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Quando, daqui a 20 anos, se comemorar os 50 anos do 25 de Abril. ou,
daqui a 70, o seu centenário, e deixarmos de ouvir na primeira pessoa a
descrição dos acontecimentos, chegaremos à altura em que a Revolução
dos Cravos não será mais do que uma data no calendário nacional, com o
mesmo peso e importância que têm hoje outros feitos gloriosos do povo
português, como a batalha de Aljubarrota e a revolução de 1383-85, a res-
tauração da Independência ou a implementação da República.
Mas, quando apenas se comemoram 30 anos, os festejos do 25 de Abril
são uma oportunidade para o país se olhar ao espelho e ver na imagem
reflectida, umas vezes clara, outras vezes turva, o que nestas três décadas
tem sido construído.
E, no que toca à universidade e ao Ensino Superior público, não deixa de
ser curioso que estejamos, passados 30 anos, a assistir às mesmas discus-
sões, a reflectir sobre os mesmos temas, que em tempo desencadearam
inúmeras manifestações estudantis, com a ironia histórica de os interveni-
entes actuais serem os estudantes de então ou, inclusiva mente, antigos
ministros do Estado Novo.
É verdade que o país mudou (evoluiu, dizem), que a liberdade conquista-
da, em grande parte pela resistência dos estudantes, é um bem inalienável,
que não é crime nem alvo de perseguição a livre associação e expressão e
que o direito à greve está garantido (cada vez com mais limitações ...).
Também é verdade que, no Ensino Superior, os currículos deixaram de ser
fechados e revisionistas, que cada pessoa passou a. ter (teoricamente) as
condições necessárias para ingressar numa faculdade, que as associações
de estudantes passaram não só a ser reconhecidas pela sua utilidade públi-
ca, como a ser financiadas pelo Estado, que os alunos e professores passa-
ram de adversários a passageiros do mesmo autocarro (apesar das diferen-
tes funções que desempenham), e que cada aluno pode escolher livremen-
te o seu percurso e tomar as suas opções.

057editiorial
No entanto, as questões que se encontram em cima da mesa continuam a
ser a autonomia universitária, o financiamento do ensino superior, as infra-
estruturas pedagógicas e a competência do corpo docente. Os problemas
agora são outros e têm características diferentes, como é no caso do papel
e do peso do Reitor ou do Conselho Directivo; dos modelos de financia-
mento e as propinas; da sobrelotação das salas de aulas e da actualização
bibliográfica das bibliotecas (ou a falta dela). Mas, na essência, pouco se
avançou nas reivindicações dos estudantes que mais directamente diziam
respeito à vida de cada faculdade.
Impressiona, por isso, ver a imagem que surge reflectida no espelho sem-
pre que os números redondos das comemorações nos obrigam a olhar
para ele: decorridos 30 anos os protagonistas do 25 de Abril reduziram
drasticamente a intervenção dos estudantes nos órgão de gestão da uni-
versidade, pretendem reinstitucionalizar a figura do senhor director; em
muitas faculdades as condições de ensino continuam a ser pouco dignas e
insuficientes, o corpo docente não tem sido renovado e não se avizinha
nenhuma alteração profunda nos próximos tempos; há milhares de estu-
dantes que se vêem obrigados a trabalhar para poderem concluir a sua
licenciatura, sem que a legislação para os trabalhadores-estudantes seja
devidamente cumprida; os professores continuam a olhar para os estudan-
tes como um corpo de passagem e com o qual não vale a pena dialogar
(os recentes acontecimentos na Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa são d isso sintomáticos, ver n.? 56).
Impressiona, por isso, ver a ingenuidade e utopia que percorriam as ruas
de Lisboa e de todo o país em Abril de 74 e pensar no que falta cumprir.

P.S.:Sobre o movimento estudantil de hoje, publicamos a opinião dos que
protagonizaram a contestação há 30 anos. E, porque o direito de respos-
ta existe, lançamos o desafio.

A Universidade do outiro lado do espelho
o autor de desenho de BO deste número, Ricardo Pires Machado, é um dos vencedores do Concurso de
BO do Festival Internacional de Banda 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.
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3maio
+

7 maio

Faculdade de Letras
EnconI;ro Literário de

FanIiasia e FICÇão
Cienllífica

Divulgar autores, obras e adaptações cine-
matográficas são os objectivos do I Encontro
Literário de Fantasia e Ficção Científica. Além de
conferências, o encontro conta com uma Feira do
Livro da especialidade, projecção de filmes e uma
demonstração de jogos de tabuleiro.

Programa
3 Maio, 2."
12h - 16h: Encontro com os autores Alberto
Malheiro e Bruno Matos; Um olhar sobre a litera-
tura fantástica moderna, por Luís Rodrigues; O
Universo Arturiano no conto The Dragon Line, de
Michael Swanwick, por Laura Vasconcellos, Mesa-
redonda: A Fantasia Epica para além de Tolkien,
moderada por Rogério Ribeiro
20h: Projecção do filme As Aventuras do Barão
Munchausen, de Terry Gilliam, 1988

4 Maio, 3."
12h - 16h: Encontro com a autora Laura
Vasconcellos, O Senhor dos Anéis. Da palavra à
imagem, por Lorena Lamin; Mesa-redonda: Tolkien
- Influências e inovações, moderado por Angélica
Varandas
20h: Projecção do filme Starman, de John
Carpenter, 1984

5 Maio, 4."
12h - 16h: Lançamento do livro Não estamos
divertidos I A verdadeira invasão dos marcianos,
de João Barreiros, com a presença do autor e apre-
sentação de João Seixas; O poder de mobilização
da rádio: o real e o simulado na transmissão
radiofónica da Guerra dos Mundos, de Orson
Wel/es, por Paula Cordeiro; H. G. Wel/s e Portugal:
Encontros e desencontros, por José Manuel Mota;
Orwel/ - a linguagem, memória e distopia, por
Mário Avelar; A Utopia Distópica de Alpha Ralpha
Boulevard, por Maria do Rosário Monteiro;
Matadouro Cinco: um romance pós-moderno de
Kurt Vonnegut, por Rui Braz; Exegesis ou Ele está
no meio de nós, por Jorge M. M. Rosa; Mesa-
redonda: Ficção Científica, um guetto literário?,
moderada por Rogério Ribeiro.
20h: projecção do fime Fahrenheit 451, de
François Truffaut, 1966
22h: Ficção Científica: O Amanhã ou o Depois de
Amanhã/, debate na Livraria Eterno Retorno

6 Maio, 5."
12h - 16h: Genealogias do corpo artificial, por
José Bragança de Miranda; Planetas na FC, por
José Saraiva; Mesa-redonda: Ficção Científica,
Ciéncia q.b.?, moderada por José Saraiva
20h: Projecção do fime Akira, de Katsuhiro
Otomo, 1988

7 Maio, 6."
12h - 16h: Workshop: A escrita de Ficção
Científica; Mesa-redonda: A edição e tradução de
Ficção Científica em Portugal, moderada por
Rogério Ribeiro; Italo Calvino: Fantasia, ficção
especulativa, slipstream ... ou simplesmente litera-
tura?, por João Ventura; Encontro com o autor
Rhys Hughes e palestra sobre Jorge Luís Borges
18h: Projecção do filme Excalibur, de John
Boorman, 1981

Local: Faculdade de Letras
Info: 21 799 05 30

5 maio
+

15maio

2" A CIRCULARiTEAen
-- Grupo de teatro
Quando o jantiar

batie à porta

O grupo de teatro 2° A C/RCULARITEARTE apre-
senta Quando o jantar bate à porta, uma peça
encenada por Pedra Górgia, baseada na banda
desenhada de Peter Milligan The Esters.
Entre o humor negro e o constrangimento de um
drama, a acção gira em torno de uma família cani-
bal que sistematicamente come os namorados da
filha.

