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informados das
mudanças das marés.
Comecemos, desde já,
por tomar consciência
de que esta Faculdade,
a NOSSA Faculdade,
está a mudar.
Rapidamente em alguns
cursos, quase
imperceptivelmente
noutros. Convém agora
que saibamos
interpretar e distinguir
as formas que vemos
num horizonte nem
sempre límpido.
Neste jornal vamos
tentar, por um lado,
acompanhar e clarificar
as dúvidas que possam

surgir aos que se vão
apercebendo das
mudanças. Por outro
lado, queremos dar
conta dos processos e
das consequências das
mesmas.
Queremos, também, a
vossa colaboraçao.
Queremos saber o que
vocês querem saber,
queremos dar a
conhecer o que vocês
sabem. Queremos
mostrar a vida da
Faculdade de Letras de
Lisboa e mostrar-vos de
que modo vocês podem
ter um papel activo
nela.

EDITORIAL

lVI~OlI03

o ano lectivo que
temos pela frente
prepara grandes
mudanças. Aulas,

~regimes de avaliação,
professores, currículos,
programas,
semestralização,
questoes pedagógicas,
propinas, estágios ...
ondas de um mar

. agitado, onde
constantemente
tentamos não nos
afundar. E a melhor
maneira de nos manter-
mos à tona é estarmos
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A proposta apre-sentada na Senado
da Universidade de Lisboa foi aprovada
com 73 votos a favor e 49 contra.

A luta contra as propinas continua, nóo
consideramos que a aplicação desta
proposta constituaa solução desejada pelos
estudantes, mas é um meio para que muitos
estudantes não sejam obrigados a deixar os
estudos pela impossibilidade de pagar as
propinas que lhessão exigidas.

Desta forma, afirmamos que:

1. Não é de forma alguma o aceitar o
aumento das propinas;
2. Nãoé desistir,com resignação, desta luta
que já tem trêsanos;
3. Não é virar as costas às dificuldades que
todos osdias sentimosna Faculdade e entre
osco!egas;
4. Não significa que a luta dos estudantes
tenha chegado ao fim sem atingir o seu 1o
objectivo: a revogação da lei
das propinas;

~--ad
propinas, possibilitando novas condições
para prossecução dos estudospor parte dos
esrudcntes:
5. Continuamos a exigir a revogação da lei
das propinas e a exigir uma mudança de
fundo na actual Política Educativa;
6. Exigimos um Ensino Superior melhor!
Queíemos que os estudantes sejam parte

. activa neste processo.

A D.AE.

PROPOSTA APROVADA NO SENADO DA UL

Propõe-sea seguinte afectação das verbas
provenientes do pagamento das propinas:

10 Seja criado um incentivo a atribuir
anualmente a cada aluno que tenha
aproveitamento escolar, no valor de:

Assim reafirmamos
que:

nº de cadeiras em que
incentivo= __ o_D_te_Vi_e---,ap,-''/i_O_Vl_'El=-.Ç8_- o_a)__ X propina paga

nº de cadeiras em que
esteve inscrito a)

..

. .
a) no caso deste n2 ultrapassar a totaUdade das cadeírasdo anoIectívo

considera-se apenas um n2 Igual ao da totalidade
1. Esta proposta visa
unicamente o modo de
afectação das verbasque já
entraram na Universidade, 2 anos após a
aplicação da lei;
2. Sempre que haja condições para o não
pagamento das propinas será esta a
posição a tomar;
3. Os alunos que não pagaram propinas
referentes ao ano 92/93 não as paguem,
uma vez que se parece confirmar a
ausência de sanções a aplicar a estes
estudantes.
4. Visa sobretudo colmatar os efeitos
perversos derivados do pagamento das

20 No âmbito de cada Faculdade, o
remanescente das verbas provenientes do
pagamento das propinas seja efectuado
como se segue:

1..-35% seja destinado à constituição
de um fundo, a ser gerido pelos Serviços

Sociais da UL, destinado a ocorrer a
situações de dificuldade financeira dos

alunos; os Serviços Sociais deverão
apresentar ao Senado da UL um
regulamento de utilização deste fundo.

2. 30%, sejaentregue à Associação de
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Estudantes, consignaao ao
desenvolvimento da
qualidade de ensino e apoio
ao sucesso ecuconvc.

3,30%, seja oestlncdo
à Faculdade, Cabe ao
Conselho Pedagógico
decidir sobre a
afectação desta verba,

4, 5%, seja destinado
às despesas de
administração,

3° A atribuição de verbas
previstas nos números 2 e 3
do 2° ponto desta proposta,
a partir do quarto ano, fica
dependente da aprovação

•.pelo Senado da UL, do
relatório de contas da sua
execução no ano anterior,
A partir do ano lectivo 93/94,
as verbas do ponto 1deixam
de existire são afectadas ao
ponto 3 (destinadas à
Faculdade).

No dia 21 de Outubro
de 1994, na Faculdade de
Medicina, as Faculdades
que subscreveram deram
uma conferência de
imprensa com as seguintes
explicações:

INTRODUÇÃO

O Senado da
Universidade de Lisboa
(U.L.)aprovou, no dia 20 de
Outubro, uma proposta
subscrita pelas
Associações de Estudantes
da U.LPara afectação da
verba das propinas. Esta

proposta, m anexo, prevê
a eneçée de um lneentíve
fincnceiro c ribuircada
etune, releelcncce eem Q

seu sucasse adücQfhiO. O
restante montante será
aplicado nas Faculdades
(excepto uma percentagem
das vsrccs das propinas de
92/93, destinades à Acção
Socioll. quer pelo Conselho
Pedagógico, quer pelas
Associações de Estudantes,
para a melhoria das
condições de ensino,

AP;OPOSTA

••



englobadas e da grande
sensibilidade que estas
possuempara as carências
que afectam os estudantes
do EnsinoSuperior.

.Administração:5%do
remanescenteseráatribuido
para despesas de
administração,assegurando
o bom funcionamento que
a aplicação desta proposta

• 4

exige.
A atribuição de verbas

às Faculdades e AAEE, a
partir do ano lectivo de 95/
96, fica dependente da
aprovação pelo Senado da
ULdo relatóriode contas da
sua execução no ano ante-
rior.Estabelece-seassimum
mecanismo de fiscalização
saudável pela boa gestão
destasverbas.

A ElABORAÇÃO

Apropostaaprovada
é umaaperfeiçoamentode
uma primeira,redigida em
junho, e que a partir de
então foi trabalhada pelas
AAEE,Professorese pela
Reitoria, na tentativa de
alcançar umapropostade
consenso dentro da
Universidade.

Tal acabou por
acontecer, tal como o
Senado o demonstrou,
existindo três propostas na
mesa: a proposta subscrita
pelosalunos,outraproposta
que era apenas uma
alteração de cálculo e uma
outra que consignava o

- ...

dinheiro à construção de
uma residência.A proposta
de uma construção de uma
residênciaapenas teve um
voto, tendo os restantes
membros apoiado
propostas de natureza
semelhante.A proposta dos
alunosfoi aprovada com 2/
3 dos votos, de alunos,
professorese funcionários.

A aplicação desta
propostaestá dependente
de um parecer da
Procuradoria Geral da

VN~SITAS
CUSI~ENSIS

CONCLUSÃO

Todos os alunos serão
beneficiados por esta
proposta, mesmo aqueles
que estão isentos do
pagamento de propinas,
que apesar de não
receberem um incentivo
directo, usufruirão das
medidas adoptadas pelas
Faculdadese AAEE.

A aprovação desta
proposta traduz um
reconhecimento da
Universidade de que o
aumento do custo do
ensino trazido pelas
propinasveioa dificultara

frequênciadoensinosupe-
rior e a piorar as
possibilidadesde sucesso
~c:!uc::fvo.

~ste leconhecjmento
vem ao encontro das
guestéeslevantadaspelos

si danf s desde o iníc'o
do processo d
regulamentação das
pfolOinas. Pr fende-s
atenuar os efeitos
negativos trazidos pela
aplicação da lei das
proDinas,salientandoque
a primeira causa de
insucesso educativo é a
falta de apoio e o elevado
custo de frequência do
ensino.

