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Espaço Cidade Universitária
2· a 6· das 10h às 22h, Sáb das 11 h às 22h
Rua Alberto de Sousa, 1O-A à Zona B do Rego
tel: 21 78027 60
fax: 21 780 27 88
m. resistencia@netcabo.pt
www.cm-lisboa.pVcultura/dbd/brepublica

Terças da Poesia
7 Jun, às 19h
Sessão de leitura livre de poesia Vem ler os
teus poemas

14 Jun, às 19h
Eu fui prostituta lírica
por Rui Faustino

28 Jun, às 21 h30
Noites da Liberdade
por Nuno Rebocho

o Jornalismo em Portugal, Hoje
30 Jun, às 21 h30
Informação desportiva
lnterveruentes: Vitor Serpa (A Bola)
Fernando Correia (TSFNotícias)
Cecília Carmo (RTP- Desporto)
Moderador: Eugénio Alves (Pr. Clube de
Jornalistas)

Quintas da Ciência
2005 - Ano Mundial da Física
30 Jun, às 18h30
Conferência sobre a obra Viagens no Espaço
Tempo

Fscvkisoe de Cênó<i$
da UL

Conferências do Cen-
tro de Biologia Am-
biental - Genética,
Desenvolvimento e

Evolução

1jun

das 12h30 às 14h
Evolução de Robustez e Epistasia em Redes
Genéticas Artificiais
por Ricardo Azevedo (Universidade de
Houston, EUA)

Local: Anfiteatro 2.2.14

Entrada livre

Organização: Departamento de Biologia
Animal e Centro de Biologia Ambiental da
Faculdade de Ciências

info. Departamento de Literaturas Românicas
Faculdade de Letras da UL

tel.217 920000
217920051

2jun

Fecu'ded« de Letras
da in.

Conferências
Cáliedra de Es-

Iiudos Sefardilias
Alberto

Benveniste

18h30

Os Judeus na Hispânia na Antiguidade
por Nuno Simões Rodrigues

Local: Sala de Conferências da Reitoria

info.
tel. 217 920000
fax. 21 7 960 063

4jul
+

10jul
Universidade rJova

Seminário de 1.0
Congresso Virliual

Este evento virtual terá lugar no website
http://vvww.fcsh.unl.pVgireieventos2.htm e
permitirá a todos os participantes (profes-
sores, estudantes de pós-graduações, rnes-
trandos e doutorandos, e investigadores)
apresentarem as suas comunicações em um
ou em vários dos seguintes temas:

+ A formação de professores de línguas, cul-
turas e literaturas

+ O multiculturalismo nas aulas dos cursos de
línguas

+ A Internet para as línguas modernas

+ Produção de texto, escrita criativa e gramática

+ O ensino de línguas estrangeiras

+ O ensino de estudos culturais

+ O ensino de literaturas estrangeiras

+ O processo de bolonha e os cursos de lín-
guas modernas

Os participantes ligam-se à Internet de qual-
quer parte do mundo, a qualquer hora, e são
convidados a comentar as comunicações dos
outros participantes. Os comentários (a exem-
plo do que acontecerá com as comunicações)
são enviados por correio electrónico. O
Congresso virtual está aberto sem inter-
rupções durante aqueles dias, para facilitar a
comunicação entre as pessoas. Depois do
encerramento, todos os textos ficarão online
arquivados.

Organização: Departamento de Línguas,
Culturas e Literaturas Modernas da FCSH

agenda

15jun
Museu N<100nBI de

História Netute!
Ciclo de

Conferências
"Cem anos de

Museu Bocage"

02103

18h30
Os Homens e os Insectos
por José de Almeida Fernandes

Local: Museu Nacional de História Natural -
Departamento de Zoologia e Antropologia
(Museu Bocage)

info. Museu Nacional de História Natural
tel. 213 969 784

17jun Há palavras n"••
nos beiian1"V--

21h30

Após o primeiro registro fonográfico Luar em
Cantado, lançado há já três anos, a
Inoportuna, Tuna Académica da Faculdade de
Letras da UL, apresenta agora Há palavras
que nos beijam. Este novo espectáculo que
pretende veicular a poesia através da música,
renovar a maneira de pensar poesia e de
entendê-Ia, absorvendo-a enquanto esta é
escutada.
Recorreu-se ao espólio literário de expressão
portuguesa, a grandes autores que em deter-
minada época formularam a maneira de es-
crever poesia e de pensá-Ia, para formar este
trabalho. Para a selecção dos materiais a
Inoportuna contou com alguns docentes da
Faculdade de Letras da UL.
Este espectáculo não se resumirá a uma
mostra de música, será antes dinâmico e
interactivo. Sophia de Mello Bryener
Andresen, António Gedeão, Vinicius de
Moraes, Carlos de Oliveira, Alexandre O'Neill,
Fernando Pessoa ou Miguel Torga vão-se
ouvir.

Local: Átrio dos PassosPerdidos da Reitoria da UL
Ingresso: 3 euros



universidade
+ À DESCOBERTA DE PORTUGAL

+ EDUCADOS PARA A APATIA

Estudantes dos PALOP

'-
A descoberta

de Portugal

texto Mafa/da A/meida, Soraia Cristino, Udjá Sanca (JORNOFL)

João Tavares, cabo-verdiano, no 4.0 ano
de Biologia na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (UL), chegou a
Portugal em 200l. Quando terminou o
12.0 ano na cidade de Praia, Cabo Verde,
e se candidatou a uma bolsa para
Medicina, não conseguiu. No ano
seguinte, a possibilidade de estudar sur-
giu mas noutra área: Fiquei colocado em
Biologia. Vim logo para Portugal.

