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Pão. Nenhum processo de criação de universidade ou politécnica
será aberto durante a próxima legislatura*. Durante os próximos
anos do Governo de Sócrates não haverá novas faculdades de
Medicina. Mas. O PS alterará as vagas consoante a procura
necessária para satisfazer os estudantes e o mercado de trabalho.
As Humanidades e as Letras estão sobrelotadas, é quase entendi-
do corno possível empurrar estudantes para as Ciências. Efeito
positivo: talvez aumentem as vagas para Medicina, afinal, ou não.

O Primeiro-Ministro prometeu estágios profissionalizantes e
arrumar nas empresas 1.000 jovens licenciados em Gestão e
Tecnologias. É bom (finalmente o pão!). Mas. Afinal, talvez se
mantenham os vícios de hoje, com empresas suportadas na mão-
de-obra de estagiários, que são reciclados quando já deram sufi-
cientes mostras de que podem passar ao desemprego. Dos
muitos que vão passando por essas empresas talvez alguns
acabem por conseguir celebrar um contrato de trabalho (com
direito a um pão mínimo). A aposta no emprego foi marca de
campanha. Fica a promessa de se dar 150.000 empregos (nas
áreas de ...). Mas. Não é uma promessa, é um objectivo. Afinal!?

A Juventude. Felizmente, hoje, a juventude já não vai
querendo circo (infelizmente, talvez, porque chega ao ponto de
ter de pedir o pão). Mas. Da última vez que Portugal mudou (em
2002) andou durante dois anos e meio num malabarismo sem
rede (ou com uma rede rota demais). Estabilidade. Quer-Ia a
juventude como o resto do País. O fim do equilibrismo orçamen-
tal e políticas com rumo. Assumidas. Afinal é com isso que se
conta na democracia. Duplicar o investimento público na Ciência.
Baixar para metade o insucesso escalar. A ver.

060editiorial
É necessano que esse Plano Tecnológico seja profundo.

Porque é tão importante corrigir défices e incentivar empresas
como desenvolver o tecido tecnológico nacional. Alguns dos país-
es do leste europeu têm esta mais valia. Conseguem, em áreas
específicas, ter gente altamente formada e áreas tecnológicas
desenvolvidas. Temos um amigo que trabalha em atendimento
ao público. Que bonito que está o senhor. de fardinha nova ... -
Aumentos, minha senhora, preferia aumentos. Maquilhagens
não chegam.

Muitas questões (autonomia, financiamento, Bolonha) vão
ser herdadas. Não foram referidas na campanha (como muitas
outras). Na luta pela conquista do eleitorado, as questões de di-
vagem ideológica foram arredadas. Maquilhou-se de invisibili-
dade o que não interessava discutir. Quanto ao Programa do
Governo ... a ver.

Lembramos Jean Valjean, protagonista de Os Miseráveis
(1862) de Vítor Hugo, que foi condenado a 19 anos de prisão por
ter roubado ... imagine ... um pão. Para não termos de roubar,
Sócrates vai dar à juventude o benefício da dúvida. Ao que
parece. Encara-a como forma de empurrar o País.Vai obrigar-nos
a estudar. Então, afinal porque votámos nele? •

* Bases programáticas do Partido Socialista.

Nota do editor: Pedimos desculpa por se ter usado inadvertidamente nenhum em vez de escasso no
texto Acesso exigente, publicado no n.? 59, na citação de Manuela Basílio da Biblioteca da FLUL o apoio
que a informática dá à biblioteca é nenhum. E pedimos, igualmente, desculpa por se ter usado O Grafia
no texto homónimo quando o certo era Grafia.
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agenda

4 mar
+

22 abr

F.ac d? Ciências So~~iajs'?
h'urnanas da :'Jr,I~/er:;ldade

tJova de úsboe
Ciclo de cinema

ilialiano

mar
+

abr

tnstitvtc ae Ciências
Sociais da Univr:rsidad<;;

de l.is.90a
Seminários de

Hisllória

8i,I:./ioteca·!\"'1u5ei,;
PE'{Jública f' i?e5,'st6nc.'ia

Programação
culliural

mar

Espaço Cidade Universitária
2.' a 6.' das 1Oh às 22h, Sáb das 11h às 22h
Rua Alberto de Sousa, 1O-A à Zona B do Rego
tel.: 21 780 27 60
fax: 21 780 27 88
m.resistencia@netcabo.pt
wwwcm-lisboa.pt/cultura/dbd/brepublica

Noites da Liberdade
Ou a A cultura da resistência
Coordenação: Nuno Rebocho

As últimas terças-feiras de cada mês, trazem
a poesia, a música, as artes plásticas, a repre-
sentação cénica, o debate, enfim a cultura à
Biblioteca-Museu da Républica e Resistência.
Em cada sessão, com referência temática, são
chamados poetas e diseurs que, de algum
modo, projectam aos nossos dias as razões
que fazem a Cultura a arma excelente da
Liberdade.

Ciclo realizado no âmbito das cadeiras de
Língua e Literatura Italianas.
Cada sessão será precedida pela distribuição
de uma ficha com dados respeitantes à obra
literária, filme e realizador. No final seguir-se-
-á um debate.