Desde que a lei das
propinas foi publicaada, a
Universidadetem sido alvo
de secessivos cortes
orçamentais, diminuindo a
sua capacidade de
formação. Consideramos
uma contradição serem os
estudantes a custear o
EnsinoSuperiore , serem as
propinasque irãopossibilitar
a promoção do sucesso
educativo.

Esta forma de
afectação das propinas
não implicaumamudança
na contestação dos
estudantescontraa Leidas
Propinase contra a semi-
privatização a que as
Universidades têm sido
sujeitas. Continuamos a
exigir a Revogaçãoda Lei
das Propinas.

~----~-------I
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10 Encontro de Imprensa
Universitária

o 1o Encontro de
Imprensa Universitária,
preparado pela primeira
vez por um E.N.D.A, contou
com uma grande
representatividade de
AE.'s. Após a apreciação
do estudo geral deste
sector associativo, redigiu-
se uma moção, a
apresentar em plenário ao
próximo E.N.D.A
extraordinário, que
pretende reivindicar a
regulamentação da lei 33/

~ 87 de apoio à imprensa
universitária.

Constatou-se, no
debate, que a inexistência
de apoio à imprensa
associativa é a causa das
dificuldades,

essencialmente
económicas, que
impedem o seu
desenvolvimento/
qualidade e periodicidade.

Conclui-se ser
indispensável a
::;gLJamentaçao da lei 33/
87 para a imprensa
universitária passe a usufruir
de subsídiosdestinados a
promover cursos de
formaçao profissional (em
jornalismo, fotojornalismo,
paginaçaoe
maquetagem) e a udquirir
material informático,
impressão e distribuiçao.

Propôs-setempo de
antena na rádio e na
televisão, bem como
isenções fiscais (porte
pago). Propôs-setambém,
a criaçao de uma rede

infcrmética nacicnal entre
todas as AE.'s e, ainda,
encontros regionais para o
intercânbio de informação.

Em suma, verificou-se
que o actual estado de
coisas na imprensa
ossoc'ctlvo só se vai alterar
se se criar um estatuto
próoro para a imprensa
universitária para que,
deste modo, beneficie de
apoios especiais.

Serão, portanto, muitos
os benefícios que as AE.'s
irão extrair se a lei das
associações de estudantes
for regulamentada. Resta
dizer que a AE. de Letras
foi uma das muitas a
subscrever esta moção, e
que votará a favor no
plenário do próximo
E.N.D.A.

"

Joana Silveira

. .

AR.G.Á: ç~,~vocada~
para o passado dia 30 de
Novembro não se realizou
por falta 'de quorum, pelo,
que a D.A.E.decidiu . ,
marcar uma R.G.A.

:,OrçJi:t]qriã"parci9P'róXimo
iiici"-~~:13deDezembro;_
3~feira: p'-"eiãs)6h, no

.: •••. :.... .,_ .• ,.; .. ',:~: •... .J _

Anfit~tr~J., ._ c~, . .

Entretanto, porque é
urgenfe refeCti~e tomar
posiçôes faéê aos ,,.
probl{:)rnasque o nosso
,·ensinü+CifravesSQ,.fica aqui
"à ordem 'de trobolhos:"

I I~---------------------------"_-_'_- -J
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,t"'±Df't;g;:l'IJ! ng: 'B"f.'p.fl:,l3.fi, iH·rl:d::~.
'T#"''"l t;......;: rn-~~-!- I' for.rf"!TI I:J:rr;...p..q.:hJ:.f'4""" . :ç~'i;I
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Saídas profissionais:
A questão esquecida
Biénio: Que futuro?

Esrornosa tirarcursosnão
vocacionados para boas e
ampias saídas profissionais.
Esteé a verdcde e ninguém
a desconhece, desde os
orgãos de gestão até aos
olur.cs do primeiroano.

Quem sente mais "na
pele" este problema são os
finalistas,confrontados com
mestradosde valorcada vez
ma is duvid oso. pós-
graduações pouco ou nada
conhecidas, desde os cur-
rículo até ao simplesnome
das mesmas, e o quase
inevitável biénio

p' ',' ,..,' '

profissionalizante que
canaliza mais de 90% das
vontades (ou necessidades)
dos finalistas.

Coioca-se, desde que o
biénio existe, a questão da
sua funcionalidade e
eficácia, enquanto curso
com duração de 2anos,em
que só no segundo os
estagiários são
remunerados. Há quem
advogue a sua redução
para apenas 1 ano. No
entanto, isto implicaria
inevitavelmente a perda do
estatuto de estagiários
licenciados, uma vez qque
teria de ser incorporado na
licenciatura, restringindo
ainda mais o leque de

opcões orofissionais- '
existentese transformando
definitivamente esta
faculdade numa "estufa de
proressores'.Será ISTO o que
sequer?

Enquantoestruturabienal
que é, o biénio é alvo de
duras e justificados críticas
por parte dos que o
frequentem:o fossoexistente
entre o primeiro e segundo
anos, faltando ao primeiroo
necessáriocarácter orótlco
e profissionalizantecom que
os estagiários se deparam
nosegundoano. O segundo
ano peca por um segundo
fosso:aquele que severifica
entre a realidade das
escolas e as teorias dos

(contínua)

-problema; por sicriado, comiSsõeSâêéstagiários';i,~s
para ÇJsDirecçôesdósprimeiro e segundo
Regionaisde Educação e oncs dobiéhio.· ._,
para asCoordenadoras 'Para Já~vai haver:' -
das áreas eoucctvos. A Assembleia Geral de-

- - -

_Talcomo sucedeu no rnobllzoçôo está a serjáCurso,.nôedifíci~do
ano lectivo passado, este posta em prática e são _Can'-po Grande-15de
ano, osestagiáriosda váriasas medidas tomadas "Dezembro; às 13horas;.
nossctocuídodstãrr, visto _e atomar{desdea;·,'·'··"'·' . concentração-nacional;!'
as suasremunerações declaraçãodeprotesto a "d&eStagiári05 em'fíêrih!,
sofrerem um 'anexar aos contratos - _aoM.E. -15 de __-._
·~~a~~~~Z~íuSto;'.~~~~~i~g~8:i;,'":~~~~~~~,J"ii
.do índice rernonerotóro impugnaçãodo " ",.,'••'.,Justiça.J5de '-"-,i,.;· ••.........•.•
·120 (correspondente.à vencirnenfo>até aF···········':'-:Dezem~o:às~J~':~~~~é;~,i~i.
categoria de licenciado) audiências pedidas ó - '". HÁ QUEESTARALERTA!::··,·
para o índice80 (a ser ProcuradoriaGeral da '.HÁ-QUELUTARPELOS--
opücocc poro protesscses. RepÚblica,·àC9mjssãQ,':;;-:,;,:~SP$ ~DIREITOS~"'HÁ
não licenciados). Este Parlamentorde Direitos, . ,QUEIMPEDIRA c,c'-~:,:

escândaloestájóa atingir Liberdadese.Garantias.,do:, .'·DE~RADAÇÂO"' .
os estagiáriosde todo o A.R,e à Provedoilodo . .DAQUALlDADEDO-
país,O M,E,remete o Justiça,e a constituição de ENSINO!· -

Estagiários de Letras:
Licenciados ou não?

,

I I------------



mudanças venham piorar (ou mesmo destruir)o que precisa de
ser melhorado. Fala-se em não remunerar os estagiários, em
transformá-los em "secretórios" dos orientadores das escolas, sem
darem aulas a turmas próprias, mas às dos orientadores, numa
periodicidade irregular (isto é, quando ao orientador não lhe
apetecer dar aula! ...), num género de estágio semelhante aos
realizados nas EscolasSuperioresde Educação ou pelos colegas
de Direito.

