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A Faculdade de letras está há quatro meses sem docentes no
Conselho Directivo (CD). Ou melhor, está há quatro meses com
docentes demissionários, em funções de gestão corrente, até que
novos docentes os substituam. Desde então, os outros dois cor-
pos que fazem parte desse órgão, estudantes e funcionários não
docentes, têm visto as suas funções congeladas até à substituição
dos docentes. Um impasse que, na opinião de alguns, foi gerado
pela intransigência dos três corpos, pouco flexíveis na resolução
de questões como as propinas. Um impasse que levou a uma
demissão, uma demissão que tem levado a um impasse, seja
como for a situação é inédita na história da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa (FLUL).

Em recentes declarações a Os Fazedores de Letras (ver Boletim
Agenda e Notícias n.? 8, de 19 de Maio), João Ferreira Duarte,
antigo presidente do CD e actual membro da Assembleia de
Representantes, avançou a hipótese de o corpo docente estar
desmotivado para o desempenho de funções de gestão: uma
situação política face à qual se sentem impotentes é a principal
justificação encontrada por este docente, aliada às crescentes
preocupações com a progressão na carreira. É a ideia do não vale
a pena, que hoje se vive em muitas outras instituições do Ensino
Superior, comenta, acrecentando ainda que, neste momento, a
ideologia dominante é a tecnocracia mais míupe e é isso que,
provavelmente, estam os condenados a ter com a nova legislação.
A FLUL, não sendo capaz de encontrar, de acordo com o modelo
actual, soluções para uma crise de gestão parece estar a mostar a
quem de direito a urgência desse tipo de lei.

Na verdade, mais do que um problema local, respeitante a
uma única instituição, os recentes acontecimentos da FLUL, sem
solução à vista- a intervenção do Reitor da Universidade de

o autor de desenho da BD deste número, Tiago Tsou.é um dos vencedores do ConCUf>Ode BD do Festival
Internacional de Banda Desenhada da Amadora 2003. publicado no âmbito da colaboração entre o jornal
e o Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem da Câmara Municipal da Amadora.

058ediliorial
Lisboa já foi, inclusivamente, solicitada - parecem enquadrar-se
no contexto de revisão das leis de Bases da Educação e de
Financiamento do Ensino Superior. A indisponibilidade dos pro-
fessores poderá estar relacionada, por um lado, com pressões
externas, devido aos cortes orça mentais previstos para o próximo
ano lectivo, que inviabilizarão a gestão corrente. E, por outro,
com pressões dos estudantes, que se vêem afastados dos órgãos
de gestão. Não esquecendo ainda a recente discussão em torno
do novo Modelo de Financiamento do Sistema Cientifico,
Tecnológico e de Inovação que prevê, entre outras reformas, a
redução dos privilégios para aqueles que participam em órgãos
de gestão.

Apesar de ainda não ter sido noticiado nenhum outro caso
semelhante, o cenário descrito parece ser um prenúncio do afas-
tamento progressivo dos docentes e alunos dos órgãos de
gestão, deixando o caminho aberto aos controversos gestores
defendidos pelo actual Ministério da Ciência e do Ensino Superior.
Quanto a explicações, justificações ou comentários de ordem
vária, pouco ou nada se tem ouvido. Se de falta de docentes
disponíveis se trata, a situação parece não ter forma de se
resolver, seja ela entendida como uma crise institucional, ou ape-
nas relativizada por quem teme consequências mais graves a
longo prazo. Resta perguntar, neste contexto, o que se pode
esperar de uma Universidade onde as condições de investigação,
já para não falar nas condições de ensino, continuam a empurrar
docentes para uma actividade cada vez maior fora das suas facul-
dades? O que se pode esperar quando os docentes, negligen-
ciando a importância da gestão escolar, optam por um protago-
nismo cada vez mais associado a organismos culturais, em detri-
mento da instituição onde dão aulas? •
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nucteo de Estuda.ntes
Li1Sí)-Brasileiro

Conferências de
Usboa sobre o

Brasit liransalllânlii-
co ãléllógico

2jun
Programa:
- O nativismo brasileiro: reflexos nas antigas
colónias portuguesas em África
por Octávio Nascimento (prof. do Instituto de
Educação)
- Os Espelhos de Vieira. Liberdade e Brasil na
consumação do V Império
por Isaque de Carvalho (mestrando em
Filosofia pela FLUL)
- A mítica pulsante das asas da borboleta:
Brasília e sua história e mito
por Frederico Rego (mestrando em filosofia
pela FLUL)

2 Jun, 4.' das 18h às 20h

Organização: Núcleo de Estudantes Luso-
Brasileiro com o apoio da UL e da AAFDUL
Local: Auditório da FDUL
Entrada livre

3jun À conversa com
Frederico Lourenço

O Clube do livro de Clássicas Ler e Conversar
sobre Clássicas organiza À conversa com
Frederico Lourenço. Uma sessão sobre o
ensaio Grécia revisitada que terá lugar no café
literário da Biblioteca da Faculdade de Letras.

3 Jun, 5· - 18h30

Un:VfH5idade Aberta3e4jun CoIócUi<>
Dat;acoasli

2004

Subordinado à evolução Geohistórica do
litoral português e fenómenos correlativos à
Geologia, História, Arqueologia e à
Climatologia este colóquio tem o objectivo de
efectuar um estudo interdisciplinar da
evolução da linha costeira do território por-
tuguês, conjugada com os fenómenos natu-
rais e antrópicos através dos milénios.

3 e 4 Jun, 5· e 6a

Organização: Universidade Aberta
Tel.: 21 391 63 23/37/22
Info: Gabinete de Imagem e Comunicação
Preço: Estudantes com actas 30 euros
Estudantes sem actas 15 euros
Não estudantes com actas 50 euros
Não estudantes sem actas 25 euros

5jun
!.Jniversidadc; f...u.w)/or:a

X Jornadas do
Cenliro de

Esliudos de
Psicanálise

O Centro de Estudos de Psicanálise (CEP)
reúne os principais psicanalistas portugueses,
nas as X Jornadas de Psicanálise subordinadas
ao tema Desafios da Psicanálise, com o objec-
tivo de fazer o diagnóstico da crise e tentar
encontrar respostas para os actuais desafios.

Local: Grande auditório da Univeridade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Organização: CEP da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias
Preço: 20 euros para estudantes e 25 para os
restantes
Tel.: 21 751 5500
Info: direccao.psicologia@ulusofona.pt

""lCasado à força

7,2" e 9,4· Jun - 21h30

Local: Belém Clube, Antigo Teatro Camões
Tel.: 96 674 52 18

22jun Revist;a Texoos e
Prel:iexoos

Lançamento do quarto número da Revista
Textos e Pretextos. Número dedicado ao
Silêncio e à escritora Maria Velho da Costa.
Com ensaios, testemunhos, textos inéditos,
pinturas e desenhos, Textos e Pretextos é uma
revista bimestral da responsabilidade Centro
de Estudos Comparatistas que pretende
dinamizar o Ensino Superior em geral.

22 Jun, 3.a - 22h

Local: Catacumbas Jazz Bar

Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes da
FlUl ao cuidado da Direcção de Relações Institucionais de 05 Fazedores de
Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao Fecho de Edição.

agenda

étÉ30jun Moslira TE

eeiooro da Juventude e
EGEAC/7eatíO Ieborde

Grupos e criadores teatrais jovens de Lisboa
são convidados pelo Pelouro da Juventude e
pela EGEAC/Teatro Taborda, a apresentar
projectos inovadores nessa área artística. A
6" mostra TE - Mostra de Teatro Jovem de
Lisboa, vai decorrer entre os dias 17 e 28 de
Novembro de 2004, sendo os trabalhos
seleccionados levados à cena no Teatro
Taborda.
Os projectos deverão ser enviados à Divisão
de Apoio Juvenil da Câmara Municipal de
Lisboa até 30 de Junho.