De 4." a Sáb, 22h30
Local: Café Teatro Santiago Alquimista

10 maio
+

15maio
A Diferença, para

além de nós

Organizada pelo Núcleo de Estudantesde Antropologia
do ISCTE, a exposição fotográfica A Diferença,poro além
de nós é o resultado do Concurso de FotografiaPessoas
Diferentes, Lugares Diferentes, organizada por aquela
entidade.

Local: SalaPolivalentejunto ao átrio da Aula Magna
Info: 21 790 30 00

13e23
maio

AaJEC
Workshop de

Teatiro

Desinibição corporal, jogos rítmicos, técnicas de
oralidade, descontracção e projecção de voz, bem
como uma introdução à dramaturgia do actor são
as áreas de formação do Workshop de Teatro,
dirigido por Marcantonio Dei Carlo e organizado
pelo ARTEC, grupo de teatro da ASSOCIaçãode
Estudantes da Faculdade de Letras.
No final do workshop será emitido um certificado
de participação.
13 e 23 de Maio, Dom, das 10h às 18h30
Local: Bar Novo da FLUL

Inscrições: até 12 de Maio na AEFLUL
Preço: 20 euros (desistências até 4 dias antes)
Material: roupa desportiva
Info: ARTEC - 21 799 05 30

21 + 23
maio

r.]cuidade de teirss
11Jornadas de

Línllua e Cultiura
Portiuguesa

Multiculturalismo no Ensino Superior, aprendiza-
gem de Portugués Língua Estrangeira é o tema das
II Jornadas de Língua e Cultura Portuguesa, orga-
nizada pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, que decorrem entre os próximos dias 21
e 23 de Maio. Ao longo das jornadas serão apre-
sentadas várias comunicações e serão lançadas as
actas da edição anterior. Estão confirmadas as pre-
senças dos Professores João Malaca Casteleiro,
Jorge Couto e Maria José Grosso, entre outras.

Local: Salão Nobre da Reitoria da Universidade de
Lisboa
Organização: FLUL
Tel.: 21 781 61 50

Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes
da FLU[."'o cuídaoo ca Direcção de Relaçõe§ lnstituclonais de Os Fazedores de
Letras. Nao nos responsabilizamos por alteraçoes posteriores ao Fecho de Edição.

agenda
r-
I

I 18maio
r 30~io

Reitoria 0<1 UniverSidade
de LisbOa

Fest;ivill Anual de
Teatro Acadêmico

deUsboa

Cara de Fogp,. de Marius VOr) Mayenburg
Encenador AVlla Costa
GTL - Grupo de Teatro de letras da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa
18,Maio,3°

o ventre de Ietemies, de Antônio Vítorino de
Almeida
Encenador Catarina Santana
NNT - Novo Núcleo de Teatro
Faculdade de Ciências e Iecnoloçias da
Universidade Nova de Lisboa
19 Maio, 4'

As.AventwaS Extraordinárias do Príncipe e do
,C;i'1$tont~xto m1ectívQ

,E[lÇ~nadQrTi9go de;faria

I
·.C.1TAC• CIrculo da InidaçáoTeaha'l da
Academia de Coimbra da Universidade de
Coimbra
20 Maio, 5.-

A Espera de Godot, de Samuel Beckett
Encenador Pedro Wilson
Cénico df? Dire(to da Faculdade de Direito
21 Maio; 6"

Verano en Alexandría
Aula de Teatro da Universidade da Extremadura,
~ppanha
22 Maio, Sáb

As M{iSC3S, de)ean Paul Sartfe
Encenador Pedro Wilson .
S(n-Cera da Univetsidade, do Algarve
23 Maio, Dom

Minimal.malShow
Encenador Juan Luis Mira
Aula de Teatro da Universidade de Alicante,
Espanha
28 Maio, 6'

Uma boca cheia de Pássaros, de Caryl Churchill
TUTRA - Teatro Universitário de Trás-os- Montes e
Alto Douro

1
29 Maio, Sáb

O. Quixote Revisitado, de António José da Silva

I·Encenador Viriato Morais
TeatrUbi da Universidade da Beira Interior
30 Maio, Dom

!
Local: Teatro Municipal Maria Matos
Sessões às 2 1h
Organização: Gabinete de Actividades Culturais
da Reitoria da Universidade de Lisboa
Info: 21 793 36 24

02103



Abril estudantil
A luta académica dos anos 70

Nos últimos anos da ditadu-
ra, Lisboa foí o centro da lu-
ta académíca. Técnico, Eco-
nómicas, Direito e Letras
eram as faculdades mais ac-
Uvas do movimento estu-
dantil. Dos dirigentes asso-
ciatívos chegam testemu-
nhos marcados pelo peso das
bandeiras partidárias. Pela
voz de quem viveu o 25 de
Abril, trinta anos depois

texto Ana Pessoa,
Carla Martins Ramos

e Isabel Meira

04105

Recém-chegados ao universo do Ensino
Superior (ES), envolveram-se nas as-
sociações de estudantes das suas es-
colas, na luta que era sua mas também
da restante sociedade. Contra o ensino
retrógado e a guerra colonial, distribuí-
ram comunicados aos estudantes e à
população, organizaram greves e en-
frentaram a polícia de choque.

Em 1974, o cenário estudantil era
caótico. Mais do que estudantes, os di-
rigentes eram verdadeiros militantes,
participando tanto em grupos associati-
vos como em organizações políticas co-
notadas com a esquerda e a extrema es-
querda.

Fernando Baptista Pereira, António
Cluny, Mário Moreira e António Men-

donça são alguns dos protagonistas do
último ano da ditadura. Tinham em co-
mum a participação activa no movi-
mento estudantil.

o assassinaoo de Ribeiro Santos

Em 1972, a PIDE combateu os estu-
dantes, prendeu-os, torturou-os. A 12
de Outubro, invadiu, com metrelhado-
ras em punho, as instalações de Eco-
nómicas (actual Instituto Superior de
Economia e Gestão). José António Ri-
beiro dos Santos, então dirigente de Di-
reito, foi assassinado.

A revolta estudantil aliou-se então
ao radicalismo de esquerda. A morte
deste estudante marcou o aumento da



contestação. A partir daí o ambiente
nunca mais estabilizou, afirma António
Cluny, então delegado de curso da
Faculdade de Direito de Lisboa (FDL).
Na sequência do assassinato, a associa-
ção de Económicas, uma das maiores
do país, foi encerrada. Nesta altura, as
associações estavam quase todas fecha-
das. Todos os estudantes se juntavam
aqui, relembra António Mendonça,
vice-presidente para as relações exter-
nas desta faculdade.