A política do M.E.é de secretismo. Ninguém sabe o que virá.
Sabemos que não deve ser nada de bom, porque não está a ser
respeitada a autonomia universitáriae das faculdades, e estão a
serainda rncls denegridos a profissão de professore a educação.

Perguntamos à Dra. Manuela FerreiroLeite:que professores
quer nas escolas? Que qualidade quer dar ao ensino?
Continuamos à espera de respostas.Até lá... reinam o silêncio e
a surdez.

1------------------------

orientadores cc
faculdade, que
parecem estar Icnçe
do que se vive
realmente ncs
escolas.

Compete aos
orgãos da faculdade
a tarefa de proceder
às alterações e
melhorias
necessárias, mas
também aos
professores e alunos
cabe a função de,
conjunta e
cooperativa mente,
reflectir sobre as

• necessidades e
mudanças que
poderão ser
concretizadas. Para
que valha realmente
a pena ser professor.

Compete
também ao Ministério
da Educação
colaborar com a
Universidade e a
Faculdade, no
sentido de melhorar o
que ainda existe.

A questão que se
coloca é, então,
esta: o que é que o
ME quer que exista?
Sabe-se já que a
estrutura existente
não é a que mais lhe
convém. É
dispendiosa, dizem.
Há que poupar. Por
isso, dirá o M.E., há
que mudar. Mas
receia-se que as



gaiarosovos.ou chocá-los... dascaldeirasde aquecimento
Há também um grupo de e. no verco. por não existir

E frangos e frangas. que. sistemade ventilcção.
xíste em Lisboa um Ih O " leuos" oorosentindo serem- es s po ,

edifício.que tocos julgam. ao insuficientes as horas de galináceos, dentro das salas
vê-lopor fora. serumbeiíssimo "choco" obrigatórias. vão de choco, sãodo melhorque
"aviário".Estásituadoperto do chocar por conta própria na há.
Campo Gíande,à direitapara enorme e silenciosa sala - A Estão (d)eficientemente
quem sobe na direcção do CACAREJOTECA.Checam. ali. atarrachados ao chão e
hospitalde SantaMaria.Deixa- à sombrade toda a sabedoria navegam num mar de tacos
separatráso Hortado Campo do choco (ou de choque!). em anarquia.rozsndo lembrar
Gíande, a piramidal Torredo exposta por todo o lado em a célebre Armada Invencível
Tomboe ali estáele.em sábia prateleirasenvidraçadas,onde no momento da derrota.
pedra construido e. por cintilam os reflexos de Apesar dos poleiros não
desleixoignoranteruindo. perguntas como: "Quem estarem lá muito dentro das

É. efectivamente. um somos?!". ou "Para onde normas da CE.. o ambiente.
edifícionotável.Aviáriopara os iremos. depois de sairmos esse.é óptimo paraa postura:
que o vêem de fora, mas daqui?!". o silêncio.a calma. o color. a
galinheiropara a criação que Devido à escassez de humanidade, o bolore até a
dentro dele vai chocando o frangos de raça neste chuva por vezes...OOH! Que
seufuturo. galinheiro. os frangotes são maravilha!!

A bicharada de plumagem alvo da contemplação. mais De duasem duashoras.as
multicor esvoaça por entre ou menosdiscreta.(Maispara salas recebem novos
imensassalase corredoresem menos!). por parte das ocupantes. Saemuns.entram
liberdade semi-condicional. abundantesfrangas.Algumas outros, mas o cenário. ess~.
Desdeque saíramda casca. chegam mesmo a desejar continua o mesmode há uma
háunsanitos.já passaramem seremcomidas por eles com tralhade anos.
todosos testesde qualidade. molho e tudo (masoquismos Como todo o aviárioque se
escapando com vida à dúzia canibalistas!).Imaginam-seno preze. este galinheiro tem.
de exames primários. espeto. assando lentamente. também. uma sala dos
preparatóriose secundários. rodeadasde brasaspor todos comedouros.Estaencontra-se

A população deste os lados. só porque uma (por razões de segurança)
galinheiro tem. no entanto. penugem mais escura afastada do edifícioprincipal.
algode curioso.Quemláentra espreitou por cima da Quando chega a horade dar
constata que só se vêem plumagem mais arejada de ao bico. todo o efectivo do
galinhas. galinhas e mais um dosfrangotes. galinhalesfomeadoesvoaçao
galinhas. Tudo tronqulnhos Contudo. lá andam todos mais rápido que pode para a
boooaaas... (como o milho!!). felizese contentes.gozandoa dita sala. pois se não o fizer
Deambulam esbeltas pelos eterna utopia de terem arrisca-se a uma espera"de
corredores.debicandocom os entrado no belíssimo"Aviário vinteminutos.ouvindoumcoo-
olhos.aqui e ali. unsquantos Clássico".Durantetodo o ciclo certo tocado em dó maior
frangotes. que são lá no de choco. a bicharada parda pelos "Popo-Ocos".que vão
galinheirocomo milho-reinum é posta à prova das mais dando horas.
milheiral. diversasformas.A principalé a Como. supostamente.se

Pormaisincrívelque pareça. resistênciaao calor. Tantono trata da saladoscomedouros
neste ambiente Invernocomo noVerão.fazem de um aviáriode dozeestrelas.
demograficamente favorável sauna nas salas de "choco" tudo é servidoem série.com o
aosmachos.aindaháaqueles sobreaquecidas: no Inverno. característico atendimento
frangos. que não sabem se devido a uma má regulação personalizado. do tipo: "É
num futuro próximo hão-de I~---------

-. .



•

sempr'àviar !!!".
Estasala de engorda tem,

apesar de tudo, uma acústica
invejável. Elevaao máximo da
emplificeç:::o teces cs ceccéís
co converses inter-çc!ir.é:cecs,
troca das enquanto se vão
levando ao bico unsgrãozinhos
de ração 'Xau-Xau".

Depoisdo papint-.ede ecoo
um estar mais ou menos
atafulhado de hidratos de
carbono, mais ou menos
radioactivos, os galináceos
saem para a rua e são logo
postos à prova com mais um
desafio. Têm de controlar as
náuseas que sentem ao
contemplarem o
"Magnifiquissíssimo" edifício
(uma vénia!), situado em frente.. ,
a sala dos comedouros, e
onde os não menos
"Magnifiquissíssimos" reitores
(outra vénia!) rettorronzom.

Depois de terem passado
com êxito a prova diária da
engordada e da desengorda,
os "asas negras" regressamao
"Royaume des Volailles",
entregues às suas atribuladas
digestões.

Mas o "Complexo
Empresarial-ACapoeira" não é
apenas osfrangos e asfrangos
que por lá arrastam asasas,de
manhã à noite. Há também
todo um "resto" que o faz
funcionar num ritmo mais ou
menos aceitável.

A limpeza do complexo é da
responsabilidade de um
enxame de limpadoras de
uma empresa contratada para
o efeito: "A Serwslimpa". Toda
a actividade é controlada por
umas quantas encarregadas,
calmas e humanissíssimas,que
destribuem amicalmente uns

quantos berros e umas
auantas injustiças peles suas
subordinadas. Obrigam a
"pretoco" a limpar tudo e mais
clçurnc coisa, Gt& mesmo o
que já esteve G brilhGr.

Existem também
empregadas internas,passam
o dia todo a passear uns
corrinnos de ccmpras
carregados de cadernos azuis,
onde é registado diariamente
tudo o que se passa (de
interessante) nas salas de
choco. Nos seus curtos
mrervoíos(de duas horas!),elas
esboçam alguns debates de
grande interessenoclonol. do
tipo: "Então?!A filha da Ofélia .
sempre chegou a casar com
o filho do moleiro que dizem
que era maricas?!". Deixando,
entretanto,que intrusosentrem
dentro do complexo nas suas
barbas e roubem a torto e a
direito,noscorredores que lhes
estão atribuídos.

