


Prezado leitor, perdoa-me as linhas seguintes.
Nada do que versarei aqui passará por edi-
torial, mas a Verdade urge como o INEM.
De facto, tens entre os palmos uma edição
sabotada d'Os Fazedores de Letras.

Há um mês atrás, molhavas as pontas
duma outra, inacabada e imperfeita. Mas
desta feita, não é a nossa inexperiência en-
quanto Direcção que nos castra a virtude.
Estamos, acredita, a ser tramados. E a
trama é digna de novela venezuelana, onde
os maus são muito maus e os bons muito
estúpidos. Admita-se.

Em Dezembro passado, a única can-
didatura composta por Joana Ramalho,
Nuno Fonseca e Salomé Augusto foi aceite
unanimemente pelos alunos representa-
dos naquela RGA. Contamos essa decisão
como sendo legítima da querença dos nos-
sos leitores, tanto quanto a tua. Todavia,
semanas atrás fôramos confrontados com
uma ACOFL (Assembleia de Colabora-
dores de Os Fazedores de Letras) hostilís-
sima. A sua decisão teve jeito de sentença.
E as suas questões tinham parecer de inter-
rogatório. Porquê tanta resistência na acei-
tação da única candidatura que salvaria o
jornal académico mais duradouro do meio?
Porque razão nenhum dos colaboradores
seniores, que nos criticavam a verdura, se
candidataram? Porquê tanto negativismo?

Pensei tudo isto enquanto mordia o lá-
bio. Tantos eus inflados nem cabiam naque-
la sala. Tanta pompa e elogio ao trabalho
passado fazia-me pensar se me inscrevera
no New York Times. Crê nisto: temos os

064 editiorial
três menos de 1m 70. Mas sentimo-nos bem
mais pequenos. Adiante.

Quando se chegava a quadra natalícia e
a edição de Janeiro fermentava, fomos con-
frontados com os assuntos pendentes. Entre
eles, lia-se um pormenor que escapou às
opiniões dos narizes de empino que deixá-
mos na ACOFL: milhares de €s em dívida.
De repente, todas as respostas se deram.
Éramos a Direcção última deste jornal. A
que fecharia portas, levando a Humilhação
à boleia até casa. Seriamos isso que os
ex-Directores de muitas ex-Direcções não
quiseram ser. Os nomes da Ficha Técnica
final.

Na feitura do jornal em si, mais prob-
lemas. Sufocavam-nos os estatutos. As-
fixiava-nos o Livro de Estilo (sem nenhum,
diga-se). Pestana alguma se movia sem ida
a RGA ou ACOFL para aprovação. Nada
se podia mudar no fazer d'Os Fazedores de
Letras.

Para ser sincero, sempre vi este jor-
nal como uma oportunidade. Uma para se
apreciar a criatividade dos nossos colegas
e ser-se apreciado a preço justo. Mas fomos
inoportunos à Velha Guarda da redacção. E
nada se nos oportunou.

Íamos sendo, também, multados pelo
Instituto para a Comunicação Social. Por
acaso. E porquê?: não objectivámos um Di-
rector. Leia-se macho. Não apresentámos
preço. Ora se por um lado temos três deles,
por outro somos gratuitos. E enfim, quem
coima uma publicação sem fins lucrativos
nestes termos? Quem se segue nesta lista

anticaridosa, a CAIS? Satisfazemos capri-
chos a muitos, pelos vistos. Respondemos
com ironia. Nós: o Director varão, as Direc-
trizes fêmeas. E os €O,OOque valemos.

Mas não precisamos disto. Uma car-
reira universitária traduz-se em notas. E
nós, secundarizámo-las. Pessoalmente, há
poucas razões que me prendem nestas pare-
des. Se ainda sou visto nestas paragens,
deve-se aos esforços da gente nova. Gente
que nos chega doutras faculdades, doutras
universidades, doutras idades ou já aqui à
esquina, que trocam o tempo livre por fruto.
A frescura dos seus ideais serve de bálsamo
ao nosso estuque fumado. Sabe-nos bem o
verdor dos seus trabalhos e o viço com que
crescem com vida própria. E é a eles que
dedicamos esta edição. Eles mudaram tudo.
Já não somos um jornal feito por alunos para
alunos. Somos um criado por letras para
quem as souber ler. Não pertencemos só a
esta faculdade, nem ao espaço académico.
Esta é uma redacção de porta escancarada,
onde todos entram. A céu aberto, pois nem
ele nos é limite.

Soa-te bem? Seja.
E se te perguntarem como te soa o

número que lês diz-lhes este tanto:
"Esta edição tem o ruído de três Direc-

tores rasgando páginas às passadas".

Grato(as) pela paciência,

o( as) Director( trizes)
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FICHA. DE CONTACTO
OS FAZEDORES DE LETRAS

Nota: Os conteúdos desta ficha são confidenciais e para uso exclusivo da DOFL
(ao abrigo do Artigo 12° dos Estatutos de OFL).