16 Mar, 4.', 17h
A primeira expanção portuguesa e a globa-
lização: do poder naval à consciência da
unidade do mundo
Luís Adão da Fonseca (Faculdade de Letras da
Universidade do Porto)

20 Abr, 4.', 17h
Pombal e o Brasil
Joaquim Romero de Magalhães (Faculdade de
Economia, Universidade de Coimbra)
20 de Abril

4 Mar, 6', 16h
Due Amici - Spiro Scimone

11 Mar, 6', 16h
lo non ho paura - Ammaniti

8 Abr, 6.', 16h
Decameron - Boccaccio/Pausolini

Local: Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa
Avenida Professor Aníbal de Beltencourt , n.?
9, Lisboa
Info: seminarios.historia@ics.ul.pt

22.Abr, 6.', 16h
/I Deserto dei Tartari - Buzatti

Local: Anfiteatro 2 da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova
info: http://wwwfcsh.unl.pt/gire/eventos.htm

29 Mar, 3.', 21 h30
Sidónio Muralha e o Neo-Realismo i~:}c.de Ciências Sociais e

Flurnanas <-ia :'jni:,;erslcfach!
Nova d<:::·tisboe

Ciclo de
Conferências O

Cérebro e a
Linguagem

Quintas de Ciência
Einstein - Um colóquio, um livro
Coordenação: Guilherme valente, Jorge Dias
Deus e João Mário Mascarenhas

31 mar
31 Mar, 5.' ,18h30
Conferência sobre a obra «E=Mc2» de David
Bodani
Prof. Doutor José Mariano Gago

A sexualidade e a sociedade
Coordenação: Prof. Doutor António Santinho
Martins

5',18h
Afasia e Aquisição de Segunda Língua
Bella Kotic

5 Mar, Sáb, 11h
As disfunções sexuais têm tratamento
Dr." Irís Monteiro e Mestre Dr. Abel Matos
Santos

12 Mar, Sáb, 11h
Homosexualidade
Prof. Doutor Rui Vieira

HÁ ~UEM FI~UE SENTADO

"A ESPERA

mar
+

abr

FCi../L
Ciclo de Palesllras

Mat;emáliica,
Ciência e ArIie

3 Mar, 5', 13h
Música e Matemática, uma Relação
Transcendente
Nuno Barreiro

17 Mar, 5.', 13h
A Arte nos Elementos de Euclides
António Leal Duarte

Mais do que um jornal acadêmico, Os
Fezedores de Letras é uma escola.
Fomenta o trabalho em equipa e trans-
mite conhecimentos nêo-leccionados nos
cursos, dando formação pré-profissíonal
nas áreas de orqanizaçêo editorial, orga-

nização de eventos culturais, jornalismo,
relações públicas, recursos humanos,
produção e publicidade, fotografia,
grafismo, banda desenhada, entre ou-
tras. Se és aluno do Ensino Superior,
colabora em Os Fazedores de Letras.

7 Abr. 5.', 13h
Lógicas Modais e Aplicações
Filipe Santos

Local: Faculdade de Ciências de Lisboa

02103



universidade
+ AJUSTE DE INCERTEZAS

+ CONVERTIDOS AO ABANDONO

Aplicação da Declaração de Bolonha na Universidade de Lisboa

iuste e
incertezas
Bolonha estará pronta daqui a dois anos lectivos. Ainda em
construção, o processo mais famoso entre os estudantes
parece não ser motivo de discussão pelas faculdades

Até 2010 as universidades europeias
deverão compartilhar um mesmo sis-
tema de Ensino Superior. É a Declara-
ção de Bolonha, assinada, em 1999, por
29 ministros do velho continente, entre
os quais Marçal Grilo por Portugal, que
vem estabelecer esta uniformização.

O acordo delimita, em linhas gerais,
a divisão da formação em dois ciclos, o
primeiro pré-graduado, com uma dura-
ção de três a quatro anos, e o segundo
graduado (e pressupõe a conclusão do
primeiro). Contudo, só o ciclo pré-gra-
duado contará com financiamento do
Estado, distinção semelhante à actual
entre licenciaturas e pós-graduações,
mestrados ou doutoramentos.

Um sistema de unidades de crédito
equitativo, desenha também as linhas
mestras desta declaração. Ou seja, con-
tam-se as aulas, considerando o núme-
ro de horas semanais, e o trabalho feitos
pelo aluno. Traduzem-se as antigas
unidades de crédito em ECTS
(European Credits Transfer Sistem),

04105

texto Carta Martins Ramos
Tiago Faria (JORNOFL)

pretendendo a padronização das uni-
versidades europeias e, assim, demolir
a burocracia das equivalências.

O desafio imediato para toda a Uni-
versidade é encontrar o justo modelo de
ciclos para os seus cursos. E muitos
acreditam que Bolonha pode ser o in-
centivo que as universidades precisam
para se transformarem por dentro, co-
mo comenta a Presidente do Conselho
Científico da Faculdade de Letras da
Universidade Lisboa (UL), Fernanda
Gil Costa. Mas facto é que a desinfor-
mação no decorrer do processo é tal
que, pelas faculdades, poucos são os
que podem dar certezas.

Em obras

Por ora, a adaptação das licencia-
turas aos ciclos de formação propostos
não tem sido fácil. Na UL prevê-se a
edificação de Bolonha no ano lectivo de
2006/7 nas Faculdades de Letras e de
Medicina Dentária. Nos restantes casos

não são conhecidos prazos efectivos.
Em Letras retraçam-se, na maioria,

cursos de licenciatura de quatro anos,
sem problemas de maior e seguindo o
modelo proposto de três anos (estudos
pré-graduados) mais um (estudos gra-
duados).

