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Ou porque não lhes diga respeito, ou porque concordem, ou jul-
guem ser inútil contrariar, ou, ainda, porque entendam ser mais
produtiva uma oposição de bastidores do que uma contestação
de rua, a verdade inegável é que professores e funcionários opta-
ram por um silêncio quase absoluto sobre as propostas de nova
autonomia universitária. Os principais comentários ouvidos pren-
dem-se com a inutilidade da presença dos estudantes nos órgãos
de gestão. Há, portanto, senão um vasto consenso em relação à
nova Lei de Autonomia, pelo menos qualquer coisa como um pac-
to de regime, entre apoiantes e discordantes, em torno do silêncio.

Com efeito, ou, talvez, por efeito, não houve notícia de qual-
quer senado universitário ou assembleia de representantes que
declarasse ser indigna da democracia universitária a concen-
tração dos poderes de gestão de uma faculdade numa só pes-
soa. O cenário de barricadas pela velha autonomia e pelo
Conselho Directivo colegial, para além da promessa dos estu-
dantes, parece não se colocar.

Por outro lado, parece, no que à universidade diz respeito, es-
tar afastada a ideia de que as grandes decisões devem ser prece-
didas de debates à altura e de uma reflexão pública e generaliza-
da. Da mesma forma, parece afastada pelos docentes e funcioná-
rios que não concordam com a nova lei, a ideia de que a oposição
a uma decisão deva ser feita em público ou, pior, a ideia de que va-
lha a pena protestar contra uma decisão que se considera errada.

Consequentemente, as novas gerações de estudantes rece-
bem dos seus professores, daqueles que concordam com a nova
Lei, o exemplo de que não há qualquer necessidade de explicar
publicamente os motivos que tornam o funcionamento de um
Conselho Directivo mais eficaz se estudantes e funcionários não
estiverem presentes ou, mesmo, se apenas uma pessoa detiveue/
ais poderes (Veiga Simão, no seu livro Ensino superior, uma nova
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visão para a próxima década, por entre considerações com cerca
de 500 páginas, explana a sua argumentação ao longo de três
linhas de texto). Dos outros, dos professores que não concordam,
recebem ainda o ensinamento adicional de que a contestação
democrática se faz às escondidas, em gabinetes do parlamento,
em reuniões à porta fechada, de que quanto menos se falar do
assunto mais possibilidades há de se atingir um consenso, de que
sessões de debate ou de esclarecimento, de que polémicas em
órgãos de comunicação social estão pouco acima do dia a dia de
uma peixaria ou de uma lavandaria qualquer.

Quanto ao associativismo estudantil, lendo as entrevistas aos
presidentes das académicas de Lisboa e Coimbra no nosso núme-
ro de Janeiro, concluímos no editorial desse número que, final-
mente, se tinha instalado a ideia de que as posições assumidas
devem ser devidamente fundamentadas com argumentação e
informação. Concluímos mal. Mais de dois meses depois,
continuamos à espera das tais acções de fundamentação.

Este mês, em artigo de opinião (p. 8), o dirigente estudantil
Luís Portugal Viana de Sá questiona-se sobre o que acontecerá
nas universidades depois de os estudantes serem afastados dos
centros de decisão. A resposta parece ser dada pelos aconteci-
mentos nos Conselhos Directivos de Letras e de Direito da Uni-
versidade de Lisboa (p. 5): menos diálogo e mais agressões entre
os corpos. Ainda antes da aprovação da nova lei, a universidade
parece revelar-se um espaço em que o debate, a reflexão e o con-
vívio de ideias são impossíveis, dando lugar à lei do mais forte.

O 25 de Abril nasceu da guerra de libertação das nações lusó-
fonas e de uma universidade com RGA's que mobilizavam multi-
dões. Que novo e luminoso dia nascerá da guerra do Iraque e das
faculdades com senhor director plenipotenciário?

A Universidade em decomposição
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Ler e Reler
Curso livre de Liberabura Porliuguesa
Departamento de Literaturas Românicas
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
2 Mar a 25 Maio
18h15 - 19h45

José Cardoso Pires - visões do real
Conferencista: Paula Mourão
2 Mar, 3· "

A Arte em Portugal depois do 25 de Abril
Conferendsta.:'Ruí Mário Gonçalves
'9 Mar, 5,' "

Constru .romanesca e reconstrução su:bleçti-telha -,',

16 Mar, .
Elogio dit'Usifla e deSopbis

Confereriéista::Pernando Martínho
23 Mar, 3,·

Agustina sese-tuts: a ficção como mediação
histórica
Conferencista: laura Bulger
30 Mar, 3,a

Perdidos e achados: ediçaõ de original ausente
e edição de autógrafo
Conferencista: Ivo Castro
20 Abr, 3,·

Rui Nunes - a dimensão literária da verdade
Conferencista: Manuel Frias Martins
27 Abr, 3.-

Tudo isto se passou na sombra: lendo Mafalda
Ivo Cruz
Conferencista: Luis Mourão
4 Maio, 3.-

Percursos de identidade: ficçaõ de Lídia Jorge
Conferencista: Isabel Pires de Lima
11 Maio, 6,·

A ficção de Frederico Lourenço
Conferencista: Paula Morão
18 Maio, 6,a

Nova poesia e poesia nova - mesa-redonda
Moderador: Fernando Pinto do Amaral
25 Mai, 6"

pub.



