-
ro, (.. .) escritas por acaso, à mesa de
um café ... , consideram que no nosso
país, já filósofos de meia tijela e políti-
cos corruptos, de companhia com me-
ninos pálidos, de aparências ascépti-
cas, se querem armar em Mussolinis ou
em ridículos Primos de Rivera... Vem
esta acepção a propósito do mau gosto
e da superficialidade evidentes, neste
período, mas que, no entanto, não im-
pedem que algumas almas menos cor-
rompidas ainda procurem um refúgio

na arte, para fruírem a beleza que não
se mostra aos outros, que perderam a
voz. E conclui que a Arte, enquanto e-
manação de uma verdade, de uma be-
leza e de uma ideia, (. ..) só se pode
afirmar numa Democracia de homens
conscientemente livres.

Dedica, também, um violento ataque
aos discursos de Cunha Leal e às suas
convicções políticas. Ao constatarem que
em Portugal não se vêem os partidos a
obedecer a programas, mas a camarilhas
políticas, acusam-no de abandonar mi-
seravelmente o partido em que militava
para formar outro agrupamento e passar,
assim, de nacionalista a liberal: Um ho-
mem como o ST. Cunha Leal não tem
partidários, tem cúmplices. É este um
dos políticos que mais tem concorrido
para corromper a República.

Já não houve tempo para o Acção
Republicana reagir ao seu discurso de
12 de Abril, em Braga, dado que, três
dias depois era publicado o segundo e
último número desta publicação. Mas
a 1 de Abril tinha feito considerações a

Accã(l)
, Republicari'ã

DEFENDE E QV~~E:, , •
r":

N.' 1

propósito de uma conferência que este
tinha dado no Ateneu do Porto rotu-
lando, em termos depreciativos, os
seus discursos como de borracheira da
gramática e de ausência de ideias.

O Acção Republicana, ao dirigir o
seu combate pela defesa da democra-
cia e pelos princípios republicanos, du-
ma forma tão entusiasta e com tama-
nho dinamismo agitador, revelava uma
forte convicção nas possibilidades de
sobrevivência desta Primeira Repúbli-
ca. Casaes Monteiro, que, então, teria
18 anos e estudava Filosofia na Uni-
versidade do Porto, virá a pertencer ao
grupo da Presença, sendo mesmo um
dos seus directores (1931). Quanto a
Horácio Cunha, encontrá-lo-emos, em
1928, como chefe de redacção do jor-
nal Democracia, órgão ligado ao Cen-
tro Académico Republicano do Porto,
conjuntamente com outros republica-
nos, no projecto de o refundirem numa
organização mais lata - o Centro Aca-
démico Operário do Porto -, no qual
está também Emídio Guerreiro. _
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Interlúdio
(amargor)

texto Gonçalo Nuno

Hoje o dia soube-me mais a
mim do que é costume. O
seu usual amargor aden-
sou-se e enquanto o vivia
não pude deixar de cuspi-
nhar para o chão. E fi-lo
frequentemente; nos trans-
portes, na cara do patrão
que odeio, à mesa do
restaurante que me serve a
comida fria e até durante a
conversa azeda que man-
tive com a mulher que não
mais amo. Mas à noite, na
casa que decorei sem deco-
ro, vi-me de súbito impossi-
bilitado de continuar a
expelir o travo fétido de
mim pois que a expensas
de tanto o fazer durante o
dia, e sem que até à altura
o tivesse notado, eu era
apenas então mil pedaços
de saliva esparramados
pelas vielas da cidade .•
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avestiruzes
.• INTERLÚDIO (AMARGOR) .• INTERLÚDlO (O NOCTURNO

.• CARNE DE MÃOS EM CARNE" FÁBULA 11- A CORUJA
SOBRE O TEJO .• RUMO" DELICADEZA SÚBITA AO
DESMANCHAR AS PÉTALAS AO SOL" VIDA DUPLA

Interlúdio
( O nocturno)
texto Gonçalo Nuno

Vagueio à noite por esta cidade iluminada. Tudo na rua me odeia. Aquela
luz vermelha, de comeres cosmopolitas, vomita-me frequentemente; íngre-
mes e sujas, as escadas de uma estação de metro tropeçam em mim e
fazem-me tombar, rojando-rne pelo chão sombrio de um canto urinado; as
pessoas dúbias, encardidas a imoralidade, apontam-me as suas certezas
fáceis; os passeios tortuosos, esburacados e periféricos espraiam-se grandes
- corro para os apanhar e fogem-me numa curva que não vira até então.

Ainda assim, na rua abobadada a ausência escura, sinto-me mais eu. E
gosto de correr pelos passeios e tropeçar nas escadas do metro. Gosto de
apanhar frio à noite. Gosto da transgressão tácita que é o não descansar
quando devia. Gosto de pensar que, ao avistar-me, quem comigo se cruza
nas trevas questionou-se se eu seria ou não seria o criminoso da moda.
Gosto também das poucas árvores de Outono, impudicas e abertas, que o
alcatrão rapace permite a seu lado.