Nome:
(o nome, a morada e o telefone de contacto são informações obrigatórias)

Pseudónimo:
(no caso de se requerer sigilo absoluto não preencher este campo: o texto deverá ser entregue apenas com
o pseudónimo e a relação nome/pseudónimo deverá ser indicada numa carta enviada à DOFL. Consultar
Regulamentação de Autoria)

Faculdade: Ano lectivo de entrada: /

Curso e variante:

B. 1.: ---------------------- Data nascimento: / /

Morada: --------------------------------------------------------------------------------
Código Postal:
Telefone:
Mail:

Telemóvel:

---------------------~-----------------
Tipo de co1aboração que pretende efectuar:

Texto
Fotografia

Grupo de Organização
GROFL (revisões)

Assessor de Grafismo
Assessor de Internet

Desenho GIMOFL (fotografia)
B.D. JORNOFL (jornalismo)
Outros materiais gráficos
NIHOFL- Núcleo de Investigação Histórica
NICOFL- Núcleo de Investigação Cultural

NCL - Núcleo de Crítica Literária

Assessor de Publicidade
Ass. de Design de Equipamento
Ass. de Estudos de Mercado

Outras:

Data de preenchimento desta ficha: / /

Entrega esta ficha na Associação de Estudantes da Faculdadede Letras da
Universidade de Lisboa ou envia os dados para fazedor@esoterica.pt
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Todos em bloco
Uma nova associação e 20.000 alunos na mesma
sala... A geografia da Universidade ocupa os
sonhos de oito dirigentes

Texto: Ricardo Diogo
Fotografia: Francisco Frazão

A tradição diz que as associações de
estudantes da UL não se entendem.
Mas tudo pode estar prestes a mudar.
Os dirigentes associativos estudam há
meses a fundação de uma nova entida-
de representativa dos alunos - a Asso-
ciação Académica da Universidade de
Lisboa (AAUL). Todos os 20.000 estu-
dantes da UL poderão ter direito a voto
directo numa Assembleia Magna e a
ser dirigidos por uma Direcção-Geral e
um Conselho Fiscal. As AE actuais não
irão desaparecer e estarão institucio-
nalmente representadas num Senado.

A ideia, que foi lançada em inícios
de 2004 por Bruno Carapinha (então
presidente da RGA de Letras), foi pro-
gressivamente ganhando adeptos. De-
corrido um ano de conversas informais,
em Março de 2005, Direito redigiu
uma proposta de Estatutos na qual reu-
niu os contributos das oito associações.
Pretende-se criar novas estruturas que
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permitam a todos os estudantes da Uni-
versidade pronunciar-se directamente
sobre assuntos comuns, mantendo o pa-
trimónio histórico e a independência de
cada uma das associações. Neste mo-
mento a ser aperfeiçoado, o documento
deverá ser levado às RGA de todas as
faculdades durante o próximo mês.

.Ludovina Silva, presidente da AE
de Psicologia, considera que esta união
permitirá uma maior troca de infor-
mação e apoios. Dar-nos-à uma maior
representatividade e garantirá que a
nossa voz seja mais ouvida.

Universidade federal
A estrutura (que faz lembrar a da União
Europeia), poderá ser única no país.
Com a entrada eminente do Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa para
a UL, a Assembleia Magna (assim se
chamará o órgão deliberativo) poderá

universidade

reunir 27 mil vozes.
O Senado (ou Conselho Geral) repre-
sentará as AE que decidirem aderir
ao projecto e que aí poderão defender
pontos de vista institucionais. O presi-
dente da cada direcção será senador por
inerência e cada faculdade terá direito a
pelo menos mais dois. Acrescem ainda
outros 13 lugares, a distribuir por per-
centagem de alunos.
A Direcção-Geral (órgão executivo)
apenas poderá decidir em matérias
que afectem o colectivo universitário.
Incluirá necessariamente membros de
pelo menos 5 instituições diferentes.
Exigir um por cada poderia implicar
muitos mandatos. André Pardal, vice-
presidente da Associação Académica
de Direito antevê que na prática, as lis-
tas venham a apresentar sempre candi-
datos de quase todas as faculdades para
congregarem diferentes eleitorados.

Para André Caldas, presidente da



Académica de Medicina Dentária,
devemos evitar conflitos de interes-
ses, garantindo que cada membro da
Direcção-Geral tenha um compro-
misso de exclusividade com aAAUL.
Seria importante que já tivessem um
património de experiência prévio nas
suas próprias faculdades. Mas nunca
em simultâneo. Não receia que em
faculdades mais pequenas (e a sua é
a menor) possa não haver gente para
preencher tantos cargos. Para Hugo
Ferreira, vice-presidente da AE de
Medicina, o problema é outro: a per-
centagem de alunos interessados em
política associativa é reduzida. Eu
próprio tive de abandonar as reuni-
ões porque não tenho disponibilidade

e não tenho ninguém que me substi-
tua.
a Conselho Fiscal vai estar permanen-
temente atento à gestão financeira.
Com tudo isto, Ricardo Correia, pre-
sidente da AE de Belas Artes, faz um
prognóstico ambicioso. Podemos ser
percursores de uma mudança no movi-
mento associativo nacional. Este siste-
ma não provoca a estagnação das asso-
ciações de base como sucede no Porto
ou em Coimbra e assegura a diversida-
de de opiniões e eleições directas.