Já em Psicologia e Belas Artes os
cursos para se tornarem bietápicos



devem, em princípio, transformar-se de
acordo com a regra quatro anos mais
um. Na Faculdade de Belas Artes as dis-
ciplinas curriculares foram já quase
todas semestralizadas e o sistema de
créditos taxado, embora ainda não este-
ja a ser aplicado, descreve Telmo
Alcobia ex-dirigente da Associação de
Estudantes da Faculdade de Belas Artes

da UL envolvido na processo.
Acrescenta que esta remodelação está a
ser feita em cima do joelho.

Em Ciências foram já tomadas me-
didas como a alteração do estágio pro-
fissionalizante que se tornou facultativo
ou a redução do tempo de aulas. Toda-
via os alunos desconhecem qual será o
sistema de ciclos a adoptar, mas o mais

certo é que seja o de três mais dois, diz
Marta Santos, membro da secção pe-
dagógica da Associação de Estudantes
da Faculdade de Ciências da UL.

Mas há outras plataformas que
oscilam. Direito, Medicina, Farmácia e
Medicina Dentária são os exemplos.
Actualmente têm planos curriculares
de cinco e seis anos. A redução de um
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ano destes cursos poderia mudar as
competências técnicas que conferem.
Assim, são admitidas excepções. Alega-
se a importância de um percurso inte-
gral para cursos de longa formação, uma
vez que o 2.° ciclo não é financiado,
para a criação de outros sistemas, não
previstos em Bolonha.

Cinco mais zero seria a forma para
Direito, mas deve ainda ser submetida
a uma avaliação pelos órgãos compe-
tentes, adianta André Pardal, vogal da
Associação Académica da Faculdade de
Direito da UL. Nada mudaria, sendo
apenas necessária a regularização das
unidades de crédito em módulos se-
mestrais, visto que estas cadeiras se li-
mitam actualmente aos 4.° e 5.° anos.

Por sua vez, Medicina sugere um
plano de seis mais zero. Também
Farmácia pensou no mesmo sistema,
mas a discussão ainda apresentou con-
clusões. E Medicina Dentária pretende
uma excepção de cinco mais zero ou de
cinco mais um. A ideia é ter uma com-

ponente curricular de cinco anos e um
estágio profissional facultativo, avança
André Caldas, Presidente da Associação
de Estudantes da Faculdade de
Medicina Dentária da UL, por causa
das directivas comunitárias que pre-
vêem a formação de médicos dentistas
em cinco anos.

carga de tirabalhos

Potencializar as capacidades profis-
sionais dos cursos é uma das metas da
Declaração de Bolonha. A possibilidade
de opção do aluno por uma via profis-
sional após o 1.0 ciclo é assegurada por
este sistema de dois ciclos.

Muitos antecipam a elitização econó-
mica do Ensino Superior, sobretudo pelo
não financiamento do estado no 2.°
ciclo. Mas Fernanda Gil Costa afirma
que pode vir a ser possível um encontro
de parcerias que financiem percursos no
2. o ciclo ao maior número possível de
alunos. Porém reconhece que num país

como o nosso, onde o nível de vida não se
compara ainda a muitos países
europeus, o 2.0 ciclo será muito difícil.

Sem impasses a substituição das
unidades de crédito tem sido levada a
cabo. Contudo, em Bolonha a mobili-
dade de estudantes entre faculdades
nacionais e estrangeiras continua a de-
pender ou do auto-financiamento do
estudante ou da falta de opção. A mobi-
lidade é mais ou menos imposta, alerta
Sofia Martins, aluna membro do Conse-
lho Directivo da Faculdade de Letras da
UL, explicando que mesmo a nível na-
cional, só funciona quando a escola por
incapacidade recorre a outra, e com
Bolonha nada se altera.

Mas os mecanismos utilizados para
colocar a declaração em vigor ainda não
chegaram aos ouvidos de todos. Por
exemplo, em Belas Artes, como comen-
ta Telmo Alcobia, não deram aos estu-
dantes grande oportunidade de se pro-
nunciarem. _

ARTES GRÁFICAS, S.A.

RUA CIDADE DE COIMBRA, LT. 86 ~ l.°A • CASALINHO DA AZENHA
1675-007 - PONTINHA. PORTUGAL

Tel.: 21 478 8400 Fax: 21 478 8408
E-mai1: graforim.comercial@mail.telepac.pt



Emprego para licenciados

Convertidos
ao abandono

Fadados ao fantasma do
desemprego, centenas de

licenciados confiaram
nUl11 prograrna do anteri-
or governo que lhes daria

40.000 oportunidades.
Mas as dernoras suceder-
am -se. Este é um proble-
ma que fica para resolver

pelos socialistas

texto Mafa/da Azevedo
Sílvia Morgado (JORNOFL)

A vontade de encontrar trabalho após a
conclusão de um curso superior é co-
mum a todos os estudantes. No entanto,
estes vêem-se muitas vezes obrigados a
encarar um Centro de Emprego.

