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3 mai
+

31 mai

BitJiOl'ecs f~)u.;;eu
Peoúbi.'.::a e Resistência

Programação
culliural

Espaço Cidade Universitária
2.a a 6.a das 1Oh às 22h, Sáb das 11 h 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
www.cm-lisboa.pt/cultura/dbd/brepublica

Terças da Poesia
Se o Universo se reduzisse a uma simples
equação matemática ..

3 Mai, 3.a, 19h
Sessão de poesia
Ary dos Santos

17 Mai, 3.a, 19h
A Menina do Castelo
Rui Faustino

31 Mai, 3.a, 21 h30
Noites de Liberdade

Quintas de Ciência
Einstein - Um colóquio, um livro

26 Mai, 5.a, 18h
Conferência sobre a obra Viagensno EspaçoTempo
Prof. Doutor Jorge Dias Deus

Debate: O jornalismo em Portugal, hoje

26 Mai, 5a, 21 h30
O fenómeno blogs
Intervenientes: José Pacheco Pereira (investi-
gador) e José Magalhães (Deputado do PS)
Moderador: Fernando Alves (TSF Rádio
Notícias)

Noites da Liberdade
Coordenação: Nuno Rebocho

31 Mai, 3.a, 21 h30
Liberdade - Palavras no Feminino

Faculdade d;::;L~;{ras da
Universidade de U~'b()a

Ciclo de Cinema I -
A frica no Cinema

Porliuguês
(1953/2004)

4 mai
+

24 mai
Brandos Costumes - 1974
4 Mai, 4.a, 16h
Realização: Alberto Seixas Santos
Apresentação: Luís Ramalhosa Guerreiro
(FLUL)

Non ou Vã Glória de Mandar - 1990
11 Mai, 4.a, 16h
Realização: Manoel de Oliveira
Apresentação: João Medina (FLUL)

De Angola à Contracosta - 1999
12 Mai, 4a, 18h
Realização: Paulo Camacho, Renato Freitas e
Rodrigo Freitas
Apresentação: Isabel Castro Henriques e
Isabel Medeiros (FLUL)

Os Imortais - 2003
24 Mai, 4.a, 15h
Realização e apresentação: António Pedro
Vasconcelos

;~lf,?:fS:;':'~11}~J

{}r) ..;'v,:'d,"rNf(;ied~'Lis(J'.)~,1
VI Festival Anual

de Teal:irO
Académico de

Usboa

17mai
+

29mai

O Paraíso não está á vista (Fassbinder)
17 Mai, 3a, 21h30
Grupo de Teatro de Letras (Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa)
Encenação de Avila Costa

Vertigens (Criação colectiva)
18 Mai, 4.·, 21h30
Grupo de Teatro do 1ST(Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa)
Encenação de Susana Vidal

As Bruxas de Salem (Arthur Miller)
19 Mai, 5a, 21h30
Grupo de Teatro Miguel Torga (Faculdade de
Ciências Médicas da Univ. Nova de Lisboa)
Encenação colectiva

As mãos de Abraão Zacut (luís de Sttau
Monteiro)
20 Mai, 6.", Z11130
Teatro do Ser (Faculdade de Ciência Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa)
Encenação de Jorge Almeida

Universos e Frigoríficos (Jacinto lucas Pires)
21 Mai, Sáb, 21h30
Tutra (Univ.de Trás-os-Montes e Alto Douro)
Encenação de Antórjia Alves

A Ilha de Deus (Gregol)/ Motton)
22M"i, Dom, 211130
CITAC (Universidade de Coimbra)

I Encenação d~ Pedro ,Marques

Quinze mi/lheres é um ho~em numa
garagem à espera que o vento mude de
direcção (Vários autores) ,
23 Mai, 2", ' 211i30, Torre principal, piso 4,
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.
Grupo ,de .Ieatro da Nova (Faculdade de '.
Ciências .sociais da Univ: Nova de Lisboa)
Encenação de D10go Bento

A Costa dos Murmúrios - 2004
25 MaiA.a, 17h
Realização e apresentação: Margarida
Cardoso

Local: Sala de Vídeo II da FLUL

6mai
+

27mai

FâC. de
SOCiais e

da Uoiv.Nov» de
Ciclo de Cinema
llialiano: Da litier-
aliura ilialiana ao

cinema

Volevo i Pantaloni (Lara Cardella)
6 Mai, s-. 16h
La Ciociara (Alberto Moravia)
20 Mai, 6.a, 16h
La Leggenda Dei Pianista Sulfoceano
(Baricco)
27 Mai, 6.a, 16h

Local: Auditorio 2 da FCSH

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

agenda

Comédia de Rubana (Gil Vicente)
24 Mai, 3.a, 21h30
2 Q ano do Curso de Formaçâo de Actores
de Realização Plástica do Espectaculo
(Escola Superior de Teatro do Instituto
Superior Politéc;nico de Lisboa)
Encenação de Alvaro Correia

(AJtentados (Martin Crimp)
25 Mai, 4a, 211i30
2° A Circular-Tearte (Escola Superior de
Comunicação do Instituto Superior
Politécnico de Lisboa)
Encenação de Ricardo Gageiro

Frankenstein (Mary W. Shelley)
26 Mai, 5', 211130
Aula de Teatro Universitaria de Ourense -
"Maricastana" (Univ. de Vigo, Espanha)
Encenação de Fernando DaCosta

Entre a Espada e a Parede (Luis Assis)
27 Mai, 6a, 21h30
TEMA (Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa)
Encenação de César Alagoa

Os Homens de Lata (Edward Bond)
28 Mai, Sáb, 211130
TEUC (Universidàde de Coimbra)
Encenação Luís Mestre

Ao Se!,undo (Criação colectiva)
29 Mal, Dom, 211130
Ultimacto (Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação de Universidade)
Encenação de Ana Lacerda

'Local: teatro da 'Pôlitécnica

Info
Gabinete de Actividades Culturais
da Reitoria da U L
tel.:,21 7932579
Marisa Costa: mari~a@rêitoria.ul.pt
wwwfatrl.web,pt

~.~- _110 .\'1 .••. '11 'lI_;tnl_~t :II~ :I\~.'i

, Passatempo I
As primeiras 10 pessoas a apresentar este ,
n.O de Os Fazedores de Letras nas
bilheteiras ganharão uma entrada gratuita II
em todas as peças. '.