Nesta lógica de diversidade, prevê-
se que os núcleos que venham a ser
criados (como grupos de teatro ou jor-
nais) gozem de autonomia financeira e
se organizem como entendam.

A passo

As AE ainda precisam de acertar agulhas.
A proposta será ainda revista para facili-
tar a sua discussão nas RGA, que serão
soberanas. Se estas impuserem altera-
ções, os dirigentes terão de reunir nova-
mente, desta vez vinculados. Se os apro-
varem, cada AE estará legitimada para
integrar a AAUL. Restará convocar uma
Assembleia Magna com todos os alunos
da Universidade para lhe dar legitimida-
de total e tratar dos procedimentos legais,
nomeadamente o registo e publicação
dos Estatutos em Diário da República. A
AAUL terá então pernas para andar. Res-
ta convocar as primeiras eleições gerais
para os órgãos da recém-nascida.



fotografia: I

Mesmo que uma das AE rejeite a pro-
posta, os seus alunos poderão ainda as-
sim exercer todos os direitos políticos,
nomeadamente o direito de voto em
Assembleia Magna. Apenas a sua As-
sociação não estará institucionalmente
representada no Senado, onde muito se
poderá decidir.

Em algumas AE estão para breve proces-
sos eleitorais, que poderão alterar a
orientação das direcções quanto a este
assunto. Mas isto não atemoriza os dir-
igentes associativos empenhados neste
processo. António Baptista, em gestão
na Direcção de Letras, está confiante:
Oprojecto será reconhecido como bom
e terá pernas para andar.

Todos consideram que o final deste
ano lectivo seria boa altura para discutir
os Estatutos e que no próximo se pode-
riam realizar as primeiras eleições.

Desafios à vista
O financiamento ainda levanta algumas
dúvidas. Em Direito, André Pardal con-
sidera que o IPJ deve financiar a AA UL
e quem deve financiar as AE de base
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devem ser os Conselhos Directivos. Já
para o colega de Ciências, Nuno Linder,
presidente de uma associação que vai
fazer 20 anos, nunca poderemos estar
dependentes de quem venha a estar na
AAUL. O que quer que se decida, deve
ficar expresso nos Estatutos. Na mesma
linha, António Baptista sublinha que se
o subsídio fosse todo direccionado para
a AA UL, caso nos incompatibilizásse-
mos, nunca poderíamos abandoná-la
pois não teríamos dinheiro para so-
breviver. A nossa independênciaficaria
limitada e os nossos funcionários sem
salário.

Encontrou-se uma solução de com-
promisso. Em cada ano, será o Senado
a decidir aquilo que é mais vantajoso,
tendo em conta as fórmulas de cálcu-
lo previstas na Lei do Associativismo
Jovem (actualmente em discussão no
Parlamento).

Outro problema será a aceitação
desta Associação no panorama asso-
ciativo nacional, nomeadamente no
Encontro Nacional de Direcções As-
sociativas. É uma incógnita se as out-
ras associações do país reconhecerão
à AAUL o direito de voto, a acumular

com o de todas as outras AE da Univer-
sidade. Os dirigentes concordam que a
estratégia poderá passar por negociar
no seio daAAUL as posições que todas
deverão adoptar nestes Encontros.
E falta ainda encontrar uma sede ... Ape-
sar de até ao momento não ter havido
conversações oficiais com a Reitoria,
André Caldas gostava de ver o quar-
tel-general da AAUL na Cantina Velha
ou no Estádio Universitário, locais
comuns a todos os estudantes. Gostaria
que pudéssemos construir um edificio
próprio nos terrenos da UL. Mas isto é
apenas um sonho ...

Um sonho que, a comandar uma
nova tradição académica, poderá cons-
truir novas realidades. A quererem-no
os alunos.js



Estie espaço é beu

conoacba-nos na AEFUL ou para fazedoreesoberlcapo



Compras alternativas
João Soares (JORNOFL) e Pedro Figueiredo

o número de discos vendidos em
Portugal, dizem os dados da Associa-
ção Fonográfica Portuguesa (AFP),
continua a descer a olhos vistos. Lado
a lado com o aumento gradual do mer-
cado do DVD, o decréscimo nas ven-
das de registos musicais tem sido nota
de preocupação em anos recentes. A
pirataria, a troca de ficheiros ilegal-
mente efectuada pela Internet, e o alto
preço dos discos são as razões mais
apontadas para tal queda. Num mer-
cado dominado, desde a sua chegada
a Portugal em 1998, pela FNA C, há
ainda quem tente a sua sorte. Lojas
alternativas e especializadas em deter-
minado estilo de música, geridas por
melómanos convictos e dirigi das a um
público muito reservado. Funcionam
ainda, algumas, como distribuidoras
nacionais de editoras lá de fora.
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o Estado da Nação

Lisboa agrupa uma série de lojas de
música especializadas: escondidas ao
olho comum, são, contudo, uma refer-
ência para os conhecedores. Na zona de
Picoas pontuam O Mundo da Canção e
a VGM, dedicadas mais a campos como
afolk, a world music, e, no caso da se-
gunda, alguma música clássica contem-
porânea. Nas escadinhas do Duque en-
contramos a Sleazy, dedicada a metal,
punk e garage rock. Num campeonato
diferente, a Flur (localizada em Santa
Apolónia) e a AnA nAnA (no Bairro
Alto) apostam, para além da loja, em
distribuição de reputadas editoras es-
trangeiras em áreas mais electrónicas,
rock e indie. Do catálogo da Flur fa-
zem parte, por exemplo, artistas da
Leafe da Fat Cat, que em 2005 editou