Para fazer frente a esta realidade, o
Ministério da Ciência, Inovação e Ensi-
no Superior (MCIES) social-democrata
anunciou, em 2004, um projecto que
permitia uma nova formação académica
num período de tempo curto, de forma a
aumentar as competências técnicas dos
recém-licenciados e dar-lhes maior
oportunidades de emprego. Esperava-se
que os alunos, depois de frequentarem
o programa, fossem orientados para as
actuais necessidades do mercado nacio-
nal. Garantia-se a candidatura a uma
bolsa até ao montante do salário mínimo
nacional, acrescida do valor da propina.

As ofertas de formação incidiam,
principalmente, nas áreas de informáti-
ca, turismo, artes, apoio social à terceira
idade, engenharias, serviços em área in-
ternacional e meteorologia. Como requi-
sito, os interessados deveriam estar ins-

critos no Centro de Emprego e ter con-
cluído o curso superior até 20 de Se-
tembro de 2003.

Como resposta ao anúncio do
MCIES, nove universidades e cinco ins-
titutos politécnicos anunciaram, em Se-
tembro passado, a abertura de um total
de 864 vagas.

Bolsos fechados

Muitos recém-licenciados voltaram às
faculdades em Outubro do ano passado
mas, desde então, ainda estão aguardan-
do o pagamento das bolsas prometidas.

Nas instalações de Letras, um grupo
de diplomados frequenta já o curso de
Comunicação e Cultura. Vindos de li-
cenciaturas tão díspares como Psicologia
e Antropologia, estes estudantes vivem
semanas agitadas. Entrámos em Outu-
bro e ainda não recebemos nada. Possi-
velmente não vamos receber tão cedo.
Mas acredito que vamos ter direito a
retroactivos, analisando o regulamento
que aplica o programa, afirmam Sónia
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Silva (antiga aluna de Antropologia e
agora em Comunicação e Cultura na
FLUL), apoiada pela sua colega Mónica
Moitas (que passou de Comunicação So-
cial para Comunicação e Cultura).

Essa bolsa iria até ao ordenado TIÚni-
mo nacional mas o Ministério e as facul-
dades ainda teriam que se candidatar
previamente a um fundo comunitário.
João Azevedo, membro da Direcção da
Associação de Estudantes da FLUL
nota que isto é muito estranho porque
esse fundo europeu destina-se à investi-
gação e ao desenvolvimento e não a bol-
sas.

Os candidatos ao entrarem no pro-
grama, perdem o fundo de desemprego.
Sem da segurança social e ainda sem a
bolsa do Ministério, vivem em condições
financeiras precárias. Sónia e Mónica
têm insistentemente tentado obter res-
postas dos responsáveis no MCIES, maio-
ritariamente infrutíferas, revelam-nos.
Ninguém sabe nem se compromete a dar
confirmações ou informações técnicas.

Em situação semelhante encon-
tram-se centenas de outros diplomados
por todo o país, garante o dirigente as-

sociativo de Letras.
Perante este problema, Fátima Alves,

assessora de imprensa de antiga ministra
social-democrata Maria da Graça Carva-
lho, garante que é uma questão de dias e
de paciência para que os alunos recebam
aquilo que lhes é devido. Contudo, nin-
guém crê nestas garantias de rapidez.
João Azevedo arrisca mesmo dizer que
como as nomeações são políticas, com a
tomada de posse do novo governo muda
a chefia. Dúvido muito que isto se resol-
va nos próximos tempos. Estes alunos
queixam-se de ausência de vontade, cor-
agem e responsabilidade política.

Questionada por Os Fazedores de
Letras, a responsável do anterior governo
por este plano de acção, Ana Mascare-
nhas, optou pelo silêncio. Até ao fecho
desta edição não foi possível apurar o
responsável socialista.

E continua ...

Eis alguns dos problemas de articu-
lação deste programa. Teoricamente, os .
alunos deveriam frequentar um curso
com uma variante profissionalizante (pa-

ra abrir o leque de empregabilidade). O
problema é que a maior parte das facul-
dades não dá cursos profissionalizantes a
não ser nas variantes de Ensino.

Mas o leque de críticas não se fecha
por aqui. João Azevedo destaca que há
pessoas a fazer a reconuersão na Facu-
ldade de Ciências que tinham licencia-
turas em História. Ou seja, não tinham
bases nenhumas de matemática. E
acrescenta que na Faculdade de Letras,
inscreveram-se 58 pessoas mas neste
momento, só se metade assiste às aulas
de formação. Estão inscritos menos de
1.000 indivíduos apesar de o programa
ter sido apresentado com o objectivo
abarcar 40.000.

Conviver com a ineficácia e com o
não cumprimento de promessas parece
ser uma constante na vida dos jovens
portugueses. Numa sociedade em que
uma licenciatura já não é o suficiente pa-
ra fazer frente à competitividade, resta
saber se este programa continuará nas
mãos do novo governo e se os alunos já
inscritos receberão o que lhes é devido .•

23:40

10 DE MARÇO
Teatro da Comuna [pr. Espanha]

THE SLA<'~KERSNYC

www.contratempos.no.sapo.pt



JT lEROY, o OLnMO HEROI A CHRYSAUDA

JT Leroy,
O último herói

Joana Maria (CRIMOFL)

Nenhum lugar comum parece menos
verosímil do que uma obrigatoriedade de
revolução cultural em tempos de crise.
Todavia, se a repetição continuada de
uma mentira a transforma em verdade,
será sob esta premissa que se devem
compreender as seguintes linhas.