Assocíações de ideías

Para serem oficialmente reconheci-
dos, os organismos estudantis tinham
de ser autorizados pelo Governo. Apesar

universidade

de proibidas desde 1969, a maioria das
associações continuava a existir sob a
designação de Comissão Pró-Associações
(CPA's).

Algumas CPA's acabaram por ser
igualmente proibidas, em 1972. Foi o
que sucedeu em Letras. Fernando Bap-
tis ta Pereira, dirigente da CPA desta fa-
culdade à época, esclarece que os diri-
gentes deixaram de ser reconhecidos
institucionalmente, mas continuaram a
sê-lo pelos estudantes.

Às instituições estudantis cabia a
gestão das cantinas, o fornecimento de
sebentas e textos de apoio. As insta-
lações não podiam fechar porque presta-
vam serviços importantes, explica Fer-
nando Baptista Pereira. As associações
de Económicas e do Técnico consti-
tuíam as referências desta prestação de
serviços. Éramos as duas associações
mais fortes do país, considera António
Mendonça, que integrava a direcção de
Económicas.

A associação de Económicas pro-
movia uma série de actividades que vi-
savam facilitar a vida dos estudantes e
sua integração na universidade, explica
António Mendonça. Prestavam serviços
relacionados com problemas adminis-
trativos, com a prática desportiva, ques-
tões pedagógicas e culturais.

Em Direito, os estudantes organi-
zavam-se clandestinamente para trocar
materiais e informação relativos à luta e
aos planos de estudo. Oficialmente, os
delegados de curso tinham como princi-
pal função organizar os mapas de exa-
mes. No entanto, era nesses momentos
que procediam igualmente à mobiliza-
ção dos estudantes para a luta anti-fas-
cista. Num ambiente repressivo, foi nes-
ta faculdade que a Reforma Veiga Si-
mão teve as consequências mais graves.

Os gorilas de Veiga Simão

As constantes manifestações de pro-
testo por toda a cidade resultaram, em
1973, na imposição de vigilantes nas

.• ABRIL ESTUDANTIL + A ACADEMIA

escolas. Eram ex-comandos, legionários
e polícias que Veiga Simão, ministro da
educação, destacou para controlar as
entradas e as saídas de alunos.

Os vigilantes - conhecidos por gori-
las - interrompiam aulas, impediam a
entrada e a saída de estudantes, faziam
da violência uma prática corrente. Foi
na FDL, que a sua presença foi inaugu-
rada. Era uma verdadeira tropa de cho-
que do regime, qualifica António Cluny.

Os estudantes lisboetas, solidários
com o nível de repressão em Direito,
manifestaram-se à porta da faculdade,
onde foram recebidos a tiro. O professor
Lindley Cintra, da Faculdade de Letras,
aliou-se aos estudantes e opôs-se publi-
camente à presença dos vigilantes, ten-
do sido vítima de agressões. António
Cluny lembra: era raro chegar-se ao fim
do dia sem haver uma cena de violên-
cia.

No Técnico, por sua vez, a repressão
fez-se sentir com a instalação de câma-
ras de filmar, que pretendiam controlar
as reuniões e justificar a expulsão dos
alunos, comenta Mário Moreira, um
dos dirigentes desta escola.

Os currículos (des)acbualizados

Em Direito, a maioria do corpo do-
cente consentia, senão de forma activa,
pelo menos de forma passiva a situação
que se vivia na faculdade, realça An-
tónio Cluny. Já em Letras, havia profes-
sores que estavam do lado dos estudan-
tes, nomeadamente os docentes de
Românicas que tinham um perfil mais
democrático, tais como Jacinto Prado
Coelho e Lindley Cintra, adianta Fer-
nando Baptista Pereira, acrescentando:
Românicas tinha uma intensa activi-
dade cultural e uma atitude actualiza-
da em termos internacionais.

Também em relação aos currículos,
o panorama variava consoante a facul-
dade. Direito, na opinião de António
Cluny, era a escola do regime e, por isso,
muito menos pluralista ao nível do
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corpo docente. O cenano em Econó-
micas era diferente, uma vez que aqui a
consciência política facilmente se
adquiria, como nota António Mendonça:
éramos obrigados a estudar a realidade
portuguesa e confrontávamo-nos com o
atraso do país. Tornava-se fácil concluir
que a responsabilidade era maiori-
tariamente do regime. E destaca: a pró-
pria natureza dos cursos era em si sub-
versiva.

Pela especificidade das ciências so-
ciais, as diferenças em Letras eram mais
marcantes. Os alunos procuravam par-
ticipar na organização interna e peda-
gógica. Tentávamos evitar o ensino mne-
mónico e fOi essa geração que conseguiu
impõr os trabalhos como complemento
às frequências, sublinha Fernando
Baptista Pereira.

Os Meel:iings

Dentro da universidade, as cantinas,
os bares universitários, as instalações das
associações do Técnico, Medicina e Eco-
nómicas eram os espaços onde de-
corriam os frequentes meetings de gru-
pos estudantis e políticos.

O ambiente repressivo dentro de al-
gumas escolas era compensado com es-
paços alternativos, onde o debate de
ideias e o acesso à informação era possí-
vel. Os ex-dírígentes sublinham a impor-
tância dos cineclubes, das cooperativas
livreiras e também dos contactos com o
movimento estudantil no estrangeiro,
em particular com o francês.

Desde os anos 60 que as preocu-
pações políticas habitavam os espaços
associativos. O acesso às teorias marxis-
tas e ao movimento maoísta, conseguido
através dos livros e das idas ao
estrangeiro, permitiram que os dirigen-
tes participassem de forma cada vez
mais activa na vida política clandestina.
No entanto, para António Mendonça, a
partir dos anos 70, as constantes preocu-
pações políticas prejudicaram o as-

0610"

Antónia C/un

sociativismo. O partidarismo dividiu os
estudantes e desorganizou o movimento
estudantil.

Uma visão sobre a última década

Depois do 25 de Abril, os ex-dírí-
gentes têm acompanhado a evolução do
ensino em liberdade. À polémica questão
das propinas, que nos últimos dez anos
tem ocupado o movimento associativo,
respondem com críticas, reconhecendo
porém a pertinência da luta.

Dizer "não pagamos" não é uma men-
sagem neutra ou uma mera reivindi-
cação académica, mas antes uma
questão política de fundo, defende
António Cluny. No seu entender, seria
interessante que os estudantes começas-
sem a perceber politicamente o que está
em causa na sociedade, o modelo de or-

! ganização social que querem e retiras-
sem daí as consequências.

Mário Moreira concorda que a luta
anti-propinas diz respeito a toda a socie-
dade. Acredita que a existência de
propinas limita as opções dos estudantes
e desconfia que existe ainda muita gen-
te que não chegará ao ES.

É como factor de responsabilização
que António Mendonça defende a exis-
tência de uma propina simbólica. Isto
porque as coisas gratuitas levam a que
as pessoas não tenham uma atitude posi-
tiva e reivindicativa.