""••~.,,::~'~;~:l:!;..i .f~II~J"'* lI~"tlllil\lUOgS~ll\lõ'

19mai
+25jun

2" A (-ircufar-Tear!f'
(A) tienliados

De 5.a a Sáb

O grupo de teatro académico da Escola
Superior de Comunicação Social apresenta a
peça de teatro (A)tentados, de Martin Crimp,
encenada por Ricardo Gageiro.
Um texto que não pretende ser moralista,
mas que reflecte a condição humana, os
atentados que cometemos, aos outros e a
nós próprios. Sob a forma do absurdo,
(A)tentados é uma peça que desperta para a
vida.

Local: Centro Cultural Franciscano
tel: 21-7119000
2oacircular@mail.pt

02103



Núcleos partidários na Universidade de Lisboa

Até amanhã companheiros
o calor do debate político parece ter desaparecido. No
antigo palco da re-volta estudantil pela Democracia, pa-
rece ter ficado apenas UHl ramo de cravos murchos

Hoje faz-se menos política no intervalo
dos estudos. Só à lupa se encontram
núcleos políticos de estudantes na Uni-
versidade de Lisboa (UL). A falta de
tempo e a pressão para tirar boas notas
justificam esta falta de disponibilidade.
Há muito a ideia do tenho é de arranjar
emprego e fazer a minha vida, critica
Sara Braz, membro do Colectivo de Es-
tudantes Comunistas da Faculdade de
Ciências da UL (FCUL).

O problema mais apontado é o
repetido debate das mesmas propostas,
sem olhar aos novos problemas. Na opi-
nião de Nélson Faria, presidente do Nú-
cleo de Estudantes Sociais-Democratas
(NESD) da Faculdade de Direito
(FDUL), continuamos a lutar pelas mes-
mas bandeiras de há 30 anos, nomea-
damente o emprego e a habitação. Se não
abrirem os horizontes, as juventudes
partidárias vão cair no descrédito total.

O facto de vários núcleos terem uma
existência cíclica também dificulta a
sua afirmação. Ter uma actividade
constante faz com que tenhamos mais
pessoas interessadas em juntar-se a nós,

04105

texto Cátia Ferreira e
Sérgio Hipólito (JORNOFL)

desafia Vasco Coelho, membro do
Colectivo de Estudantes Comunistas da
FDUL. Quando entrei na faculdade, o
núcleo estava extinto. Arranjei quatro
pessoas de confiança, e pegámos nele,
revela António Silva, Presidente do
Núcleo de Estudantes Socialistas
(NES) da mesma faculdade.

A esquerda parece ter mais capaci-
dades de recrutamento. Só na FDUL, o
Colectivo comunista conta com cerca
de 20 participantes que reúnem sema-
nalmente, enquanto que o NESD e o
NES da FDUL optam por encontras
quinzenais. No entanto, o Partido Popu-
lar não tem nenhum núcleo em toda a
UL. Quem o confessa é José Pedra, mi-
litante da Juventude Popular. Há
muitos simpatizantes da Direita, mas
no que toca à capacidade de mobiliza-
ção dos estudantes, a esquerda dá-nos
dez a zero.

Parlamento cibernética

A possibilidade criada pelos blogs de
debater ideias sem sair de casa veio

diminuir ainda mais a actividade dos
núcleos universitários. Tradicional-
mente, os jovens tinham voz nas jotas.
Hoje, nos blogs, a sua opinião tem mais
força e visibilidade, entende Nélson
Faria. A opinião de José Pedro (PP) vai
no mesmo sentido. Costuma ler jornais
e ir a várias conferências, mas nunca
tinha visto debates tão interessantes e
com tanta qualidade como na blogos-
fera. Acredita que no futuro os partidos
vão funcionar apenas numa lógica de
alcançar o poder. Os blogs serão os
locais para quem queira debater ideias
sem fazer vida na política.

Dentro dos mais apreciados, o Blas-
fémias (http://ablasfemia.blogspot.com),
que se identifica com a Direita, conta
com mais de 25 mil visitas por mês,
enquanto que à Esquerda um dos mais
apreciados é o Barnabé (http://barn-
abe.weblog.com.pt).

Mas é ainda o modelo tradicional
dos partidos nacionais que serve de
exemplo. Não há grande cooperação
entre os núcleos dos diferentes partidos.
Trabalhamos em blocos separados, reve-
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la António Silva (NES). Ainda assim, na
FDUL, todos partilham a mesma sala
de reuniões.

Recrutiamenlio

o Colectivo não se baseia em hierar-
quias. Temos apenas um membro que
coordena a nossa acção de acordo com a
estrutura partidária, explica Vasco
Coelho de Direito. No que toca aos
núcleos representantes do PS e do PSD,
estes possuem uma hierarquia interna
mais rígida, com uma Direcção fixa li-
derada por um Presidente.

Os requisitos para se juntar a cada
um dos núcleos também divergem.
Qualquer simpatizante pode participar
nas nossas reuniões, afirma Miguel
Reis, membro do núcleo de estudantes
do Bloco de Esquerda da Faculdade de
Letras da UL. Já o NESD da Faculdade
de Direito só aceita filiados da Juven-
tude Social-Democrata.