Info: 21 79881 59/79 ou 218854190
Campo Grande n.? 27 - 10.0 E, 1749-099
Lisboa

12jul
+16jul

instituto de Ciência::;
JiJrídico-Poift:cas da FOUL
Curso de Verão de

DireiooPúblico

Sobre o tema A Reforma da Administração
Pública este curso conta com a coordenação
do professor Fausto de Quadros e está aberto
à participação de membros de Gabinetes
Ministeriais, funcionários públicos, magistra-
dos, advogados, deputados, universitários,
licenciados em Direito e por outros cursos
superiores e estudantes.

12, 2.a a 16, 6.a -Jul

Or~aniza&ão: Instituto de Ciências Jurídico-
Polltices da FDUL
Local: Auditório da FDUL.
Preço: 350 euros (com desconto de 10% para
estudantes e advogados estagiários)

FDUL e A~soClação
Portuguesa de Direito

intf.\.l.'2ctua!
Clrso de Verão
sobre Direioo da

Sociedade da
.-oom1aÇão

19.+
1
23JU

Dirigido a magistrados, advogados, solicita-
dores, dirigentes e funcionários da
Administração Pública, juristas, economistas,
gestores de empresas e estudantes de Direito
e outras ciências sociais, nacionais e
estrangeiros este curso é coordenado pelos
professores José de Oliveira Ascensão e Dário
Moura Vicente. No final do curso será atribuí-
do um certificado de frequência a todos aque-
les que se inscreverem e participarem em, pelo
menos, 80% das sessões.

19,6.' a 23, 4.a-Jul

Organização: FDUL e Associação Portuguesa
de Direito Intelectual
Preço: 300 Euros; os estudantes, nacionais e
estrangeiros, bem como os sócios da A.f'D.I.,
beneficiarão de um desconto de 10%, medi-
ante prova da sua condição
Local: FDUL

Inscrições: até 12 Jul
Tel.: 21 7984600
Info: FDUL - Dr." Maria José Abreu

02103



universidade

Tiago Miranda src:

As crianças também têm um
espaço para elas na Universi-

dade de Lisboa. Feitos à medi-
da dos n1:11.S pequenos, os dois

centros de educação infantil
têm graves dores de cresci-

mento. Os Letrinhas, tutelado
pela Associação de Estudantes

da Faculdade de Letras. tem
problemas financeiros e legais

que poderão pôr em causa o
seu funcionamento. Os

Serviços de Acção Socíalman-
têm o Infantárío e Jardim de

Infância de portas abertas,
apesar ele o apoio à ínfâncía

náo estar previsto no orça-
mento desta ínsutuicão. Cento

e vinte é o número total de
crianças que brincam na

Cidade Universitária

04105

Os Letrinhas
A creche de Letras poderá não ter via-
bilidade legal. É o que se conclui da
carta assinada pela Delegação Regional
de Educação de Lisboa (DREL), na se-
quência da vistoria realizada por esta
instituição. Em causa estão alguns me-
tros quadrados para a sala do pré-escolar
e a inexistência de outra para os mais
novos. Construído de raiz, à medida dos
mais pequenos, Os Letrinhas, Centro de
Educação Infantil (CEI) da Associação
de Estudantes (AE) da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa
(FLUL), tem lugar no Edifício Novo
desta faculdade.

A ilegalidade da creche data de
Setembro de 2003, mas a informação só
foi divulgada aos pais em Abril. Não que-
ríamos lançar o pânico, justifica Sandra
Cardoso, administradora delegada pela
Associação de Estudantes (AE) da
FLUL. Esta terá sido a situação de TU-

ptura, nas palavras de Luís Morteira, pai

de duas crianças que frequentam o CEI.
Esta opção [oi tomada de má fé, porque
tivemos conhecimento da situação numa
altura em que os nossos filhos já não ti-
nham espaço noutras creches, explica o
estudante de Geografia.

As dificuldades de diálogo entre pais
e a Direcção da AE (DAE) resultaram
num pedido de demissão da actual
administradora, Sandra Cardoso, e exis-
tem já reclamações na AE, que dizem
respeito à gestão do espaço. No entanto,
o objectivo é comum: viabilizar o funcio-
namento do CEI.

Jogar à apanhada

Foi há mais de três anos que Os
Letrinhas trocaram a antiga casa do por-
teiro (actuais instalações de Os Fazedo-
res de Letras) por um dos novos edificios
da FLUL (ver caixa). Liliana Ramos co-
municou a mudança à DREL. Enquanto
directora pedagógica, era minha obri-
gação fazê-lo, declara. Esta comunica-
ção foi feita sem o conhecimento da Di-



recção da AE (DAE) , segundo um dos
seus membros, Sofia Martins.

A DREL procedeu então a uma visto-
ria, que é normal nestas situações, como
esclarece Liliana Ramos. Foi na sequên-
cia desta vistoria, que, no início deste
ano lectivo, a DAE tomou conhecimento
da ilegalidade do CEI. O problema pren-
de-se com a sala do pré-escolar, que não
tem o espaço suficiente para os mais
crescidos. Segundo a lei, o jardim de in-
fância deve ter uma ratio de área por cri-
ança, explica Luís Sá, ex-presidente do
Conselho Fiscal da AE.

Sandra Cardoso esclarece que houve
um equívoco no processo do CEI. A lei
contempla tanto o caso de mudanças na
instalação, como a construção de um es-
paço de raiz. As novas instalações como
uma alteração do espaço, ou seja, como
se tivesse havido obras. A verdade é que
não houve obras. As novas instalações do
CEI foram construídas de raiz para o
efeito, o que requer ainda mais exigên-
cias legais a nível de espaço.

Contudo, como esclarece Luís Sá,
esta lei data de 1997, enquanto o pro-
jecto de arquitectura do novo edificio re-
monta a 1995. E, neste contexto, não
existem ilegalidades, porque, como prin-
cípio geral, não há retroactividade na
aplicação da lei, conclui Sandra Cardo-
so. Esta é também a opinião da doutora
Manuela Silva, assessora jurídica da AE.
É com este argumento que a administra-
ção de Os Letrinhas pretende convencer
a DREL sobre a viabilidade legal do CEI.
Mas as questões de ilegalidade não ficam
por aqui.

Quando eu for grande

Ao problema do pré-escolar, juntou-
se, nesta altura, o problema da creche.
Segundo a lei, devia haver duas salas pa-
ra os mais pequenos: uma para as crian-
ças entre 1 e 2 anos de idade, outra para
crianças entre os 2 e os 3. Esta legislação
já i anterior à lei de 1997 e nunca foi
cumprida pelo CEI, adianta Sofia Mar-
tins. No entender de Sandra Cardoso, a
solução poderá passar pela transforma-
ção da sala de recepção num novo espa-
ço para a creche.

Sobre a gestão do processo, Luís Sá
considera que o Ministério da Seguran-

ça Social e do Trabalho (MSST) tem sido
bastante prestável na resolução dos pro-
blemas, ao contrário da DREL, que se
tem demonstrado bastante relutante.
Luís Morteira, pai empenhado na reso-
lução do problema, sublinha que nem a
DREL nem o MSST têm a intenção de
fechar o espaço.

Quantros qperes

A creche sempre deu um prejutzo
muito grande à AE, esclarece Sofia Mar-
tins. Um maior rigor contabilistico tem
dado alguns frutos. Em 2003, o CEI deu
cerca de 26.790 euros de prejuízo, me-
nos do que em 2002 (cerca de 34.000).
A par destes esforços, têm vindo a ser
estudadas várias soluções para a viabili-
dade financeira de Os Letrinhas.

A situação ideal, nas palavras de Luís
Sá, seria transformar a creche numa Ins-
tituição Particular de Solidariedade So-
cial, que possa ter um apoio financeiro
do MSST A forma de conseguir este es-
tatuto passa por criar uma cooperativa,
mas, para isso, precisamos de cinco
cooperantes, explica.