Para Fernando Baptista Pereira, o fo-
co da contestação estudantil devia estar
nos problemas próprios ao espaço aca-
démico. Quanto mais as reivindicações
incidirem na maior qualidade de ensino,
mais correctas estarão, sublinha. E dá
exemplos: insistir em reequipamento,
em melhores acervos bibliográficos, lutar
pelo aumento da capacidade de inter-
venção da universidade no exterior. Para
se cumprir o 25 de Abril, falta criar
condições para atingir a excelência .•



A Academia
" Jornal independente
Orgão da classe académica

~1,;;;,;." Dois números (10 de
Março de 1890 e 17 de

1890)
.'" Semanal

Acácio
; au o a Fonseca; K,

Vaco; P.Reira~r Sede da redacção e
administração na Rua
Formosa, 184, Lisboa;
Tipografia na Rua do Diário
~~.t!B!íws!,~~
!~~:.,<i.•." J~;l~~"," ~-
Biblioteca NaCional e Lisboa

E no ambiente tenso e exaltado que ro-
deia o Ultimatum inglês, de Janeiro de
1891, que surge o periódico estudantil A
Academia, Lançado a 10 de Março de
1890, este jornal aparece, nas palavras
da equipa de redacção, rompante como
um campeão denodado (,.), que peleja
em favor do progresso, da moralidade, da
illustração e da liberdade do nosso povo
e em especial da classe acadêmica. Pre-
tendiam os fundadores, defender a causa
nacional e dar voz ao corpo académico,
que, na sua perspectiva, estava gravemen-
te necessitado de órgãos de imprensa que
acolhessem a pena das novas gerações,

Estas duas premissas formam a base
ideológica do semanário, próximo da
reacção que se fazia sentir na sociedade
portuguesa, espelhada nos órgãos de im-
prensa, representantes do descontenta-
mento face ao sistema liberal do rotati-
vismo, às elites que perpetuam esse sis-
tema e à monarquia cada vez menos res-
peitada, Enquanto periódico, A Acade-
mia opunha-se ao jornalismo vincada-
mente politizado que frequentemente se
envolve no tremedal hediondo da políti-
ca, entrando em discussões staltas, em
insidiosas pugnas jornalísticas, denun-
ciando ser esse o destino de muitos peri-
ódicos académícos,

Rotulando-se como um Jornal Inde-
pendente, o semanário aparenta nascer
desligado de qualquer organização aca-
démica e declara que as colunnas do
nosso jornal estarão sempre francas a to-
do o académico. Desconhece-se a equipa

A A,Ç~.º~MIA~~:~;:

texto César José Viegas Marujo (CRIHOFL)

do corpo editorial, embora se possa su-
por que num jornal recém-criado e com
poucos recursos, que se pensa ser o caso
em estudo, seja dos seus criadores a mai-
or parte dos artigos, e, nesse sentido, en-
contramos apenas dois nomes com tex-
tos de fundo em ambos os números: Acá-
cio Victor e Paulo da Fonseca,

A estrutura do jornal é composta por
várias secções, permitindo uma aborda-
gem multifacetada dos objectivos editori-
ais, Existem áreas que se mantêm nos
dois números e que formam o corpo cen-
tral do semanário, A abrir o jornal, logo
após a secção de expediente, um artigo
de fundo ocupa quase toda a primeira
página e dá o mote ao resto do número,
A secção Chrónica é um seguimento na-
tural desse artigo, existindo, ainda, mais
duas secções: a Gazetilha e a Secção
Charadistica. A primeira dá forma poéti-
ca à ironia sócio-política, A segunda é
um campo de recreação e, segundo o jor-
nal, de ínstrução. O resto da publicação
é um espaço aberto e maleável à vontade
dos editores, ocupado, quer por literatu-
ra, poesia e cultura geral, quer, quando
necessário, por artigos e notícias sobre
acontecimentos importantes,

A quase inexistência de artigos sobre
a realidade académica é o que mais so-
bressai num periódico que se define co-
mo Órgão da classe acadêmica. Contu-
do, e face à situação de crise vivida na
época, é natural que as baterias da im-
prensa estivessem apontadas para o pro-
blema criado pelo Ultimatum e para o
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cercear das liberdades e direitos, garanti-
das pelo ideário liberal. Apesar de man-
ter a premissa de não se envolver em
inúteis lutasjornalísticas, expressa no ar-
tigo inaugural Os nossos fins, A Acade-
mia não se coíbe de criticar o Governo e
a elite política, apoiando e defendendo
acções consideradas de valor e crédito
para a nação, Logo no primeiro número
se publica, na secção da Chrónica, uma
crítica à estreia da peça Torpeza, de An-
tónio Maria de Campos, cujo pano de
fundo é o Ultimatum, que, segundo o
jornal, teve grande impacto na audiên-
cia, formada maioritariamente pela po-
pulação académíca. Esta crítica parece
uma preparação para o ataque violento,
no segundo número, à lei da censura
dramática, que o Estado regenerador
pretende restituir. Acusando o Governo
de querer voltar aos tempos do antigo
regímen, restaurando a mesa censória do
desembargo do Paço, Paulo da Fonseca
dá o mote ao número, que preenche as
suas colunas com ataques ao Governo e
suas acções, e com incitações à defesa
das liberdades através da luta pelos direi-
tos da nação.

Atenção especial é conferida à disso-
lução da Câmara de Lisboa, Indignado, o
semanário académico não se coíbe de es-
tabelecer uma ligação entre a ingerência
inglesa nos assuntos nacionais e a coac-
ção exercida pelo Governo, quer através
da dissolução de organismos tradicional-
mente incómodos, como a Associação
Académica e a Câmara de Lisboa, quer
através de leis de censura e opressão.
Existe mesmo um artigo no segundo nú-
mero, intitulado Sempre o dia 11, onde
se revisitam os acontecimentos do Ulti-
matum, a repressão às manifestações de
repúdio à humilhação britânica e' a dis-
solução do Município. Curiosamente, e
talvez devido aos constantes atentados às
liberdades jornalísticas, pouco se escreve
sobre a censura sofrida pela imprensa,
surge apenas uma notícia referindo que
está para breve a publicação no Diário
do Governo, d'uma nova lei das rolhas. É
crível que se refira ao decreto-lei pro-
mulgado a 29 de Março de 1890 e que
constituiu um dos mais duros golpes à
liberdade de imprensa do período liberal.

Não se conhecem as causas para o
fim abrupto do jornal, constata-se ape-
nas que termina a sua publicação quan-
do se inicia um dos períodos mais dífí-
ceis do jornalismo liberal e talvez seja
essa a causa da sua extinção .•
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Acima
das

sombras
texto Ricardo Diogo (JORNOFL)

o processo de publicar o primeiro livro
daria, por si só, para escrever um Os

jovens génios das letras, atormentados
pelo eterno desejo de comunicar com o

público, esperam e desesperam

São alguns dos mais jovens escritores de
Portugal. Esforçam-se por estar no cen-
tro das atenções do público, dos editores
e dos media. Para tratar dos desassosse-
gos da humanidade querem estar à luz
de todos. Por detrás das páginas dos seus
livros estão histórias de insistência.

Hoje, José Luís Peixoto (29 anos)
tem uma fama além-fronteiras e a sua
obra está traduzida em várias línguas. Por
cá, já ganhou o Prémio José Saramago.
Ondjaki (26 anos), escritor angolano, es-
creve sobre os cheiros de África. É de um
génio sensível e apaixonado pela língua
portuguesa. Pedro Mexia é já um poeta
(31 anos) e Miguel Castro Caldas (32
anos), com uma originalidade que desafia
a escrita tradicional, vai no segundo livro.
Ana Eduarda Santos (22 anos) soma ro-
mances e novelas. Têm os percursos cu-
riosos de quem está agora a começar.