Subindo na hierarquia dos
nobilíssimos funcionários da
"GrandeCasada Galinhança",
consegue ver-seuns"galos de
crista" e umas "galinhas
poedeiras", passarada velha e
sábia, convivendo
discretamente no meio dos
frangose das frangas. Sãoeles
que liderama frangalhada nas
horas de choco, registando
nas suassábiasmentes toda e
qualquer cacarejação da
assistência e, espalhando
pelos quatro cantos das salas
as sábias sementes que
acabam por germinar sobre o
que resta dos tacos em
avançado estado de
decomposição.

Paralelo ao método de
choco habitualmente usado

por todos os galinhossauros,
existe também o método
sucedâneo para aprofundar o
choco. Paraadquiri-lo basta ir
a uma da três salas
(actualmente azuis),onde são
produzidos e expelidos,
diariamente, por uma
maquinaria de reprodução,
milhares de ovos A4, bern
cozidinhos.Estesovosnão têm
qualquer sabor. nem dão, tão
pouco, para fazer ornoietes.
mas apesar disso vendem-se
como o caraças! Efazem uma
terrívelconcorrência aos ovos
"Kinder",que sevendem noutra
sala, na filialda multinacional-
"Arco-Iris".

Esta capoeira tem, no
entanto, osdiascontados. Não
por causa da reforma do
"choco", (que já é mais
desejada que o D.Sebastião!),
mas sim, porque o galinheiro
tende para a Torredo Tombo.
Não quer dizer que tenha
apenas uma tendência
qualquer...Querdizer,sim,que
tem queda mesmo. Que vai
mesmo tombar. Umdia destes,
as fendas das paredes vão
abrir tanto, tanto, tanto, que
nem mesmo os engenheiros
peregrinos, que visitam
preocupados o galinheiro,vão
conseguir evitar que toda a
passarada irrequieta "bata a
asa em busca de novos
horizontes", esgueirando-se
pelasfendas e passando pelos
"buracos ornementais", que
então já houver.

Na melhor das hipóteses,
pode prever-seque se um dos
aviões,que ali passam a rozor.
se descuida um pouquinho,
poderá aterrar dentro do
edifício, sem nada deitar

I~-----------



Porqueé que escolheram uma
quinta alentejana para rodar
"TheHouseOf Spirits"??
Não era preciso ir tão longe ...

abaixo. bastando para tal
"fazer-se" aos corredores.
entrando por uma "fendinha" e
travar com a ajuda das
abundantes teias de aranha.

Bem!! Enquanto a Faculdade
de Letras de Lisboa. (Die Last

Révérence!). não é
considerada património
mundial. (como a Torre de
Pisa). só resta fazer uma
advertência:

CUIDEM-SEGALINÁCEOS!!!
Nota.final:

ALEXF.
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Desporto em Letras

Quem o conhece?

Sabias que Letras tem equipas de
basquetebol (feminino e masculino),

futebol 5 (fem, e masc.), voleibol (fem. e
mosc.)?

Sabias que podes jogar ténis-de-mesa, a
qualquer hora, no Pavilhão Novo, e que,

para tal, só precisas de um parceiro?
Sabias que Letras é campeã regional

universitária de Futebol 5 feminino? E que
a equipa feminina de basquetebol é

vice-campeã regional?
É verdade.

O desporto em Letras é isto e muito mais
e, no entanto, são muitos os estudantes

que nao o conhecem. E, na realidade, é
tão simples. Se gostas de praticar uma
modalidade regularmente, ou apenas

por recreação, também tu podes fazer
• N'

parte desta equipa. Se pensas que nao
aguentas os treinos, ou que eles são só
para os 'borres' no desporto, pensas mal.
Para praticares desporto em Letras
apenas tens de ter força de vontade e
gosto pela prática. Se reúnes estas
"condições", então é só escolheres a
modalidade que gostavas de praticar,
dirigires-te à Secção Desportiva, que fica
no Bar Novo, e fazeres a tua inscrição.
Quer seja pelo gosto da competição ou
apenas pelo prazer de manutenção,
vem participar na vida académica da
tua Faculdade de maneira sadia.

Para mais informações (horários,
instalações, etc.) dirige-te à Secção
Desportiva ou consulta o placard lá
afixado.

João Silva

9
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Promoç30 válida para Jovens universitários de 18 a 30 anos. que abram uma Conta
Sono Jovem entre 14 de Novembro e 31 de Dezembro aos balcOes do Banco Pinto &
Sono Mayor e também aos balcOes volantes instalados nas Faculdades. Ao prêmio
Faculdade apenas poceráo concorrer alunos das Faculdades designadas. NJ prérmc
final poderão concorrer alunos de qualquer Faculdade. No sorteio da promocêc
Faculdades. só serão aDibuldos prémios às contas com saldo mlnlmo de 30 mil
escudos ~ data de apuramento dos concorrentes. No sorteio da promoção final. só
serêo atnbuldos prêmios as contas com satdo mlrrimo de 50 mil escudos ~ data de
apuramento dos concorrentes. Sorteia da promoç30 Faculdades a reatizar·se no dia 10
de Janeiro de 1995. SortetO da promocác final a reanzar-se no dia 31 de Mar(:o de
1995. O Regulamento desta prorrccáo, aprovado pelo Governo CIVil de Usboa.
encontra-se à ctspoucac nos stands e em todos os cescões do Banco.

Não deixes escapar! Seés universitário
e tens entre 18 e 30 anos, abre uma
Conta Sotto Jovem na tua Faculdade*
ou aos balcões do Banco, em Novem-
bro e Dezembro. Podes ganhar uma
das 1O Super Bolsas para viagens, no
valor de 300 mil escudos cada. E, se
abrires a tua Conta, aqui na Faculdade,
podes ganhar ainda uma Bolsa Extra
para material diverso, no valor de 50
mil escudos. Há 3 Bolsas por Facul-
dade! Mas se já tens a tua Conta Sotto
Jovem, traz um amigo para abrir uma
Conta e assim podes concorrer ao
serte'e das 10 Super Bolsas!__---"""-----~~~r-·Faculdades contempladas: USBOA - I.S.C.T.E.. F.E.U.N.. I.S.l. Fac.
Ciencias Técn .• I.S.E.G .• Univ. Luslada. ~RTO - F.E.U.P1F. Eng. U.P.. Univ,
Luslada.. Fac. Letras .. I. S. Educação. EVORA - Univ, evora. CpIMBRA-
- Ass. I'<:ad .. Fac. Econ.lFac. Matemática. BRAGA e GUIMARAES - Univ.
Minho. VlLAREAL-U.TAD. COVlLHÃ- U.B.1. VlSEU-lnst.Pol.

I
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Preenche, destaca e envia, em envelope que não precisa
de selo para: BANCO PINTO & SOTTO MAYOR
Remessa Livre n° \1009 - \032 LISBOA CODEX

o Sim, estou interessado em receber grátis a bolsa-brinde
da Conta Sotto Jovem.

Nome

Morada

Localidade Cód. Postal BANCO PINTO&: SOTTO MAYOR
Telefone PARA QUEM LEVA O SEU DINHEIRO A SERIO



Em Dezembro de 1993, a
AEFLULpromoveu com as
EdiçõesColibri,a Federação
Nacional de Pofessores
(FENPROF)e o Sindicato
Nacional do Ensir]oSuperior
(SNESUP), a edição e
lançamento de A Voz
Fagueira de Oan Tímor,livro
que recolhe peosia do
respeitado autor leste-
timorense Fernando Silvan.
(veja-se Os Fazedores de
Letras,# 4, pp. 16-17; jornal
Expresso, # 1109 Caderno
Cartaz, p. 20; jornal Público,
# 1373, última página,
#1390, o. 35). .

Estelivro chegou a vários
lugares em Portugal conti-
nental, Açores, Madeira,
PALOPS,Brasil, Galiza, EUA,
índia, Austrália, Timor Leste,
Macau,lndonésia ...

Entre as pessoas que
ajudaram o livro a viajar
estão osseguintesartistasou
pensadores: António Lopes
Jr., Germano de Almeida,
João Ubaldo Ribeiro, José
Craveirinha, Luis Honwana,
Maria Conceiçaõ Lima, Mia
Couto, Pepetela, RuiDuarte
de Carvalho, Vasco Cabral,
Alda do Espírito Santo, Rui
Veloso, Noom Chomsky.