As actividades dos núcleos passam
pela afixação de cartazes e pela distribui-
ção de panfletos. Por vezes, organizam

debates, como sucedeu em Letras para
as eleições legislativas de 2005. Afirmam
ter pouco mais do que um placard de
parede. Quanto ao material, este é
fornecido pelas estruturas partidárias.

O grau de divulgação dos núcleos
partidários da UL está longe do ideal.
Não sabia da sua existência, surpre-
ende-se Ivo Coutinho, aluno do segun-
do ano de Estudos Europeus da FLUL.
João Albuquerque, estudante de
Direito, no segundo ano, já ouviu falar
de alguns núcleos, e considera impor-
tante que eles existam, para que se faça
a ligação entre a Universidade e a
política. Só é pena que o seu funciona-
mento passe despercebido.

Relações proibidas

Há algum tempo, as Associações de
Estudantes (AE) eram bastante politi-
zadas. As actividades eram paralelas à
agenda dos partidos aos quais estavam
ligadas, e a luta pelos objectivos dos
estudantes era muitas vezes esquecida.
Os núcleos partidários não eram mais

do que uma rampa de lançamento para
criar listas para as AE, recorda Nélson
Faria. Actualmente a situação modifi-
cou-se. Vasco Coelho considera mesmo
que há uns tempos atrás havia uma
certa mistura, mas isso não tem aconte-
cido ultimamente. É unânime que
todos podem ter uma filiação partidária,
desde que esta não interfira com as
suas responsabilidades nas AE.

A Associação Académica de Lisboa
(AAL) é, por outro lado, mais conotada
com os partidos. É o próprio Presiden-
te, Ricardo Acto, que confessa que a
casa estava um bocado abandonada.
Nos últimos três anos tinha vindo a
afundar-se. Admite que possa haver a
tal fama, até porque a projecção da
AAL tornou-a apetecível para pessoas
com ambições políticas. Assumindo a
sua preferência política (PSD), para Ri-
cardo Acto isso não interfere no meu
trabalho. O anterior Presidente da
AAL, também da JSD, já havia afirma-
do o mesmo a Os Fazedores de Letras,
em Janeiro de 2004 .•

04105



Mestrados e
Doutoramentos na

Universidade de Lisboa

Saber
tudo

e muito
•mais

Por curiosidade,
prestígio ou corno

resposta a urna
exigência do mer-
cacto, as especíalí-

zacões tornaram -se
es·co1ha obrigatória
para os licenciados

texto Mafalda Azevedo e
Sílvia Morgado (JORNOFL)

Domingos Soares Farinho, 28 anos, fre-
quenta o Mestrado em Direito Admi-
nistrativo ao mesmo tempo que leccio-
na a cadeira de Direito Internacional
Privado, na Faculdade de Direito da UL
(FDUL) Há quatro anos, candídatou-se
para poder prosseguir com a carreira de

06107

professor. No entanto, o agrado pelo tra-
balho metódico aliviou a tarefa de apre-
sentar uma tese com cerca de 200 e
muitas páginas a um júri de três profes-
sores. Gosto de investigação e tenho
grande facilidade em falar em público.
É o resultado das muitas orais de me-
lhoria que fiz ao longo do curso, julga.

Já na Faculdade de Letras (FLUL),
Antonio Cardiello, 29 anos, natural de
Pádua, está a fazer um Doutoramento so-
bre Fernando Pessoa, na área de Filoso-
fia. No final de dois anos do curso, apre-
sentará as 400 páginas da tese final. Es-
clarece que terei 20 minutos para expor
as minhas ideias em frente a um júri
composto por cinco a oito professores.

Os Mestrados são frequentados prin-
cipalmente por docentes em início de
carreira. Já no caso dos Doutoramentos,
estes são preenchidos maioritariamente
por docentes da casa, refere João Aze-
vedo, dirigente da Associação de Estu-
dantes da FLUL. E Miguel Martins,
responsável pelas Pós-graduações da
FDUL, acrescenta que os alunos optam
por esta formação porque procuram
uma actualização, um aperfeiçoamento
e uma especialização em matérias
jurídicas.

Mudam as preferências

Muitos são os anúncios de Mestra-
dos e Doutoramentos que as oito facul-
dades da UL põem à disposição nos
meios de comunicação social.

Basta estar a atento e apresentar
uma candidatura às Comissões Científi-
cas, composta por um certificado de ha-
bilitações e um projecto de estudo. Em
seguida, numa entrevista, serão avalia-
dos os interesses, capacidades na área
escolhida, curriculuni e experiência
profissional do candidato.

A prática e o gosto são privilegiados,
no processo de selecção, em detrimen-
to dos 14 valores mínimos exigidos para
Mestrado e dos 16 para Doutoramento
da média final de licenciatura.

Também a área científica do Mestra-

do ou do Doutoramento pode não ser a
mesma da licenciatura frequentada.
Começa a ser usual que um estudante
de Filosofia siga um Doutoramento em
Literatura, que um licenciado em En-
fermagem se inscreva num Mestrado
em Psicologia, que um aluno de Letras
assista a um Mestrado em Ciências da
Educação ou mesmo que um aluno for-
mado em Direito frequente um Mestra-
do em Letras.

Odiava as aulas de Direito e passa-
va o tempo a ler. Até ao terceiro ano,
estive prestes a desistir do curso, conta
Inês da Fonseca Santos que defendeu
recentemente uma tese sobre a obra
poética de Manuel António Pina. No en-
tanto, Inês chegou a temer que o diplo-
ma em Direito fosse um entrave à sua
admissão no Mestradoem Literatura
Portuguesa Moderna e Contemporãnea.