Apenas Angola e Moçambique têm
Universidades. São os acordos entre Por-
tugal e os Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (pALOP) que dão aos jovens
lusófonos, como o João, a possibilidade de
continuar a estudar após o 12.0 ano.

As bolsas de estudo para o Ensino
Público e Privado são suportadas pelos
Governos dos PALOp, que apostam na
formação destes estudantes e no futuro
do seu país. Mas Portugal também fi-
nancia. O Instituto Camões (sob supe-
rintendência do Ministro dos Negócios

04105

Trocam África por um país
estranho. Abandonam o
calor e o aconchego da

família para tirar um curso.
No fim do sacrifício, nem

sempre a terra-mãe tem
condíçóes para os receber

Estrangeiros português) atribui bolsas
no valor de 450 euros para Licenciatu-
ras e de 500 euros para mestrado. O
objectivo é promover a difusão das lín-
gua e cultura portuguesas. Do lado dos
privados, a Fundação Calouste Gulben-
kian paga a cada aluno a totalidade da
propina, mais 340 euros mensais para
subsistência e 125 para livros.

Cabo Verde foi, este ano, o país que
mais bolsas de estudo atribuiu (210, das
quais 150 se destinaram ao Ensino PÚ-
blico). Tirnor-Leste atribuiu, só para o
Ensino Público, 177. São Tomé e Prín-
cipe, o menos populoso dos PALOp, fi-
cou-se pelas 45 bolsas. No caso de Cabo
Verde são as Câmaras Municipais que
seleccionam os candidatos, pois dis-
põem de protocolos com instituições
portuguesas de Ensino Superior, públi-
cas e privadas. As candidaturas são, de-
pois, apresentadas ao Governo Portu-
guês por via diplomática.

Meio caminho andado

Quando se tem de pagar propinas,
residências, livros, alimentação, despe-
sas de saúde e se está num país estran-
geiro todo o dinheiro é pouco. Os estu-
dantes consideram os apoios insuficien-
tes. Segundo Antónia Francisco, estu-
dante angolana do l .? ano do curso de
Direito na UL, cada um desembaraça-
se como pode.

Revelino Dias, guineense, hoje li-
cenciado em Língua e Cultura Portu-
guesa pela Faculdade de Letras da UL,
aponta como dificuldades as diferenças
dos conteúdos programáticos em Portu-
gal, onde o sistema de ensino é muito



mais exigente e extremamente teórico.
Como tantos outros, chegou depois de
já iniciadas as aulas, o que lhe tornou a
adaptação ainda mais difícil. São fac-
tores que têm consequências negativas
na vida dos estudantes, lamenta.

Valem-lhes instituições com um
carácter mais social, que fazem as vezes
da família e se preocupam com a sua in-
serção e bem-estar no país adoptivo.

É o caso da Guineáspora, cuja final-
idade é promover espaços de reflexão e
de debate sobre a Guiné-Bissau e a sua
identidade. Através do diálogo, dis-
cutindo, e debatendo chegaremos a um
entendimento comum, revela Mário
Cabral, Presidente do Conselho de

Coordenação desta institução.
A Associação de Estudantes da Cuíné-

Bissau e o Instituto de Solidariedade e
Cooperação Universitária (ISU) recebem
os recém-chegados no aeroporto, or-
ganizam convívios em épocas festivas, dão
apoio pedagógico em determinadas dis-
ciplinas ou, simplesmente, ouvem quan-
do a saudade aperta. Na Universidade, o
Núcleo de Estudantes Africanos da
Faculdade de Direito da UL (NEA-FDUL)
conta com cerca de 300 associados.

Sódade

Arrumar as malas e ir para casa
quando acabar o curso é o desejo de

Américo Langa, moçambicano, estu-
dante no 3.0 ano de Linguística da Fa-
culdade de Letras da UL.

Contudo, com a instabilidade dos
Governos é impossível sonhar com re-
munerações aliciantes. Os mercados de
trabalho estão saturados e a maioria
destes estudantes não tem a possibili-
dade de trabalhar nas suas àreas de es-
pecialização, revela Diana Lopes, secre-
tária do NEA-FDUL.

Para o Presidente da Guineáspora,
as oportunidades de trabalho e os salá-
rios baixos foram decisivos para ficar
por Portugal (o salário mínimo na Cuí-
né-Bíssau ronda os 30.000 francos-
CFA, 45 euros). Mário Cabral vê a imi-
gração como um percurso, não como
uma vocação e as pessoas enquanto ci-
dadãs do mundo, podem partir para
outras paragens em busca de [elicidade.

Miguel Barros, Presidente da Asso-
cição de Estudantes da Guiné-Bissau
em Lisboa lamenta: é triste estudar
tantos anos com o objectivo de desen-
volver países com tantas necessidades
e não encontrar nada para fazer ...
Onde tudo está por fazer! João Tavares,
depois de quatro anos em Lisboa, tem
já o futuro planeado. Como sou final-
ista pretendo ainda este ano iniciar o
mestrado. Se não conseguir, pretendo
ganhar experiência estagiando para
depois trabalhar em Cabo Verde na
minha área.