Num mercado
dominado pe-
los grandes
monopólios co-
merciais, o melóma-
no de sempre e o
consumidor oca-
sional procuram
ainda referências
alternativas para
as suas compras
musicais



Feels, dos Animal Collective, um dos
mais celebrados registos dos últimos
anos. AAnAnAnA alia a distribuição do
produto externo com pontuais edições
de material luso, como foram disso ex-
emplo discos de Sei Miguel e Carlos
Zíngaro. A nossa concorrência maior
é a Internet, não é a FNAC, argumenta
Fred Somsen, responsável maior da
AnAnAnA. Actualmente, depois de ani-
quilada a concorrência, aFNACjá não
está a atacar tão fortemente as áreas
em que trabalhamos, prossegue.

A AnAnAnA surgiu em finais da
década de 80: começou por ser tudo
através de venda postal até termos
aberto em 1992 uma loja em Alfama.
Depois, deu-se a mudança para o Bair-
ro Alto, mais concretamente para a
Travessa Água da Flor. As pessoas são
comodistas. O nosso maior problema
é a localização, esta zona do Bairro
Alto está degradada e os consumidores
ocasionais não vêm aqui, lamenta Fred
Somsen. Os discos mais recentes de
Andrew Bird e Joanna Newsom foram
alguns dos mais marcantes de tempos
recentes da AnAnAnA.

A Rota do Jazz
Quem descer a Rua do Alecrim em
direcção ao Cais do Sodré poderá não
reparar num rol de escadas que leva a

uma loja aberta recentemente. Para os
mais atentos e, sobretudo, para os co-
nhecedores, cada um desses degraus é,
no entanto, um passo dado na direcção
de um mundo dedicado ao jazz e cuja
porta se abre por baixo de um letreiro
indicando Trem Azul, o nome da loja.
Nascida para colmatar uma lacuna ao
nível do jazz, sustenta o sócio Jorge
Trindade, há na loja um pouco de tudo
no que toca a este estilo de música que,
prossegue, é já visto como uma forma
de estar. Desde discos mais clássicos
até ao jazz mais experimental, passan-
do pelo mais vanguardista, todos são
representados aqui, continua. Desen-
ganem-se, porém, aqueles que pensam
que a Trem Azul se fica pelos discos.
Existe também, no mesmo espaço,
lugar para exposições e concertos. A
própria loja é apenas uma pequena
fatia de uma empresa que assume os
papéis de editora, produtora e distribui-
dora, ocupando a distribuição um lugar
primordial. Essa é, aliás, uma aposta
sólida da Trem Azul, que trabalha com
nomes que tenham grande projecção
mundial, apoiando projectos nacio-
nais sempre que possível, analisa Jorge
Trindade. O mercado português é rela-
tivamente pequeno, e esse é oprincipal
motivo pelo qual não editam mais pro-
jectos internos. O facto de ser uma loja
especializada num mercado dominado

por grandes espaços comerciais não as-
susta os sócios da Trem Azul. Nas pa-
lavras de Jorge Trindade, não conside-
ramos sequer que temos concorrência.
As vantagens de uma loja deste estilo
estão à vista: oferta muito superior de
produtos, os melhores preços do mer-
cado e um atendimento muito mais per-
sonalizado do que em qualquer outra
loja de música, remata.

A Comunidade
Em contraste com o monopólio das
grandes cadeias, todas estas lojas pro-
curam, em época de vacas magras,
consolidar a sua posição no conturbado
nicho musical português. Além das já
mencionadas, estabelecimentos como a
Carbono (existente em Lisboa, Amado-
ra e Braga) ou a Louie Louie (no Porto)
satisfazem uma comunidade que não se
contenta com a regra geral conformista
oferta de estabelecimentos maiores.
Uma comunidade atenta às novidades
do estrangeiro, aos novos hypes da im-
prensa, às promessas do amanhã, àsfu-
turas confirmações dos valores de dias
presentes. Tudo na procura de mais um
bom disco para a colecção.



Texto: Marisa Petronila
Fotografia: Eduardo Oliveira

ogrupo
de teatro

do Júlio de
Matos dá um
novo sentido

à arte de
representar. A

Borralheira
está em

digressão.
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As paredes brancas reflectem sere-
nidade. No palco, uma borralheira:
Maria José, 47 anos, actriz. Lava com
uma esfregona uns tacos escuríssimos,
vestindo umas roupas velhas. Ao fundo,
a voz forte do Avozinho (representado
por Ernesto) grita-lhe: vais ser sempre
uma infeliz como a tua mãe. A pobre
rapariga só tem por companhia duas
Ratazanas (Augusto e Filipe). À espe-
ra de entrar em cena estão Vítor (que
vai interpretar o Rei César), António
(que encarna o capanga do Rei) e as
duas irmãs interesseiras da protagonis-
ta, Rotília e Madalena (as actrizes Ana
Maria e Manue1a).