Para bodes os gostos

Os cursos de mestrado têm normal-
mente um professor a orientar cerca de
dez alunos. Enquanto que nos Dou-



toramentos existe um docente para, no
máximo, quatro alunos. Durante os dois
anos de Mestrado, os vários seminários
são dados por professores da própria
faculdade ou por convidados. Ricardo
Reis, Chefe dos Serviços Adminis-
trativos da FLUL, confessa que algu-
mas áreas aparentam não ter especia-
listas, mas os docentes não ministram
apenas disciplinas de licenciatura.
Estas são apenas uma pequena parte
das áreas científicas debaixo do chapéu
da faculdade.

A variedade deste tipo de cursos
difere entre as várias faculdades da UL
e relaciona-se com os objectivos de cada
instituição. No caso da Faculdade de
Belas Artes da UL (FBAUL), deparamo-
-nos com seis cursos de Mestrado e 11
áreas de Doutoramento, das quais fa-
zem parte Pintura, Escultura e Arte PÚ-
blica. Farmácia, por sua vez, tem 15 ra-
mos de conhecimento que englobam
disciplinas como Biofarmácia ou Toxi-
cologia. E a panóplia mantém-se em Di-
reito, que conta com dez Mestrados e
quatro Doutoramentos.

Em Psicologia, as áreas de Mestrado
onde se verifica maior afluência são Psi-
cologia da Saúde, Interesse e Bem-
-Estar e Administração Educacional.
Quanto aos Doutoramentos, as mais es-
colhidas são História da Educação, Psí-
coterapia e Aconselhamento, Psicologia
Clínica e Desenvolvimento Curricular e
Avaliação da Educação. E Química,
Biologia e Física são apontadas como as
preferências na Faculdade de Ciências.

Para algumas bolsas

Está na ordem dos 5.000 euros o
valor que um Mestrado ou um Doutora-
mento podem atingir.

Para calcular o preço da formação,
a FLUL utiliza uma política de cálculo
na propina em que cerca de 30% são
para o financiamento da faculdade
(despesas, investimentos, manuten-
ção) e 70% são repartidos entre áreas
científicas e outras despesas, como saí-
das de campo, material e viagens para
o estrangeiro.

A faculdade não lucra tanto como se

imagina, pois há enormes gastos com os
professores, nota Maria José Abreu, res-
ponsável pelos Mestrados e Doutoramen-
tos da FDUL. O dinheiro mal chega quan-
do se tem que pagar a professores que
vêm do estrangeiro, acrescenta Arlete
Pato, funcionária da Secretaria da FLUL.

Mas há situações diferentes. EIsa
Pedrosa, funcionária da FBAUL, expli-
ca que nos Doutoramentos desta insti-
tuição, não há parte curricular e, por
isso, os alunos não pagam qualquer
tipo de propina.

Na FLUL não existem bolsas de
estudo, porque os valores cobrados são o
mínimo possível, segundo Ricardo Reis.
Nas restantes faculdades o valor pago é
superior, mas os alunos podem candi-
datar-se a bolsas de estudo. Nuno Gon-
çalves, responsável pelo Gabinete dos
Doutoramentos da Faculdade de Psi-
cologia, esclarece que os interessados
em concorrer a bolsas devem dirigir-se
à Fundação Calouste Gulbenkian ou à
Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Com tanta oferta, até parece fácil
ser Doutor ... _
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+ MEMÓRIA DA IMPRENSA ESTUDANTlL E ACADÉMICA ARTIGO12

Grémio
Alentejano

o curto reinado de D. Pedro V (1855-
1861), monarca no qual se depositavam
as esperanças nacionais para um perío-
do de estabilidade, assistiu a um con-
junto de acontecimentos políticos, reli-
giosos e sociais que marcaram a sua go-
vernação e deixaram na sociedade uma
forte impressão. Sem dúvida, em Oito-
centos, a imprensa periódica é um espa-
ço privilegiado para encontrar a opinião
de certos grupos sociais e ideológicos.

O jornal universitário Grémio Alen-
tejano é um desses representantes do
pensamento, neste caso, estudantil. A
vontade de transmitir o seu ideário, de
contribuir para o desenvolvimento e pro-
gresso da sua pátria, é sem dúvida a
grande força motriz por detrás da cria-
ção deste jornal. Mas talvez fosse mais
correcto dizer contribuir para o progres-
so das suas duas pátrias, porque este é
um jornal nascido no seio de um movi-
mento associativo. O jornal era um es-
paço onde os filhos da província trans-
tagana reunidos em Coimbra (. ..) a par
da instrução e recreio, pudessem estrei-
tar-se cada vez mais os laços de frater-
nidade, que entre si devem ligar os fi-
lhos duma mesma pátria, contribuindo
para o desenvolvimento do Alentejo e
de Portugal.

Criado a 10 de Outubro de 1861,
Grémio Alentejano propõe-se ser um es-
paço de discussão aberto a todas as sen-
sibilidades, defendendo para isso a mo-
ralização da sociedade e, em especial,
do panorama político nacional. Grémio
Alentejano faz ponto de honra em não

Coimbra
n.? 1 (10 de Outubro de

1861) ao n.? 31 (8 de Maio de
1862)

S., J. d'Andrade Sequeira, J. D. R.
Godinho, Noronha. F. L. d'Azevedo
Coelho de Barros Castelo-Branco,
M. Quaresma. J. Herculano de
Moura, Joaquim António Barradas,
José Maria Baptista Calixto, José
Carlos de Gouveia Júnior, João Dias
Calozans, Mariano António da Cruz,
Augusto Saraiva de Carvalho,
Manuel José Alves