Segundo Carlos Costa, membro do
ISU, existem casos de sucesso: conheço
um estudante que esteve cá a estudar
arquitectura e quando acabou o curso
regressou a Angola. Durante um ano e
meio não encontrou emprego na sua
àrea mas ao fim desse tempo finalmente
conseguiu colocação como arquitecto
numa empresa de construção civil.

O caso de Delfim Trindade, São-To-
mense, licenciado em Língua e Cultura
Portuguesa pela FLUL é o mais gritante.
Devido ao facto da bolsa ser muito
reduzida, não havia possibilidade de pa-
gar a passagem de regresso. Ao menos
em Portugal já tinha a casa arrumada .•

04105



Alunos ausentes dos Conselhos Directivos da UL

Educados para a
texto Carina Cardoso

e Fé/ix Ma/u (JORNOFL)

A representatividaqe dos
estudantes nos orgaos

directivos das faculdades
está em crise. Discentes e

docentes concordam: o
desinteresse dos alunos é

geral

Hoje, é diminuto o número de alunos
preocupados com a sua representação
nos Conselhos Directivos (CD). Os car-
gos nas Associações de Estudantes (AE)
são mais atractivos e mobilizam mais
gente. Na maioria das vezes, é das listas
para as AE que saem os candidatos aos

. directivos.
A indiferença aumentou ainda mais

nos últimos anos. A AE devia informar
mais os colegas das suas possibilidades
de acção em vez de tentar convencê-los
das suas políticas associativas, critica
José Pedro Conceição, Presidente da
Associação Nacional dos Estudantes de
Psicologia e Presidente da Mesa da
Reunião Geral de Alunos (RGA) da Fa-
culdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa (UL). Álvaro Pina, Presidente
do CD da Faculdade de Letras da UL
(FLUL), acre senta que a AE não repre-
senta todos os estudantes, pois o
número de sócios é de 600 num univer-
so de 6.000 alunos.

O desânimo vai-se agravar se surgir
uma lei que afaste os alunos que ainda
querem participar, antevê Inês Fernan-
des, aluna da Faculdade de Ciências da
UL (FCUL), membro do CD, da
Assembleia de Representantes (AR), do
Conselho Pedagógico (CP) e da Mesa da

06107

RGA daquela faculdade, a que soma
cargos no Senado e Assembleia de Re-
presentantes da UL.

Actualmente, a Lei da Autonomia
das Universidades (Lei n.o 108/88 de 24
de Setembro), dá aos alunos quatro lu-
gares no CD, o mesmo número que pa-
ra os docentes e os funcionários.

Até à data de fecho desta edição, o
Ministério da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior não se mostrou disponível
para esclarecer se pretende alterar esta
matéria. Em 2003, em resposta à pro-
posta de alteração da lei de autonomia
do Governo de Durão Barroso, o PS, en-

tão na oposição, apresentou um projec-
to de lei que previa a figura de um Di-
rector em cada faculdade, encarregue
da gestão, obrigando à existência de um
CD de carácter consultivo, constituído
por uma maioria de professores, sem fi-
xar números.

Contirovérsias

Ainda em paridade, professores e
alunos estão já de costas voltadas em
algumas faculdades da UL. Mesmo com
assento nos órgãos, os alunos sentem
que o seu poder é limitado.
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Na FLUL, já aconteceu os alunos
não serem convocados para reuniões do
órgão, revela Pedro Casinhas, membro
do CDFLUL e dirigente associativo da
AEFLUL. Muitas decisões foram toma-
das fora do plenário, sob a designação
de gestão corrente, critica. Também o
aluno Bruno Carapinha, no CD e AR
daquela faculdade, adverte que lhe [oi
impedido ou dificultado o acesso a
informações e aponta que são convo-
cadas reuniões entre o Presidente do CD
e chefes de divisão nas quais são legiti-
madas directivas de gestão que só pode-
riam ser decididas com todos os repre-

sentantes presentes.
Álvaro Pina alega, numa carta envi-

ada, unicamente, aos docentes da AR,
que alguns dos pontos mencionados
pelos alunos são indignos de consider-
ação por gente séria.

Em Ciências, as propostas mais difí-
ceis de aprovar pelo órgão prendem-se
com o estabelecimento do valor da pro-
pina ou da época dos exames finais. Do-
centes e funcionários conseguiram ne-
gociar a aprovação da propina máxima
e um sistema de avaliação adoptado
que obriga os alunos a fazer os exames
finais num espaço de tempo muito re-
duzido, protesta Inês Fernandes.

Já os estudantes de Letras não se
deixaram ficar. Em Maio passado, de-
zenas de alunos invadiram uma reunião
do CD na qual se previa a aprovação de
um aumento de propinas naquela fa-
culdade. Quando os representantes não
conseguem, a FLUL tem a prática de
devolver o poder às massas. Porém, a
propina foi mesmo fixada. Em reunião
posterior realizada com o conhecimen-
to de que um aluno vogal estava no
estrangeiro, e outro não convocado, os
restantes alunos abandonaram a sala no
momento da votação como protesto.

o chumbo dos estudantes

A representatividade dos alunos é
vista como um embaraço à gestão do CD
e só deveria existir em órgãos próprios,
nota Manuel de Carvalho Ferreira Gui-
marães, Presidente do CDFCUL. O pro-
fessor sublinha que uma nova lei que
restrinja a colaboração dos discentes irá
aproximar a gestão das universidades
do século XXI e afastá-la da actual
gestão de pseudo-participação corpora-
tiva mal direccionada que impede o tra-
balho de gestão. Também Álvaro Pina
destaca que com a presença dos alunos
temos um regime de reuniões muito
difícil e moroso que em nada tem con-
tribuído para a boa gestão da facul-
dade.