O enredo está montado. Encenada
por João Silva, A Borralheira, do grupo
de teatro terapêutico do Hospital Júlio de
Matos, é uma janela para uma forma dife-
rente de fazer arte.

Teatro-terapia
Podia ser uma peça igual a tantas outras,

. mas não é. A entrada para o grupo é feita
por indicação médica e funciona como
uma verdadeira terapia. Alguns estão
em regime de internato no Hospital
Psiquiátrico Júlio de Matos, outros nou-
tras instituições, ou têm apenas consul-
tas de rotina.

Maria José foi escolhida para o
papel principal por ser muito tímida
e influenciável. Estou muito contente
com a minha personagem. Como toda
a história gira à volta dela, aprendo
a ser mais espontânea e a perder o
medo de ter todos os olhares aponta-
dos para mim, atesta. Precisa de pes-
soas em quem tenha confiança plena, o
que encontra na nas duas Ratazanas, as
suas melhores amigas e confidentes em
palco.



Já o colega Vítor (Rei César) apren-
de a ser mais autoritário e rígido.
Onosso objectivo é levantar o moral dos
actores e atribuir-lhes papéis de acordo
com as suas dificuldades, reforça a tera-
peuta Isabel Calheiro, que acompanha o
grupo há 15 anos. A função desta espe-
cialista é desenvolver terapias de grupo,
encorajando cada elemento a partilhar
os seus problemas.

A sua presença já foi determinante.
Numa exibição, quando um dos actores
se deu conta de um erro, ficou estático.
Detrás do palco, Isabel Calheiro in-
centivou-o a continuar, como se o erro
nunca tivesse acontecido. Depois deste
pequeno incidente, o espectáculo cor-
reu na perfeição, recorda.

O encenador João Silva nota que
o mais importante para estas pessoas
é a convivência e demonstrar aos ou-
tros que são capazes das mais diversas
bravuras. Para alguns destes actores,
não entrar em crise pode ser um grande
passo.

I

Escolha das peças
A ideia de criar um grupo de teatro te-
rapêutico partiu de João Silva e do seu
grupo de amigos, em 1969. O principal
objectivo era ocupar a vida monótona
dos internados. Logo uma das primei-
ras peças, Padre da Aldeia, foi alvo
da Censura. Os diálogos considerados
ofensivos foram previamente corta-
dos e os censores marcaram presença
na estreia. Na altura, a história de um
padre conversador podia dar dores de
cabeça.

Com o passar dos anos, sobretudo a
partir do 25 de Abril, passou a ter apre-
sentações permanentes. Hoje, as peças
centram-se na sátira política nacional.
Quando a nossa peça faz rir o público,
enaltece o ego dos nossos actores, ex-
plica o encenador.

A Borralheira mistura aconte-
cimentos do presente e do passado.
Salazar é representado pela voz do
Avozinho da Borralheira, um velho
ríspido e intolerante, que a desmotiva
permanentemente. Nunca vais chegar
a ser uma rapariga reconhecida pelos
outros, nunca vais conseguir arranjar
um marido e ter uma vida digna ...

Já as burcas que as personagens
femininas envergam, que hoje são um
símbolo da ocultação das mulheres do
mundo islâmico, representam o apaga-
mento político e social das mulheres
portuguesas na época do Estado Novo.

A personagem Rei César, um corrupto
já que enriqueceu à custa da venda de
armas, demonstra que hoje tudo tem
um preço. As duas irmãs da borralhei-
ra, por sua vez, uma advogada e uma
gestora, aproveitam a sua escolariza-
ção para manipular a Mãe e todos os
ingénuos que as rodeiam.

Nada mais actual...

Ensaio em digressão
Tudo é preparado para que os actores
se sintam em casa. O branco das pare-
des pretende transmitir-lhes confiança
e calma. Não existem objectos em pal-
co, de forma a que o público se centre
nos personagens. As cores garridas do
vestuário fazem esquecer a noção de
espaço e dão aos actores mais vivaci-
dade.

O trabalho final pode levar mais
de quatro meses a construir. Três ma-
nhãs por semana é o tempo que acto-
res dedicam aos ensaios, que decorrem
no Salão Nobre do Hospital Júlio de
Matos. Apesar de o espaço ser peque-
no e não reunir condições para receber
espectadores, foi aí improvisado um
palco de madeira para os ensaios. Pelo
menos, as quatro grandes janelas inun-
dam-nos de luz.
Quando estão em digressão, os actores

fazem ensaios de adaptação ao espaço,
mas ainda assim o cenógrafo assegura
que as salas de espectáculo se asseme-
lhem o mais possível ao espaço do en-
saio. A adaptação éfrontal porque pre-
tende captar as emoções dos actores
quando entram em palco. Pretendemos
prender o espectador para o que está
do lado de lá: os bastidores, explica o
cenógrafo Rui Francisco.

Durante as digressões, é notória a
excitação por sair de casa ou do hospi-
tal. Os actores vêem o seu trabalho reco-
nhecido nas inúmeras cidades que visi-
tam. Este mês será a vez de Portalegre.
Em Fevereiro passaram já por Faro
e a grande estreia foi em Janeiro, em
Lisboa, no palco da Culturgest.