Cosburando livros

Ter talento não chega. Antes de con-
seguirem que uma editora publicasse o
seu primeiro livro não escaparam às cha-
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madas edições de autor, que não passam
de cópias cortadas e encadernadas em
gráficas, pagas integralmente por quem
as escreve. E uma espécie de investimen-
to movido pela esperança de que alguém,
influente no meio, possa apostar neles.

Miguel Castro Caldas não foi, se-
quer, para as tipografias. O Queres cres-
cer e depois não cabes na banheira, im-
primiu-o em casa, com o seu computa-
dor. 15 cópias. Furou-as e coseu-as com
um fio de pasteleiro. Vendeu algumas
por 1500$ na Associação Abril em Maio,
e outras na Feira do Livro de Lisboa (sec-
ção de pequenos autores), onde chamou
a atenção de um editor que comprou,
leu, gostou e quis publicar.

Com a edição de autor na mão bate-
se à porta de livrarias que a queiram ven-
der. Foi assim que José Luís Peixoto con-
seguiu cobrir o investimento de 70 con-
tos que, em 1998, pagou os 500 exem-
plares do Morreste-me. Pedro Mexia con-
seguiu deixar a distribuição do Em me-
mória a cargo dos carros da editora As-
sirio e Alvim. Reconhece que apesar de
fora de Lisboa existirem tipografias mais

familiares, este é sempre um processo que
sai caro. Em 800 exemplares gastei 200
contos. Isto não é economicamente viáv-
el para os nossos pais. A Livraria Barata
é das que vai vendendo este tipo de edi-
ções, assim como a Feira do Livro. A Edi-
torial Minerva tem um sistema de com-
participação: para contos e poesia é su-
portável, para romances, com mais pági-
nas e mais custos, a questão complica-se.

PorqjJê O esforço

Tecem os seus escritos porque tem
de ser. Ondjaki sempre sentiu a necessi-
dade de escrever, mas na sua viagem à
ilha de Zanzibar, na Tanzânia, essa ne-
cessidade tornou-se insuportável. Quan-
do saí do avião para ir para a estalagem,
senti que não havia oxigénio no ar. A ilha
era muito quente e só se sentia o cheiro a
frutas. Tinha de escrever uma história
consagrada àqueles cheiros. Foi visceral.

Mas entre escrever e ter vontade de
publicar vai um grande passo. José Luís
Peixoto esclarece-nos que o que interes-
sa é comunicar com os outros. Aos 17



anos, numa pequena vila do Alentejo,
era impressionante sentir que conseguia
publicar os meus poemas e os meus con-
tos no Diário de Notícias na secção
DNJovem - que ainda existe hoje aos Sá-
bados - e que alguém podia estar a ler
aquelas palavras em Trás-as-Montes.
Mas, hoje, antes de publicar qualquer
coisa, questiona-se a quem é que isto po-
derá interessar? .. É que publicar impli-
ca uma relação com a Humanidade, essa
figura abstracta na qual estão os nossos
leitores. Miguel Castro Caldas partilha
desta ideia. Não sei se o que escrevo é im-
portante mas os meus trabalhos dizem
respeito a toda a sociedade, não apenas
a mim, afirma.

Ansiar pela chancela de uma editora,
no entanto, pode trazer-lhes desgostos.

(Nem) sempre alcança

A espera é esmagadoramente
demorada. Pode ir dos 2 meses até aos 2
anos. À Assírio e Alvim chegam por dia
cerca de 7 originais, na sua maioria poe-
sia. A Asa tem de seleccionar 5 provas

megafone
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em português por semana, a que soma
as 8 diárias em língua estrangeira. A
Dom Quixote bate os records: 30 provas
em língua portuguesa por semana.
Como não consegue responder em
menos de 3 meses a 1 ano, consoante o
afluxo de textos, a editora responde com
uma carta-tipo.

Os autores enfatizam sempre as de-
moras nas respostas e criticam as minu-
tas em que se justifica (laconicamente)
que por razões editoriais não há interes-
se em publicar. Uma odisseia de tentati-
vas e desencantos que deu a José Luís
Peixoto o pretexto para escrever Uma ca-
sa na escuridão, onde ficcionalmente
processa um editor. Aconteceu comigo. Sei
que uma das editoras nem sequer abriu o
envelope com o meu livro. Quem se dá ao
trabalho de escrever um romance de 200
ou 300 páginas deve receber mais res-
peito. A Miguel Castro Caldas, uma edito-
ra aconselhou-o a não desistir, porque a
escolha era apenas uma questão de gosto.

São as novas ou pequenas editoras
aquelas que mais apostam em capitalizar
novos autores. Assim aconteceu com a

Temas e Debates de Peixoto, a Gótica de
Pedro Mexia, a Difel ou a Ulmeiro de
Ana Eduarda Santos. Míguel Castro Cal-
das atraiu a atenção da Ambar que, sen-
do tradicionalmente uma editora de li-
vros didácticos, quis apostar na ficção
portuguesa.

Ondjaki (que nunca fez edição de
autor) esperou 2 anos pela resposta da
Caminho. Respondiam-lhe ainda não
temos resposta para si, o que é bom sinal
porque pelo menos a resposta não é neg-
ativa, revela. Foi telefonando e, por fim,
a espera deu fruto. Discutiram-se por-
menores e pequenos aperfeiçoamentos
e, em 2001, saía para o mercado na-
cional Momentos de Aqui. Em Angola, o
autor tinha já ganho uma menção hon-
rosa do Prémio António Jacinto.

Pedro Mexia foi dos que desesperou
com o que chama o duplo inferno da
espera: o de se sentir escritor sem livro.
Mas à semelhança dos restantes autores,
não se recorda das editoras que não lhe
deram resposta. A Relógio d' Água, que
recusou publicar o primeiro, irá publicar
o que está agora para vir.
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Nascidos qpe estão

As suas vidas mudaram inevitavel-
mente. Contava não ter sobressaltos e vi-
-me envolvida no turbilhão de ter de re-
presentar a literatura portuguesa no
Brasil. Ana Eduarda Santos tem hoje
uma vida preenchida. Ganhou o Prémio
Revelação da Associação Portuguesa de
Escritores, em 1999 e assim entrou auto-
maticamente no mercado livreiro. Já pu-
blicou romances e novelas, o primeiro
dos quais Luz e Sombra e já escreveu pe-
ças de teatro. Revela, no entanto, uma
surpresa: Os meus livros são corpos estra-
nhos para mim, o verdadeiro livro é aque-
la folha plana que eu imprimo. Tem 22

anos e o primeiro livro publicou-o com 17.
Ondjaki sente que hoje consegue

frequentar o universo dos intelectuais.
Almoça com Mia Couto, tenta escrever
letras para músicas e gostava de experi-
mentar fazer um documentário sobre es-
critores. Hoje é ele quem tenta puxar por
novos autores. Mas estou condenado a
ter de parar de escrever aos 40 ou 50
anos. Aceita que cada ser humano tem
um número resumido de estrelas para
gastar.