Alexandra Moura, representante dos
funcionários no CDFCUL, descreve a
representatividade dos estudantes co-
mo fundamental, apesar de muitas ve-
zes desequilibrada. Há alunos in-

formados e outros que nem sequer se
conseguem exprimir bem. Mas reconhe-
ce que ambas as participações são váli-
das. A funcionária alega que os profes-
sores não podem ter um peso corporati-
vo maioritário, pois não possuem uma
visão continuada da gestão.

Os alunos, por seu lado, não concor-
dam com o seu afastamento. É uma
descaracterização do sistema democrá-
tico, que permite decisões arbitrárias,
argumenta Pedro Casinhas, que prevê:
os estudantes estarão nos órgãos só de
corpo presente mas sem poder de acção,
o que hoje, por vezes, já acontece, de
forma indirecta.

Negociações cordiais

Mas na UL há faculdades que pare-
cem ter encontrado estabilidade nos ór-
gãos.

Em Direito, a política do CD é pro-
mover o diálogo e o bom senso na toma-
da de medidas, sublinha Miguel Teixei-
ra de Sousa, Presidente do CDFDUL.

Em Belas Artes é muito fácil comu-
nicarmos, pois somos muito poucos e to-
dos se conhecem. Talvez por isso não
existam grandes conflitos, assegura o
aluno Nicholes de Carvalho, membro
do CD e da AE. Em Medicina Dentária,
André Caldas, Presidente de Divisão da
AE, membro do CD, da AR e do Cp,
acrescenta que tudo se tem passado
dentro da lei e que as decisões são toma-
das no fórum próprio com transparên-
cia e justiça.

Com ou sem uma nova lei da auto-
nomia das Universidades, o governo ao
assinar a Declaração de Bolonha, em
1999, e o comunicado de Praga de
2001, instituiu que a participação dos
alunos na gestão das faculdades deve
ser incentivada. Os alunos são parceiros
competentes, activos e empreendedores
no establecimento e na criação do Espa-
ço Europeu do Ensino Superior, sendo a
sua participação necessária e bem-
vinda, notam os documentos.

Neste aspecto, Portugal parece que-
rer afastar-se dos seus parceiros euro-
peus. Mas sem uma retirada formal, os
alunos reclamam já não ter grande
margem de manobra .•
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Inês Magalhães,.:.:;rq:..;;O::.;'FL,-~ _

Os New Order, mítica banda inglesa,
vieram pela primeira vez a Portugal em
Maio. Esta banda nasceu ligada à
Factory, uma das mais famosas editoras
independentes inglesas que teve como
figura central Tony Wilson, um apre-
sentador de televisão cuja história foi
reconstruída e retratada no filme 24
Hour Party People, de Michael
Winterbottom. O que muitos ignoram é
que Portugal também teve a sua Factory
- a Fundação Atlântica (F A.), fundada
em 1983 pelo escritor Miguel Esteves
Cardoso (MEC), Pedro Ayres Magalhães
(PAM) , actualmente músico dos
Madredeus e Ricardo Camacho, médico
no Hospital Egas Moniz e membro dos
Sétima Legião. A F A. durou até 1985 e
produzia e prensava discos que eram
distribuídos pela Valentim de Carvalho.
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MEC era jornalista e tinha estudado
em Oxford. Foi correspondente de pub-
licações portuguesas em Manchester,
onde acompanhou a evolução da
Factory e criou uma extensa rede de
contactos. PAM era membro dos Heróis
do Mar e estudante de Psicologia. Am-
bos eram amigos de infância. Ricardo
Camacho era médico, músico e produ-
tor. Trabalhou com MEC pela primeira
vez num single de Manuela Moura Gue-
des. Foi após este lançamento que as três
figuras centrais da F A. começaram a
pensar em fazer algo pela música do seu
país. E foi assim que a editora nasceu.

Segundo Ricardo Camacho, a F A.
funcionava anarquicamente: na altura
éramos pessoas com muitas ideias e sem
sentido prático. Poderíamos ter tornado
a história da música portuguesa difer-

ente se tivéssemos conseguido sobreviv-
er mais( dois ou três anos. A F A. desa-
pareceu numa altura em que os seus
grupos atingiram vendas que lhe teriam
permitido subsistir mais tempo e tam-
bém avançar com outros projectos que
nunca chegaram a realizar-se.

Dentro da editora, Camacho dirigia a
produção, Magalhães o reportório e
Cardoso era o Director-Geral da Compa-
nhia, enquanto outros tratavam da ges-
tão comercial, da questão jurídica, da
imagem, das actividades de promoção e
informação e das actividades externas
de divulgação: o Miguel tratava dos con-
tactos com Inglaterra. Eu e o Pedra tra-
balhávamos em estúdio. E discutíamos
muito, tínhamos muitas ideias, nem
todas convergentes. Mas era giro.