Uma vez que o espectáculo é de
entrada livre são necessários apoios
financeiros do hospital e do progra-
ma de financiamento do Secretariado
Nacional de Reabilitação. A visita à ci-
dade de Algarvia só foi possível com o
apoio da Direcção Regional de Saúde
do Algarve, que forneceu o transporte
e o alojamento para os actores e equipa
técnica.

Bons motivos para fazer teatro que,
afinal, parece conseguir ultrapassar
todas as dificuldades. Mesmo as mais
profundas .•
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Jornal Republicano Acadêmico
Local: Coimbra.
Dabas:n.o 1, de 9 de Abril de 1927 - n.O 16, de 30 de Abril de 1928.
PerIodicIdade: Quinzenal.
DIrectionIs e EcIibores: Carlos Cal Brandão. Paulo Quintela, Sílvio de
Lima. Vitorino Nemésio.
Colaboradores: Rodrigues Miguéis. A. Lemos, Ant6nio Batoque, Joaquim
Ribeiro, Antônio César Abranches. Virgllio Correia, entre outros.
Aadacção e ~ Casa Marta. Montes Claros. Composto e
impresso na Tip. Bizarro. R. da Moeda. 12-14.

texto: Luis Almeida (NIHOFL)

I Nos inícíos de 1927, o jornal Gente Nova propunha-se travar
uma iuta em duas frentes: contestar a avalanche de apoio à situa-
ção que se fazia sentir no meio estudantil coimbrão e defender
o tema político da recriação da ideia da república. Neste meio
universitário, viviam e reproduziam-se ainda com entusiasmo
as ideias do Integralismo Lusitano, que sobrepujavam com
distanciamento todas as restantes propostas ideológicas, ao
mesmo tempo que os republicanos olhavam com preocupação
a anuência de muitos dos seus acólitos com a Ditadura.

Os republicanos agrupados no jornal Gente Nova iniciavam
esta publicação com uma invectiva ao artigo publicado no
Diário de Notícias, da autoria do ministro da Guerra, Abílio
de Passos e Sousa, então incumbido por Carmona de estabe-
lecer contactos políticos e sociais conducentes à promoção de
um clima de paz social. Os jovens republicanos afirmavam,
em consentaneidade com o grupo de Paris (moção de 14 de
Abril de 1927), que nenhum republicano em Portugal se deve-
ria aproximar da Ditadura. No entanto, a defesa da democracia
era feita com um sentido crítico adequado à realidade deste
final de década, quando os republicanos aspiravam à renovação
das suas práticas políticas. Exigiam ao sistema que avaliasse as
suas instituições, alterando o pressuposto de virtude dogmática
que lhes fora atribuída, estudando-as e combatendo-lhes o imo-
bilismo.

Quem defendia estas ideias, era Carlos Cal Brandão, Paulo
Quintela, Sílvio de Lima e Vitorino Nemésio, estes dois últi-
mos também fundadores do jornal académico de Coimbra Hu-
manidade (1925). Todos teriam destinos diferentes: Carlos Cal
Brandão formou-se em Direito (1927). Exerceu o jornalismo e
a advocacia até que, por motivos políticos, foi deportado para
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Timor onde resistiu, conjuntamente com as forças aus-
tralianas, à ocupação japonesa. Sobre esse tema escreveu
o livro Funo. Notas sobre a guerra de Timor (1946). Sílvio
Vieira Mendes de Lima dedicou a sua vida ao ensino
universitário, leccionando Filosofia em Coimbra e Gene-
bra. No entanto, foi como ensaísta que despertou enorme
polémica com a sua obra Notas críticas ao livro do Sr. Car-
deal Cerejeira A Igreja e o Pensamento Contemporâneo
(1930). Além de Vitorino Nemésio, já referido em artigo
anterior, Paulo Manuel Pires Quintela foi até hoje o mais
conhecido. Licenciado em Filologia Romântica (1929) foi,
entre 1926 e 1927, o primeiro presidente da Associação
de Estudantes da Faculdade de Letras de Coimbra. Na dé-
cada de 60 participou nas revoltas estudantis e organizou a
Oitava Deljiada, o primeiro festival de teatro internacional
organizado em Portugal. Membro fundador da Comissão
Nacional de Socorros aos Presos Políticos, foi ainda candi-
dato à Assembleia Constituinte, pelo distrito de Bragança,
em 1975, em representação do Partido Socialista.

Sendo um jornal académico, assumiu também com vigor a
sua vertente republicana, revelando-se atento às transfor-
mações políticas operadas em Portugal. Nas suas páginas,
Rodrigues Miguéis diagnosticou as falências do sistema
político e exprimiu a desconfiança nos tempos vindouros.
Sobre eles dizia compreender a necessidade de uma dita-
dura para consumar a queda do regime e para remodelar a
economia, mas não aceitava uma ditadura fabricada e im-
posta a pretexto de meter isto nos eixos, sem prévia indi-
cação dos seus fins. Segundo ele, o PRP iludira a opinião
pública com a hipócrita exposição de tradições liberais e
comemorações merceeiras. O Partido Nacionalista era uma



velha barca remendada; a União Liberal, a expressão políti-
ca de interesses financeiros, com Cunha Leal como político
dramalhático. O Partido Radical não existia e a simpática
Esquerda Democrática era uma leviana, embora sincera.
Finalmente, o socialismo estava reservado para dois ou três
iludidos velhotes.