Foi neste sentido que Sandra Cardo-
so e a DAE procuraram como parceiros
as faculdades da UL. O processo arrasta-
-se desde 2002 e, apesar de receptivos ao
projecto, os conselhos directivos nunca
chegaram à fase de contratualização.
Deste modo, a cooperativa nunca che-
gou a ser criada.

No entanto, há outras soluções. Uma
delas consiste, segundo Luís Sá, na subi-
da acentuada dos preços para pessoas
externas à UL, porque não faz sentido a
AE estar a subsidiar o público em geral.

Salva rodos

Actualmente Os Letrinhas conta com
apenas um único educador, Luís Soeiro,
duas auxiliares de educação e uma em-
pregada de limpeza. Isto porque, em
Setembro de 2003, a funcionária mais
antiga, Liliana Ramos, se demitiu.

O salário da ex-directora pedagógica
era garantido pelo subsídio do Conselho
Directivo (CD) para a creche. Aquando
da demissão da funcionária, o CD can-
celou automaticamente este apoio, ale-
gando que seria para posterior resolu-

Tudo começou em 1974
quando um grupo de alunas da
Faculdade de Letras da UL
(FLUL) se organizou e começou
a tomar conta de crianças, para
que as mães pudessem ir às
aulas. Sandra Cardoso, adminis-
tradora delegada pela Associação
de Estudantes da FLUL
(AEFLUL) para o Centro de
Educação Infantil (CEl) , recor-
da que o elevado número de
mães solteiras que havia na
altura criou um espírito de soli-
dariedade que envolveu a
Faculdade.

A criação efectiva de Os
Letrinhas deu-se em 1988, mas
s6 em 1995 é que foi atribuído o

I alvará para o funcionamento da
creche e do jardim de írífâncía.

11I"fM.C,etri'hhall ,ib!lcioílalfám XIU
antiga casa do porteiro p-!iELOL!
àctuaís ÍI),stálações do Jótnul Os
Eazedores de Letras, até à
mudança pará um dos novos
edifícios desta faculdade, em
Setembro de 2000. Neste
momento, o CEI conta com uma
lotação de 29 crianças.

O espaço do CEI foi construí-
do de raiz para Os Letrinhas:
possui duas salas, a creche para
os mais novos e o jardim de
infância para os mais velhos (a
partir dos 3 anos de idade).
Existe também uma sala para as
refeições conjuntas (trazidas de
casa ou fornecidas pelo restau-
rante O Canto das Letras da
FLUL) , uma sala de ac-olhimen-
to, onde as crianças são rece-
bidas todos os dias e que fun-
ciona também como sala de
dormir, uma casa de banho feita
à medida das crianças e um
recreio exterior.

04105



Licenciaburas
2004 - 2005

Arqueologia e História
Artes do Espectáculo
Comunicação e Cultura
Estudos Africanos
Estudos Europeus
Filosofia
Ge.Qgrilfia
História
História da Arte e Património
Linguística
Tradução
Língua e Cultura Portuguesa (Língua
Estrangeira)
Línguas e Literaturas Clássicas
Línguas e Literaturas Modernas

Estudos Alemães
Estudos Espanhóis
Estudos Franceses
Estudos Ingleses
Estudos Italianos
Estudos Portugueses
Estudos Franceses e Alemães
Estudos Franceses e Espanhóis
Estudos Franceses e Ingleses
Estudos Ingleses e Alemães
Estudos Ingleses e Espanhóis
Estudos Portugueses e Alemães
Estudos Portugueses e Espanhóis
Estudos Portugueses e Franceses
Estudos Portugueses e Ingleses
Estudos Portugueses e Italianos

pub.



ção, lembra Sofia Martins. Esta resolu-
ção nunca chegou a ter lugar, porque,
em Fevereiro, os docentes do CD demiti-
ram-se igualmente. Isso ainda vem au-
mentar o défice da creche para o ano de
2004, conclui.

Apesar dos obstáculos que o CEI tem
vindo a enfrentar, a DAE continua empe-
nhada em manter a creche. Os Letri-
nhas é um dos melhores projectos da AE
e tem uma história, comenta Sofia Mar-
tins. É um símbolo distintivo da AE e,
para além disso, presta um serviço im-
portante, acrescenta Luís Sá. Há tam-
bém uma ligação afectiva com os miúdos
e o próprio espaço, conclui. Luís Mortei-
ra concorda e afirma q~a nível peda-
gógico, os funcionários são muito bons.
Tratam as crianças como filhos. Para dar
um exemplo, acrescenta: quando pedem
para desenhar a família, o meu filho dese-
nha o pai, a mãe e um dos funcionários.

Infantário e Jardim
de Infância dos

SASUL
São noventa crianças as que todos os

anos se podem inscrever no Infantário e
Jardim de Infância dos SASUL. A priori-
dade é dada aos filhos de estudantes e
funcionários da UL, mas as vagas são
também abertas aos filhos de estudantes
e funcionários das Universidades Técni-
ca ou Nova de Lisboa e ainda do Institu-
to Politécnico de Lisboa. Isto porque se
trata de um serviço que a nível universi-
tário público em Portugal é assegurado
unicamente pela UL e pela Universidade
de Coimbra.

Útil, necessário e de qualidade, é
como Luís Fernandes, administrador dos
SASUL, qualifica a prestação do apoio à
infância, realçando, no entanto, a difi-
culdade que representa não poder in-
clui-lo na fórmula de financiamento esti-
pulada pela lei de bases de financiamen-
to do Ensino Superior (lei n." 37/2003,
de 22 de Agosto). De acordo com esta le-
gislação, a Acção Social Escolar é conce-
dida através de apoios directos, as bolsas
de estudo, e indirectos: alimentação, alo-
jamento, serviços de saúde, actividades
culturais e desportivas, outros apoios
educativos (art. 20.°), onde são incluídos
serviços de informação, reprografia,
apoio bibliográfico e material escolar, em
condições favoráveis de preço (art. 27.°).

Para Luís Fernandes, a solução mais
pacífica seria a existência de um suple-
mento para esta actividade. De outro
modo, e sabendo que é posição da univer-
sidade manter este apoio, provavelmente
terá de ser transferido para a tutela da
segurança social. Actualmente, para os
SASUL, o apoio à infância constitui um

foco de despesa elevado, nomeadamente
pelo custo que implica manter uma edu-
cadora qualificada em cada sala. Luís
Fernandes nota ainda que, apesar de tal
como em todas as áreas da acção social,
o objectivo não é o lucro, mas sim a pres-
tação de um serviço de qualidade. Finan-
ceiramente o apoio à infância é deficitá-
rio na ordem dos 50%, acrescenta.

Uma CijJesbão de espaço

Questões legais à parte, o Infantário e
Jardim de Infância dos SASUL conta,
num total de 17 funcionários, com o tra-
balho de quatro educadoras de infância,
três das quais se encontram nesta insti-
tuição praticamente desde a sua abertu-
ra, em 1975. Começando por ser uma
reivindicação das funcionárias da Can-
tina II da UL, o Jardim de Infância inte-
gra, desde o início, uma parte das insta-
lações daquele edificio. Em 1993, passou
a incluir igualmente o Infantário que
desde 1976 até então funcionava na Av.
Defensores de Chaves.

Dos nove meses aos cinco anos, cada
grupo etário ocupa uma das cinco salas
disponíveis. Nas paredes e nos corredo-
res que as dividem, a marca do tempo é
disfarçada por cores vivas e cartolinas
desenhadas pelas mãos de quem começa

a aprender a pegar nos lápis. Isabel Fon-
seca, directora desta escola, afirma que a
sua maior preocupação é a ligação à fa-
mília. Tenta, sempre que possível, in-
cluir os pais nas actividades organizadas,
como os ateliers de confecção de fatos
para as crianças, ou as aulas abertas de
música. Os pais gostam e, mesmo não
tendo tempo, inventam disponibilidade
para vir. Os passeios e visitas aos mu-
seus ou à quinta pedagógica, por exem-
plo, fazem igualmente parte do planea-
mento de actividades para as crianças.
No que toca ao material didáctico e res-
tante equipamento, Isabel Fonseca con-
sidera que tem havido sempre o necessá-
rio para um bom funcionamento da es-
cola. Tentamos não desperdiçar nada e
conservar os recursos da melhor forma
possível.