Em 2001, Shirley Manson (Garbage)
cantava This life can turn a good girl
bad numa casa-de-banho improvisada
para um tndeoclip. Tão andrógina como
o cenário que a envolvia, evocava um ra-
paz que frequentemente era uma rapari-
ga, e que conferia esperança àqueles em
quem tocava. Cherry Lips, a música, foi
mais do que um simples single, antes
um manifesto ao primeiro vulto artístico
realmente consistente, porque sufícíen-

temente subversivo e sincero, do novo
milénio - JT Leroy.

Este, fruto e vítima do niilismo moral
sedimentado nos trailer-parhs da Amé-
rica mais profunda, é o paradigma do su-
per-homem nietzschiano, que, de modo
catártico, semi transfigura a sua realida-
de em Literatura autêntica, sanguínea.
Dois livros, um contracto discográfico,
dois filmes aplaudidos em Cannes, e um
mito - tudo isto aos 21 anos de idade.

Entre visitas ao psicólogo, noites de
prostituição e madrugadas de auto flage-
lação, JT vagueou com um fax donde
enviou pequenos contos para editoras.
Desde então passou-se meia década, e,
sendo-lhe reconhecido o talento, con-
seguiu sair do seu reino white trash e ga-

nhar a admiração de personalidades tão
importantes a nível cultural como Lydia
Lunch ou Michael Stipe.

Tendo a sua mãe como objecto con-
flitual e causa da sua incessante busca
de identidade, atribui o seu nome ao seu
primeiro livro - Sarah - que tem como
tema a bizarra e inquietante história de
um pré-adolescente obcecado e aban-
donado pela jovem mãe prostituta que,
para encarnar o amor que sempre lhe
faltou, e o superar, adopta o nome, sexo,
e profissão desta.

Numa despovoada West Vírginía,
este parece ser o romance que Iack
Kerouac nunca conseguiu escrever. Per-
turbador, pontilhado de um humor som-
brio, desvenda o lado mais negro da exís-
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tência humana, num universo de abuso
psíco-sexual infantil. Dotado de uma es-
tranha comicidade, permite ao leitor
uma confusão sensorial imensa, que, tal
como a sua génese (como referido ante-
riormente), poderá ter um efeito de ca-
tarse, como todas as tragédias dignas da
designação.

Tanto há sete mil anos como hoje há
personagens que ensinam imenso. A
maior probabilidade será denominarem-
nos heróis. Tal como os gregos, o rapaz
agora chamado Sarah é quase sobre-hu-
mano, as suas mudanças são subtis e
unicamente indicadas a nível cosméti-
co, não tem um papel bem definido na
vida, embora busque ardentemente o
sucesso pessoal, e, não obstante o meio
dantesco em que se move, conserva
sempre a sua santidade.

A partir do momento em que foge do
seu lar perversamente idílico, uma para-
gem de camionistas, onde se encontrava
sob a terna alçada do chulo mais bene-
volente da região, até regressar, em jeito
de salvação, pelo volante dos amigos que
estudaram para ser chefs e trabalham
num diner à beira da estrada vestidos
de cheerleaders, muitas peripécias
sucedem. Como numa versão pós-mo-
derna da Alice de Lewis Carrol, Sarah
escorrega inconscientemente para um
mícro-cosmo que não consegue contro-
lar quando apanha uma boleía para ver
um veado empalado que bafeja os visi-
tantes com sorte.

Esta queda em forma de viagem per-
mite que se transforme em rapariga ao
ponto de se alienar do seu próprio corpo,
finja ser santa, caminhe sobre água para
o provar, e seja obrigada a reconhecer da
forma mais violenta possível que é, de
facto, um ser masculino. Clímax da his-
tória, esta última parte é bastante repre-
sentativa do drama existencial que o au-
tor ainda hoje não conseguiu resolver.

Ao invés da sua primeira obra, linear
a nível temporal, Nada Mais Enganador
Que O Coração é um conjunto de contos
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que, podendo ser lidos sequencialmente,
revelam falhas de informação entre si.
Contudo, evocando a mesma história de
Sarah, será neste segundo livro que todo
o desenrolar da tragédia pessoal de
Leroy é exposto. Enquanto que o
primeiro trata dos acontecimentos pas-
sados ao longo de dois anos, este encar-
rega-se de oito - a partír do dia em que
a mãe biológica o raptou aos pais adop-
tivos, até uma sessão de S&M na
Natoma Street de São Francisco.

Desnudada de todo o humor, a sua
escrita é agora pautada por Uma inter-
minável dor, mais sincera, embora em
Sarah se reconhecessem algumas pas-
sagens de lírico desencanto. Sehá episó-
dios em que o posícíonamento de
Barbies junto a suieat-shirts, baby-dolls,
latas de cerveja, ou cuecas sujas sugere
uma tendência qúasé fotográfica, fugaz e
sexual da existência tão bem mítífícada
por 'IerryRíchardson, bastam três linhas
em que é descrita a reacção do protago-
nista - Ieremíah - ao ver Wendy a coser
a sombra aospés do PeterPan para se ter
a certeza de que poucas coisas não vi-
vendadas pelo leitor doem tanto.

Na verdade, Jeremíah ou J1: num
dos raros casos em que autor e sujeito
lírico se confundem e fundem, é um
menino perdido. Só que em vez de se
fingir índio na Terra do Nunca, enverga
uma peruca loura à Andy Warhol e ócu-
los de sol que o mascaram em Nova
lorque. Diz que não quer dar uma
imagem errada de si aos outros, ele que
ainda não se descobriu, o modesto
Homero de princípio de século.