Rua do
Cosme, n.? 1, Coimbra; impresso na
Imprensa da Universidade

Semanal
F. d' Assis Caldeira

Queiroz, J. Simões Ferreira, Saraiva
de Carvalho

Vasco Vasques
Vasqueannes, J. A. Santos e Silva, A.
r. F.da Costa, J. D. Ruivo Godinho, J.
A. Sequeira, L. C. Simões Ferreira, J.
A. C. de Vasconcelos, R. de Morais
Soares (Archivo Rura~, J. M. A. de

texto César Marujo (CRIHOFL)
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se apresentar como um periódico de
combate político, não se revendo em
nenhuma das forças e ideários partidá-
rios; exige apenas rectidão, honradez e
uma ideia de progresso para a sociedade
portuguesa. O corpo redactorial deste
jornal seria, provavelmente, formado
por associados do Grémio Alentejano,
mas, além de vários artigos assinados
com iniciais, temos conhecimento de
apenas três indivíduos - F D' Assis
Caldeira Queiroz, J. Simões Ferreira e
Saraiva de Carvalho. O semanário tem,
no entanto, um importante corpo de co-
laboradores, cerca de 20 indivíduos, e
até de correspondentes, não sendo ape-
nas estudantes mas também residentes
no Alentejo que querem colaborar e
transmitir à comunidade a realidade da
sua terra.

O jornal apresenta, ao longo da sua
vida, uma consistente política de redacção,
onde mantém as vontades demonstra-
das no editorial que inaugura a publi-
cação. A necessidade de promover um
debate proficuo sobre a realidade da
província transtagana e do reino portu-
guês, sobre os seus problemas e possí-
veis soluções, coloca ênfase no progres-
so tecnológico, na questão agrícola no
Alentejo, que merece atenção especial-
além de vários artigos existe uma cola-
boração continuada com o Archivo Ru-
ral, que deu origem à secção Chronica
Agrícola -, e no progresso económico,
em que podemos acompanhar o debate
entre diferentes ideologias, variando do
liberalismo ao proteccionismo. Sendo

um jornal pensado por estudantes não é
de estranhar que a temática da educação
seja recorrente e se constitua como um
dos pilares ideológicos deste periódico.

A proposta de difundir a instrução
primária pelo povo na maior escala
possível, defendida pelo periódico aca-
démico, tem no pensamento francês,
herdeiro da Revolução, o grande mode-
lo a seguir, não se coibindo o Grémio
Alentejano de publicar na íntegra o dis-
curso que Victor Hugo apresenta ao
parlamento francês em defesa do ensi-
no público e gratuito. Não sendo, como
referido, um jornal de características
políticas, a partir do n.? 22, o semanário
alentejano reavalia a sua presença e
actuação perante a actualidade nacio-
nal e decide entrar no debate político,
credencíando-se para isso, mas recusa
sempre alistar debaixo das bandeiras
de qualquer dessas facções políticas. A
sua proposta de base é a moralização da
política assente no ideário liberal do
progresso, da liberdade e igualdade.

O enquadramento formal do peri-
ódico contribui para esta pluralidade de
contribuições e ideologias. Um editorial
ocupa sempre a quase totalidade da pri-
meira página, veiculando as ideias e
preocupações do jornal, mas trans-
mitindo também momentos impor-
tantes da actualidade portuguesa: real-
ce para o grande destaque que teve o fa-
lecimento de D. Pedro V. Apesar de ser
um espaço privilegiado de opinião, o pe-
riódico também pretende transmitir aos
seus leitores as notícias da actualidade

nacional e internacional. A volátil situa-
ção política internacional preenche o
Boletim Estrangeiro com breves notí-
cias telegráficas, mas também com con-
siderações sobre as grandes questões do
tempo: a unificação italiana, a questão
alemã ou a situação político-militar nas
Américas.

O jornal manteve uma publicação
semanal assídua e regular, facto pouco
comum num 'periódico estudantil, du-
rante 31 números, até 8 de Maio de
1862. A estrutura associativa em que
este projecto se enquadra terá propor-
cionado a estabilidade e divulgação que
o Grémio Alentejano demonstrou. O
agradecimento que o jornal dispensa aos
seus assinantes no número de abertura
revela ter garantido, antes do início da
publicação, um número aceitável de
assinantes, não só estudantes mas tam-
bém habitantes da província do Alentejo.

Deixamos de ter notícias do jornal
depois de 31 números. Repetidos apelos
aos assinantes, lançados pela primeira
vez no n." 13, para que clarificassem a
sua posição relativamente à assinatura
do jornal, podem indicar uma possível
situação económica periclitante. O
apoio da associação aparenta não ter si-
do suficiente para dar continuidade ao
semanário Grémio Alentejano. Podemos
considerar o balanço final deste projecto
estudantil como positivo, realçando o
seu alcance no meio académico, mas
também na província do Alentejo. _
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Licenciada em Design de Comunicação
pela ESBAL (Escola Superior de Belas
Artes de Lisboa), Rita Carmo é actual-
mente uma referência do jornalismo
fotográfico em Portugal. Aos 35 anos, do
seu currículum constam trabalhos pub-
licados no extinto Melody Maher (Ingla-
terra) e na Snoozer Magazine (Japão).
Em 2003, editou o livro Altas Luzes
(Assírio & Alvim), uma compilação de
alguns dos seus mais marcantes registos
fotográficos. Hoje, 13 anos após ter
começado a trabalhar no semanário
Blitz, continua a percorrer os palcos do
nosso país à procura de todos os segun-
dos perfeitos que fiquem registados
para a eternidade.

Uma imagem consegue transmitir
algum tipo de musicalidade?

Sim. Pode é não transmitir total-
mente a força que determinado concer-

L

Entrevista a Rita (armo

megafone

Num
Movimento
Perpétuo
texto Pedra Figueiredo
fotos Tiago Tejo (GIMOFL)

Fotografia enquanto arte
ou profissão? Muitos
procuram a sírnbíose entre
ambos, mas nem sempre o
dích mágico sucede

to teve. A maior parte das vezes, a ima-
gem não retrata verdadeiramente aqui-
lo que o espectáculo foi. Na hora, nor-
malmente consigo ter a sensação de
que em certa altura poderá haver boas
fotos, mas não tenho a inteira certeza
do resultado final do meu trabalho.
Quando consigo captar algum grande
momento do concerto, a sensação é
óptima.

o teu percurso começou no mundo
da moda. Porquê a evolução para o foto-
jornalismo musical?