Da parte dos pais, o balanço é positi-
vo, sobretudo no que diz respeito à quali-
dade pedagógica do trabalho das edu-
cadoras. Isabel Correia, docente de Psi-
cologia no Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa, mantém o
seu filho há quatro anos nesta institui-
ção. Bastante satisfeita com a escola,
destaca a falta que faz um espaço grande
onde os miúdos pudessem correr, espe-
cialmente no Inverno. Também para
João Lima, estudante da Faculdade de
Ciências da UL, e pai de duas crianças
no Jardim de Infância desde o corrente
ano lectivo, as actividades e o trabalho
desenvolvido são óptimos, mas a nível do
espaço há coisas que poderiam ser me-
lhoradas, como por exemplo o recreio._

*com Cátia Ferreira e Tiaga Patrícia
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Evocação de 30 anos
Cerca de 1974, as vanguardas artísticas
desenvolviam-se aceleradamente. Po-
dia, então, observar-se uma grande va-
riedade de tendências, de temáticas e
de técnicas, desde os renovados modos
de representar o visível até ao mais
extremo abstraccionismo, desde o cui-
dadoso tratamento do objecto artístico
até ao mais radical conceptualismo. A
crítica jornalística, sem pretender re-
duzir as obras a etiquetas, não deixou
porém de registar a grande variedade de
manifestações vanguardistas, na sua
terminologia efémera 1 .

Nos tempos imediatos ao 25 de
Abril, os artistas e os críticos participa-
ram activamente nas Comissões Con-
sultivas, até 1977, promovendo uma fe-
cunda acção, nomeadamente na revisão
crítica dos valores nacionais - através
de numerosas retrospectivas e co-
lectivas temáticas - e na descentrali-
zação cultural. Muitas das suas propos-
tas foram-se todavia perdendo, devido à
habitual impreparação do meio político
quanto aos problemas de ordem cultur-
al. Na opinião pública, não deixaram de
ressurgir preconceitos contra o trata-
mento de temas eróticos, assim como
perante o abstraccionismo.

Alt;ernamva Zero

Ao realizar-se, ainda em 1977, a
Alternativa Zero, deu-se um passo au-
dacioso. Esta exposição, orientada pelo
crítico Ernesto de Sousa, foi impor-
tante, devido a circunstâncias de vária
ordem. Em primeiro lugar, sendo uma
realização da Secretaria de Estado da
Cultura, veio demonstrar publicamente
a abertura vanguardista do novo regime
(com David Mourão-Ferreira e Eduardo
Prado Coelho), ao fim de três anos de
indecisões oficiais; do mesmo passo,

........",.
~_",.i~

Cruzeiro Seixas La varieté en dehors d'efle même, 1974

comprovou uma nova situação de colab-
oração entre artistas vanguardistas e o
Estado, que não era tão pacífica
durante o regime anterior. Em segundo
lugar, Ernesto de Sousa conseguiu meia
centena de artistas, entre os quais,
Helena Almeida, André Gomes, Victor
Belém, Júlio Bragança, Calhau, Alberto

Carneiro, Noronha da Costa, Graça
Coutinho, Da Rocha, Lapa, Clara
Menerco, Albuquerque Mendes, Leonel
Moura, Julíão Sarmento, Vitor Pomar,
José Rodrigues, JoanaRosa, Ângelo,
Ana Vieira, João Vieira, Pires Vieira,
Pablo, Melo e Castro, Franco Alexandre,
João Miguel Fernandes Jorge, Joaquim

1 Nova Figuração, por vezes com incidências Pop (Eduardo Luís, Jorge Martins, Menez, Sá Nogueira,
Cruz Filipe. Rocha de Sousa. Abel Mendes. Sérgio Pombo, Pedra Rocha, Carlos Carteiro, Noronha da
Costa, Carlos Calvet. Nikias Skapinakis); Narrativas e Mitologias Individuais (Rodrigo. Paula Rego,
Alvaro Lapa); Nova Sátira (Henrique Manuel, Virgílio Domingues, João Abel, Henrique Ruivo, Mário
Botas, Batarda Fernandes); Erotismo Explícito (Pomar, Maria José Aguiar); Novo Fantástico e Neo-
Simbolismo (Cruzeiro Seixas, 8artolomeu Cid, Mário América, Henrique Silva, Uma de Freitas.
Guilherme Parente, Raúl Perez, António Quadros. Emília Nadal); Hiper-Realismo (Domingos Pinho.
Pedra Sobreiro); Informalismo (Cesariny, Charrua, San-Payo, Hilário); Gestualismo e Signo (Eu rico.
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Sena, Bual, Vasco Costa, Emerenciano); Letrismo e Calimoriismo (Fernando Lemos, João Vi eira);
Espaço Ambíguo (Azevedo, Vespeira); "!ova Abstracção. Estruturas Primárias, Hard-Edge, Op,
Sistematismo, Minimal e Shaped Canvas (Angelo. Zulmiro. Calbau. Artur Rosa, Nery, Nadir, Lanhas.
Fernado Cruz, Jorge Pinheiro. Quadros Ferreira. Nuno Barreto, Palolo, Joaquim Vieira, Conduto. José
Rodrigues, João Machado); Pintura-Objecto (Helena Almeida, Armando Alves); Superfície-Suporte
(Pires Vieira); Ambientes (Alberto Carneiro, Ana Vieira); Arte de Atitude (Areal, Artur Varela, Vítor
Belém. Clara Menezes, Da Rocha, Alves); Objectos Líricos e Utopismo (Bértholo, Costa Pinheiro,
Lourdes Castro); ete.



lásticas

Magalhães, Peixinho, etc.
Com esta exposição, Ernesto de

Sousa conseguiu provocar uma viragem
no discurso crítico corrente, devido à
grande quantidade de documentos e
propostas que constituíam um corpus
marcado pelas correntes conceptuais,
entendidas de modo muito lato.

MitiologiasLocais

Outra exposição com numerosos
participantes (62) foi Mitologias Locais
(Sociedade Nacional de Belas Artes,
1977), com pinturas, esculturas, cola-

texto Rui-Mário Gonçalves*

gens, desenhos, montagens e ins-
talações, constituindo um notável le-
vantamento de zonas míticas, e prece-
dendo uma temática que intensamente
se veio a desenvolver nos grandes cen-
tros internacionais, durante os anos
oitenta. Nesta problemática, deve dis-
tinguir-se entre os mitos profundos,
investigados pelo surrealismo, e os
mitos efémeros, adoptados pela Pop.

No primeiro caso, distinguiam-se
Cruzeiro Seixas, Calvet e Euríco; no se-
gundo, Emília Nadal, Nery, Rocha de
Sousa, Skapinakis, Albuquerque Men-
des, José de Guimarães, Querubin La-
pa, Virgílio Domingues, Tomás Vieira,
Guilherme Parente e Maria Gabriel.

Reinicío da polil:iica de gabi-
nete

Depois de 1977, a política de gabine-
te sobrepôs-se às acções de massas. As
comissões consultivas foram dissolvidas
definitivamente. Também se foram tor-
nando menos politizadas as acções
públicas dos artistas. As pinturas murais
políticas desapareceram e uma grande
pintura colectiva, realizada por quarenta
e oito artistas na memorável festa de la
de Junho de 1974, veio a desaparecer no
incêndio da Galeria de Belém (1981).

Entretanto, foram-se intensificando
os contactos com o estrangeiro, possibi-
litados pelo 25 de Abril. A participação
nas grandes exposições internacionais
fora de Portugal tornou-se mais assídua
do que antes de 1974. Em 1979, a
Secretaria de Estado da Cultura tomou
a iniciativa de uma interessantíssima
Bienal Internacional de Desenho que,
porém, não teve sequência.