agenda
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

Ciclo de
Conferências -
ICO~da

14 mar
+

27 mar

TEATRUBI

VIII ciclo de
Tealiro

Universiliéirioda
Beira Interior

mar
+abr

CUrsos de
Primavera 2004 -

Formação ao
Longo da Vida

atié
15 maio

21 h30
Local:Teatro Cine da Covilhã
Neste evento terão lugar concertos, work-
shops de dança e luminotécnica.
Info: tel- 275319530; fax - 275319533;
Morada: Rua Sr. da Paciência, n.? 39, 6200-
158 Covilhã;
e-mail: teatrubi@aaubi.ubi.pt

D. Quixote revisitado
TEATRUBI
14 e 15 Mar, Dom. e 2.a

Aventuras extraordinárias do príncipe e
do castor
CITAC
16 Mar, s.-
o caso d'o meu caso
Teatro do ser
17 Mar, 4a

Zhara, favorita de AI-Andalus
Atuex
18 Mar, 5."

Minim.mal show
Teatro de Alicante
19 Mar, a-
As moscas
Sin-cera
20 Mar, Sáb.

As, ca_nções de Bilits
S.O.TAO
21 Mar, Dom.

À espera de Godot
Cénico de Direito
22 Mar, 2.a

Totem
Maricastana
23 Mar, 3."

o essencial invisível
Teatrubi
24 Mar, 4a

Performance
Filipa Francisco
25 Mar, 5."

Quinze minutos de glória
GRETUA
26 Mar, 6.a

La última vez
Abergo Teatro
27 Mar, Sáb.

18 mar
Assembleia de
Colaboradores

OFL

Formação ao Longo da Vida e Fundação da
Universidade de tisboa - Reitoria da Universidade de
Lisboa
Inlo: Formação ao longo da Vida
tel.: 21 7937997;
lax: 21 793 91 93;
e-maíl: flv@reitoria.úl.pt;
www.ul.pt/llv

Alternativas económicas - Da competição à
cooperação
Luis Pinto e Stéphane taurent (CIDAC)
2, 3 e 5 Mar - 17h30 às 20h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Propina: € 100
Duração: 9 horas

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
e Instituto de Cultura Europeia e Atlântica
info: Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa
tel.: 217920000

Sessão aberta a todos os alunos que queiram
apresentar propostas ou críticas ao projecto.
Pretende-se, ainda, avaliar o trabalho da
Direcção do jornal no corrente ano lectivo,
definir estratégias e objectivos para o segundo
semestre.
Ordem dos trabalhos:
1- O que se tem feito e o que se vai fazer;
2 - Informações, sugestões e críticas;
3 - Integração curricular de Os Fazedores de
Letras

5." - 18h
local: sala 5.2

Etapas da Construção da Ciência Moderna
Henrique Leitão (Complexo Interdiscíplinar da UL)
9, 11, 16 e 18 Mar - 17h30 às 20h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Propina: € 11O
Duração: 12 horas

Making an Oral Presentation in English
Vid:y Hartnack (FLUL),Paula Horta (FLUL)
8,9,10,11,16,17 e 18 Mar- 17h30 às 20h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Propina: € 230
Duração: 21 horas

Leitura Paleográfica Orientada de Documen-
tação para a História da Famllia
Bernardo de Sá Nogueira (FLUL)
3,6,17 e 19 Mar -17h30 às 20h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Propina: € 110
Duração: 12 horas

Geografia da sociedade do conhecimento e da
aprendizagem
TeresaAlves (FLUL)
1 a 22 Mar - 17h3Q as 20h30
eLo<al:Reitoria da universidad" de Lisboa
Propina: € 175 .
Duração: 12 horas

Visão do Médico e do Farmacêutico - A
evolu'ião dos conceitos de saúde, doença e
terapeutica - Da pré-históría ao final da época
Moderna
João Frada (FMUL)
3, 10, 17, 24 e 31 Mar - 17h30 às 20h30
Local: Auditório Professor Manuel Valadares,
Complexo da Politécnica - Museu da Ciência da UL
Propina: € 150
Duração: 15 horas

As origens do Homem
João Pedra Cunha Ribeiro (FLUL)
15, 18, 22, 25 e 29 Mar e 1 Abr - 17h30 às 20h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Propina: € 160
Duração: 18 horas

Contextos e Sentidos da Imagem na Arte
Portuguesa
Luis Alonso (FLUL),Manuel Batoréo (FLUL),Fernando
Grilo (FLUL),Maria João Baptista Neto (FLUL),José
Alberto Ribeiro (FLUL),vftor Serrão (FLUL)
2,5, g, 12, 16, 19,23,25,26 e 30 Mar e 1 e 2 Abr-
17h30 às 20h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Propina: € 305
Duração: 36 horas

Teatro Inglês da Modernidade -
Representações do Masculino
Maria Isabel Sampaio (FLUL)
10, 12, 15, 17, 19, 22, 29 e 31 Mar e 2 Abr - 17h30
às 20h30
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Propina: € 230
Duração: 27 horas
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22 Mar, 2a

Local: Salas de Exposições da Faculdade de
Letras de Lisboa
Entrada Livre
15h
Raízes da Violência: as origens da coerção
Prof. Dr. João Senna-Martinez

17h
Mesa Redonda sobre o tema de Programa de
Pós-Graduação
18h30
Lançamento do Número especial da Revista da
Faculdade de Letras de Lisboa dedicado ao
tema Violência e Anti-Violência