Apesar da autoconfiança sair refor-
çada, depois de se publicar o primeiro li-
vro a avaliação continua. Não só pelo pú-
blico, mas sobretudo pelas editoras es-
trangeiras que por vezes compram os di-

Ut'PLO IMPÉRIO

reitos de autor das obras apenas para os
poderem negociar depois com outras.
Também os media viram as atenções pa-
ra a gente nova. Miguel Castro Caldas
afirma estar ainda naquela fase em que
as críticas dos jornalistas são positivas.
Adivinha que nem sempre será assim. Já
Luís Peixoto não cede a pressões e con-
tinua a escrever como quando tinha J 7
anos, chamem-lhe lugar-comum.

Para serem desconhecidos não teriam
publicado. Abertas as portas da engre-
nagem, cabe ao público decidir se os
recém-autores continuarão ou não no
universo dos livros .•
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texto Miguel Ângelo Domingues (CRIMOFL)

fotos Tiago Miranda

fornecedor de §et7.'iÇ08 de
comunicação, Alvaro Cos-
ta, um dos nomes mírícos

da An tcna :3,regressou
recentemente à casa-mãe

para uma aventura cha-
mada Os Bons Rapazes. Ao
contrário de muitas outras
vozes, não hesita em afir-

mar o seu entusiasmo
pelas mudanças em curso

no mundo da música,
mesmo com alguma mágoa
pelo estatuto periférico que

Portugal ainda ocupa

Regressaste recentemente de Los
Angeles, onde permaneceste alguns di-
as. Numa fase de ditadura R n'B, de dec-
línio do nu-metal e de conservadorismo
político, que opinião tens do panorama
norte-americano?

Há muitas américas na América, e fa-
lar de uma só é o maior erro que se pode
cometer. a R n'B, que nos Estados Uni-
dos inclui o hip hop mais acessível, é uma

Entrevista a Álvaro Costa

forma cultural afro-americana, que está
relacionada com a demografia. Por exem-
plo, as estações de rádio mais populares
da Califórnia do Sul são mexicanas, mas
isto não quer dizer que a música mexi-
cana ou hispânica seja a mais popular.

E o conservadorismo político existe,
tem o seu impacto, mas talvez menor do
que pensamos aqui na Europa. Sendo,
agora, mais radical, conduz, também, a
uma acção mais concreta: sempre que
há momentos como estes, os artistas
vêm para a rua, organizam-se, criam
movimentos, há forças liberais que pro-
curam exactamente o oposto. Estamos
num tempo, em muitos aspectos, exci-
tante para se estar nos EUA.

Fazes juntamente com Miguel Quin-
tão (igualmente radialista na Antena 3)
Os Bons Rapazes (Domingos, 22 horas).
Como éa experiência de fazer um progra-
ma de rádio a 300 km do teu parceiro?

Falaste em experiência e se calhar é
isso mesmo. São muitos anos, muitos
quilómetros, muita consideração mútua,
muito teatro mental - a rádio, para mim,
é o teatro da mente. Assim, conseguimos
criar um guiãozinho dentro daquele caos
organizado. Porém, é uma arte difícil.
Não queremos ser o António Sala e a
alga Cardoso do rock n' roll, mas de
alguma forma somos - eu do Porto e ele
de Lisboa. Digamos que somos, também,

um par muito rodado e amigos. Acho até
que só amigos o conseguiriam fazer. E,
curiosamente, o nosso pior programa foi
o que fizemos frente-a-frente. A dinâmi-
ca de Os Bons Rapazes tem muito mais a
ver com essa distância, com a ausência e
com a capacidade de nos interpretarmos
um ao outro.

Como se lida com a incerteza de
fazer um programa que, pela sua com-
ponente de acompanhamento de fenó-
menos pop-cultura, é impossível de
planear a longo prazo?

É planeável a curto prazo. a nosso
programa não é apenas o novo pelo novo,
é um espaço que está vazio em Portugal.
É um programa muito aberto, um misto
de talk-show e programa musical, que
pode no futuro tornar-se mais agressivo,
ainda mais moderno. Também estamos
numa fase da nossa vida pessoal e profis-
sional em que nos preocupa menos a for-
ma como pode ser interpretado o nosso
trabalho. No passado, pensávamos mais
se estaríamos a ser demasiado agressivos
ou extraterrestres. Agora temos uma ex-
periência que nos permite acelerar, travar
ou parar, se for caso disso. Estamos muito
melhores do que há uma dúzia de anos.

Em entrevista a Os Fazedores de
Letras (n.? 49), Nuno Calado falava de
uma amputação radiofónica em Por-
tugal. Concordas com o termo? Depois
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animador. Conseguindo isso, acho que
estamos no sítio ideal. Agora, em Por-
tugal, só na rádio pública. As rádios pri-
vadas têm formatos já montados onde
não se encontram alternativas.

Manténs, juntamente com Miguel
Quintão e Paulo Garcia (responsável
pela componente musical do programa
Curto-Circuito), entre outros, o blogue
Via Rápida. O que é que te levou a em-
barcar nesta experiência? Consideras
os blogues um possível futuro da escrita
musical?

O blogue apareceu de repente. Um
dia estava a colaborar com um rapaz
chamado Rui Malheiro, proprietário de
um blogue sobre futebol, ele perguntou-
me por que não fazia uma coisa destas e
eu nomeei-o meu ministro da tecnologia.
Comecei a gostar do blogue e a perceber
que é uma responsabilidade, que tens de
o manter alimentado. Para mim é como
um cãozinho, tens de lhe dar comida e
tudo mais. Mas é um animalzinho que
tem uma função momentânea e que me
poupa dinheiro no psiquiatra.

Eu não sou dono do Blitz, não sou
dono do Diário de Notícias, nem da RDP
ou da NTV. Quando estou, por exemplo,
a escrever para o Blitz, tenho um guide-
line. Não posso usar uma linguagem
mais pessoal ou mais extraterrestre. O

de anos a fazer um programa diário,
sentes-te limitado no formato semanal ...

Não. A rádio ocupa actualmente um
lugar específico, não é o centro da comu-
nicação e, ao adaptar-se aos tempos, im-
portou modelos muito organizados e evo-
luídos. No entanto, é dificil avaliar, pois a
rádio dos anos 80, vistos como um tem-
po dourado, era um panorama muito fra-
co. Havia, por exemplo, um ritmo lento,
um pequeno número de estações e ape-
nas um número reduzido de comunica-
dores que tinham a liberdade de serem
exagerados, subjectivos, apaixonados, o
que quisessem.

Do ponto de vista técnico, a rádio
portuguesa transformou-se. Mas ao apli-
carmos o remédio, demos cabo do doen-
te e os formatos digitais acabaram por
tornar os radialistas prisioneiros. Existe
um exagero absolutamente brutal da im-
posição tecnológica, ou seja, dos progra-
mas pré-gravados, das playlists extrema-
mente agressivas, dos timings muito cur-
tos, etc .. Esta evolução é mundial, mas
nos outros países há mais alternativas.

Eu não posso ser o centro da rádio.
Hoje em dia a rádio é uma coisa descar-
tável, automóvel, formatada, ouvida em
movimento. Num mundo de cabo, de
Internet e de pay per view a rádio não
vai morrer, mas ocupar um lugar muito
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específico. E eu sou um fornecedor de
serviços de comunicação que é uma coi-
sa que nem sei o que significa. A rádio
como centro da minha vida, essa, tenho
a certeza que não mais existirá.