Algumas semanas depois
do lançamneto do livro,que

, Lisboo, 00. Assembleio da (estudantes, professores ou reuniu diversas e relevantes li)

ACERCA DE ESTUDANTES
• LETRAS. nMOR LESTE

A Associação de Estudantes
da Faculdade de Letrasda
Universidade de Lisboa
(AEFLUL)é um caso raro no
panorama associativo
académico, porque desde
há cinco anos que vem
assumindo gestos
significativos relacionados
com Timor Leste. Isto é, a
AEFLUL manifestou-se
publicamente (havendo o
empenho de todas as
diferentes direcções
associativas que cumpriram
mandato, de 1989/90 para
cá) antes de o Massacre de
Santa Cruz e sequentes
pronunciamentos term tido
lugar.

AFIRMAR O POVO,
A CULTURA. A TERRA

Quando o meio
.rcooérruco lisboeta estava
alheado de Timor Leste
realizou-se, em Dezembro
de 1990, conjuntamente
com a Fundação
AustronésiaBorjada Costa e
o grupo artístico maubere
Kdadalak, uma semana cul-
tural cujo programa oferecia
qualidade e variedade. A
realização de tal iniciativa
constou em África, na
Europa, em Timor Leste... (
por Exemplo, C.F. AAVV:
Timor Leste - Factos e
Documentos, vol. 1, p. 78,

fl~ltimm~m

República, 1991; Jornal
África, # 178, pp. centrais;
revista Escola - Informação,
# 73, p. 29.)

Depois, encontraram-se
formas de difundir
informação a portugueses e .
a estrangeiros (houve
materiais preparados para a
AEFLULe para a Associação
Académica de Lisboa- AAL,
que chegaram aos cinco
continentes e ao interior de
TimorLeste).

Após o massacre de Santa
Cruz (Novembro de 1991),
contribuiu-se para criar e
fazer agir uma plataforma
inter-Associaçõesestudantis:
o Movimento de Estudantes
Universitários pelos Direitos
Humanos (MEUDH),o qual fez
algumas coisa úteis (uma
acção na Holanda,
campanha publicitárianos
media, acções de rua, etc.),
mas teve pouco fôlego -
durou apenas um ano ...

Mais tarde, entre várias
coisas assumidas e
realizadas pela AEFLUL -
quase sempre sem
publlcídode ou sem alardes
- mencionamos o apoio a
iniciativas de várias
entidades ou de indivíduos
relacionados com
organizações sociais
diversas, assim como a
efectivação de alguns
contactos ou envios de
materiais dirigidos ao meio
académico brasileiro

investigadores).

OFERECER PRODUTO CUL·
ruRAL FERRAMENTA PARAA
SOBERANIA LOCAL

, I



-._--~--_._----------------------~"I

organizações portuguesas e leste timorenses,
Fernando Silvan faleceu. A título póstumo,
outorgaram-lhe a Grã Cruzda Ordem do Infante.
É caso para dizer que os estudantes de Letras
actuaram em tempo devido.

Já no ano lectivo de 94/95, a AEFLULapoiou a
ediçaõ de Timor Leste - Um Povo, Uma Pátria,
livroque reúne textosde Xanana Gusmão e que
recentemente apareceu no mercado com a
chancela das edições Colibri.

FAZERFUTURO. DE QUE MODO?

Mas o passado, passado é. O que releva
registaré que um organismo social - nestecaso,
a AEFLUL- agindo no seuespaço próprio, no seu
meio natural de actividade - neste caso, o
académico - encontrou formas de divulgar Timor
Lestee de tentar afirmá-lo, tentou afirmar Timor
Lesteatravés de actividades transmissoras de
conteúdos apreciáveis e desprovidas de
primarismos.

Aspecto importante: a AEFLULabsteve-se de
por aí fazer ou emitir juízos que lhe não
competem, não tem bases para formular nem
é positivo fazer - por exemplo: que leste-
timorense é "bom" ou é "mau" na Resistência, .
qual será(eventualmente) "o legítjmo", "o único",
"o melhor", "o máximo", representante da
Resistênciaou do povo, etc. - e, ainda, a AEFLUL
relacionou-se com diferentes sectores político-
sociaisda população leste-timorense residente
em Portugalsem se sentirobrigada a "optar" por
algum ou "apadrinhar" um deles.

De facto, na questão Timor Leste, a postura
de um organismo social como é uma A.E.não
tem por que ser do mesmo tipo que o da
assumida por qualquer partido político ou por
qualquer pequeno grupo particular de
solidariedade eventualmente sectarizado.

Ademais, quanto a desavenças entre as
personalidades e entre os sectores integrantes
da Resistênciaa Leste-Timorense, diga-se que
processosde afastamento e aproximação entre
resisten1esleste-timorensesdesencontrados não

é nada que não tenha sucedido
anteriormente (tendo sidoou não as suas
anteriores fricções do conhecimento
público) - razão bastante para os
"estrangeiros" em relação a Timor, (i.e.,
os não timorenses)guardarmos discrição
e evitarmos lançar ou desmesurar
determinados juízos.

Há questões, na sociedade e política
leste-timorense, que só aos naturais de
Timor Leste respeitam ...

AGIR: MUDANÇA, CONTINUIDADE? .. ,<' I

Na actualidade, quando a questão
de Timor Leste parece estar a entrar
numa nova fase - e constatando que o
movimento associativo português, "por
si mesmo", nunca foi nem está em
condições de ser uma alavanca
verdadeiramente relevante para a
resolução do caso - importa pensarmos
de que modo é que uma Faculdaçie de
Letras e as pessoas a ela ligadas
poderão ser úteis:

- Será produzindo estudos diversos?

Eart Timar- L.t it b. Fr •• 1
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- Seráprestando serviços
educativosà diáspora Leste-
Timorense?

- Serácontinuando com
iniciativas de difusão de
materiais políticos e/ou
culturais?

- Será sensibilizando
entidades e organizações
estrangeiras?

- Será descobrindo e
concretizando formas de
apoio aos leste-timorenses
no interiorda ilha?

- Será estabelecendo
programasde trabalho para
o médio prazo?Que tipo de
programas? Com quem?

Em consciência,
consideramos que se
alguma coisa de
interessante se fez na (ou
partir da) FLUL- contudo o
realizado é insuficiente;
especialmente se
pensarmos na função e na
"dimensão" da FLUL e ,
ainda, na complexidade e
variedade das redes
relacionais (tanto as
nacionais como as
internacionais) de que a
Faculdade é parte.

Istoé, torna-se necessário
considerar três planos
distintos:o das actividades
ou atitudes de indivíduos
(particulares); o das
actividades ou atitudes de
organizações (A.E. ou
Sindicatos); o das
actividades ou atitudes da
Faculdade de Letras -
InstituiçãoUniverstária.

••

Na FLULhouve - enT!"9
estudantes, mas também
entre professores e outros
funcionários-sinaisde algum
interesse por Ilmor Leste.
Porém,olhando para a FLUL
na suanatureza institucional
e finalidades da Escola de
Humanidades, observa-se
que o espaço TimorLesteé
pequeno ou nulo nos cur-
riculo, determinados
departamentos não estão
preparados para, nem·
parecem suficientemente
interessados em, dar
cobertura à realização de
trabalhos sobre Timor Leste
ou o seu contexto regional,
não se estabeleceram
formas sustentadas e
regulares de elaborar
materiais produtos
intelectuais- que ajudem a
afirmar Timor Leste no seu
contexto regional (Região
Ásia-Pacífico), nem se
encontraram formas de
interacção imediata ou
mediatamente úteis aos
leste-timorenses da
Diáspora,etc.