Numa época em que a obsessão pela
juventude abafa qualquer um, torna-se
demasiado fácil categorizar Leroy como
apenas um hype gerado por alguma re-
vista de cultura underground onde cola-
bora. Isso, sim, pode-se revelar engana-
dor - o alheamento da qualidade da sua
obra - porque ele é real, demasiado real
para se transformar somente na super-
star que tantos anunciam. _
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+ MEMÓRIA DA IMPRENSA ESIUDANllL E ACADÊMICA ARllGO n

Jornal de Literatura (Académico)

Corria a primeira metade da década de
60 do século XIX. O Partido Histórico e
o seu líder, Duque de Loulé, governa-
vam o País, a Universidade de Coimbra
fervilhava de agitação, muito graças à
actividade da chamada Geração de 60.
Todo esse período fora de grande insta-
bilidade, traduzida em contestações e
movimentos reivindicativos e de luta
pela modernidade cultural e literária. A
Sociedade do Raio, chefiada por Antero
de Quental, estava no terreno e dava o
mote às actividades contestatárias de-
sencadeadas no sentido de oposição,
quer ao poder político de Lisboa, quer
às autoridades académicas, tendo como
alvo principal o Reitor. Dentro desta
contestação merece relevo especial a fa-
mosa Rolinada (1864), em que a Aca-
demia toma o comboio e sai de Coimbra
com destino ao Porto, berço da liberda-
de, protestando contra a política de Ro-
lim de Moura. Para já não falar da Ques-
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tão Coimbrã, que tem início em finais
de 1865 e entra pela segunda metade
da década, passando à História como
uma polémica entre gostos e sensibili-
dades culturais e literárias, tendo como
causa remota as ousadas produções
poéticas dos jovens estudantes de
Coimbra, Antero de Quental e Teófilo
Braga, contraditadas pelos vates român-
ticos mais destacados da praça das le-
tras de então, à frente dos quais se en-
contra António Feliciano de Castilho.

É neste contexto conturbado, mas
rico no debate de ideias e, por isso,
propício ao aparecimento de periódicos,
muitos deles com vida efémera, dado o
caldo de cultura existente, que a 31 de
Outubro de 1863 é publicado, na velha
Academia, o primeiro número do sema-
nário A CHRYSALIDA. Sendo de esperar
um jornal de combate, provocador, que
agitasse as consciências, de acordo com
o ambiente que se vivia, surge um jornal

dedicado à literatura e aos problemas
culturais; por isso, tranquilo e afastado
das lutas académicas. Publica-se, com
algumas falhas, durante vinte semanas,
e desaparece definitivamente, sem
honra nem glória. Trazia na sua ficha
técnica um nome, como redactor efecti-
vo, que se haveria de destacar na
sociedade portuguesa: Teófilo Braga.
Porém, também a sua colaboração foi
precária, pois, após o primeiro número
e depois de assinar um único artigo,
desaparece do cabeçalho do jornal. Os
outros dois elementos que se mantive-
ram até ao fim como responsáveis pelo
jornal foram Duarte de Vasconcelos, co-
mo administrador e J. Simões Dias, co-
mo redactor efectivo. Todavia, em Feve-
reiro de 1864, quando o jornal já dava
sinais de nítida decadência, dá-se uma
alteração de funções nos seus quadros:
o até ali administrador passa a redactor
efectivo; o redactor a colaborador. Si-



texto Norberto Gomes da Costa (CRIHOFL)

mões Dias assina a grande maioria dos
poemas (um notável, pela sua beleza,
em honra da rainha D. Maria Pia), uma
das áreas a que o jornal dava grande
atenção, o que não admira, dado ter já
obra publicada, por sinal, publicitada n'
A CHRYSALIDA. Dezenas de outros
colaboradores, muitos deles correspon-
dentes em vários pontos do país, assi-
navam trabalhos no semanário. De
entre eles merecem destaque, em vir-
tude da sua regularidade: Alexandre da
Conceição, A. Cândido de Figueiredo,
Sousa Viterbo, Hortênsia Paulina Lima
Barbosa, Teresa Isaura, A. G. da Silva
Sanches, Manuel S. Alegre, Guimarães
Fonseca, J. Jacinto Nunes, Thomé de
Brito, Pinto de Albuquerque, A. Eduar-
do de Moura, Amélia Jany, A. F. Barata,
G. B. Garcia Pereira, Henriqueta Elisa.
Conforme foi referido, o jornal de ma-
triz cultural publicava muita poesia,
mas também artigos sobre ciência, cró-

nicas de viagem, contos, pequenos ar-
tigos de cariz humorístico, comentários
filosóficos e algumas, poucas, notícias
do que se ia passando na Universidade.
Estão, neste caso, a Rolinada e a viagem
que o rei D. Luís e a rainha D. Maria
Pia fazem a Coimbra e à Universidade,
em 6 de Dezembro de 1863, sendo,
segundo o jornal, muito bem recebidos.
Ou então uma assembleia agitada em
que foram escolhidos os dois estudantes
que haveriam de receber o casal real e
discursar em nome do corpo discente.