Os mestres mais divulgados

Entre os artistas mais velhos, recla-
mados pelos novos artistas e críticos,
contam-se: Ângelo de Sousa, premiado
na Bienal de São Paulo (1975), mestre
do rigor cromático; Joaquim Rodrigo,
inventor de uma sintaxe pictural nova;
Fernando Lanhas, com o seu jansenis-
mo exemplar; Álvaro Lapa, cultor de

megafone
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.• A BANDEIRA" ÁGORAS, AGORA, ANAXÁGORAS?

mitos individuais com a sua singulari-
dade expressiva; Alberto Carneiro, es-
cultor que promoveu um conceptualis-
mo ecologístíco; Paula Rego, pintora
que trata temas transgressores das
convenções sociais e domésticas; Antó-
nio Dacosta, surrealista que, após trinta
anos sem expor nem pintar, ressurgiu
de modo surpreendente, cerca de 1983,
mantendo a sua interpretação mítica do
mundo: Parece-me que é por aqui, pela
relação que parece haver entre o conteú-
do destes [novos] quadros e o meu modo
algo mítico de olhar q mundo, que eles
encontram uma certa unidade de estilo
- uma palavra que para mim pode fe-
char o homem numa prisão (António
Dacosta, 1983).

A inauguração, em Lisboa, do Cen-
tro de Arte Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian (1983) desenca-
deou uma acção museológica que se ge-
neralizou ao resto do país e impôs junto
do grande público um novo prestígio
das obras de arte actuais. Este poderoso
instrumento cultural surgiu opor-
tunamente, numa conjuntura social
que, sem ele, tornaria mais difícil a luta
contra as arbitrariedades na selecção
dos valores estéticos e contra a me-
diocridade do gosto dominante.

Os novos ricos

Entre os parâmetros que definem a
nova conjuntura, a partir de meados
dos anos oitenta, devem ser evocados os
seguintes: o meio político passou a ne-
gar a atitude revolucionária em favor do
pluralismo liberal, ao contrário do que
fazia dez anos antes, em que chegara a
pretender criar um complexo de in-
ferioridade nos intelectuais e nos artis-
tas; o desenvolvimento do mecenato
das empresas comerciais e financeiras,
principalmente a partir das medidas
legislativas de 1986, fazendo surgir
apoios económicos privados, mas de
gosto duvidoso; a ansiedade pelo capital
estrangeiro; a multiplicação das galerias
de arte, geralmente com existência efé-
mera; a retoma do jornalismo cultural,
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Narratiividade e Decoração

Manuel Rosa, si título, 1987

porém mais noticiarista do que crítico
ou ensaístico; a vedetização dos artistas,
em função das suas cotações no merca-
do; a imposição do discurso comercial
em prejuízo do discurso estético.

Cercando a actividade criadora, esta
conjuntura levou a: valorizar as obras
através da mera assinatura do autor, re-
legando para segundo plano a sua aná-
lise estética; exagerar os sinais exterio-
res das diferenças de frequência das in-
tervenções dos artistas das diversas ge-
rações; desideologizar a vida cultural;
evidenciar a obra de arte como objecto
de luxo. Mas, se aumentaram os equívo-
cos, não diminuiram as demonstrações
da notável capacidade criadora dos
artistas, que uma crítica diversificada
foi seleccionando.

Acompanhando a actividade inter-
nacional, verificou-se nos artistas por-
tugueses um retorno à pintura e à es-
cultura, após a década de setenta, apa-
rentemente dominada pelo conceptua-
lismo. A atitude paródica de muita arte
internacionalmente mais divulgada du-
rante os anos oitenta facilitou a nova
atitude desideologizada de muitos jo-
vens artistas. Esta circunstância provo-
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José Manuel Aurélio, Natureza Morta, 1985

cou sucessos rápidos e ligeiros que, nos
meandros do mercado, trouxeram ao
público dificuldades em separar o trigo
do joio. Assim, o retorno à pintura na
bad painting, no neo-expressionismo e
na transvanguarda, procurou intensifi-
car tradições e valores regionalistas
americanos, alemães e italianos, respec-
tivamente. Pois, numerosos jovens ar-
tistas portugueses apresentaram-se co-
mo inseridos nestes movimentos regio-
nalistas, imitando as obras dos ame-
ricanos, dos alemães e dos italianos,
sem estabelecerem quaisquer relações
com tradições ou valores portugueses:
um paradoxal regionalismo alheio!

Não era isto que entretanto aconte-
cia com os prosadores, como Fernanda
Botelho, Lobo Antunes, Maria Velho da
Costa, Lídia Jorge, José Saramago, Al-
meida Faria, Mário Cláudio e outros.
Mas estes autores, na sua reflexão sobre
a Natureza, a História e os próprios ritos
e mitos de Portugal, cultivaram uma
expressão que, mais do que com a dos
neo-expressionistas dos anos oitenta
(exceptuando o que há de ilustrativo
em Paula Rego, Graça Morais e Ilda
David) , se encontrou com a dos neofi-
gurativos dos anos sessenta e setenta,
como Rodrigo, a mesma Paula Rego,
René Bérthold, Costa Pinheiro, Sá No-
gueira, Bartolomeu Cid; também com
os humoristas João Abel Manta, Virgílio
Domingues, Henrique Manuel e Hen-
rique Ruivo; e com aqueles que apare-
ceram na importante exposição colectí-
va Mitologias Locais (SNBA, 1977) que,
aliás, juntou artistas plásticos, escri-
tores, actores e músicos.

Nesta intensificação ou reencontro
das artes plásticas com as artes narrati-
vas, deve referir-se o desenvolvimento
da banda desenhada. A imaginação ju-
venil manifestou-se aí, juntamente com
a sua batalha por um novo gosto no mo-
do de vestir, nas artes decorativas e na
anulação dos modos tradicionais de
conceber exposições de obras de arte,
em favor da instalação.

Entre os jovens ilustradores, revela-
ram-se Carlos Marques, Fernanda Fra-
gateiro, João Fonte Santa e José Eduar-
do Rocha. Na instalação, amadurece-
ram as propostas de José Nuno da Câ-
mara Pereira, Sebastião Resende, Alber-
to Carneiro, José Barrias, Xana, Pedro
Portugal, João Paulo Feliciano, Leonel
Moura, Ana Vieira, Pedro Proença e
Cabrita Reis. Na joelharia, Cristina
Filipe, Maria Teresa Milheiro, Pedro
Cruz e Luís Moreira vieram, na sequên-
cia de Kukas, trazer à mais típica arte
do ornato uma modernidade viva.

As artes decorativas, ao receberem
um cuidadoso tratamento por parte dos
jovens, no seu combate por um novo
gosto, geraram obras expressivas nos
domínios de maior riqueza tradicional:
a cerâmica e a tapeçaria.

Na cerâmica distinguiram-se Paulo
Óscar, com as suas cerâmicas não pin-
tadas nem vidradas; EIsa Gonçalves,
com as suas orientalistas escritas abs-
tractas; João Carqueijeira, Mário Cas-
tanheira, Paulo Reis e Florbela Silva,
devendo manter-se a referência à acti-
vidade de um artista mais velho, Que-



rubim Lapa, que permaneceu o grande
mestre desta modalidade.

Na tapeçaria, a execução industrial
continuou com grande nível na Fábrica
de Tapeçarias de Portalegre. Mas a in-
tervenção directa nos materiais, seguin-
do o exemplo de Gisela Santi, foi de-
senvolvido por um número crescente
de mulheres, de modo muito inventivo,
chegando a conceber tapeçarias escul-
tóricas. Entre as recém-chegadas, des-
tacam-se Maria Altiva Martins e Teresa
Segurado, pela técnica original e pela
sua relação telúrica com o mundo natu-
ral português.