Conforme a nossaprópria
perspectiva, importa (ou
importaria...):

1. Não nos fixarmos
demasiado na poeira ou
clarões mdiáticos do
presentee recordarmoseste
facto - o "Povo de Timor
Leste" não é apenas uns

quantoscorte-vezespolíticos
que os rnectc croiecrorn.
Elehá os gL.;ef~::helrosmL.;ito
deficientemenTecrmodos e
muito cef!c:sr.terr.ente
municiados, eie há os
estudantes ag'-..:erridos,ele
há os rel!giosos sofridos,
assim como 'crnbérn há
uma camada
(~e!ativamer:te;.nbor.c. há
uma larga população
campesina aramente
mencionada e há uma
Diáspora vivendo
dificuldades quotidianas.

2. Terbem claro que a
FLULdeve ser um espaço
aberto e disposto para a
comunicação com todos os
leste-timorenses
independentemente do
sectorsocialou políticoleste-
timorense com quê
eventualmenteseidentifique
cada qual.

3. Que uma Faculdade
de Letras,além de contribuir
para contrariar o
abafamento da questão da
autodeterminação de Timor
Leste, soubesse actuar
visando o médio e o longo
prazos desenvovendo
actividadesde produção de
materiais académicos que
lhe são próprias e numa
base interdisciplinar ou
pluridisciplinar.A produção
académica portuguesa
relevante para o futuro de
TimorLestee para um futuro
relacionamento entre ele e
Portugalé deverasescassa.

ArturOliveira
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E Setembro! Afixam-se as pautas dos'
candidatos ao Ensino~uperior.

Entre as légrimcs e chores. olhcres
angustiados e ilusões desfeitas, ouvem-se a
espaços exclamações exuberantes de
alguns - Entrei!
Deixa-se de ser incógnito, transpôs-se a
barreira para um "mundo novo'. A sorte
bafejou-te apesar de tanta troca e baldrcca.
Olhares de inveja e de incredulidade,
pensamentos indecifráveis, onde ninguém
acredita no mérito, pois ultimamente é mesmo
um totoloto.
Não interessa se se concorre para Electrónica e
se entrou em Mecânica, se se opta por
Produção Animal e se calhou em ArtesGráficas,
se era a primeira se a quinta opção, se queria ir

.•.para Faro e colocaram-me na Beira Interior. A
única certeza e a mais ambicionada é - Entrei!
Mas onde estão os sonhosde serpolícia (até dá
para rir),bombeiro, piloto ou médico, onde está
o curso que ambicionávamos, a carreira que
estávamos construindo, para a qual me esforcei
e que a famnia dizia ter jeito e os professores
vocação?
Freud tinha razão, nem dono sou da minha
vontade e Kant continua a hão responder a
quem sou nem para onde vou.
Vocação, esta tendência natural para uma
profissão, comprovada com uma entrevista e
a elaboração de uma bateria de testes, no 9°
ano de escolaridade, realizados por uma
senhora bonacheirona, mas que agora me
apercebo ,da sua inutilidade.
Como é que alguém sededica a um curso para
o qual não tem disposição nem atracção?
Pressõessociais? Tentarganhar algum dinheiro?
Vai experimentar? Ou quê?
Hoje vive-se demasiado depressa. não temos
tempo para pensar. é o pega ou larga. e por
isso é raro v~r-se "the right mano in the right
place". Basta Ir a uma qualquer repartição
pública. onde pensar é proibido, tal é o rigor da
hierarquia e onde o funcionário de maus modos
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nos atende e executa o pedido a contra-gosto.
A Universidade, como 'parte integrante do
sistema, falha na tarefa de seleccionar. pois
seleccionar é também orientar os mais aptos
dum grupo para determinada tarefa. não
conseguido, ainda hoje. transitar duma
educação de elites para uma educação de
massas. pelo que se assiste unicamente por
parte dos concorrentes, vulgo alunos, à busca
do canudo.
Há quem opte por tentar mudar de curso,
reconhecendo aposteiíoriestar no local errado,
pois tal como o P.e Vaz Pinto afirma (Forum
Estudante nO76), a Universidade é hoje como
um hospital onde as pessoas têm que estar. É
um frete, já para não falar na folha de
presenças.
Temos que acreditar no futuro e. embora
algumas ideias europeias tardem a chegar
(recomendações da União Europeia - reunião
de Siena/ 1990). já começam a ter defensores
e. para referir alguém na crista da onda.
solidarizo-me com Daniel Sampaio (Inventem-
se Novos Pais,pág. 227) onde afirma que "(...)
há-de chegar o dia em que todas as escolas
tenham aulas abertas e que se possa estar
livremente a aprender de acordo com os seus
interesses(...)",dar assim algum sentido à vida.
Construir pelo prazer de construir. isto sim. é
vocação.

Paulo Arsénio
História
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Com o fim do verão,
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lugar onde passar boa parte
do ano. Desse vasto conjunto
de géneros animais,
desrcccrncs aquele que nos
afecta directamente e sobre
o qual vamos escrever
algumas linhas neste número
do 'Fozedores de l.etrcs'.

Todos os anos a mesma
história, centenas de criaturas
organizadas em 'varas',
pisam ordinariamenfe as
lages sagradas da nossa
Faculdade. Apesar da sua
insignificância, os veteranos
(seres superiores e dotados de
infinita sabedoria), notam tão
ignorante presença e
ironicamente interrogam-se
sobre: - O que são? - De
onde vêm? - Porque aqui
estão?
(Respostas possíveis) São ...
"feios porcos e maus" vêm ...
de diversos 'chiqueiros" do
país, e ... estão aqui porque
sofrem de "caloirombrose" e
querem recuperar de tão
desprezível doença.

A terapia inicia-se logo à
chegada, prolangando-se
até à semana do coloro.
altura em que as criaturas são
submetidas a um exame final.
. Vamos então recordar as

caloirices de 94/95:
A manhâ chuvosa do dia 3

de Novembro, não impediu a
realização do ritual
académico dos Letras de
Lisboa. Assim, o dia começou
com a recolha das criaturas.
Nas salas de aulas, nos
corredores, etc, alguns

veteranos iniciaram uma
implacável "caça ao caloiro",
conduzindo-os de seguida ao
salão de beleza de
faculdade, onde uma equipa
de conceituados artistas
estéticos os caracterizavam
para as cerimónias da tarde.

Após alguns passos de
dança, a "bicharada" foi
ievada para o i'estébulo".
Come "com fome ninguém
canta" (provérbio popuiar), e
tendo em conta que poderia
ser necessário cantar, nada

melhor que uma refeição
"made in cantina velha".

A tarde como vem sendo
hábito nos últimos anos, foi
preenchida com o tribunal de
praxe. No anfiteatro 1,
algumas centenas de caloiros
observavam expectantes as
encenações dos veteranos,
recordando certamente os
bizarros incidentes que
anualmente ocorrem durante
as praxes académicas em
algumas universidades.
Porém, com o decorrer das
"inocentes bnncodelros'.
puderam constatar que na
nossa Faculdade impera o
civismo e a ética, e que a
praxe mais não é que uma
maneira de integrar os

recém-chegaaos no
ambiente acaaémico da
casa.

as madrinhas e assinados os
diplomas, a cerimónia entra
na última fase: :) baptismo.
p..bençecoos ccrn as
sagradas águas do nosso
lago, a caloirada é dada
como recupercco. mas
infelizmente G doença é
contagiosa, oelo que, para o
ano há mais trabalho
terapêutica a fazer.

Para feste;cr tão importante
momento, realizou-se no dia
seguinte a teste do celeiro.
com a qual encerra a
semana dedicada aos seres
inferiores da nossa
Faculdade.

Superado o "mito ou os
fantasmas· da praxe, novos e
árduos obstáculos os
aguardam.

Para terminar uma palavra
aos caloiros: Em nome da
comissão de praxe, quero
agradecer -vos. salvo raras
excepções, a boa disposição
com que encararam aquele
inédito dia chuvoso de
Novembro, e espero que o
recordem como um
momento agradável da
vossa carreira universitária.
Nós, os vossos carrascos do
passado, mas os amigos do
presente e do futuro,
desejamo-vos as maiores
felicidades nesta nova e
importante etapa das vossas
vidas, e lembrem-se: ·Ser
caloiro é um mal necessário·.