Mas vejamos o que, em 31 de Outu-
bro de 1863, escrevia J. S. Dias n' A
CHRYSALIDA: O jornal é o oráculo da
ciência, que não procura a biblioteca
para falar do presente e providência pa-
ra o futuro: de cada uma casa faz ele
um templo; de cada boca um intérprete;
de cada homem um amigo; de cada fa-
mília um auditório de admiradores, que
vêm à porta recebê-lo com o sorriso de

bem querença, como a um filho, que de
longe se esperava, chamando a atenção
e enaltecendo, como é óbvio, o apareci-
mento de um jornal numa época de
tantas carências, quer a nível informati-
vo, quer a nível cultural. Terminava J.
Simões Dias: Sentemo-nos pois à mesa
do festim literário e daqui trabalhemos
todos neste edifício de literatura, para
onde se arrastam os grandes materiais
da ciência europeia. Que os braços nos
não cansem, nem o espírito vacile como
o de Chatterton, em face dos impropé-
rios do desdém. Somos jovens em forças,
mas velhos no desejar o nivelamento so-
cial pela instrução.

A administração e redacção funciona-
vam na Rua dos Estudos, n.? 22, em
Coimbra; ojornal era impresso na Impren-
sa do Commercio de Coimbra, mais tarde
na Imprensa da Universidade. O preço de
assinatura era de 720 réis para Coimbra e
de 800 réis para o resto do país .•
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Espécie
de perdição

texto Tatia na Faia

Naquele dia deixou-o algures, de vez e
para sempre. Como um homem que quer
caminhar sem pés. Deixou-o algures.
Urgia descansar em paz, como na morte,
só que sem morte nem chão.

Ele ficou com todos os dons. Ela com
a poesia de ter sido capaz de amar. Ele foi
cruzar os mares, os vales tombados como
livros na neblina -das manhãs. Esgotou a
vida como um vaso que se partiu em que
se perderam. Ela não sabia mais o que vi-
ver, como atravessar para o lado da razão.

Acordou ontem à noite num quarto
de cidade, desconfortável, percebia-o
adormecer do outro lado do mundo.
Como se agora pudesse apaziguar a dis-
tância e um calor que se dispersou. Em
nenhures, naquele quarto, dorme do seu
lado um corpo de homem com que se dis-
farça a solidão. Sem nome, sem história.

O que se descreve agora são as circuns-
tâncias e não aquilo que move homens.

Não saber dizer como, quando, por-
que houve à perda.

Atravessar a história de uma vida pelos
vastos corredores da alma, que é um temp-
lo grego, e continuar sem razões, sem mo-
tivos. Acordar num prédio de cidade. Ha-
ver prédios, e árvores e neblina e noite na
janela e um alguém em algures a adorme-
cer do outro lado do mundo, e sentir-lhe
factos de vida e cicatrizes e circunstãncias.

Mas de manhã acordas e só tens isto:
a maré de um corpo que envelhece e não
saberes ao certo que voltas o mundo deu,
nem para onde irás agora ...•
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Segunda-
-feira

'"a
tarde

texto Gonçalo Augusto Figueiredo
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Tenho dessas coisas parvas de perante
um exame (Psicologia neste caso)
resolver passar a tarde no café a olhar o
mundo pela vitrina

acredito ser esta a razão de os meus
pais explodirem ao telefone

mais o meu pai do que a minha mãe
quando lhes relatava os meus dias, de

modo que agora não relato nada a
ninguém, digo

Estive a estudar
uma mentirinha sem importância

dado que não gosto de estudar, adoro ver
as pombas do Príncipe Real aos saltinhos
na relva, as pessoas sentadas nos bancos
olhando o infinito. Hoje é segunda-feira
e o exame é depois de amanhã, não
estou preocupado, não sei a matéria de
cor e não estou preocupado, estou
entretido a escrever esta prosinha
medíocre e a ver as pombas do Príncipe
Real a despedirem-se do dia

o último dia de Janeiro.
Daqui consigo ver a árvore mítica

onde o João César Monteiro realizou o
seu último filme, recordo-me de uma
cena no final em que a personagem per-
guntava a um desses miúdos de acordeâo
com um cão minúsculo no ombro

Que idade tens?
Vou fazer nove.
Podes fazer ou não fazer. Se depen-

desse de mim fazias.

a maneira educada de dizer drogado
quando resolvi ir passear depois de

almoço (outra coisa parva que tenho a
mania de fazer), o conhecimento cus-
tou-me uma nota de dez euros e duas
maçãs, o homem já devia ter passado os
trinta e estava de ressaca e eu mal acabei
de passar os dezanove e estava sem di-
nheiro. Não sei que espécie de generosi-
dade me assalta

(que palavra mais estúpida que me
lembrei de usar)

nestes momentos, ao ponto de lhe

oferecer duas maçãs
O seu almoço
e rogar-lhe que não se metesse em

problemas. Creio que ele precisava mais
delas do que eu, precisava mais do di-
nheiro do que eu. Estou aqui no café
com folhas de Psicologia à frente e migal-
has de uma tosta mista, não preciso de
dez euros para nada, não uso relógio, não
ando com dinheiro, restam-me os meus
sinais interiores de riqueza, um lento
suspiro quando penso na faculdade onde
estou inscrito como aluno