Outras presenças: os escultores
Pedro Croft, Rui Sanches, Rui Chafes,
Manuel Rosa; os pintores Pedro Cala-
pez, Joaquim Bravo, Pires Vieira, Rocha
da Silva, Ivo, Pedro Proença e, entre os
mais velhos, Rodrigo e Dacosta.

Em busca dos valores seguros

A partir de 1981, a Secção
Portuguesa da Associação Internacional
de Críticos de Arte indigitou anual-
mente alguns artistas para serem ofi-
cialmente consagrados pela Secretaria
de Estado da Cultura: Costa Pinheiro,
Joaquim Rodrigo, António Dacosta,
Júlio Resende, Alberto Carneiro, An-

tónio Serra, Álvaro Lapa, Jorge Martins,
Malangatana, .Nikias Skapinakis, Ana
Vieira, Cabrita Reis, etc.

Em 1986, A Fundação Gulbenkian
realizou a sua III Exposição, que atri-
buiu prémios aos seguintes artistas:
Ângelo (pintura), Zulmiro (escultura),
Jorge Martins (desenho), Sérgio Eloy
(fotografia), Gil Teixeira Lopes (gravu-
ra), Cão Pestana (video) e José Nuno da
Câmara Pereira (instalação).

Considerada globalmente, a melhor
arte portuguesa dos anos oitenta tem
algumas características salientáveis: a
permanência da tendência para o liris-
mo; a persistência das obras que respei-
tam a pureza das intenções, dos proces-
sos e dos materiais; e a convicção de
que o ritual (substituíndo o mito), o
gesto (substituindo a forma dura) e o
tempo (a substituir o espaço) promo-
vem, de facto, o progresso, malgrado as
desconfianças manifestadas pelo pós-
modernismo. Mas é o tipo de progresso
interiorizado, como é próprio da arte,
centrado no tempo, que é transcendên-
cia pura. Com um empenho poético
cada vez mais afirmado, os informalis-
tas, depois de temporalizarem o Espaço,
temporalizaram o próprio Tempo.

O informalismo, através do seu
duplo desenvolvimento técnico, maté-

rico (Manuel Batista) e gestual (Euri-
co), espacializou-se no primeiro caso,
de um modo decorativista que corre-
sponde à auto-reflexividade estética do
código utilizado em suaves colagens, e,
no segundo caso, depurou-se num ri-
tual revelador dos dados rítmicos in-
conscientes. As pinturas de Baptista e
Eurico, assim como as de Ângelo e de
Jorge Martins, não propõem tipos ou
exemplos de existência ou de experiên-
cia, mas predispõem o fruidor a viver
mais lucidamente, intensamente e efi-
cazmente a própria experiência. Instau-
raram uma comunicabilidade inter-
subjectiva, em busca do que esteve an-
tes das convenções. Em Angelo, a pura
excitação da rotina, guarda avançada do
cérebro; em Jorge Martins, o lugar da
fosforescência, antes do estabelecimen-
to das coordenadas espácio-temporais;
em Baptista, o sentido do telúrico; em
Eurico, o impulso vital. Procuram as
origens. Recusam as particularidades,
as arbitrariedades e os caprichos. As
suas pinturas tentam possibilitar a
apreensão despreconceituada do Kos-
mos, no sentido antigo desta palavra
grega, que significava simultaneamente
Universo, Ordem e Ornamento .•

*professor da FLUL e crítico de arte
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vres pensadores, que deturparam a His-
tória de Portugal. (...) Para cumprirmos
dignamente o nosso destino, sejâmos por-
tugueses, estudemos seriamente a nossa
literatura, a nossa Arte, e pratiquemos
com sinceridade, sem divergências, a
nossa Religião. Trabalhemos com afinco
e paixão, para mostrar ao mundo o
Portugal verdadeiro, o que foi talhado pe-
la espada dos nossos Reis, e não o que
saiu disforme dos moldes da Revolução
Francesa.

Estes representantes do legitimismo
estudantil faziam questão de apresentar
uma coluna do jornal onde expunham os
princípios defendidos pelo partido sobre
o qual reconheciam os mesmos ideais.
Como foi expresso anteriormente, luta-
vam por uma monarquia orgânica, tradi-
cionalista e antiparlamentar. Nessa mo-
narquia, distinguir-se-ia uma tendência
concentradora, onde o rei adquiria um
papel de total destaque, do mesmo modo
que privilegiava a tendência descentralí-
zadora, reconhecendo poderes no senti-

~

Agoras, agora,
Anaxágoras?
texto Conceição Ramos-Lopes

+ MEMORIA DA IMPRENSA ESTUDANTIL E ACADÉMICA ARTIGO 09

Querendo transmitir o seu ideal, os estu-
dantes legitimistas encontraram no jor-
nal A Bandeira o seu grito de revolta pe-
rante a agitação política vigente na épo-
ca. A mensagem expressa no jornal inse-
re-se claramente no movimento político-
social de orientação nacionalista, antili-
beral, antiparlamentar e monárquico,
que teve a designação de Integralismo
Lusitano. Surgido como corrente política
em 1914, só dois anos mais tarde se viria
a constituir em organização, embora o
seu programa datasse de muito antes. O
assassínio de Sidónio Pais, o fracasso da
Monarquia do Norte, a divisão provocada
pelo problema sucessório de D. Manuel
lI, e, sobretudo, a morte de António Sar-
dinha, que fora a figura cimeira do Inte-
gralismo Lusitano, levaram à dissolução
do movimento em 1933. Desta forma,
apesar de nenhum dos artigos escritos
nos dois únicos exemplares do jornal nos
darem essa informação, podemos con-
cluir que A Bandeira surgiu na fase final
do movimento integralista.
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O presente periódico é dirigido aos
estudantes legitimistas, sendo também
seu objectivo cativar todos os portugue-
ses que comungam connosco nas mesmas
ideias. Essencialmente o grupo legítí-
mista era bastante restrito, de carácter
elitista, procurando apenas membros
que defendessem os seus ideais: uma
monarquia orgânica, tradicionalista e
antiparlamen tar.

Apesar de ser um jornal de carácter
marcadamente político não deixa de
abordar temáticas de diversa ordem.
Exemplo disso são as secções dedicadas
ao desporto, à arte e à literatura.

No segundo exemplar do periódico é
visível a intenção dos artigos da folha de
rosto. Têm como objectivo principal con-
duzir os seus leitores a um momento re-
flexivo acerca da situação política do país
e também de incentivo à acção renova-
dora, como se pode constatar no seguin-
te excerto: A Mocidade de hoje, não blas-
fema, não vitupera a realeza e já não se
deixa influenciar pelas doutrinas dos li-

Ahl, esta herança mourisca
de azeitona e patanlsca.

Sinto-me como se tivesse aterrado em
um planeta outro, que não os mais
próximos no (nosso) sistema solar: terá
sido Tím Burton e a sua ficção The
Planet ofthe Apes (1968)?, ou terá sido
o compacto-súmula de conferências
Maharaji na FLUL? Ou, talvez, a inter-
pretação de Competência para Amar,
da vocalista dos Clã, falando de uma
época pós-moderna de cansaço, lassi-
dão, em que os afectos cederam o lugar
à mera repetição - falando do amor, de
amar-se. E Ovídio que não se cruzou
comigo nessa trip intergaláctica, para
me ceder os direitos de autor da sua
Arte de Amar, que eu apresentaria co-
mo de minha autoria a uma dessas edi-
toras que não responderam dentro-de-
um-prazo-aceitável aos meus pacotes
postais CTT de Portugal.

Sou nauta, ou nave? E onde ficaste
tu, que te não enxergo? Meu compa-



do do desenvolvimento às empresas, cor-
porações, graus corporativos superiores,
tudo em prol de uma nação desenvolvi-
da economicamente. Esta vertente des-
centralizadora reflectia-se sobre: a
família, a paróquia, o município, a pro-
víncia, a assembleia nacional, e as várias
representações institucionais. No as-
pecto judicial a organização do país es-
tabelecia-se pelas bases, partindo do tri-
bunal singular até ao Conselho Superior
da Magistratura. Essencialmente, a
acção legitimista procurava o desen-
volvimento cultural da Nação e a defesa
da Religião Tradicional Católica,
Apostólica, Romana (...) - Glória a Deus
nas alturas e paz na Terra aos Homens
de boa vontade.