15 Maio, Sáb.
Local: Auditório da Casa da Cultura Jaime
Lobo e Silva (Ericeira)
Entrada Livre

16h -17h
Figuras da violência: em torno do fotográfico
Dr. Sérgio Mah
17h30 - 18h30
A violência. Quem a inflige e quem a sofre.
Representações pictóricas da violência, nos
séculos XIX e XX
Prof. Dr. Rui Mário Gonçalves

19 mar
+

30 abr

Centro fie Filosofia da
CJrrnre1'sidade de Lisboa

Seminario de
Filosofia Analitica

19 Mar, 6a - 15h
Título a anunciar (Psicologia Cognitiva)
José Frederico Marques (Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da UL)
Sala 2.13 (junto ao Departamento de
Filosofia)

26 Mar, 6a - 15h
Título a anunciar (Processamento da Língua
Natural)
António Horta Branco (Departamento de
Informática da UL)
Sala 2.13 (junto ao Departamento de
Filosofia)

30 Abr, 6.a - 15h
Competência e desempenho na dedução com
premissas quantificadas (Psicologia Cognitiva)
José Leitão (Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra)
Sala 5.2 (Sala de Mestrados)

Info: FLUL; tel.: 21 792 00 00;

Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

Revista Textos e
Preliexlios

31 mar

Centro de Estudos Comparatistas da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Subordinado ao tema O Silêncio
31 Mar,4a

Entrega de trabalhos para o 4.0 número da
revista.
Info: Centro de Estudos Comparatista da FLUL;
tel.: 21 792 0085;
e-mail: textosepretextos@yahoogroups.com
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Na Universidade de Lisboa, o aurnento das propinas resultou numa luta entre estu-
dantes e professores. Após a queda do Conselho Dírectívo de Direito, em Novembro,
o cenário repete-se ern Letras.

o ano de 2004 começou mal para a Fa-
culdade de Letras da Universidade da
Lísboa (FLUL). Em Janeiro, Isabel Cas-
tro Henriques, presidente do Conselho
Directivo (CD), aprovou o regulamento
de cobrança de propinas sem ter consul-
tado os restantes vogais. Este documento,
que estabelece os prazos e os modos de
pagamento, parecia, no seu entender, per-
feitamente peciiico. Mas, afinal, não era.

A instabilidade no CD tinha já um
longo historial, quando, a 2 de Fevereiro,
a presidente e os professores renuncia-
ram aos mandatos. As controvérsias fo-
ram várias e começaram muito antes, lo-
go no início do ano lectivo, com a apro-
vação da nova Lei de Financiamento.

A FLUL foi a última faculdade do
país a fixar um valor de propina. En-
quanto professores e funcionários procu-
ravam cumprir a lei, os estudantes pre-
tendiam marcar uma posição política a-
través da não fixação. Segundo a lei, a

impossibilidade de fixação resulta na a-
plicação da propina mínima (463,58 eu-
ros). No final do ano civil Letras era, as-
sim, a única faculdade da Universidade
de Lisboa (UL) a funcionar com o valor
mínimo.

A qpeslião da cobrança

Estabelecer os prazos e os modos de
pagamento da propina, ou seja, elaborar
um regulamento de cobrança seria o pas-
so seguinte. Mas a discussão sobre este
documento não chegou a ter lugar.

Ao abrigo de uma delegação de com-
petências do plenário do CD na sua pre-
sidente (aprovada em Outubro), Isabel
Castro Henriques aprovou o documento
redigido pelos Serviços Académicos, sem
pedir parecer aos restantes vogais.

Francisco Roxo, representante dos
funcionários no CD, explica que todos os
vogais manifestaram a intenção de, em

plenário, discutirem um documento des-
te tipo. Isabel Castro Henriques justifica,
no entanto, a sua opção: Não me pareceu
necessário consultar o CD por uma ques-
tão burocrática.

Em Fevereiro, quando alunos e fun-
cionários se uniam para apresentar uma
proposta de revogação da decisão da pre-
sidente, Isabel Castro Henriques e os
restantes docentes apresentaram a sua
renúncia ao cargo e deram por encerra-
da a reunião. Segundo os estudantes, as
irregularidades do regulamento eram vá-
rias: o arredondamento do valor mínimo
(463,58) para 464 euros, a não previsão
de prazos para os alunos bolseiros, assim
como o erro no cálculo de juros, que em
vez de prever um valor de 4%, cifrava-se
em 40%.

Na opinião de Bruno Carapinha, re-
presentante dos estudantes, a intenção
dos professores foi impedir a discussão e
acrescenta ainda que existe um corpo [o
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Júlio de Amorinl,
Rua do Arco a São Mamede, 9 - l.o boa -l>ortngal

Tel.: 21 391 9800 21 391 9838
Email: litamorim@mega~pt

docente] que centraliza as decisões e que
se demite para impedir as votações
quando os outros [alunos e funcionários]
apresentam propostas.

A presidente explicou a Os Fazedores
de Letras, que achava impossível manter
o funcionamento da faculdade sem a co-
brança imediata das propinas. Garantir
acima de tudo o funcionamento da esco-
la e respeitar os alunos que já efectua-
ram o pagamento da propina foram as
motivações que levaram Isabel Castro
Henriques a apresentar a sua demissão.

Enredados na lei

o acto de delegação de competências
concede poderes a Isabel Castro Hen-
riques para praticar actos de adminis-
tração da escola em todas as matérias de
gestão corrente. No entanto, João Tiago
Silveira, docente da Faculdade de Di-
reito (FDUL), tem sérias dúvidas que
normas administrativas como o regula-
mento de cobrança de propinas sejam de
gestão corrente.