Aconteceu por mero acaso. Inicial-
mente, entrei para a secção de moda do
Blitz, mas com o desenrolar do tempo
evoluí para a fotografia musical. Por
estranho que pareça não era nem sou
uma grande aficcionada por música;
tenho os meus gostos mas não sou
muito conhecedora. Comparando os
dois mundos, creio que nalguns aspec-

tos, como na iluminação, por exemplo,
não existe uma grande diferença entre
fotografar desfiles de moda ou concer-
tos. Uma das diferenças é que o meio
da moda é significativamente mais
agressivo a nível do fotojornalismo, com
a tensão de apanhar o lugar certo, algo
que não é tão frequente acontecer em
concertos.

Ao longo dos últimos anos, como
tens sentido a evolução da tua profis-
são, particularmente no que se refere
aos profissionais de espectáculos?

Antigamente não existiam fotó-
grafos exclusivamente dedicados à
cobertura de eventos culturais. A maior
parte eram profissionais de jornais que
iam a todo o tipo de eventos, desde
música a festas, passando por inaugu-
rações. Actualmente, existem imensas
pessoas, principalmente de sites, espe-
cializadas na música. Para além disso,
hoje em dia fazem-se muito mais coisas
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o conceito de arte é um pouco
redutor; coloca as coisas a um nível em que

iu deixas de as discutir

do que se faziam há 13 anos atrás, não
há comparação possível. Provavelmente
a quantidade de concertos menores era
mais elevada no passado, mas agora exis-
tem muitos mais concertos de média e
alta produção, daí essa necessidade.

Como vês a fotografia enquanto
movimento artístico?

Eu tenho um fascínio por imagens,
não só fotografia. Gosto muito de ilus-
tração e dos livros enquanto objectos,
do seu grafismo. Nesse aspecto sinto
uma parecença na relação que tinha
com a roupa e os tecidos, por exemplo.
O conceito de arte é um pouco redutor,
coloca as coisas a um nível em que tu
deixas de as discutir. Há coisas que são
consideradas arte na fotografia que eu
não entendo, porque são tão quotidi-
anas que para mim só funcionam como
sequências, como um todo que conta

12113

uma história, não como objecto isolado.
Por outro lado, há outras fotografias que
são autênticos quadros. Considerar as
coisas como arte pode não ser neces-
sariamente uma coisa boa. Uma foto-
grafia é algo que perpetua momentos.

Ao olhar o mundo que nos rodeia, é
difícil fazer uma certa abstracção do
tecnicismo adquirido com a experiência
profissional?

Como fotografo situações muito
específicas, como espectáculos e pes-
soas, não tenho esse problema, porque
não costumo fotografar paisagens ou a
vida quotidiana das pessoas. Consigo
abstrair-me de tudo isso e ter uma visão
normal como todas as outras pessoas
em relação ao mundo que me rodeia.

De que forma analisas o avanço tec-
nológico no campo da fotografia, com o

desenvolvimento das máquinas de for-
mato digital?

Por um lado é muito prático. Não
dependo de ninguém, posso trabalhar
as fotos em casa. Por outro lado é de-
masiadamente fácil e tentador tratar e
alterar as fotos, a nível de luz e ambíên-
cia. De qualquer das formas, não sou
uma purista, acho que as coisas têm a
evolução que devem ter. É um pau de
dois bicos.

A partir de que momento um fotó-
grafo se pode considerar um profission-
al da área?

A formação profissional no ramo da
fotografia é quase nula no nosso país. A
fotografia exige experiência, é uma pro-
fissão em que se melhora ao longo do
tempo, apesar de se perderem algumas
qualidades, como a frescura e a írreve-
rência que se tem em início de carreira.
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Para mim, a profissionalização de um
fotógrafo ocorre a partir do momento
em que se vive unicamente da profis-
são, um pouco como o jornalismo.

Qual a importância do livro que edi-
taste em 2003 no teu trajecto pessoal?

Sinto que com o Altas Luzes cimen-
tei ainda mais a minha posição enquan-
to fotógrafa. De certa forma, foi uma
maneira de ganhar mais confiança no
meu trabalho. Anteriormente, não raras
vezes, tinha alguns receios, especial-
mente devido ao facto de ser muito
autodidacta. Na altura em que lancei o
livro, pensei seriamente em mudar de
profissão, de cidade e ambiência famil-
iar, algo que acabou por não acontecer.

o livro é repartido entre sessões de
estúdio e momentos captados ao vivo,
em concerto. Qual destas duas ver-

il. [ormação profission-
al no ramo da
fotografia é quase
nula no nosso país

tentes é do teu
maior agrado?

As sessões, sem dúvida. Há um tra-
balho de equipa, uma intenção final
mútua, apesar de, no caso dos trabalhos
para o Blitz, se correr o risco de fazer
um certo projecto que uma semana
depois pode cair no esquecimento. A
sessão fotográfica tem um cunho mais
pessoal, de maior trabalho e pensamen-
to, de reflexão sobre o local onde
fotografar a banda, por exemplo.

Após tantos
anos de trabalho,
são já algumas as
histórias carí-
catas ...