LuísMiguel Ricardo
(filosofia)
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E·incrivel o modo como o serhumano se acomoda às

situações que nada lhe dizem. Espantosoo modo como eie
se acomoda esquecendo o reagir. Inesquecível a
metamorfose que nele se opera quando deixa de serele
mesmo para se tornar naquilo que prometeu nunca vir a ser.

Sou uma caloira e por issoainda ando a tentar descortinar
esta faculdade, a sua escuridão e a sua lumínosidaC::e.Sou,
também eu, uma descendente das almas promissorase
virtuosas que por aqui oossorcrn. levo o meu tempo a
descortinar essevéu, pois pimuras na cara e papel higiénico
no cabelo, mascaram um serde tal forma que ele evita o
olhar nos olhos de outrem, e por issoo conhecimento.

Boa iniciativa e boa tentativa de integração foi o
chamado "Tribunalde Praxe"e a Festa do Caloiro, assim
como todos os veteranos que "ousaram" sentar-se numa das
mesas do bar e conversar com um caloiro. São estes
momentos que valem, que se tornam importantes numa
integração; mas como se torna difícil uma destas conversas,
em que é necessário o olhar, com uma máscara de batons
e aguarelas espelhada na face virgem de um caloiro!

As minhas expectativas frente à nossa faculdade não
poucas. Exijomuito de mim e por issoexijo também muito
daquilo que me rodeia. Esperoencontrar cá muitos
exigentes, pois só assim poderemos provocar a
metamorfose progessista que faz avançar uma nova
geração.

Não posso deixar de fazer um elogio à iniciativa de um
Workshop de Teatro, dentro do qual-o meu espírito de caloira
agradeceu a todos aqueles que o tornaram possível.

Neste pequeno-grande aspecto, a faculdade não me
desiludiu; não encontrei aqui, ainda, os já chamados
combdistas; antes fomentou o desejo de dar também o
meu contributo para as coisas serem melhores.

Esteescrito consciente foi o primeiro passo nesta frutífera e
longa caminhada.

Uma caloira

II~---------------------------------------------
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G RAÇ ORASCA OME o FIL o S

No princípio do século, pelos
anos de 1900, os jovens
queriam uma casa de
assoalhadas mínimas e uma
moça prendada que soubesse
ser mulher para todo o serviço
e pronta poro assumir um
casamento para o que 'der e
vier',

A juventude dcs "anosloucos'
pensava em casar com
herdeiro ou herdeira rica,
conduzir um 'Rosenberg",
trabalhar na rádio, sercorretor
na Bolsa, repórter, andar de
cinematógrafo em
cinematógrafo, enfim, viver a
'OOlleEpoque', a loucura dos
loucos anos 20,

Os anos 30 chegaram
abalados pela Grande
Depressao de 1929, os jovens
andavam sem rumo, No Brasil
encontra-se o "EIDorado' em
cada esquina, Africa espera
outra 'Era de Descobrimentos'
e a América é a terra das
oportunidades,

Rebenta a guerra, a
juventude mexe-se
atarantada, recomeçam os
tempos difíceis, o malogro da
guerra continua: Hitler,
Churchlll. Roosevelt Estaline
movimentam a nata dos seus
exércitos, jovens matam
jovens, morrem jovens porque
são jovens!

Já passou meio século, vêm
os"Anos Dourados"da década
de 50, o 'Bobv-Boorn'. o Rock,
as estrelas de cinema, as
meninas que fumam nas
traseirasda escola, os rapazes
de popinha, os penteados a
transbordar de laca, os bailes;
começa-se a falar de

liberdade a todos os níveis,Os
reisdo futebol de um e do outro
lado do Al1ânticofazem sonhar
milhares de rapazes, Eles.ocr
sua vez, sonham ser corno
MarilynMonroe e tingiro cabelo
de louro platinado, casar com
príncipes e tornar-se 'Grimaldi",
sairà noite com Sinatra e dizer
"Diamonds are a girl' s best
friends!" ou ser a dama do
teatro de revista, cheia de
plumas e lonteioclcs.

Noa anos 60, as 'Rockstars'
crescem como erva daninha,
os bons singram e os maus
nem por isso, Vêem-se
'hippies', pensa-se em paz,
aparece o poder das flores, a
revoluçao sexual. Em 67,
Liverpool tem os seus
rapazinhos(...mais conhecidos
que Cristo e que só viajam de
"Yellow Submarine'!), os
americanos combatem os
Ve's e Kennedytem o encontro
com a morte em Doüos.

A humanidade pensa nas
armas nucleares, acontece a
primeira crise de petróleo, 025
de Abril,John Lennonmorre em
Nova Yorke YokoOno é a mais
recente viúva rica, Aumentam
os 'Punks'e o número de maes
solteiras,o mundo poe as maos
na cabeça, Hussein sobe ao
poder no Iraque, cai o Xá da
Pérsia,estamos nos anos 70!

Mikhail Gorbatchov e a
. "perestroika'de mãos dadas, o
fim da guerra fria, no cinema é
que está o ganho,
"Madonnamania", "Brosmania",
"Jacksonmania" e tudo quanto
é mania aparece, os anos 80
chegaram!

A juventude abala-se, o
pânico é geral, todos querem
ter um lugar ao sol,um canudo

na mão e um Porsche Carrera
a cerro ae casa,

O paigo tem o nome de SIDA
'9 sexo seç\..!ronóo existe, C
+ercccc ccs ccnnccsctlvcs
floresce,

O conceito de felicidade é ter
ssts :-nt..:r,doe o cutro e amar
o cróxirno pelas imagens da
televisão, Chamam-nos de
geração roscc. e no entanto
r.co se apercebem que cem
eies não foi diferente, já que o
que conquistaram com tanto
afinco, hoje é o motor das
discórdias. Ninguém pode
exigir dos outros aquilo que
nunca tentou fazer, nem
mesmo de se julgar dono da
'verdade, '0 direitoà diferença"
é uma máxima de liberdade
que deve ser intrínseca ao
comportamento humano,
Somente assim nos
afastaremos dos rótulospiegas
que, ao longo de gerações, se
vêm enraizando como
dogmas únicos daquilo que
todos os dias toma parte da
História, Urge compreender
que não estamos sozinhos e
que somos produto de tempos
idos, que só contribuíram para
o aperfeiçoamento do que é
ser humano. Sendo assim,
seremos a causa de mais
outros efeitos que, por sua vez,
serão o fruto daquilo que é
realizado agora .

Em conclusão, não basta
desenrolar uma retórica nada
actuante, temos de passsarde
palavras a actos e dos actos
aos factos e, como já dizia o
sábio, nao podemos cobrar
aquilo que ficamos a dever!

PauloAfonso



Embora o centenário da
sua morte já tivesse sido
comemorado há alguns
anos,torna-seainda e cada
vez mais necessáriosabere
falar de Rimbaud.

Foino mês de Outubrode
1854 que um bebé viua luz
do dia pela primeiravez;um
bebé que viria a ser um
poeta. A sua vida é um
longo roma nce que é
impossível resumir num
limitado número de linhas,

.•.um romance pleno de
aventuras.

Charleville foi o berço
deste serque foi mais longe
que muitos,que ousoumais
que todos nós.Encarcerado
na pequenez do seuberço,
acompanhado por uma
mãe avara e triste,cedo é
alimentada a sua sede de
conhecimento, de tudo
querersaber,de tudo querer
ler.

Rimbaud era apenas um
menino de 15 anosquando
sacudiu o mundo pelos
cabelos partindo para Paris.
Foi a sua primeira fuga à
qual se seguiram mais,
voltando por vezes a
Charleville devido à mão
amiga de Georges
Izambard, um professorque
já lhe adivinhava o espírito.

Impossível falar de
Rimbaud sem falar de

hospital em Marselhacom
um tumor canceroso no
joelho direito. E o doce
manto da morte cobre o
corpo daquele que merecia
muito mais do que aquilo
que recebeu.