Na Fundação da F A.: Os Nossos



Primeiros Propósitos, primeiro comuni-
cado público da editora, foi escrito por
MEC em 1983. O documento expunha
as ideias da Fundação. Esta pretendia
fazer com que a exportação excedesse a
importação e contribuir para aumentar
a quantidade de produção nacional no
estrangeiro. Usando pouco dinheiro,
pretendia cortar com todas as despesas
extra e canalizar todos os meios para a
produção. Utilizou uma estética da po-
breza, ou seja, procurava qualidade sem
gastar dinheiro. Nunca houve dinheiro
próprio da editora, pelo que as despesas
eram suportadas pela Valentim de Car-
valho. Ricardo Camacho explica: Agora
gravo coisas em casa; antigamente tín-
hamos que ir para estúdio gastar din-
heiro. Por isso, ao fazermos um único
disco, estávamos endividados durante

muito tempo. Foi isso que rebentou com
a F A. Hoje teria sido diferente.

Tanto Ricardo Camacho como MEC
falam das pessoas da F A. como jovens
inexperientes. Camacho diz que um
dos factores que levou ao fracasso da
editora foi a inexistência de gente com
personalidades muito fortes dentro da
mesma. Não existia uma liderança. Por
exemplo, na Factory havia uma person-
alidade muito forte, o Tony Wilson,
como nas outras editoras indepen-
dentes. Toda a gente queria fazer o que
lhe apetecesse. Isto não é viável numa
editora sem meios.

Os discos nacionais da F A., na sua
maioria singles, eram de artistas como
Sétima Legião, Delfins ou Xutos &
Pontapés. A Fundação lançou também
discos estrangeiros, quase todos licenci-

amentos de editoras inglesas. Entre os
artistas estrangeiros da editora, encon-
travam-se nomes como The Raincoats
ou Young Marble Giants.

Os objectivos que a F A. se propun-
ha cumprir eram difíceis. A editora
acabou por fracassar economicamente.
Ricardo Camacho explica: Tivemos a
ideia de transpor para Portugal a
experiência inglesa das editoras inde-
pendentes. Era um fenómeno descon-
hecido em Portugal, que o Miguel tinha
trazido de Inglaterra. Não o fizemos da
melhor maneira e como pioneiros come-
temos todos os erros que os que vieram
depois puderam evitar. Erros de rela-
cionamento e avaliação do mercado e de
distribuição.

A Fundação não chegou a ter suces-
so, existindo com dívidas e fracassos.
Para Camacho, a F A. podia ter dado
uma verdadeira editora, verdadeira-
mente independente, e com capacidade
económica para prosseguir um projecto
próprio. Dispersámo-nos por coisas sem
lógica que não encaixavam naquilo que
devíamos estar a fazer. Gastámos imen-
so dinheiro num projecto que nunca viu
a luz do dia, que inclusivamente o PAM
[oi gravar a Manchester. Pessoalmente,
gostaria de ter concentrado as atenções
da F A. na Sétima Legião, nos Xutos, e
naquilo que viriam a ser os Madredeus.

Curiosamente, a história da F A.,
que tudo teve a ver com a da Factory,
acabou até por se cruzar com a história
da editora britânica.

MEC convidou uma das bandas do
catálogo da Factory para gravar em
Portugal: os Durutti Column, projecto
do guitarrista Vini Reilly, que vieram
gravar um single. Acabaram por gravar
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Camacho explica que os Durutti
Column chegaram mesmo a tocar com
equipamento da Sétima Legião.

Tanto Tony Wilson como Vini Reilly
julgam que Amigos em Portugal deu
muito dinheiro à F A. e fez da editora
um sucesso, quando, na verdade, nada
disto parece ter acontecido.

Hoje em dia é muito dífícíl encon-
trar os discos que a F A. lançou entre
1983 e 1985. A última edição da edito-
ra saiu com o selo da editora, mas pela
EMI-Valentim de Carvalho. Era um sin-
gle de Pedro Ayres Magalhães, O Oci-
dente Infernal/Adeus Torre de Belém.
Foi este o adeus de uma editora que
ambicionou fazer algo pela música do
seu país como nunca havia sido feito, e
como nunca se chegou a fazer .•
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um disco inteiro, Amigos em Portugal.
Ricardo Camacho conta que Reilly
estava habituado a gravar com poucos
meios, chegou cá e viu equipamento
como nunca tinha visto. O Tony nunca
lhe tinha pagado um estúdio. Foi assim
que conseguiu experimentar coisas
novas e criar aquele som.

A história não acaba aqui. Havia um
acordo entre a Factory e Vini Reilly que
fazia com que a editora desse ao artista
50% das vendas totais, descontando os
gastos com tempo de estúdio. Não se
sabia se este acordo era válido para todo
o mundo. A lei portuguesa especificava
que apenas se podia dar menos de 20%
das vendas. Os ingleses acabaram por
ficar extremamente desiludidos por
causa do dinheiro.