A participação de Paulo Quintela e Francisco Morais na di-
recção da AE de Letras foi crucial, num momento de sufoco
das propostas ideológicas republicanas. Com efeito, o fôlego
tardio do Integralismo repercutia-se vivo na Academia, des-
ignadamente com a criação do jornal Ideia Nova (1927-28),
dirigido por Bento Caldas, jornal que se assumia como o
órgão da Junta Escolar da Liga de Acção Integralista.

Em Janeiro de 1928, o Gente Nova instituiu-se como órgão
do Centro Republicano Académico de Coimbra, embora o
seu âmbito de jornal académico não fosse alterado nem a
sua inspiração ideológica aprofundada. Definia, então, como
objectivos revigorar os quadros militantes e intensificar as
acções de propaganda e de combate. Estas intenções eram
pormenorizadas com a apresentação, em 22 de Janeiro, do
Estatuto político do Centro, no qual se propunha cultivar a
solidariedade académica no sentido de conseguir bolsas de
estudo para os estudantes pobres. O objectivo político era
democratizar o ensino superior. Outras linhas programáticas
apontavam para a coeducação na Escola. Contestava as teo-
rias raciais em voga que apontavam a população dos países
meridionais como propensa para uma sobreexcitação de or-
dem sensual que não é fácil refrear e, como tal, impeditiva
para a existência de salas mistas, no ensino secundário.

A ter em conta que o artigo da edição anterior não apareceu numerado como devia, sendo, portanto
e obviamente, o nO 14. Por este facto a Direcção pede desculpa.

Em Coimbra, os integralistas encetavam uma escalada cres-
cente na defesa de objectivos políticos e culturais, design-
adamente através de A Ideia Nova, que iniciou a sua activi-
dade exigindo a reabertura do culto na Real Capela, como
forma de contabilizarem uma conquista política para a sua
área ideológica. Inscreveu-se também no âmbito do conflito
ideológico e de marcação de posições políticas na Univer-
sidade a contestação que os republicanos fizeram quando
o reitor Domingos Fézàs Vital, monárquico, impediu o
concurso de Rui Machado à vaga de Secretário-Geral da
Universidade, por este ser republicano. Note-se, no entanto,
que embora a posição dos republicanos fosse minoritária,
não era desesperada nem se renderam ao impacto inte-
gralista. Ainda no dia 10 de Março de 1928, os republicanos
eram uma força política com iniciativa e organização para
convocarem a Assembleia Geral da Academia em protesto
contra o reitor.

Em Agosto de 1927, quando o número 5° deste jornal se
despediu por algum tempo da Academia para regressar em
16 de Janeiro como órgão do Centro Republicano (pensava
reactivar a sua publicação ainda em Outubro, depois das
férias) fazia um agradecimento ao fervor republicano dos
jovens de Coimbra. Àqueles que animaram as hostes, em
particular, aos que sem terem escrito um único artigo, apoi-
aram este jornal nas tarefas de distribuição todas as quinze-
nas, Vitorino Nemésio previa que quando um dia se fizer a
história do jornalismo de rapazes, um dos mais edificantes
capítulos será decerto essa tremenda odisseia da cinta e da
estampilha. Pois, aqui fica esse registo! •

12113



La..l1 ,...r.ê e
CAI="E HAF A

Profundamentalismo
Texto: Garfos F. Branco
Fotografia: Gristina Santos

No fundo, bem lá no fundo, a alma do
homem vai explodindo, levando o cor-
po e o mundo e lavando o resto com o
sangue do fundamentalismo.
São crianças que nascem já com armas
de guerra às costas e bombas coladas ao
corpo prontas para desfazerem mais um
pouco de tudo ou de tudo um pouco em
troca de uma salvação ou de um lugar
num céu de Alá. São os homens como
soldados sem nome e batalhões inteiros
cravados nos campos de batalha sem
saberem muito bem para onde fica o
onde ou a estátua da liberdade nessas
guerras de poços inteiros e cansados,
cansados de tiroteios, cansados. São os
tiranos que mandam, tiranos impostos
que cada vez saem mais caro aos nos-
sos bolsos e à dignidade dos humanos
formando este pelotão armadilhado
de desumanos loucos, loucos pelo di-
nheiro. São as mentiras afincadas
neste racionalismo desproporcionado
em relação a uma consciência do que
está certo ou errado, provado ou com-
provado pela ira que há nos lugares
do mundo destruídos pela miséria. É
a miséria de pão e do sabor amargo da
fome, miséria de espírito de quem os
outros come, miséria de educação, de
massas, de bombas, de capital, de ritos,
de intolerância, de doença e morte, na
ocupação morta. Miséria profunda que
esse fundamentalismo não acaba, não
há civilização que resista e nem política
que caiba no quadro da paz se esta não
for pacífica e sem a inevitabilidade das
armas.
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E o sangue quente esquenta e a violên-
cia da guerra estala as veias da humani-
dade com o luxo dos ataques, invasões
e retaliações pelos países e ruas aden-
tro proclamando valores, saboreando
prémios sobre as dores que são o preço
a pagar por uma causa justa que vale
pelos milhões de dólares e poucos cên-
timos e simultaneamente pelo gozo
de alguns filmes de cinema tão bons e
tão cheios de péssimo. Do outro, lado
o ocidente está em chamas nos panos
das bandeiras, a multidão vive em
fúria, essa fúria movida a um ódio fun-
damental para dar força e seguimento
à sua luta de sua profundidade gritante
que tudo queima-reza a lenda das guer-
ras em nome dos deuses e da memória
curta e estanque.
No fundo, bem lá no fundo, a alma
do homem vai explodindo, levando o
corpo e o mundo e lavando o resto com
o sangue do fundamentalismo. Que a
intolerância é um reinado perpetuado
pelas pessoas que não vêem a diferença
e nem a riqueza que existe em todas as
culturas e crenças e credos e medos.
Pois existe uma diferença em todos,
mas todos somos os mesmos, apenas
mudam algumas cores ou hábitos ou
nomes ou deuses ou traços, mas somos
os mesmos, pertencemos pessoas e pes-
soas nos temos. Mas no fundo, bem lá
no fundo o homem sempre andou en-
rolado em conceitos que justifiquem e
satisfaçam a sua ignorância ou em mei-
os que o façam esquecer a sua efémera
e volátil existência.