Há a história do
Bono, que me deu
um beijo durante o
concerto dos U2 no
Estádio de Alvalade.
Tenho também uma
história muito curiosa
com os Doors: no dia
em que recebi o livro

da gráfica, os Doors iam tocar em
Lisboa e foi-me dito que eles queriam
realizar uma sessão fotográfica no nosso
país. O Altas Luzes acabou por servir de
portfolio das minhas obras e, devido a
isso, acabei por fazer o trabalho para
eles. Noutra ocasião, num concerto dos
Faith No More, uma pessoa caiu de tal
forma em cima de mim durante o mos h
que desmaiei. ..
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+ PORTUGUÊS SUAVE + O .• OS QUATRO DE TENDAI
+ lETRAS SUJAS E ESFARRAPADAS + MONSTRO

avestiruzes

texto Tiago Tejo

repetiam-se
os mesmos ruídos
a provocar nós
na mente

Português
Suave

Horas depois
já clareava o dia

cada novo cigarro
era uma agulha
nas pernas

prendendo-me
à ardida sensação
de me sentir vivo.
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o Mui-
tas pes-

soas acorda-
ram logo após o

soar simultâneo de
muitos alarmes. Em

alguns edifícios mais
elevados, o silvo do ar em

movimento tomava a for-
ma de uma sinfonia metáli-

ca. Segundo a hora indicada
pelos relógios, faltaria pouco

para deixar de ser noite; contu-
do, era impossível reconhecer quais-

quer sinais de alvorada. O céu
apresentava-se escuríssimo e, no en-

tanto, poderia dizer-se que estava
azul: um azul seguro e intransponí-

vel. Das janelas não se conseguia ver
o exterior; era necessário sair.

Muitas pessoas desciam as escadas
como grãos de pó, impelidas pelo ven-
to. O vento era quase branco e unia to-
das essas muitas pessoas num mesmo
vórtice para o exterior. Sendo uma noi-
te particularmente quente num mês par-
ticularmente frio, era possível verificar
toda a espécie de roupas e agasalhos,
gradualmente abandonados pelas es-
cadas e pelas ruas. De facto, era na
rua que mais se sentia o calor e este
aumentava pouco a pouco, pelo que
todos temiam a hora a que havia de
nascer o sol. Os poucos que não ha-
viam acordado por causa do movi-
mento do ar acordavam agora de-
vido ao calor. Ser-lhes-ia difícil

abandonarem as suas moradas.

texto FSL

Já os muitos
que haviam saído em primeiro

lugar se despenhavam para a baixa da
Cidade, junto à baía. Desses muitos,
alguns corriam já nus. Dos poucos que
ainda não tinham saído dos seus quar-
tos, nenhum se atreveu a fazê-lo, pois,
apesar do calor, as paredes pareciam
protegê-los do calor maior. O vento tor-
nava-se mais e mais forte. A noite não
iria abandonar o seu lugar. O céu per-
manecia em silêncio, majestático no
seu manto imenso e escuro, azul. Não
havia luar, mas o próprio vento branco,
escassamente luminoso, transformava
a multidão num exército em retirada pe-
numbral. Dos muitos que corriam, to-
dos tinham medo. Vista do alto, a mul-
tidão era comparável à espuma das on-
das, sobretudo pela proximidade rela-
tiva à baía. A baía tornara-se negra. Os
quartos iluminavam-se aos poucos por
causa do nascer de algum sol difuso.

Foi então que os livros se libertaram
de todas as bibliotecas, arquivos, livra-
rias, casas; foram aparentemente aspi-
rados pelo ar exterior, onde voavam co-
mo grandes e pequenas aves de augú-
rio. Todos aqueles muitos que se encon-
travam na baía estavam nus, esqueci-
dos das regras que habitualmente os fa-
ziam envergonhar-se da sua nudez. E
todos os poucos que haviam permane-
cido nos quartos eram revestidos de
afagos de luz. Alguns terão visto poe-
mas nos seus próprios corpos, translú-
cidos, mas não podiam lê-los por não
reconhecerem a língua em que estavam
escritos, e sobretudo, por não suporta-
rem a visão das próprias entranhas, que
a epiderme e as camadas imediatamen-
te interiores, cada vez menos materiais,

permi-
tiam ver. Os li-
vros esvoaçavam, per-
dendo folhas e folhas co-
mo grandes penas extravia-
das. As próprias letras, devido à
debilidade da tinta, soltavam-se do
papel e rarefaziam-se no céu infinito.
Todo o espaço superior visível era de um
azul invisível. Todos os muitos se refu-
giaram na baía, esperando que a água
fosse mais fria, mas o vento precipitava-
os para o âmago das águas, conduzia-os
ao profundo 'oceano à velocidade do seu
próprio temor. Era uma massa compacta
de carne e de ossos, um corpo mons-
truoso arrastado pelo fragor do vento
que ondulava, luminoso e determinado.

Os que haviam permanecido nos
quartos não conseguiam ver as próprias
entranhas, pois os seus corpos torna-
vam-se cada vez menos densos. Já não
lhes era possível tocar nem sentir o sa-
bor da saliva ou o perfume do sono,
nem ver a luz ou escutar o vento. Tor-
navam-se, cada um em seu quarto, có-
dices imateriais de um património su-
premo. O berço mortal do mar profun-
do acolheu o grande monstro, definha-
do e exausto. A água propagou o seu
último gemido, dilacerando uma parte
do manto terrestre. Deu-se a implosão
da matéria, a que se seguiu a explosão
de ar. Por ser necessário que a lingua-
gem respirasse, ressurgiram os poucos
que haviam permanecido nos seus
quartos. Os seus corpos flutuavam
livremente numa outra cidade infinita.
Só havia verdade no espaço que
habitavam, pois haviam escolhido vivê-
-lo em uníssono .•
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Os Quatro de Tendai
texto Alvaro Aspera