Na opinião de João Amaral e Almeí-
da, docente da FD da Universidade Ca-
tólica Portuguesa, a delegação de compe-
tências em si não é inválida, inválido é o

··Amorlo'
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uso que foi feito à luz deste procedimen-
to. Seria a primeira vez que me depa-
raria com uma situação de delegação de
competências em matéria de regulamen-
to. Interpretação diferente parecem ter
os serviços jurídicos da Faculdade de Le-
tras da UL que não quiseram prestar
quaisquer declarações.

Na FDUL, a questão da legalidade
das decisões do CD foi igualmente posta
em causa. Em Novembro, os estudantes
acusavam os docentes do CD de não te-
rem remetido as propostas de alteração
ao regulamento de avaliação ao Conse-
lho Pedagógico. A Associação Académica
da FDUL chegou a impugnar judicial-
mente os actos do Dírectívo, acção que
foi retirada quando António de Sousa
Franco tomou, em Janeiro, as rédeas do
Directivo daquela Faculdade.

O ex-minístro das finanças já se com-
prometeu a revogar as alterações ao
Regulamento de Avaliação introduzidas
pelo anterior Directivo, mas quanto a
contas, não arreda pé do valor máximo
da propina. Quando se consegue resolver
as coisas por via do diálogo, os tribunais
deixam de servir, afirma o presidente da
Associação Académica da FDUL,
Germano Amorim. Temos de pôr os pés

bem assentes no chão; a propina mâxi-
majá estava aprovada e não poderíamos
fazer nada. Restou-nos garantir outras
regalias pelas quais os alunos se debatem
ao longo dos anos, esclarece.

Em Letras, aguarda-se a eleição de
um novo corpo docente pela Assembleia
de Representantes. Para Teresa Cadete,
presidente deste órgão, a tarefa parece-
lhe diiicil, mas não impossível. Sobre a
demissão dos docentes, a professora la-
menta a falta de bonomia, de parte a
parte, na condução das coisas. Louva, no
entanto, o grande espírito de solidarie-
dade dos membros do CD que não se de-
mitiram.

Na sequência da demissão, o Reitor
da UL convocou o CD para uma reuni-
ão, durante a qual José Barata-Moura
decidiu que, apesar de ter renunciado ao
seu mandato, Isabel Castro Henriques se
mantém responsável pelo Directivo da
Faculdade até à eleição do novo corpo
docente. Bruno Carapinha destaca, com
ironia, que a parte que se demite man-
tém-se em funções e a que não se demite
- alunos e funcionários - não está pre-
sente no órgão.-



.• MEMÓRIA DA IMPRENSA ESTUDANTIL E ACADrMICA ARTIGO 07

o Popular
•• não identificada

••• , Lisboa, R. Nova do Almada, 49
~""'~ 19 de Janeiro de 1895 e 26 de
Janeiro de 1895 (2 nOS)

• F. Baldaque, Procopio,
Sp onx, P. P. (Pseud.)

texto Norberto Gomes da Costa (CRIHOFL)

A 19 de Janeiro de 1895 publicava-se em
Lisboa o número zero do jornal O Popu-
lar, órgão estudantil, um entre muitos
que apareciam e desapareciam a um rit-
mo impressionante, nessa época contur-
bada entre o Ultimatum e a revolução
republicana, Prometiam os seus dirigen-
tes: O Popular será o Jornal dos estudan-
tes, sempre pronto a favorecê-los e a aju-
dá-los, quando tiverem razão; será o pri-
meiro a repreendê-los e a censurá-los,
quando deixarem de trilhar o bom cami-
nho, Mais adiante a direcção propunha:
Alheio a política (aliás seria ridículo) nós
nos ocuparemos das questões que às
vezes preocupam o nosso mundo (. .. .),
dos que nos bancos das escolas se for-
mam para depois serem os dirigentes das
gerações futuras. Termina o editorial
afirmando: Nós seremos o órgão daqueles
que os maiores consideram como força
inútil. Defenderemos os interesses da
classe, se assim se pode chamar, dos estu-
dantes. São estes os nossos fins. Lutare-
mos por todos e pugnaremos pelas nossas
liberdades, que alguns desejam calcar
aos pés e humilhar.

Que conclusões tirar desta, digamos,
carta de princípios? Aparentemente, os
estudantes não tinham uma vida fácil.
Seriam mal vistos, para não dizer mal
tratados, quer pelo poder político (o que
não seria uma novidade), quer pela so-
ciedade. Fala-se em tentativas de atenta-
dos à liberdade e de humilhação dos es-
tudantes. Mas vejamos então qual o con-

texto político da época: estava-se em ple-
na ditadura (Híntze Ribeiro - João
Franco) que tentava, a todo o custo, fÍú-
norar os efeitos duma cada vez mais a'c!i-
va oposição republicanista, que espreita-
va a oportunidade de substituir uma mo-
narquia já muito debilitada, Com o Par-
lamento suspenso, a dupla liderança en-
cetava muitas reformas em várias áreas
da governação, não sem restringir alguns
direitos que estariam consagrados na
própria Carta Constitucional. Mas muito
longe, estou certo, de uma ditadura como
aquelas que se viveram no século XX.

De qualquer modo, e ainda voltando
ao editorial de O Popular, não deixa de
causar estranheza o facto de os estudan-
tes se considerarem apolíticos, longe, por-
tanto, da habitual irreverência de quem
costuma estar na primeira linha das
transformações políticas. Todavia, a situa-
ção aconselharia a essa estratégia, que
nós não podemos nem queremos discutir.