O que é serviço público de rádio?
Alguma vez te preocupas em fazê-lo
durante Os Bons Rapazes?

Ninguém sabe muito bem o que é
serviço público de rádio. Na verdade, é
uma estrutura de raiz anglo-saxónica in-
dependente do poder económico, não
tem comerciais e procura ter qualidade
sem perder audiências, o que é extrema-
mente dificil.

Os Bons Rapazes é serviço público.
Outras rádios não lhe iriam pegar porque
não seria considerado comercial pelos
serviços de marketing, e hoje são eles
que definem o que é ou não exequível.
Aquilo que nós estamos a fazer é di-
vulgar, comentar e comunicar. O serviço
público, por si só, não tem de ser chato.
Dá-me mais hipóteses porque não sou
uma pessoa que iria fazer rádio do
género carregar em botões. Nesse caso,
prefiro não fazer. Vou arrumar carros.

Não defendo o regresso ao modelo da
liberdade total do animador, mas um mo-
delo misto em que se mantenha a dis-
ciplina e a estratégia de uma estação e se
dê alguma liberdade comunicativa ao



blogue é, assim, uma espécie de com-
pensação, uma forma de contacto que
me tem estimulado muito e que me tem
influenciado bastante na escrita que faço
para o Blitz.

A contradição nisto é que o leitor co-
meça a perceber que a imprensa musical
vive numa espécie de equilíbrio de valo-
res no seu negócio. Tu não podes ser tão
agressivo com o artista A, B ou C porque
senão vais abrir uma lata de larvas. Nos
blogues temos outra liberdade expressiva.

Via Rápida é um modelo em cresci-
mento e em breve teremos o audiobloq-
gero Estamos a caminhar no sentido da
digizine.

Há pouco tempo, numa intervenção
em Os Bons Rapazes, mostravas uma
certa mágoa por estarmos a passar ao la-
do de toda uma série de manifestações
recentes na música rock. Quais são as
causas para esse afastamento? Teremos
voltado à época em que era preciso sair
para ver coisas realmente interessantes?

Sim. Acho que têm faltado os cow-
boys da comunicação e quando falo em
cowboys falo em pessoas que têm uma
estrada na cabeça, tais como o António
Sérgio, o Nuno Calado, o Miguel Quin-
tão, o Henrique Amaro, que se afastaram
ou foram afastados do centro digital que
é hoje a rádio.

E para que o meio funcione é preciso
o apoio dos media, das editoras e das
promotoras de espectáculos. Grupos co-
mo os The Vines, os Interpol, os Postal
Seruice, The Hiues ou os próprios The
Strokes e The White Stripes nunca cá
vieram. Mas os maiores responsáveis não
são os promotores. Pois estes não são mi-
nistérios da cultura, funcionam com di-
nheiro e não podem pagar cinquenta mil
ou cem mil dólares aos The Strokes e aos
White Stripes só porque são populares
noutros países.

Criou-se um vazio porque a rádio não
abre espaços e essas bandas passam ao
lado. Fala-se muito nos Beck, nos
Smashing Pumpkins, nos Placebo e nos
Massive Attack, mas quando estiveram
em Portugal pela primeira vez não eram
artistas conhecidos. O Ben Harper, por
exemplo, tocou aqui para trezentas pes-
soas. A passagem da música pop para
uma raiz mais anos 80, mais agressiva -
o efeito White Stripes - passou ao lado.

Falta trabalho de base, de divulgação
dos media em conjunto com as editoras,
que têm de ser responsáveis nas suas
apostas. Não havendo esta aliança, os
promotores não podem trazer cá grupos
que não vendem um disco em Portugal,
mas que cobram cinquenta mil dólares.
O que tem faltado é um centro difusor,

neste caso a Antena 3, que nos anos 90
teve um papel importante na abertura de
espaços - e digo isto com toda a pre-
sunção. Nessa altura, os nomes que re-
feri atrás não existiam. No entanto, pen-
so que estamos a conseguir atrair de no-
vo um público que estava órfão das coi-
sas que nós passamos.

A anunciada passagem da indústria
musical ao formato download, apoiado
por músicos e por editoras, resultará
numa democratização ou apenas se

I mudará o meio e tudo ficará na mesma?
Vi o futuro, em Santa Mónica, Calífór-

I nia, uma das cidades mais cibernéticas
do mundo. A aliança entre a Starbucks, a
McDonalds do café, com a Hear Music,
uma loja virtual, resulta num sistema em
que se pode consumir os produtos do
café e fazer, ao mesmo tempo, o burning
de músicas, ou seja, em vez de se com-
prar álbuns, compram-se canções via
Internet. Assim, comprares um CD a
vinte euros e das dez, vinte músicas que
lá estão só gostares de duas, acabou.

A indústria percebeu, finalmente,
como é que pode fazer dinheiro com isto.
Em vez do chamado sistema de subscri-
ção, compras música a vulso. Em breve o
preço médio será de cinquenta cêntimos
por música, Q que significa que um CD
custará cerca de seis euros. Visitei tam-
bém a loja da itunes, da Apple, criadora
do Ipod *, onde se faz exclusivamente o
burning de canções, com um ambiente
vibrante quando comparado com o da
Touier Records de Los Angeles, a minha
favorita.

Toda a estrutura da indústria da
música está a mudar. Por exemplo, está
já a fazer dinheiro com os toques de tele-
móvel e com outras coisas que as pessoas
não imaginam. A venda de CD's como
hoje a conhecemos está acabada e não
vai s?breviver mais do que dois, três anos.

E um período excitante, finalmente
há uma luzinha ao fundo do túnel. Neste
contexto, um novo emprego é fomentar
CD's temáticos para as lojas do Ipod. Um
especialista em música pode ajudar o
consumidor do século XXI a, se este gos-
ta dos Zero 7, descobrir os Air. A ideia da
estratégia creogenada e congelada está
acabada. De futuro, tudo será ainda mais
transitório.

'Objecto portátil que permite a extracção, o
armazenamento e a audição de música retirada da
Internet no formato mp3.
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18, 19 e 20 de Maio
Eleições para o corpo de alunos

19 e 20 de Maio
Eleições para o corpo dos
docentes (substituição)





texto Tatiana Faia

Sento-me no topo de uma
montanha e grito o fogo da vida
que se extingue. O que me ro-
deia é uma amálgama de pe-
nhascos e ar. Colinas que
sobem e descem no vermelho e
resumem a nada a terra toda. A
amplitude dos meus braços
num erguer de mãos ao céu e o
vento ... O vento que queima a
cara num movimento de não
me conformar. Consciência do
deus e do findar. E do deus ser
não-deus e de o findar não ser
ainda terminar. Desço da estu-
pidez aos tropeções e acabo por
abandoná-la.

Sou livre.
Nas coisas em que todos os

carrascos me tomam por livre.
Um homem nunca é tal coisa
como ser livre. Perde-se à medi-
da que se prende. Estupidez. É
tudo uma estupidez de cegar
efectivamente para observar o
que é importante. Olho lá em
baixo as ervas que medram na
solidão. Frio nas minhas mãos.
É o entardecer, qualquer coisa
entre o ser dia e o entorpecer.
Estou aqui e já adivinho o
amanhã. Tenho febre de um
diálogo que deixei para ontem.
A minha alma é muitos fios e
muitos nós pequenos enreda-
dos nas memórias de gente que
partiu com a maré. Só eu per-
maneci comigo. Não encontro
deus na estupidez infantil do
murmúrio do espírito. Tenho
pensamentos vestidos. Perco-me
em considerar. Se não fosse
trocar de ser até trocava a mi-
nha alma por outra coisa qual-
quer.