Mas gosto sobretudo de não jantar e ir com a barriga vazia para o cine-
ma anónimo que a transversal esconde. Lá dentro, vendo um filme que
compartilho com mais cinco como eu, gosto ainda mais de saber que den-
tro de duas horas a realidade esbofetear-me-á, acordando-me. Mas a ver-
dade é que eu não durmo, apenas me apago, latente, esperando que a
Morte me adormeça para sempre. Por isso, por não me viver, vejo os outros
na tela, e gosto de os ver pois que os posso viver sem que com isso me suje,
doa ou acabrunhe. Vivo-os para não me viver porque viver-me é um filme
de cinco minutos em que a tela, preta como as minhas noites no ínter-
múndio, mostra apenas os nomes das pessoas que não conheço, das pes-
soas que me vivem sem que as sinta .•





A coruja
sob!:~roÁ2tejo

Se me permitem, começa a coruja de olho
muito arregalado ali no alto da ponte sobre
o tejo, estica o pescoço, olha cá para baixo,
a cabeça de repente vira-se para nós e per-
gunta já notaram os senhores, ora reparem
lá bem se não é verdade, caros colegas, que
alguns cadáveres ali em baixo farejam e
esgueiram-se pelas ruas, entram e esprei-
tam pelas portas, riem-se e assustam-se
pelas esquinas, tão vivos parecem que já
não sei se estarão vivos aqueles ali, exac-
tamente, notem que nem uma pena
estremece com este frio, nem um pêlo
sacodem debaixo desta chuvada, nem uma
pata salta ao som desta trovoada, notem os
colegas, ora vejam, a penugem engravata-
da, a peçonha dos caninos a pingar pelos
colarinhos, ping na avenida da liberdade,
ping pelo trânsito da república, estarão
vivos? pergunto eu, serão mortos sor-
rateiros pelas sombras destes prédios?
claudica a coruja dois passinhos na
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Catarina Santos src. GFi

incerteza do ser, ups, dois passinhos como
havemos de saber? e cabrum! ribomba o
trovão que estremeção gemem as vigas,
splash pash! chapada na água a chuvada
saltam os peixes, o cherne, a enguia, o
carapau, a explicarem ó meu grande imbe-
cil, aqui quem as patas tem enregeladas
fácil é de ver que já esticou o pernil, expli-
ca o peixum a rapar as tíbias da vida, o
abutre as hienas a chafurdar na carniça
dos dias, as larvas o moscardo a chupar a
seiva ao que andamos a acalentar aqui em
baixo neste imenso cemitério da universa-
lidade, com os ventos a murmurar vuutu-
cum pelas ruas da Cidade, e a coruja lá no
alto aos saltinhos pelas teias do mundo a
discorrer ora vamos lá a ver, com este gelo
hei-de estar com as patas que nem as sinto,
logo então estou defunto e estamos todos,
estou em crer, não há nada a fazer, vai dai
a coruja, dois passinhos no alto daquela
ponte entre a causa e o efeito, cabeça
encolhida a olhar abarcaria ad lucem a
ondular nas contra-correntes do tejo, para
cima, para baixo, contra terra, pouco céu, a
ver a rataria a roer a ciência da imensidão,
as entranhas da consciência, o fulgor da
humana condição, e põe-se a ulular a coru-
ja põe-se a desabafar caros colegas, vejam lá
de que é feita a trama deste mundo, fio vital
fio letal, digam lá se não é uma confusão,
haveria eu de estar vivo e são e todos nós, e
não nos comeriam estes outros o cadáver no
coração, conclui a coruja a baloiçar nos
cabos cruzados da civilização, pisca um
olho, pisca o outro, fecha a asa, esconde a
cabeça, espreita as estrelas a cintilar no
campo grande da criação. _



ís deste.
Esta manli , a eCLy,ipa de buscas

encontrou um corpo à beira do rio.
Lamento, meu amigo, parece que afinal

tinha razão. Encontrámos a dita mUlhlfi
, ~c

Está escuro. O inspector recosta~t?eç,
na cadeira de pele a contar as unh~,
Para um lugar um talher Ul)J. copQ t;l'l)J.
prato a fumegar várí at?·,e·c·;um
suspiro profundo. •



Cursos Livres
·2003/2004

Língua e Cultura Árabe
Lfngua ~ Cultura Húngara
Língué! e Cultura Neerlandesa
Língua e Cultura Persa
Língua e Cultura Polaca

pub,

1IIoo-_~ __ --=--- ~ . -- --- ~ -



delicadeza súbita ao desmanchar as pétalas ao sol
indecisa de amar escondes a face do meu calor
lógica contrária de querer amor sem perguntas
consome-nos às escondidas
como duas crianças sondando o incógnito

sentes o frio impessoal desabar sobre nós?
resta esperar - voltemos a pintar o coração de azul
quebrar os sentidos no vidro implacável do ódio
dilacerar sem memória os antros que enchem de negro
o espaço da nossa afinidade

resta esperar - nunca inertes a ceder
nunca perenes a amar

nunca outro se não eu
nem aquele outro que sabes ver em mim

texto Manuel Silva
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ag01'o.posso fo.w ... algwn t01'~<Ytde s<Yrnhta.,
mos o.g<Yto.posso- fo.w ...

'Pede-se Wl'tD. trnagem. desfooatk, ~01' fo.v<Yt.'Pl.o.no- gero.l..
Is s <Y!as s im. mes 1n<Y!

Um.o. s<Ylnbro. es~tetto. . So.t .

... sem. <Ybraeo esten.d.tcJ.o,•..

... Sem. ter ~etglmto.s qu.e .••
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