Esta é a versão portuguesa da his-

ARTES GRÁFICAS, S.A.

tória. Tanto Wilson como Reilly contam
outra versão. Wilson, na reedição de
Another Setting, um dos discos dos
Durutti Column, escreve, a seguir a
uma contextualização histórica dos
defeitos dos portugueses: Amigos em
Portugal? Uma vez queixei-me à minha
primeira mulher que o álbum tinha
posto a empresa do Miguel e dos amigos
a andar, e mesmo assim quando o Vini
tocou em Lisboa seis meses depois nem
um deles apareceu no concerto. Por que
é que haviam de ter aparecido? Honra,
gratidão, dívida. Que estupidez, eles
são portugueses, não têm tais conceitos
mundanos.

Tanto MEC como Ricardo Camacho
se apressam a refutar isto. Cardoso
explica que foi a todos os concertos que
Vini Reilly deu em Portugal, enquanto
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Acção
Revista dos Estudantes Católicos de Lisboa

1

I

texto Luís Almeida e Romana Capela (CR/HOFL)

o Estado Novo estava prestes a consti-
tucionalizar-se quando ocorre a publi-
cação desta revista, em Janeiro de 1933.
Caracterizava-se por ser uma publicação
desenraizada de toda a política militan-
te, visando acompanhar as orientações
pastorais da Igreja Católica. Tratava-se,
assim, de uma revista que expunha a
doutrina católica oficial, versando sobre
os problemas que preocupavam o Ho-
mem numa perspectiva de reconquista
cristã, e propunha-se reunir, defender e
formar todos os estudantes que perten-
çam a Cristo, em ordem a estender o seu
reinado no meio universitário.

Saíram seis fascículos mensais no
ano de 1933, havendo um interregno de
Maio a Novembro, e as edições de Abril
e Maio foram excepcionais, reunindo
dois fascículos numa só impressão. Figu-
ra somente no último número publica-
do, o de Dezembro, a informação de que
foi visado pela comissão de censura e
não contém como os anteriores o sumá-
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rio ilustrativo dos conteúdos apresenta-
dos pela revista. A paginação tem conti-
nuidade do primeiro ao último número.

Tratando-se de uma revista de teor
essencialmente religioso, discute-se,
entre outras temáticas, as bênçãos de
Deus, o fundamento do direito ou a
missão da Juventude Universitária Ca-
tólica (JUC), mas também existem
abordagens em áreas como a literatura,
a arte, a música ou ainda a problemas
sociais e familiares, tendo como hori-
zonte lançar um olhar ao panorama so-
cial e económico do mundo moderno.

O artigo inaugural da revista, assina-
do pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D.
Manuel Gonçalves Cerejeira, acentuava
o dever de submissão dos católicos por-
tugueses à hierarquia e apresentava es-
ta publicação como o órgão da JUC.
Com esse texto, traçava uma demarca-
ção entre as orientações evangélicas ofi-
ciais e as influências nos meios operá-
rios e estudantis de cariz socialista, que

desde os finais do século passado vi-
nham sendo combatidas pela cúria ro-
mana. Recusava a privatização da fé por
qualquer sensibilidade estranha à hie-
rarquia (posição que foi reforçada em
Novembro de 1933 pela carta de Pio IX
enviada ao Cardeal) e não deixava dúvi-
das sobre quem detinha a autoridade na
organização académica da Acção Cató-
lica Portuguesa (ACP) , explícítando-lhe
os seus deveres.

Em 1926, os católicos já se tinham
distanciado dos interesses monárqui-
coso Contudo, as referências que se fa-
zem nesta revista a Charles Maurras e
ao seu jornal tAction Française (1899),
que pugnava pela integral defesa dos
valores e tradições da monarquia, são,
ainda, uma censura sobre um caminho
que alguns católicos percorreram no pe-
ríodo da Primeira República. Por outro
lado, a proposta de uma organização
política fomentada pelo Centro Católico
Português já se tinha esgotado, desde



Lisboa
Janeiro de 1933; Fevereiro de 1933;

Março de 1933; Abril - Maio de 1933;
Dezembro de 1933

Mensal
.' •. 'Afonso J. Leite de Sampaio

r António L. Durão Ferreira
M. Cardeal Patriarca, Leite

de Sampaio, Dr. M. Cavaleiro Ferreira,
Manuel Rino, Francisco Costa, Durão
Ferreira, D. Julieta Leite Barreiros, Francisco

de Castro Caldas, Zed, Dr. Carlos Z. Pinto
Coelho, Santa na Carlos, António da Costa,
Luís de Câmara Pinto Coelho, João R.
Mendes, P,Tiago Nunes de Meio, José J. de
Vasconcelos Barbosa Vicente, José Carlos
Ferreira, Dr. E. Ferrandiz, Infinus

.• Campo dos
Mártires da Pátria, n.? 43, 1.0/2.0, Lisboa

Esta revista foi visada pela
comissão de censura

que em 1928 alguns católicos destaca-
dos foram chamados a responsabili-
dades governativas (exemplo: António
de Oliveira Salazar) e com a perspecti-
va (a partir de 1930) de uma União Na-
cional, despartidarizante da sociedade.

O ponto de vista expresso na Acção
era o de que os católicos universitários
deviam secundarizar a acção política e
de que a sua intervenção organizada
fosse acantonada ao âmbito social. Con-
tudo, a autonomia em relação ao políti-
co, por parte das organizações católicas,
nem sempre se revelou precisa, vindo
as suas críticas e propostas a influen-
ciar o campo do poder. Assim, encon-
tramos na Acção críticas ao pacifismo e
à Sociedade das Nações, bem como
uma condescendência face à Alemanha
de Hitler pela perseguição aos judeus
que, segundo o autor, seria o reverso do
sacrifício que estes impuseram a Cristo.