Desejo que lá em baixo
alguém encontre deus. O deus
na forma como qualquer
religião o conceba. E que deus
lhe diga que é criador e não cri-
ação. Não exijo dito demons-
tração nenhuma. Basta que
suceda num canto qualquer do
mundo, obscuro ou mundano.

Equaciono esta hipótese e
fecho os olhos. E vejo espaço. E
no exercício inútil de exercer o
ser, algo se liberta em si e se
precipita. Para lá de Deus,
Alma, Homem.

Qualquer coisa que não tem
alma, preço, religião, nome ou
tempo. Etérea em fim ...
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o crime do
teu nome

texto Golgona Anghel



ao acordar, sentiu-se salpicado completamente de
caganita de garças negras

dirigiu-se titubeando à cozinha, deixando atrás uma
melena flutuante de aftershave e altamiras de carícias
lentas surpreendidas pelo bramido dos buques franceses
que acabavam de chegar

Não faças muito barulho. Quero ficar um pouco mais
na cama.

r mastigou uma aspirina e sentou-se a beber pausada-
mente uma taça de café ou de chá - conforme o teu dese-
jo, claro - sem apartar o olhar das comadres que destrí-
pavam três camurças brancas no nosso fornilho

Se vais embora, não me acordes!
ouviam-se galos
Deixa as chaves na mesa, à entrada.
as mulheres amargavam-lhe o pequeno almoço

atiçando os cães com as vísceras cheias de lodo
ensanguentado enquanto a noviça de serviço tinha saído
a comprar leite para as freiras

apagou com uma granizada de arroz cru os olhares
pungentes das velhas, atravessou o corredor onde dormi-
am amontoados os gatos entre as tulipeiras, e empurrou
sem tocar a porta da nossa alcova

Nunca te peines à noite porque se atrasam os naueq-
antes!

acariciou-me as tranças pesadas, sendas sombrias
que se derretem ao amanhecer no desassossego dos seios

Promete-me que nunca, por favor, nunca ...

mas deteve-se de repente, tossiu desde muito longe e
escoou-se da minha manhã ...
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texto FLS

Dirão
que ja morri.

Mas agora que
passei além do li-

mite da vida que os
vivos conhecem para

aquela onde não faz
tanto sentido dizer "eu"

(este texto não é escrito
por mim, apenas participado

por algo do que fui), agora que
já passei além desse limite,

dizia, sei (ainda que agora já não
importe saber) que os vivos passam

a vida a apagar luzes ou a não recon-
hecer, de todo, a luz. Aos eventuais

leitores invisuais deste texto (a
que a edição em Braille não

poderá dar aquilo que eu lhe
dei, pois só agora aprendi a

viver sem ver) devo assegu-
rar que falo de uma luz

acessível a todos. Corrijo:
inacessível a todos.

Na véspera daqui-
lo a que chamam

morte (é o nome
dado pelos vivos

ao momento
em que uns

deixam de
viver e

o u -

18119



tros desfazem a ilusão de um modo
limitado de ser que nunca foi o seu),
acordei a meio da noite e acendi a luz
da casa de banho, que me ofuscou a
ponto de eu sentir uma necessidade
quase imediata de molhar as pálpe-
bras com água que corria da torneira,
gelada. Foi como se ficasse mais acor-
dado (não é curioso haver graus de
sonolência e graus de vigília?). Fui
até à sala, acendi todas as luzes e
liguei a televisão, mas subtraí-lhe o
som, transformando o cantor (era um
programa de música) num peixe de
olhos muito abertos que abre e fecha
a boca sem nada dizer (já alguém fez
esta comparação, mas onde não faz
sentido dizer "eu" também não faz
sentido falar de plágio). O que é certo
é que, ao voltar para o quarto, quase
nem reparei na luz da casa de banho,
que deixara acesa por esquecimento
(o esquecimento é uma decisão que
se toma relativamente ao que não se
foi capaz de amar).

Este episódio serve para explicar
como os vivos andam sempre ofusca-
dos. A vida que conhecem é tão estu-
pidamente radiante (irradia estupe-
facções consecutivas) que não per-
mite ver mais nada. Muito poucos o
dizem quando vivem o tempo da lim-
itação, e os que o dizem já passaram
pelo momento onde se desfaz a ilusão
do limite, mas a verdade é que, junto
ao limite, se vê (haverá itálico em

Braille? Não sei; se não houver, esta
nota parentética supri-lo-á; e haverá
parênteses em Braille?), vê-se, com
variável nitidez, essa luz que se pode-
ria dizer ser luz iluminante e ilumi-
nada, um corpo atravessado por luz
que nada é senão luz, que não ofusca
e não se impõe. Quando a conheci ...
como era possível, pensou o homem
que fui, como é possível que eu
nunca me tenha apercebido? Está tão
aqui. ..

Logo recordei algo que sempre
quisera amar, mas nunca amei na
medida que desejava: aquela esfera
nunca perfeitamente esférica (pois
os seus limites eram instáveis, ainda
que o seu conteúdo formasse os seus
próprios limites, ainda que o seu con-
teúdo só fosse o dinamismo inerente
à perfeita estabilidade), aquela esfera
que então esse que fui procurava
decifrar, demorando tanto tempo a
compreender que ela também era
uma imagem (não representação,
antes apresentação) do Código. VI
essa esfera onze dias antes do solstí-
cio de Verão do ano dois mil após a
Epifania do Nome da luz.

Só porque estava com pressa,
atravessei a estrada marginal para ir
até ao restaurante que ficava (e fica,
pois ainda lá está) do outro lado,
onde estava um casal amigo. Para
eles foi muito rápido, para aquele
que estava prestes a deixar de ser

assim como era foi devagar. Não fui
ao restaurante mas, no dizer dos
vivos, fui para o outro lado (não há
lados absolutamente nenhuns, ape-
nas continuar ou não). Assim que a
pessoa que fui deixou de viver, fiz
(não eu, mas exprimiu-se essa von-
tade) surgir a luz final à Cristina e ao
namorado (a face dele está presente,
mas não há acesso ao nome; será
João?), mas eles não a reconhecer-
am, porque na praia e a toda a volta
pairava uma luz que confundia todas
as coisas, a luz de um Sol poente (os
vivos costumam gostar do pôr do Sol
porque é uma ilusão terrível - mas
não o sabem ... ).

Não façam perguntas a este texto:
ele não responde porque não foi pro-
priamente escrito. Reparem que não
há um deus que explique a "morte".
A "morte" foi tornada quase um deus
pelos vivos que, desde o início,
decidiram escolher mal: querendo
saber mais, tanto mais se iludiram, e
quanto mais provas julgam encontrar,
mais aperfeiçoam o seu próprio
engano. A "morte", que era quase
sempre uma ilusão, tornou-se a única
certeza e o deus dos que não crêem
em deuses. Por isso a luz é absorvida
por uma sombra que não lhe corre-
sponde, e as trevas permitem infini-
tas combinações de aparência e
amnésia. X
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