(A melhor faculdade de medicina do
pais

como disseram no dia em que lá
entrei), restam-me os livros que leio à
noite, não me preocupo com o dinheiro
nem com o curso e creio ser isto que
fazia explodir os meus pais

mais o meu pai do que a minha mãe
quando lhes contava os meus dias,

agora minto
Estive a estudar
e não estudo nunca, escrevo esta

prosinha à medida que a noite cai e
daqui a nada regresso a casa, é mais ou
menos assim todos os dias, só espero
viver o suficiente

e isso depende da quantidade de
encontros com criminosos que eu venha
a ter

para poder escrever algo mais elabo-
rado, romances, coisas como deve ser, só
queria que Deus me dissesse

Se dependesse de mim fazias.
Vou para casa esperando ainda existir

amanhã, esperando não encontrar outro
toxicodependente porque não tenho di-
nheiro para lhe dar. Sobrou uma maçã e
eu guardei-a para ele. Julgo que lhe faz
mais falta a ele do que a mim, porque a
mim só me faz falta um banquinho de
jardim igual aos que existem no Príncipe
Real para eu me poder sentar a olhar o
mundo como quem se debruça num
poço cujo fundo se perde na escuridão .•



Arrepio Cardíaco

Os meus ossos
dançam cá dentro
ao som do frio

enquanto gentilmente
o coração se arrepia

as mãos se pintam
de púrpura

fora dos bolsos
a apanhar palavras
do vento para oferecer.
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texto FSLRicardo
A minha mãe disse que ia fazer ovos mexi-
dos porque não lhe apetecia cozinhar, mas
o último ovo que partiu estava estragado e
ficou a cheirar mal na cozinha, então eu
fui a correr para o quarto da minha avó
que estava sempre sozinha e de vez em
quando gemia e só quando ela morreu é
que os meus pais repararam nela, mas não
foi logo porque ela só começou a cheirar
mal uns dias mais tarde, e depois eu perce-
bi que ela gemia porque estava sozinha e
não reparavam nela, então a minha mãe
também se esqueceu que eu tinha saído da
cozinha e não se lembrou de mim e eu só
me lembrei que tinha de ir para a escola
quando ouvi ao longe o segundo toque que
a professora dizia que era o toque dos atra-
sados, e então eu fiquei com a cara muito
quente e fui a correr muito depressa para
a escola, e quando bati à porta e a contínua
me disse para bater com mais força porque
assim não se ouvia, a professora abriu e os
coleguinhas riram-se de mim e disseram
que eu parecia um tomate e a professora
não deve ter achado graça porque deu um
berro, mas eu lembro-me que houve uma
menina que era a Catarina que não se riu
e não gozou comigo e foi ela que no recreio
me ficou a fazer companhia na sala porque
eu estava de castigo e me disse que eu não
tinha posto as folhas no dossier como devia
ser porque na 2.a classe nós já éramos
grandes e só os pequeninos da l ." é que
punham como eu tinha posto, e depois
houve um pu to muito estúpido que me
disse que a Tachinha (era o nome para
gozarem com ela), a Tachinha queria
namorar comigo e eu reparei que ele tinha
uma coisa esquisita no cabelo que mais
nenhum menino tinha, mas a professora
tinha dito no dia da apresentação em que
ele faltou que podíamos gozar com quem
nós quiséssemos e até bater e dar carolos,
mas naquele menino não, porque senão
chumbávamos o ano e os meus pais dis-
seram-me que se eu chumbasse o ano não
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me deixavam brincar nas férias e eu leva-
va uma sova e por isso eu tinha muito
medo dele e da professora e dos outros
meninos e do meu pai e da minha mãe, e
a partir desse dia em que a Catarina me
disse que o meu dossier tinha as folhas ao
contrário eu nunca mais dormi bem
porque tenho medo porque há pessoas que
nos podem fazer mal e nós não podemos
fazer nada porque senão nunca vamos ter
férias e nunca mais vamos poder brincar, e
eu até precisava de ir à praia mas não era
para jogar, era para dormir e vir uma onda
muito grande e quentinha e levar-me para
outra praia, mas eu não podia dormir por-
que um dia os meus tios vieram visitar o
meu pai e disseram-me para ir à praia mas
eu disse que o pai não deixava, e o meu pai
queimou-me as costas com a ponta do ci-
garro porque eu tinha nesse dia uma azul
que era muito curta porque a mãe disse
uma vez que há que poupar com as crian-
ças e eu sabia que ela gostava de mim e o
meu pai também, por isso é que ele me
disse que ai de mim se fizesse queixinhas à
frente de desconhecidos senão eu não era
homem, mas como o pai conhecia os tios
eu pensei que podia dizer que não podia ir
à praia, mas o meu pai puxou-me e eu fui
à praia e eles foram passear todos e eu fi-
quei na areia porque o meu pai disse que
não prestava para guardar a toalha e como
eu não tinha brinquedos como os outros
meninos fiquei a brincar com a camísoli-
nha azul e veio um senhor perguntar o que
é que eu tinha nas costas e eu não disse
nada e ele disse a uma senhora que eu era
estrangeiro e eu tive medo e queria cha-
mar o meu pai mas ele já não estava lá e o
senhor levou-me à senhora e eu tentei fu-
gir mas não sabia onde é que estava, e a se-
nhora pôs a mão na minha boca para eu
não fazer barulho e depois vim para esta ca-
sa mas há pessoas que me fazem coisas más
e quando eu tenho fome lembro-me dos
ovos mexidos que a minha mãe fazia. _
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