No campo filosófico, combatia o
paradigma positivista, a base moral

dominante do regime da Primeira Re-
pública. Igualmente, entrava nos cam-
pos da medicina e da justiça, definindo
quadros morais opostos ao divórcio, em
defesa da instituição familiar, e à
eutanásia, ao aborto, à esterilidade vo-
luntária, às práticas anticoncepcionais
- considerados expressão de neo-
malthusianismo -, em defesa da vida.

A revista desempenhou também
uma função organizadora junto dos
estudantes católicos, dado que valorizar
os bons costumes, educar e formar um
escol de mentalidade católica estavam
inscritos nos objectivos da ACP. Em
1930, já existiam células da JUC na
Faculdade de Medicina e de Direito. A
revista dá-nos conta de outras no
Instituto Superior de Agronomia, na
Faculdade de Ciências e no Instituto
Superior Técnico, além de se começar
a organizar a Juventude Escolar Cató-
lica para os liceus. No espaço reservado
à publicação dos relatórios das secções
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da JUC, sublinhava-se que o primeiro
objectivo da sua intervenção era o de
criar células de acção e que a sua activi-
dade devia constituir um modelo de
propaganda.

Referindo-se ao curso de Direito,
propunha-se ter o monopólio de todas
as sebentas e apontamentos da Facul-
dade, promover conferências, fazer pu-
blicações sobre questões de doutrina
católica, realizar pequenos cursos e or-
ganizar uma biblioteca de deontologia
jurídica, além de promover na realidade
das coisas soluções para os problemas
da vida contemporânea. Na Faculdade
de Medicina, eram convidados médicos
católicos a escrever folhetos sobre as-
suntos da sua especialidade, tentavam-
se realizar consultas gratuitas e intervi-
nha-se no sentido de oferecer medica-
mentos, além de se ter iniciado um cur-
so sobre religião e a organização de uma
biblioteca .•
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ABORTO NÃO-ÉS DESAIRE
CRíTICOS E CRíTICAS LITERÁRIOS Nem o silêncio, por vezes, sabe ser silencioso.

A voz ...
Os gritos ...
A alma ...
Marcas de vida e de morte,
como o definhar de um útero
Que sangra à passagem da lâmina raspadora.

- O prazer aos bocados atirados numa tigela.
O orgasmo adiado, corto em lânguidos gemidos.

O sangue:
terra fértil cultivada - a semente.

O prazer é dor que apetece quando apetecido.
A dor é prazer que desapetece quando desapetecido!

Aborto
texto Nuno Matos

Lascivos pedaços de carne que se tocam, que se unem
Húmidos ...
Pasmos de memória presos no olhar do tempo,
A repulsa.
O nojo.
A impotência.

A carne é boa quando temperada,
não em laivos de sangue doridos;
Não em inocências rasgadas,
Trilhadas, espezinhadas.

A carne é boa quando oferecida,
quando entregue em bandeja de beijos,
sob o toque perpétuo de um bafo quente,
Sob o toque perpétuo do toque que toca e retoca.

O suor, a saliva, as secreções ... A consumação do desejo.
- Liberdade!
A força que une eternamente dois corpos num só - a fusão!

E o milagre da vida numa tigela!



""" ~nao-es
[Abre os olhos e fecha os olhos.) Curto
instante de luz. Percepção de realidade.
Condição específica de quem anula um
sentido. Defino cada um dos outros:
cheira-me a mofo, a um ar pesado que
pesa sobre os meus ombros; oiço o voo
único de uma só mosca, a rabiscar o es-
paço com aquele som incómodo, esté-
reo, em constantes oscilações dinâmi-
cas; sinto a dureza da madeira no dor-
so, uma tala que me infringe uma des-
confortável posição rectilínea, enquan-
to, com um dedo, rompo teias de aran-
ha tecidas no vão desta cadeira em que
me sento; saboreio o amargo sabor de
um cigarro enrolado, ainda cuspindo os
audazes bocados que conseguiram pas-
sar pelos lábios. Quero água. Preciso de
água. Preciso não só de bebê-la, como
de me mergulhar dentro do copo para
me lavar desta angústia a que me su-
jeito. Confino este sentimento às pa-
redes deste quarto que não vejo com os
olhos. Já pouco sei através dos olhos.

[Abre a mão e fecha a mão.] Deixo
cair no soalho deste chão, gasto, corroí-
do pelo voraz apetite de bichos insigni-
ficantes, as lembranças que nunca re-
gistei, concentradas nas extremidades
destes dedos que não tiveram força pa-
ra rasgar folhas que nunca escrevi. Sin-
to o som de letras a estilhaçarem-se e a
serem provadas por aqueles bichos.
Nem sequer as degustam; que sabor te-
rão grafemas de palavras azedas, poten-
cial materialização das minhas lem-
branças? Peço-te: vem recolhê-las. Var-
re o soalho deste chão e guarda letras,
bichos e sujidade. Guarda-me para a
posteridade: será o meu busto, lar de
criaturas, minúsculas criaturas, que
me venerarão como seu deus. Não me

texto GnL

deixes cair no meu esquecimento. Vem.
Já pouco sei através da memória.