Seriam estudantes do ensino superi-
or ou do secundário? O jornal não escla-
rece, não obstante haver referências à
Escola Médica e à Escola Politécnica,
que seriam, ao tempo, ainda com a Uni-
versidade de Lisboa por criar (seria só
em 1911), das poucas instituições do
Ensino Superior em Lisboa,

Conhece-se então muito pouco, para
não dizer nada, de O Popular e dos seus
mentores. Aquele assume-se como uma
Revista escolar dirigida por um grupo de
estudantes. Aparentemente, a direcção é

megafone
.• O POPULAR" DA AUTONOMIA UNIVERSITARIA

colectiva, os articulistas assinam com
pseudónimo, não se encontra um único
nome que assuma responsabilidades,
Quanto aos conteúdos, resumem-se ao
editorial, artigos de cariz humorista, al-
gumas anedotas em voga naqueles finais
do século XIX.

O primeiro número do jornal aborda,
no artigo «Capa e Batina», a polémica do
uso ou não da capa e batina, tomando
partido claramente pela sua adopção, ain-
da que ressalve a despesa que isso acar-
reta para os pais dos estudantes. A dis-
cussão sobre este assunto ocupou, duran-
te muito tempo, a Academia de Lisboa.

O Popular era impresso na
Typographia La Bécarre, na Rua Nova
do Almada, n.? 49. Custava 10 réis; a assi-
natura de 4 números ficava por 30 réis,
de 12 números por 90 réís.

Dír-se-ía um jornal clandestino, não
fora o facto de sabermos da existência de
liberdade de expressão, apesar das limi-
tações conhecidas nessa conjuntura.

A sua existência, como ficou dito, foi
efémera: além do aludido número zero,
publicou-se uma semana depois o nú-
mero um, desaparecendo o jornal logo
de seguida, Seria semanário. A sua débil
estrutura, aliada à fraca condição social
e económica de quem o lia, devem-no
ter condenado à condição de um quase
nado-morto, mas essa curta vida foi sufi-
ciente para que, passados mais de cem
anos, estejamos a escrever sobre ele. Só
a força da História o permite. -
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Da Autonomia Universitária
texto Luís Portugal Viana de Sá*

A geração que conquistou e impôs o princípio da democraticidade no Ensino Superior Públ

Hamilton, participando nos Federalist
Papers e querendo justificar o sistema
político norte-americano da Constitui-
ção de 1787, compõe uma teoria das
facções: é normal existirem grupos de
interesse com perspectivas diferentes; é
tarefa da Constituição republicana en-
quadrar os conflitos das diversas fac-
ções, permitir que estas se exprimam li-
vremente, impedir que se forme uma
vontade geral à maneira de Rousseau.
Se as diversas facções não se sentirem
devidamente reconhecidas, ouvidas e
representadas, o sistema implode. E de-
pois será necessário um exército estran-
geiro para tomar conta do assunto. E,
com aquele, vem o fim da autonomia.

o actual Governo quer retirar poderes às fa-
culdades. Quer que os professores estejam
sempre em maioria nos órgãos de gestão, nos
órgãos que definem a estratégia de cada esco-
la. Ou quer que uma única pessoa defina e
tenha competências para decidir quase tudo o
que é importante sozinha; e, incrivelmente,
essa pessoa pode nem ser da faculdade que
dirige. O Governo acredita que a gestão de-
mocrática é um empecilho; acha que a elabo-
ração de consensos e acordos diminui a auto-
ridade académica; defende que a gestão das
faculdades tem sido má por causa dos estu-
dantes e dos funcionários, que só atrasam o
avanço e as excelentes ideias dos professores.
A gestão democrática, segundo o Governo,
provoca o afastamento da vida académica
dos docentes mais bem preparados para o
exercício de cargos académicos, incapazes
de ultrapassar as barreiras que se colocam
actualmente a uma candidatura independen-
te, muitas vezes indisponíveis para o exercí-
cio de funções quando elas estão dependen-
tes de acordos transitórios. O Governo diz
que.cs assembleias da universidade (...) não
têm exercido de modo cabal e de acordo com
as expectativas as altas funções que lhes fo-
ram cometidas. Solução: a existência de um
órgão de direcção unipessoal das unidades
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:0 está arrependida

orgânicas (projecto de Lei de Autonomia
apresentado pelo Governo).

Agora vou ser irónico: A democracia é
uma chatice! Os estudantes e os funcionários
não percebem nada da escola que frequen-
tam, não têm traquejo nem inteligência e tu-
do o que propõem é só para atrapalhar! É
uma maçada! Vamos pôr os professores a
mandar sozinhos: os alunos têm é de fazer o
curso depressinha que é para isso que têm o
privilégio supremo de andar no Ensino Su-
perior Público (ESP), ainda por cima às cus-
tas dos contribuintes ...

Os professores aplaudem (?), ignorando
que o Governo está a chamar os actuais pre-
sidentes dos Conselhos Directivos de incapa-
zes, ignorando que os Conselhos Directivos
são tomados por irresponsáveis. Estas pa-
lavras podem ser lidas na sua proposta de Lei
para a Autonomia (??) Universitária.