A voz de A Bandeira agia em defesa
de um estado uno e indissolúvel, como
ficou expresso na seguinte afirmação: A
Ditadura tem um inimigo, um inimigo
só, mas poderosíssimo. Os partidos são
uma farsa com meia dúzia de figu-
rantes .•

A Bandeira

nheiro "de route" (é mais chique do que
dizer-se "de viagem"), coleccionador de
binóculos de (ex-)exploradores do
Séc.xrx e de bússolas mais sextantes, e
sempre tão desnorteado. lA culpa é dos
coleccionadores e vendedores de Arte.]
Onde estás?, em que rota, em que
"route", que não capto O teu sinal. Afi-
nal, em que troço do caminho navegá-
mos par a par? Nautas, nave, navegan-
tesoNada será como dantes. Rememoro
Um destroço de uma embalagem-nave
de condoms branca, com a inscrição
Harmony: uma espécie de hóstia meta-
forizada, a lembrar-me o meu pecado
aos pés da cama. Dos lençóis. Navegan-
te, eu, desgarrada, de outros sóis. Uma
metáfora. Esbranquiçada, como dizem
que era ou foi a luz que em Ouríque,
dizem, envolveu Afonso Henriques. As
trips são íntemporaís. Eu perdi-me nu-
ma Era que não era a minha - era outra,
de nós dois Um só, quais champôs. Qual
de nós pôs em marcha a nave da dis-
sidência, accionou o controlo remoto da
viagem sem retorno? Meu companheiro.

I
I
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Semanário de Estudantes Legitimistas

texto Paula Leal e Ricardo Presumido (CRIHOFL)

Dois em um. Quem és tu, que te .pão
reconheço? Tão longe' e$toU. Em um
planeta outro, de um sistema solar
alheio ao nosso. Assístemarízada estou, e
oiço sírenes pelas ruas de Bagdade. Ou
serão, ainda, rescaldos da ficção de
Burton? Ó Pai dos desbussolados, revela-
Te a mim. Que envolto em uma auréola
branca Tu cumpras a profecia, ó Pai.
Sírenes em Bagdade. Estílháçádas luzes
esbranquíçadas. Sôbolos Rios de
Babilôma há salgueiros chorantes, de
naves e navegantes. E as águas do Tigre
e do Eufrates tingiram as minhas vestes
(brancas) de sangue tinto. Ou sou eu,
que desfeito o dois-em-um te sangro em
mim no lugar do peito. Um feito. E eu
que fiz? Embarquei em Ourique. Um
OVNI deixou suas marcas na ala dos
namorados. Para me reavivar a memória
de que não devo embarcar em naves. Se
até vamos ter o Metro(politano de
Lisboa) a ir até Alfornelos e à Amadora...
E uma hóstia metaforizada jazendo
Harmony aos pés da cama entre os
lençóis. Que pecado. E há Setúbal, e o

Sado. Que engraçado: é esta herança
mourísca de azeitona e patanísca que
me enbranquece o olhar. Onde estás tu
meu herói, que te não alcança o mirar?
Salgueiros. Acído acetilsalicílico. Vou
tomar uma aspirina. Ou estrícnína,
Penicilina. Ó Curíe,

E para quê. os ríos de Babílónía, se
temos os de Paulo Coelho? Para mais,
temos de investir em termos de contac-
tos mais próximos com a América
Latina, até a DOM QUIXOTE já o per-
cebeu. E para quê os salgueiros e os
chorões, se temos os gritos nos estádios
do EURO 2004 a plenos pulmões? Por
quê tantos porquês?, se até o túnel do
Marquês vai aguardar os resultados de
um inquérito de impacte ambíental or-
denado por Bruxelas. Agora é que são
elas. Como é que eu saio deste túnel,
sem uma luz (esbranquiçada) ao fundo
do dito? Bonito. E creio que está tudo
dito. Metáfora, ânfora, desforra. Porra.
Fora eu o Pai dos desbussolados e não
deixaria ninguém de fora. Entre o Sei-
xal e a Amora.•
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Carta
em fio
Não pensava confessar-me, mas agora
que morreste sinto-me culpado, e tanto
mais que não hájuiz para este caso; ape-
nas eu, réu e juiz. Lembras-te, se é que
tens memória e há memória nesse lugar,
se houver tal lugar e se o habitas neste
momento em que te escrevo, lembras-te
como nos conhecemos? Não fomos apre-
sentados. Apenas eu te fui apresentado,
uma vez quejá te conhecia. Já não podes
perguntar-me como; aliás, talvez o
saibas, se é que há sabedoria nesse lugar
que talvez exista e onde talvez estejas.
Mas eu próprio quero lembrar-me e es-
crever para mim mesmo (pois esta carta
é para mim só) da nossa primeira e única
noite. Deixei todos os meus sinais lá
atrás, naquele passado que já não podia
recuperar senão pela memória, tal como
agora, tal como todos os passados, e vim
para ti como um leito nu onde pudesses

14115I-

texto FSL

encon-
trar re-
pouso e
abrigo. E con-
tudo, ou por teres
sempre preferido a
sabedoria aos conheci-
mentos, ou porque os meus
olhos já não comunicavam nada
que se parecesse com o que entendias
por amor, encontraste sinais por toda a
parte, decifraste o que nem sequer de-
cidira manifestar. Não sabes como me
assustou esse teu ingénuo poder, que
então julguei, erradamente, ser pers-
picácia. Sem nos despirmos, trocámos o

afecto pos-
sível entre dois desconhecidos, ou me-
lhor, três - porque o que nos uniu foi um
vigor quase autonómo e maligno que até
então não era claro. Em nós se revelou,



nessa
noite,

uma escurís-
sima trindade.

Não devíamos ser vis-
tos juntos, mas fomos a sítios que

pouco se prestavam aos propósitos que
me atribuíam e às justificações que apre-
sentavas. Nós, seres imponentes neste
mundo, eu convencendo-me disso e tu
nem sequer o pressentindo, ali estáva-

mos, não como efémeros
residentes mas como
alguém que se esqueça da
morte. Frequentávamos,
apesar de me poderem
ver e mais tarde inter-
rogar, lugares pouco ou
nada secretos. Ou talvez
fossem os mais seguros.
Duvido que encontrasse
alguém às onze da manhã
na cafetaria do CCB, ou a

meio da tarde na Real
Fábrica (ainda que a Sede

fique logo ali ao pé), ou
naquela tasca mal iluminada

em Santa Apolónia, cujo nome
já não lembro. Duvido que

encontrasse alguém ou que
alguém me encontrasse, ou a ti. O

que não me posso perdoar é que
nunca tenha somado a coragem neces-
sária para te contar como soubera de ti,
qual o interesse inicial, em que esperá-
vamos (eu e outros) que te tornasses
porque, afinal, foi essa desonestidade tão
franca e conveniente o motivo da tua
morte. E, apesar disso, e porque já não
consigo libertar-me da insaciedade nem
do vício de acumular objectos e influên-
cias, digo a mim mesmo, num incom-
preensível gesto de verdade (mas para
quê a verdade se tudo para mim faz sen-
tido?), que não quero sentir-me respon-
sável pela tua morte, e muito menos cul-
pado pelo homicídio em si, porque afinal
foste tu que recusaste a possibili-

avesliruzes
.• CARTA EM FIO .• NO CANTO DE UMA MELODIA ILUMI-

NADA PELA + O AMANTE CHINÊS DE MARGUERITE
DURAS" A PERTINÊNCIA INARREDÃVEL DA

AMPULHETA .• TRÊS TRÊS TRÊS" LABITINTO

dade que as minhas mãos, por intermé-
dio de outras ou noutras apoiadas, te
estendiam a todas as horas, sobretudo
na cama, ou talvez excepto na cama,
onde te ofereci o que não deveria querer
dar-te... enfim, que não podia querer
dar-te.