[Abre a porta e fecha a porta.] Não
estás. Não sei para onde foste. Talvez
tenhas saído para descobrir o que se
passou. Talvez estejas naquele café de
esquina, onde as chávenas estão sem-
pre sujas. Talvez estejas a ouvir aquele
ex-comandante da Marinha, no seu es-
tilo solene mas embriagado, a soltar vi-
tupérios contra uma nação que já não é
a sua. Talvez te estejas a perder nas
compassadas mãos da senhora por de-
trás do balcão, que estoicamente insis-
tem em limpar uma sujidade que já não
sai, que está entranhada nas superfi-
cies, nas matérias, nas pessoas. Pergun-
to-te: como consegues resistir a tamanha
imundice? Pergunto-te e não me ouves.
Já pouco sei através das palavras.

[Sobe o pano e desce o pano.] Eu
respondo por ti: é uma tua concha, é
uma tua segunda pele, é uma persona-
gem que encarnas para fugires de mim,
de ti, do mundo. És como um actor
que, no momento que entra em cena,
nesse limbo identitário, não é ele pró-
prio, nem a personagem. Mas serás
mesmo o actor deste texto? Não, não és
pessoa: para mim és esse mesmo pano
de cena, essa fronteira em veludo es-
carlate entre o real e a ficção. Só que
não há ninguém a assistir nem ade-
reços no palco. Está vazio. Divides um
nada: a fronteira do inefável. A tua vi-
vência resume-se a caprichos de um
demiurgo sarcástico, que, no vácuo, pu-
xa e solta as cordas que amarram. Não,
não és marioneta. Nem isso és, coisa
desarticulada e desprovida de vontade;
não-és. Já nada sei através de mim .•
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Desaire
texto Tiago Tejo

De todos os bater
de asas douradas
em voos picados

que vão sendo
sussurrados
no silêncio
dum grito mudo

todos esvoaçam
nenhum se faz meu

tenho os olhos
demasiado cosidos
pelas cordas
da minha guitarra de ar.
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Críticos e
críticas

literários

Uma das minhas amigas sou eu
Sara R.L.B.R. Leal (3 anos)

A Sara Leal (3 anos) entrou-me um dia destes
pelo quarto, de manhã, bem cedo, com
um dinossauro - o Reques - pela mão:
Puuuuh!
Fica quieto, ai, ai, ai!
Ó tia, levanta-
-te, já estás a dormir há muito tempo! ...
A Sara achava, às sete-da-madrugada,
que eu
já estava a dormir havia muito tempo ...
Opiniões. A Sara acha que é assim,
que as tias
têm de ser acordadas
às sete-da-madrugada. Opiniões ...
Os críticos também as têm.
Mas eles não me trazem dinossauros
por uma corda
de manhazinha para o meu quarto
Puuuuh!
Agora ele é pequenino
Vou pôr na tua cama
Toma... Está aqui na minha
Mão
É um dinossauro bebé ...
[E que não vejam nisto qualquer
[conotação de carência afectiva, ou
[um convite velado para trazer os
[críticos até ao meu quarto:
[sofro de um defeito terrível aos
[olhos de vendilhões dos templos
[- sou muito fiel ao(s) meu(s) amor(es)]
Senhores Críticos:

• Desafio-os para uma caçada aos gafanhotos
numa clareira com o restolho de agosto pelo chão;

• Desafio-os para que subamos às árvores a ver
quem, de nós, sobe mais alto e não é medricas;

• Desafio-os a virem saltar o cercado dos-bois-que
não-estão-mas-podem-chegar e encurralarem-
-nos, a nós, a qualquer momento (adrenalina garantida -
- críticos sensíveis absterem-se);

• Desafio-os: veremos quem tem pedalada para
escorregar de rampas agarrado a liamas e a ramos
de uma figueira oportuna pelas margens
Venham apenas aqueles que puderem
ensinar-me novas técnicas, outros métodos:
Eu caço gafanhotos desde a infância. Desafio-os. Venham daí!

texto Conceição Ramos-Lopes
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I estrada o escuro o não ter chão

a voar como num rio novo de água quase doce

e nesta música de
apenas ir a minha carne inquieta
comprime-se e olha séria quando o
cheiro do sangue dos pinheiros se
entranha nos meus pés pequenos,
na minha cabeça

aqui, os braços os dedos

tomprldos deles lentos esticados pelo

ch~o a furar devagar o chão e as ervas até

mim, à procura dos meus braços dos meus

dedos também, dos pézínhos pequenos que

.dançassem depois dos folhos, não faziam

barulho, quase não se mexiam,

e de pé, como velhinhos ossudos
aleijados

de dorsos inclinados meio tortos e
apoiados

misturados uns nos outros,
viam-nos passar, como um suspiro

de pensar em coisa nenhuma,

de não ter sequer pensado nisso,

de passar sem quase ter os pés no
chão,

sem deixar rastro



« queria fechar os olhos

« fecho os olhos

« penso vou fechar os olhos

argumento Marta Dias Lourenço desenhos Mariana Perry



BAR NOVO
FACULDADE DE LETRAS
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

---em JUNHO
RESERVAS 217 990 530
(dias úteis, das 10 às 17 horas)