A geração que conquistou e impôs o
princípio da democraticidade no ESP está ar-
rependida: afinal aquilo não era assim tão
importante e funciona mal. De acordo com a
nova perspectiva o único órgão obrigatório
nas Faculdades que é paritário é também o
único que não tem qualquer poder efectivo -
o Conselho Pedagógico (CP) aprecia, realiza
inquéritos, propõe, aprecia e dá parecer
(alíneas a), c), d) e e) do n.? 2 do art." 32.°). É
retirado ao CP qualquer espécie de poder de-
liberativo, nomeadamente em áreas como um
Regulamento Geral de Avaliação. O que de
facto interessa é atribuído ao Director (art.rs
27.° e 28.°). Quem é que o elege ou quem
o nomeia? A proposta não diz; ninguém
sabe.

At;estiado de menoridade

A nova Lei de Autonomia subverte a de-
mocracia aplicada nas Universidades. Para
além de impedir o hábito de participação na
democracia, passa um atestado de menorida-
de a pessoas maiores de idade, sejam eles es-
tudantes ou funcionários não-docentes, se-
jam eles neófitos ou estejam vinculados à sua

instituição há mais de 10 ou 20 anos.
Acredito profundamente na democracia

representativa e acredito que as boas ideias,
sustentadas num bom poder de argumenta-
ção, devem prevalecer. Penso que a capacida-
de de articular e estruturar propostas é impor-
tante na definição de estratégias, seja em que
circunstância for. Acredito, acima de tudo,
que as decisões colectivas e negociadas e-
vitam conflitos graves, evitam instabilidades,
proporcionam soluções que, pelo menos ten-
dencialmente, são mais representativas do
sentir da comunidadêr=As instituições de
ESP, porque formam cidadãos em todos os
aspectos, devem aplicar estes princípios e de-
vem fomentar a participação na democracia.
Os diversos corpos que compõem essas insti-
tuições têm, naturalmente, perspectivas di-
ferentes sobre a estratégia a seguir, mas esse
facto apenas contribui para tornar a decisão
mais rica, mais profunda, mais trabalhada e,
sobretudo, mais pensada. É da discussão a-
berta que surgem as melhores ideias. Cada
membro de órgãos colegiais terá de conciliar
a representação do seu colégio eleitoral com
o saber ouvir, com o saber negociar e, tam-
bém, com o saber ceder para agarrar outras
conquistas.

A eficiência de urna decisão só é útil se a
decisão for boa; uma decisão rápida só é boa
se não provocar mais problemas do que a-
queles que resolve. A decisão de uma pessoa
que afecta alguns milhares de outras é peri-
gosa. Daí que, na teoria política, o sistema
democrático seja caracterizado pela partici-
pação de múltiplas facções, por poderes e
contra-poderes e por modos de controlo so-
bre quem exerce estes poderes.

Tudo isto requer uma aprendizagem e um
determinado perfil por parte de quem é titu-
lar de cargos em órgãos colegiais. É necessá-
ria abertura de espírito e é necessário ouvir o
que quem está à nossa frente tem para dizer. É
necessário ter tacto (diria tacto político se esta
palavra não andasse sendo tão mal inter-
pretada...), é necessário gerir sensibilidades a-
tendendo a estas, não lhes passando por cima.

o exemplo de Letras

Aquilo que se passou na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa foi uma
amostra do que serão as instituições do ESP:
professores que decidem sozinhos que os
estudantes têm de pagar 155 ou 464 em
13 dias; professores que decidem sozinhos
que um edifício está em uso, apesar de as ca-
sas de banho estarem um nojo e não haver
onde comer; professores que decidem sozi-
nhos quem deve chefiar divisões da faculda-
de (sem ouvir os representantes dos funcio-
nários); professores que decidem sozinhos...
Mas, como a nova lei ainda não está em vigor,
os estudantes e os funcionários procuraram
contrariar estas atitudes. À falta de capaci-
dade e tacto políticos respondeu-se com uma
proposta apresentada no plenário do Con-
selho Directivo (CD) para ser negociada por
todos. Os docentes resolveram demitir-se pa-
ra não serem embaraçados e desautorizados.

As decisões erradas que os docentes
tomaram em nome do CD poderiam ter sido
evitadas com algum debate e uma simples
troca de ideias. Num futuro próximo as estra-
tégias e as decisões a tomar corresponderão à
visão de um corpo, não à visão de uma facul-
dade ou de uma universidade; as estratégias
serão unívocas e não plurais. Estas estraté-
gias não serão representativas de todos, mas
apenas de uma parte. E os estudantes, que
deixam de participar e de se rever nas
decisões tomadas, irão minar as faculdades
por dentro, criarão instabilidade e crises ins-
titucionais. Mas o Governo já previu isto e
tem uma solução: o membro do Governo com
a tutela do ensino superior pode suspender o
reitor ou o presidente e designar uma comis-
são de gestão, com os poderes do reitor ou
do presidente, e encarregada de proceder,
num prazo não superior a 180 dias (6
meses!!!), à regularização do funcionamento
da instituição (art.? 60.°, n.ol). Mas isto é o
fim da autonomia, não é?_