A sua obra poética
concentra-se num curto
perlodo de tempo que
termina aos 19 anos. Mas
nao sejamoscépticos frente

• Tens mnta e sete anos como Rimbaud.
Talvez seja tempo de começares a morrer"

AlBerto

Verlaine, o ser que desde
muito cedo se habituou a
viver com três fetos que o
vigiavam em enormes
frascos de éter expostos
numa prateleira devido à
morbidez paterna. Fetos
testemunhos dos fracassos
que precederam o
nascimentodaquele que iria
vivere brigarcom Rimbaud.
A relaçao entre os dois foi

preenchida por deambu-
loções apaixonantes, uma
relação complicada
temperada com absinto. É
em Bruxelasque Verlainefere
Rimbaud com um tiro de
revólver.

E Rimbaud parte, como
Cristóvão Colornbo. à
procura da terraprometida.
A terra prometida da
juventude. Entre 1880 e
1891,Rimbaudé explorador
na Etiópia, traficante de
armas e geógrafo.

Mas o mundo que
Rimbaud procurava era
impossívelde ser achado,
mas foi devorado por um
génio. E com 37 onos de
vida, a 10de Novembro de
1891, Jean Nicolas Arthur
Rimbaud agonizava num

a um génio de tão tenra
idade. Em adolescente,
Rimbaud já assinava assim
as suascartas: 11 Estevosso
canalha sem coração,
Rimbaud."

É necessária a leiturade
todososseusescritos.Elefoiu
o jovem que rompeu com
amigos e parentes para
sugar o néctar da vida e
todo o seu ser fica
espelhado a nú nos seus
poemas e nassuascartas:a
sua sede dé querer sempre
mais, a sua solidão, a sua
audácia e timidez reunidas
numsógesto,a suarebeldia
acompanhada de visõese
alucinações, a sua
sobriedade ganha pela
loucura, a linguagem
simbólica da sua alma, as

I~-----------



suasdesilusões,assuascrises
e colapsos, os seusdesejos,
enfim... todo o anjo /
demónio que ele foi fica
presente na suacriatividade.

Em mim fica a certeza de
que há também uma
ChcíiNille em rruitos ce nós,
e com ela o desejo de voar
para outroscéus. Eo número
de RimbaL:d(s) há-de
aumentar cada vez mais,
pois toda a nossa história
caminha para uma ruptura
profunda.

Atravessamos hoje um

oeriodo em aue a existência
ao Poeta se encontra
ameaçada, hoje mais do
~ue nunca. Faitam-nos os
reoelaes, os nerois: Cai-se na
tendência de abafar a voz
do poeta, que soa mais aito
e que põe em cause Tudo
aquilo que nõc queremos pôr
causa. Somos uns
ccrnodistos. Mas a luminosa
e aterradora aurora vem a
chegar.

Há que ler então "Uma
cervelo no inferno", "O Barco
bêbado", os poemas e as

cartas de Rimbaud, a sua
vida, e tentar levantar
acima da pcorldóo desta
sociedade o véu que Tuao
revela, o veu que Rimbaud
prendeu nas suas mãos,
íevonrondo uma das
pontas.

A ele, mais que a muitos,
paz à sua alma.

Futurosempre pertenceu
e há-de sempre pertencer. ..
ao poeta.

Sandra Vinagre

.UQueroser poeta e trabatho.para me
tornar vidente. O senhor não
compreenderá nada e eu não' saberei -,
Como lhe explicar. TréÍta..sede chegar
ao infinito pela desorganização de
todos- os sen,tidos. (•••) eu é um outro •..·:' --

Rimbaud

-----------RI
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Antologia Poética

A Faculdade de Letras dá à luz um novo e
promissor projecto: a "Antologia Poética".
Trata-se de um pequeno livrinho que
acompanhará o Fazedores de Letras e
onde poderemos ter acesso aos escritos
dos nossos colegas, sejorn eles poemcs,
manifestos, prosa e até ensaios filosóficos.
Já agora, contribui com o teu escrito,
entregando-o na AE.

Comissões de finali~tas

A secção de Finalistas & Caloiros da AE. -
realizou uma reunião com as comissões
de fina listas da faculdade, no sentido de
obter uma primeira calendarização das
actividades e expor os apoios a conceder
pela AE ..

Se fazes parte de alguma comissão de
fina listas que não tenha tomado
conhecimento desta reunião e/ou nela
não tenha participado, dirige-te com
urgência às instalações daAE., para
recenseares a tua comissão e poderes
marcar antecipadamente as festas e
outras iniciativas que a tua comissão
queira concretizar.

r v - .~ ..

Workshop de Teatro

Decorreram entre os dias 7 e 18 de
Novembro os primeiro e segundo work-
shops de teatro, preparados pela secção
de teatro da AE., com a organização
imprescindível dos actores João Lagarto e
Marcantonio Del-Carlo.

Neste momento decorre um terceiro
workshop, intensivo, reunindo os alunos que
frequentaram os dois primeiros, com o
grande objectivo de se apresentar um
trabalho final que se espera ser muito
interessa nte.

Para os que ficaram em lista de espera
não desesperem porque em Janeiro
teremos a possibilidade de fazer mais
workshops.

Feira do Livro

A Secção Cultural da AE. está a
preparar a 1a Feira do Livro nas instalações
da Faculdade, a ter lugar nos dias 12, 13,
14 de Dezembro de 1994. Esta iniciativa
visa promover o livro e a leitura a preços
mais acessíveis às bolsas dos estudantes,
num local privilegiado para isso, como é a
F.L.L., contando com participação de
diversas editoras. No momento em que
esta breve notícia se escreve estão já
confirmadas as presenças das seguintes
editoras: Europa América, Publicações D.
Quixote, Editorial Caminho, Bertrand,
Colibri.

Mais tarde, ainda sem data marcada, a
secção cultural da AE. pretende realizar a
1a feira do livro e do disco usados.

II~.· ------------
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Exposição de Jovens Artistas

Teve lugar, na sala de exposições da faculdade. entre os dias 13 e 18 de Novembro,
a exposição de jovens ortlstcs. tendo esta ccntcco com mestres c!e piritL.:rc, esculturo.
fotografia, desenho, BoO. e poesia de alguns valores da nossa casa. Na segunda feira
14, realizou-se um recitei de pceslo e música, o qual contou com m eievado número

de público e o oçrcdo e cpousos gerais. A exposição teve ume iarga adesão dos
estudantes, desta casa e não só, que raramente deixaram a sala de exposições

"às moscas".
Apiausos para os Jovens Artistas da Faculdade de Letras!

A Secção Informativa desenvolve três
projectos que pretendem dar resposta às

necessidades dos estudantes no que
respeita à informação. Dois deles são

jornais ( o Fazeclores de Letras e o Jornal
de Parede) e o terceiro é uma revista - a

Ópio.
Situado quase em frente à A.E., o Jornal
de Parede actualiza toda a informação

para que tudo o que diz respeito ao
estudante lhe seja comunicado de uma

forma imediata. O outro veículo de
informação e comunicação é o

Fazedores de Letras, que avança a
informação de carácter geral e opinativo.

A revista- A Ópio- é dos três, o projecto
mais ambicioso.

De carácter issencialmente literário, tem
surgido com artigos especializados nas

diversas àreas, em torno de um tema
comum. O segundo número, no prelo, é
subordinado ao tema "Áfica". O terceiro,
em fase de
preparação, terá por tema "O,Fantástico".

Devtdo a dificuldades económicas e
técnicas, não tem sido possível, até agora,
manter uma periodicidade' nas
publicações da Secção Informativa.
Estamos a trabalhar para que
consigamos, dentro em breve, alterar este
panorama.

Embora exista um grupo permanente
de pessoas que garantem alguns artigos
(tanto para o Fazedores de Letras como
para a Ópio), essa contribuição não é
suficiente. Apelamos, pois, à vossa
participação. Será sempre bem vinda!

Joana Silveira

~------------I
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