Não sabes quanto te odeio por ape-
nas te teres deixado seduzir pelo que eu
não poderia continuar a oferecer-te.
Poderias ter tido a inteligência de agir
como eu agira quando foi a minha vez.
Odeio-te ainda mais por teres não sei o
quê, que nunca conheci, que te man-
teve, apesar de tudo, no teu altar que
desconheço, eu que me julgava experi-
ente em fanatismos menores. Não pen-
sava confessar-me e não me confessei a
ninguém porque já não vives, não há
lugar além deste, e isso conforta-me
mais do que todos os teus anjos porque
sei que a morte já não vai demorar mui-
to. Sei-o porque é esse o favor que elegi
para me fazer a mim mesmo, eu que de-
vo favores e outros bens a alguns, entre
os quais quem furtou a esse teu deus o
prazer fino, diria mesmo diabólico, de
não te dar a morte senão após um lento
martírio. Fora Eu o deus adorado no teu
altar, o único objectivo das tuas acções, o
Fim radioso e excelso para que tendesse
toda a tua vida, e Eu próprio te daria
esse fim, e tu mo darias, e a tua morta-
lha seria o meu ridículo avental e a
minha o sangue do teu sacrificio a correr
em fio como a Luz que me guia .•
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No canto de uma melodia iluminada pela
luz de uma vela. Num extremo. Travo o
extremo no silêncio solene de uma agonia
de silêncio último. Agora, como então,
apaixonemo-nos porque nada nos garante o
estarmos vivos. Querer certezas disto é a
certeza de errar a vida toda.

Que não exista mais nada que nos una
que não seja isso. Nem amizade, nem com-
panheirismo, nem o desígnio qualquer de
um vício de corpo e terra, nem o temor da
partilha de um futuro comum, nem um
pensamento, nem uma palavra, nem o
amor, nem sequer um riso comum.

Apenas esta vela selada numa redoma.
Não perdurará. A combustão do que sobre-
vive é apenas o sabermos isso, e para ambos
isso bastar, e não ser o tempo bastardo de
rasar o ódio de tanto desejar. Permanecere-
mos para sempre educados, contidos, adul-
terados naquilo que fomos.

Um riso póstumo. Sou tão ridícula
agora como então. Tempestades sobre uma
terra fria. Sobre o desconforto de uma lua
certa. O não saber explicar a anestesia em
que me tenho, o emergir para sufocar, feri-
das de uma vida inteira que toda a gente
tem ... tudo isto ... Tudo isto e mais. Mais do
que a vida, mais do que a morte, mais do
que a sorte: a consciência acerada de sen-

16117

texto Tatiana Faia

tir e saber nisto vida. O não ser indigente ao
esgar velado do endoidecer. O ser gente
para toda a gente e não ser gente em lugar
nenhum. O poder ser-se gentio ou gentil ou
indigente ou indiferente quando se está
bem e não para se parecer bem. O cerne da
questão, the very bottom as they say, é que
são as paixões a mover-nos. Nada mais
existe para além de paixão e movimento.

No frio da noite cinzenta paira sobre
mim o tecto da minha escuridão. Dores
excruciantes, acutilantes, febris da anemia.
Seja. Seja eu (tão eu) nesse instante. Então
fico. O instante extremo que a vela denun-
cia de solidão.

A pedra fria no caminho foi tantas vezes
pontapeada que agora se acredita com-
bustível de multidões.

À porta batem ventos de tempestade. O
ser-se gente não é eterno. Os ventos tam-
bém não. Se a tempestade perecer amanhã
a ilha não deixará de ser ilha. A lua desa-
pareceu na fúria das marés. O dia seguinte
trouxe-me o entardecer descansado de vida
a cessar de se debater. Deixo quem foi na
cave. Numa curva sobre si. Num choro ani-
malesco sem alma.

Como se pode ser tão inútil. Como se
pode ser tão mesquinho. Como se pode ser
gente? •



texto Conceição Ramos-Lopes

o amante chinês
de Marguerite Duras
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A pertinência
inarredável1da tampu he a
Alegam eles com mármore cristalizado na postura filosófica,
Lá do alto da sua experiência com diferentes emissões absorventes,
A loucura quotidiana de que o tempo passa depressa,
Quando passamos a ver os nossos brinquedos de infância cobertos com cotão,
Progressivamente mais afastados do nosso poder de limpeza.
Cá eu nego isso pontualmente,
E até ponho os meus dentes no fogo por essa responsabilidade.
Não, impresso negativamente nas vossas bagagens cognitivas,
Eu nego isso, não lhe vejo completa verdade.
Como sim?
Às vezes jazo em decomposição reversível aquosa,

Dentro duma banheira com espuma rosa,
Da fantasia quando a química tem a interpretação infantil,

Com uma atitude fleumática que não consegue esconder,
A cunha do objectivo da cefalização,

Observando carruagens de carga a talhar os carris com estalo metálico,
Encarcerando sem limpar a boca à ética,
Pessoas que foram obrigadas a aprender o contorcionismo conformista do urbanismo.
Como sim, como pode ser isso?
Ocasionalmente aproximo-me com chapéu de turista,

Fóbico mas sem filtro nas perversões,
Do balão amoniótico onde dorme o meu eu criança ampliada.

Deitado na cama depois duma jornada cheia de cargas de ombro,
Com uma apatia de íris drenada,

Sentindo em linha de montagem o teimoso fulgor,
Da observação das placas celestes projectadas pelas minhas meninges,

Qual tectonismo da vertigem de âmbar preto,
Onde estão epitáfios gravados com o rasto estreladamente fervido dos cometas,

Língua queimada por brasas das condições cósmicas,
E o que é exasperantemente negro é a impressão de tudo em águas de tédio parado!

Mexe-te tempo, passa depressa!
Não aguento muito mais nesta esquina onde chove,

Com os braços carregados duma bomba frágil chamada espera,
Sim, eu sei que ela não pode cair no chão,
Mas ao menos deixa-me empurrar os teus sacos de areia imóveis,
Antes que o meu interior se congregue todo também em areia.

O pó das praias sempre me soube à dormência amarela das secas ...

texto Guilherme Rodrigues
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Atres
Atres

três

texto marta dias /ourenço

o que aconteceu foi que os meus pés tocaram
na água sem chegarem fundo, o que aconte-
ceu foi que os meus pés ficaram na água sem
tocarem no chão, os dedos pequeninos brin-
caram um pouco e ficaram à espera das ondas
pequeninas que viessem.
devagar

e outro dia, parecia debaixo d'água, no outro
dia, as horas pararam numa fotografia, quando
eu não tinha horas, e tu disseste três palavras
três horas nos meus ouvidos
três vezes abraçado a mim, como quando uma
nuvem cruza outra, nas correntezas do vento,
e se misturam
apenas o tempo de ouvir essas três palavras
com a tua bochecha contra o meu peito, e o
vento da tua voz a aragem a entrar como um
fiozinho de água clara no meu corpo, pelos
veios soçobrados da carne, a benzer, a espantar
os outros sons com outro som
ondas pequeninas e quase salgadas, sem que

eu chorasse
uma canção que tu cantaste, baixinho
três dias tristes de seguida, abraçado contra
mim
como uma concha
uma espécie de pele
com um bafo quente a desfazer-se em gotas
d'água nela
orvalho
, e eu só te quis dar a mão
pôr outra na tua cabeça e sossegar-te
e que chovesse
que chovesse por três horas
, via o tempo todo
e ecoava nas paredes
tudo
religião e humidade, numa idade calma ...

um lugar abafado da floresta em que as flores
nascem sem ninguém as regar e crescem só
com a luz do sol
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