*dirigente associativo
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Ex
cer

to
texto FSL

Cheira tanto a gasolina aqui, que estran-
ho. Quer dizer, não é estranho, que estu-
pidez, isto é uma bomba de gasolina. A
esta hora já é preciso ir lá pagar antes ao
rapaz. Coitado do rapaz, deve apanhar
um frete descomunal. Um frete e não só,
deve ser perigoso estar ali a estas horas.
Bem, sair daqui. Estes tipos vêm aqui
lançados, devem ir para a discoteca,
todos malucos, lá vão eles, nem dormem
para andar naquilo. Esta juventude é
assim. Juventude, quer dizer, eu também
não sou velho nenhum, só não vou é à
discoteca que aquilo é uma barulheira,
agora dão em dar aquela música pum
pum pum, aquilo nem é música. Agora
por isso, deixa-me cá ligar o rádio outra
vez. Já nem sei porque é que o desliguei.
Ah, é verdade, eu estava a ouvir aquele
programa em que só falam, só falam e às
tantas um tipo também se cansa de os
ouvir. Ao fim e ao cabo, quem liga para lá
deve ser gente que está muito sozinha.
Hoje em dia há muita solidão. E stress
também, ainda ontem falaram disso na
televisão. Ontem ou antes de ontem, já
não me lembro bem. Eu tenho é de
começar a dormir mais que isto assim
não pode ser. Também não posso fazer o
trabalho todo sozinho mais a equipa. E

avestiruzes
.• EXCERTO.• EMBRULHO-ME DE PÚAIAS" REVEJA-SEA

SOLIDARIEDADE" CARTA PARA QUATROCAMINHOS
.• O FILHO" MONSTRO HIBRIDO (2)

.• A PESTE .• SOB O OUTONO
.• OITO "MATlOUE"

mesmo assim não me posso queixar, a
mulher da recepção passa o dia sem
fazer nada, mas no outro dia ela estava a
dizer que andava no psicólogo ou no
psiquiatra por causa duma depressão por
não fazer nada. E se calhar é verdade, se
calhar é tão mau fazer muito como não
fazer nada. Ela está lá sozinha todo o dia
na recepção. Às vezes faz-me lembrar a
outra, a que me ficou com o miúdo.
Aquela cabra. Agora está sozinha, é bem
feito. Está com o miúdo mas o miúdo
também já vai tendo idade para ir à dis-

Eteca e não é ele que lhe vai aquecer os
pés à noite, Deus me perdoe. Coitado do

íúdo, acho muito bem que ele vá à dis-
coteca. Olha, parece que há uma rádio
que se apanha bem. Olha, é tipo a músi-
ca que os tipos vão ouvir à discoteca, é
tipo pum pum pum. Olha, vou deixar
estar, até se ouve. Mais vale ouvir isto do
que não ouvir nada ou estar para aqui a
falar sozinho. A mulher da recepção
sempre tem lá o médico da cabeça. E vai
na volta até o tipo da bomba sai de lá
daqui a bocado, vai ter com a miúda e ela
aquece-lhe os pés. E eu para aqui ando.
E se não me ponho a pau para aqui fico.
Segunda faço-me é à recepcionista. Ela
ainda é nova. Quer dizer, é como eu.-
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Embrulho-me de pétalas
e sou rosa[s]
Recubro-me de sépalas
e sou prosa[s]
Num corno de alce
bifurco-me
soprando "trovas
ao vento
que passa"
PAís - RAIZ - MATRIZ

Numa estrofe de Alceu
dessedento-me
bebendo ritmos
de versos
de um tempo
que não é [o] meu
Trepo à enxárcia
- Alceu -
de um barco ancorado
Avisto Lesbos e Safo
- devolvo-tas -
Ilha e ilhéu
Ganho as margens
r desgarrada ,I
de uma noite de breu
Alcanço
r tresmalhada
uma metáfora
( uma ânfora )
fragmentos de um ritmo
[o] teu, Alceu

SAPHO' s - EROS
Fragmentos de Safo
Eras Thanatos
De: ANDRADE,
Eugénio
de
De versos
de um tempo
que não é [o] meu
será [?]
[o] teu, Alceu

PAPHOS

texto Conceição Ramos-Lopes
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A água é incolor
mas não incromática:
há micropartículas de
um rosso esparzido espargido
qual mácula do tempo
à margem de um
leito
rego-curso e não tálamo
Divórcio das tuas
mãos, Pôncio
Pilatos
Pilado foras tu,
Pôncio
[e] tantos pôncios
lavando [-se] as mãos
Fora o leito ou jorro
de água
de Rhum feito
[para] que lhes ardessem
nos peitos
pônci[c]os

sem mágoa
funções em plasma
haitiano
volvido a magma
descromado sangue lambeado
Blood rosso alterado
percorrendo
veios
veias minhas
irmanadas
Micropartículas de
um rubro redivivo
qual mancha
alastrando em mãos
depondo-se
Depostas
Facho olímpico
e Rhum - boom!
Reveja-se
a
solidariedade

Reveja-se a
Solidariedade

texto Conceição Ramos-Lopes
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- E 'tás a dizer que já não há muitos cães pelas ruas.
Aqui 'tá cheio de gatos ... e montes de pombos.
- Como em Roma.
tem que bebê-lo antes de que

alguns ossos do Campo Santo, um dedo de alho, um osso de cão, um de gato, três folhas de
salsa verde e madeira do caixote do último que foi ... no Cemitério dos Prazeres

(only this and nothing more)

- Ontem 'tive outra vez em Tires, aquele estabelecimento prisional para mulheres do qual
já te

Uma professora de inglês tinha roubado umas latas com atum do Cascais Shopping
o seu cavalo já voltou mas ela
Hoje, 20 de Janeiro de 2003, no Estabelecimento Prisional de Tires, perante mim, Isabel