Tens a certeza? Já que estás tão seguro
de ti, diz-me, então, se realmente te
lembras do que se passou naquela noite
em que nos perdemos, os quatro, nos
caminhos de Tendai, pouco antes do
Zen ter chegado ao Japão. Pergunto isto
porque soube, séculos mais tarde, que
já antes da nossa morte se dizia existir
entre nós aquela profunda unidade de
que falam todas as tradições desde o
princípio do mundo. Asseguraram-me,
no entanto, vê lá tu, que, apesar de tu-
do, nunca nos chegámos a reencontrar
naquela densa escuridão tão típica das
noites de Tendai, nem tampouco algu-
ma vez nos apercebemos sequer da pre-
sença ali tão perto de cada um nós, mas
dizia-se, se bem te lembras, que mesmo
assim existia entre nós uma cumplici-
dade muito invulgar, uma intimidade
inexplicável. Tão invulgar, tão inexpli-
cável, explicaram-me, que nessa noite
combinámos não falar durante sete
dias. Nunca ninguém me chegou a
explicar este notável pormenor dos sete
dias, mas há quem diga que isso não é
importante, os dias não são importan-
tes, o importante é a noite, não se ver
nada à noite porque está escuro e está
um frio de rachar a espinha e não se
percebem as distâncias, parece que na-
da existe à nossa volta mas existimos
porque nos lembramos mas já não sabe-
mos onde porque nos perdemos e está
tão escuro e frio e a verdade é que já
não sabemos, por isso, dizem, decidi-
mo-nos calar durante sete dias.

Assim, disseram-me, e agora presta
a tua melhor atenção, que nós os quatro
começámos a ficar calados ao raiar do
primeiro dia. Calámo-nos assim que o
primeiro se calou assim que os outros se
calaram. E dissemos mais nada durante
todo o dia. E o dia é uma coisa compri-
da, como bem sabes, cheia de coisas por
dizer que, nunca sabemos muito bem
se ficaram ditas ou se teremos de as
dizer outra vez ou continuar a dizê-las
noutro dia. Seja como for, há coisas que
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realmente devem ser ditas, não sei bem
quais, não sei se tu sabes, acho que eles
também não sabiam, mas pouco impor-
ta porque quando chegou a noite, e isto
é o que importa, quando chegou a noi-
te, contaram-me que a luz de uma das
lâmpadas começou a apagar-se, a calar-
-se também, por assim dizer, como se já
tivesse dito tudo o que tinha para dizer,
iluminado tudo o que havia para ilumi-
nar. E foi uma coisa esplêndida de se
ver, ainda me lembro de os ouvir dizer
que tinha sido uma coisa esplêndida de
se ver a sombra a crescer à medida que
aquela lâmpada ia, pouco a pouco, tam-
bém ela anoitecendo.

E aqui fizeram uma pausa. Não me
perguntes porquê. Talvez fosse por não
se recordarem do que aconteceu a se-
guir, ou talvez estivessem a rememorar,
mentalmente, as imagens dessa noite
tantas vezes relatada em todos os luga-
res do mundo. Lembro-me, perfeita-
mente, de os ouvir comentar que um de
nós os quatro gritou naquela noite.
Pareces surpreendido que se diga que
um de nós tenha gritado, mas confiden-
ciaram-me, como se lá estivessem esta-
do, que um de nós gritou claramente
qualquer coisa como não deixes que se
apague ou talvez tenha exclamado
acende essa lâmpada ou talvez não te-
nha chegado a articular nada, nem se-
quer gritado, é o mais certo. A verdade
é que ninguém sabe ao certo o que
aconteceu, confessaram-me, mas há
quemjure a pés juntos que outro de nós
os quatro reagiu instantaneamente a
este grito. Tão pronta foi a sua reacção
que ainda antes do grito ter soado já ele
fazia notar que tínhamos combinado
não dizer uma única palavra, não sei se
se recordam, tínhamos combinado
qualquer coisa de que não me recordo
de momento, não sei se se recordam,
dizia ele já irritado com a falta de
memória que nos vai iluminando a vida
de todos os dias.

Como podes constatar, ainda hoje

~~--------------------------------------------------- ----~ ~---

vão subsistindo certos pontos obscuros
sobre esta inesquecível noite que nem
eu nem tu nem nenhum de nós os qua-
tro se recorda o suficiente para poder
clarificar. É como se nunca te tivésse-
mos ouvido comentar vocês os dois são
estúpidos. Se bem te lembras, foi como
um relâmpago na noite. Há quem diga
que não, que não foi nada assim, que
não foste tu mas outro quem falou, que
deveria calar-me. Há coisas que não se
dizem, dizem-me. Não compreendo por
que motivo não me consigo lembrar
desse outro que nos disseram ter per-
manecido até então em silêncio a per-
guntar por que é que falaram, seus
estúpidos, não sei por que só me lembro
daquele relâmpago a incendiar-me a
escuridão e a levantar-me uma tempes-
tade do chão e nunca deste nosso amigo
de Tendai, indignado, a perguntar-nos
por que 'é que falaram se está tanto frio,
por que é que falámos se apagámos a
luz, por que é que simplesmente não
ficaram calados se era este o combina-
do, por que é que estamos todos hoje a
meter os pés pelas mãos a dizer não fui
eu quem falou naquela primeira noite
se nenhum de nós se lembra de quem
falou afinal, se ninguém se lembra
sequer de alguma vez nos termos
chegado a encontrar naquela escuridão
nem tampouco das noites magníficas
em Tendai, escuras, frias, silenciosas, se
nem tu nem eu nem nenhuma geração
entretanto se apercebeu ainda de que
nunca houve ninguém que tenha
sabido, realmente, seja o que for sobre o
que aconteceu, nem creio que jamais
haja alguém capaz de explicar ao
mundo esta extraordinária noite de
silêncio que todos os dias nos termina o
dia no início, por isso pergunto-te, se
me permites, por que diabo insistes tu e
toda a gente em dizer já a gritar nesta
imensa escuridão que também naquela
noite eu gritei e repito desde então
todas as noites, tão seguro de mim, que
o único que não falou, dizem, fui eu .•
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