Allende, Inspectora Adjunta da Direcção para o Vale do Tejo e Alentejo do Serviço de
Estangeiros e Fronteiras

a guarda civil anda à procura dela pela costa d
ao encontrar-se durante o serviço das suas funções
- A casa segue no mesmo lugar de sempre. Sem sombras ao meio dia, está coberta de

luxúria vegetal.
(nameless here for evermore)
Diz-me que as tuas tranças, por favor
(merely this and nothing more)

__~-me crer que ílmaJJ,M.•v'aJ)l~~a

de relógio em relógíô, os smos de Neruda, pendurados num ninho da rulote esquecida na
praia de Guincho

e o Atlântico seccionando, com o bisturi da aurora, a catarata do cristalino nocturno
e depois, a tarde com a cara arranhada pelas unhas venenosas dos tigres de Sahara
um dedo de alho, um osso de gato, outro de
e a outra mulher do espelho cortando com a espada do Dom Afonso X
o grito interior de um filme mudo
e os sinos de Neruda
e os chocalhos do cavalo de Marlboro
à frente da nossa porta
depois de que assinou a declaração que lhe foi lida em romeno pelo intérprete autoriza-

do por

três folhas de salsa verde, um osso de cão, três índios tupí-guaraní misturando no poema
e cuspindo por entre os dentes uma maldição (

Carta para
quatro caminhos

texto Go/gona Anghe/
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o filho
Uma velha mulher, que não fazia amor
com um homem havia já muitos anos,
descobriu que estava grávida. Após inspec-
cioná-la, o médico esclareceu:

- Está a gerar dentro de si um ser que
não se rege pelas nossas leis naturais.
Aconselho-a a abortar imediatamente.

Escandalizada, a mulher declara que
terá aquele filho, custe o que custar. Assim
que atravessa a sala do consultório, vários
pacientes levantam-se e esbofeteam-na.

- Desculpe, minha senhora, foi sem
querer. - dizem alguns, mas não todos.

Apesar de se esforçar por levar uma
vida normal, as pessoas, especialmente os
amigos mais próximos, não conseguem evi-

tar agredi-la com gosto. Homens, mulheres,
crianças, representantes de instituições dos
mais diversos países deslocam-se ao local
onde se encontra para castigá-la na medida
das suas possibilidades. Muitas vezes sen-
tem-se sinceramente arrependidos. Não
obstante, a gravidez em vez de se inter-
romper, como seria natural, continua o seu
estranho desenvolvimento.

Após nove meses de agressões, a mu-
lher toma-se tão leve que uma pequena
brisa lhe tira a vida. No mesmo instante em
que morre, dá à luz. Acorrem imediata-
mente ao berço os homens de ciência para
compreender o fenómeno e as autoridades
instituídas para integrar o recém-nascido no
sistema em vigor.

Mas, para além do cadáver, não encon-
traram mais nada.-







A
peste

texto Karl G.

18119

1-

Quando há três meses morreram as pri-
meiras vítimas da peste, ninguém imagi-
nava ainda que a situação atingisse parâ-
metros tão catastróficos.

Entretanto morrera praticamente to-
da a população da pequena cidade e co-
mo os vivos já não estavam em número
suficiente para levar os mortos para a
grande vala fora da muralha da Cidade,
os cadáveres apodreciam por todas as es-
tradas e ruelas, que agora pareciam per-
tencer a uma cidade de ratazanas, que,
em número, superavam os humanos.

Todo o coração, a aura da pacata ci-
dade desaparecera por completo. A pes-
te fora matando e separando as pessoas
dos seus entes queridos, mergulhando a
cidade num luto marcado pela mágoa e
pelo desespero dos seus habitantes.

Dez metros à minha frente jazia uma
grande ratazana morta. Contemplei-a
durante alguns segundos. As ratazanas
também pereciam da peste ou de uma
epidemia semelhante, pois a pele dos
roedores cinzentos que, mortos, estavam
espalhados pela cidade apresentava

grandes caroços negros.
Mais à frente, vi dois cadáveres hu-

manos, bem juntos um ao outro, a
serem devorados por um enorme grupo
de ratazanas. Subitamente, lembrei-me
do pedido do senhor R., que há alguns
dias me havia pedido para o ajudar a
enterrar alguns mortos e evitar que
apodreçam por aí nas ruas. Recusei por
achar o esforço inútil, pois não melho-
raria em nada a situação geral. E assim
ficaram todos os mortos a apodrecer
nos seus lares e nas ruas. Era interes-
sante ver como as ratazanas se amon-
toavam, sobretudo junto ao tronco e à
cabeça dos mortos.

O tossir de M. acordou-me do meu
observ~ei a sua cara preocupada e
tive de esboçar um sorriso. Ele estava
realmente numa situação muito delica-
da. Pela minha experiência sabia que o
seu inevitável fim devia estar perto. Já
está disse ele, dando a entender que es-
tava consciente da sua situação.

Pensei um pouco e joguei o cavalo -
-Xeque. _



Sob o Outono
escutam-se os relâmpagos
e as amêijoas.

texto Yuwen Kai
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Lançamento do 2.° livro
de Miguel Castro Caldas

Faculdade de Letras da UL
18h I 4.a I 31 Março 2004

1\1Iiguel Castro Caldas

As sete ilhas
=Lisboa

fazedores

let:ras

Uma organização de Os Fazedores de Letrasr>

« Se fores poeta, lê com os olhos fechados.
Se filósofo, agradece.
Porque nada aqui rivaliza contigo.
Não há filosofia nas sete ilhas de Lisboa.»

João Paulo Esteves da Silva