Texto: João Lázaro

Ouro sobre azul

Majestosas montanhas de água e fogo,
Nuvens antigas, tão secas e rígidas ...
Três prósperos oceanos de ouro líquido,
Ilhas de prata, etéreas e leves ...

Após a mágoa, nasce um calor novo,
Uma vida, um ritmo indescritível.
Paisagem de beleza incompreensível,
Uma paixão saudosa na planície.

A noite não leva a luz nem as chamas;
Reforça a fantasia e este amor
Que nunca se vai.

É este o meu lar.

Na vasta seara, que oculta as safiras,
Perco-me, e encontro o nosso calor
Que nunca morre.

Eu nasci para voar.



Texto: Tatiana Faia

Eu tinha um plano. Até há uns dias atrás eu tinha um plano.
Estava a contar que, tacitamente, alinhasses nele. Para va-
riar não fizeste o que eu estava à espera. Vi-te uns tempos
depois.

Descias a rua a cantar, as folhas de Outono rasavam-te a
cara. Atravessaste a rua e vi-te com ele. Ele olhava-te como
eu costumava olhar-te. Senti-me arrasado. Evitei passar
por ti. Fui remoer o meu despeito para o café da esquina.
Cheirava a café, a tabaco. Eu sentia-me a sufocar. Pedi o
café ao homem com as lágrimas nos olhos. Poético.

Patético.
Bebi o café com as lágrimas a escorrerem-me para den-

tro da chávena.
Devia estar em casa escondido a tentar esquecer a hu-

milhação.
Vou para casa. Vou fazer o jantar. Fico muito tempo pa-

rado a olhar para uma faca em cima da bancada. Durante
largos momentos. Durante momentos de mais. Mas não es-
tou a pensar em nada. Agora não tenho pensamentos.

Alguém assobia uma música à janela. Danço descalço
no chão com um sorriso triste.

Eu D. Quixote, o último dos heróis românticos. Herói
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romântico vulgo traído vulgo corno. Telefono-te no meu de-
sespero:

-Odeio-te Dulcineia. Eu que tinha o meu plano megaló-
mano de fugir contigo para uma kasba na Tunísia! E agora tu
andas a passear-te por aí com outro tipo qualquer.

O que é que eu faço agora com o meu plano megalómano,
hein Dulcineia?

O que é que eu faço com o meu ódio e o meu amor se eu
não sei qual deles é o mais intenso?

-Páras de me ligar, bêbado, às três da manhã!

E foi assim, depois de me chamares bêbado, que o fim
começou a chegar. Aos poucos a memória de ti vai passando
como as folhas que o vento leva. Eras uma peste Dulcineia.
Traíste-me e mal trataste-me e quase me ias convertendo
num tipo incompetente que não sabia distinguir um moinho
de um gigante ...

Só todos os dias quando há Outono na minha janela.
Danço agora no nosso quarto com a música em altos berros
depois de ter atirado todas as tuas coisas pela janela.

Agora vou investir na figura do Sancho Pança e nesse dia
tu hás-de vir à minha procura ...



Texto: Conceição Ramos-Lopes
Fotografia: Carlos F. Branco

Oiço notas de um
piano e imagino
os teus dedos
as tuas mãos e um
teclado. Não lhe sei
os movimentos
mas reconheço[-lhe]
Chopin, Schumann,
[...]
Sigo os teus dedos sobre
as teclas sobre
o piano que fazes
notas em música
de falar-
-me aos [meus] sentidos.
Tu fazes a música e
eu faço[-te] eco
em palavras das
notas que
saídas de um teclado
eu não sei ler por
música, só por palavras,
das sensações. Tu fazes e
eu faço[ -me] tua
pauta de uma clave
de Sol, só. Só
posso ser tua pauta. As
palavras voam-me por
dentro e lá
dentro não existe um
teclado. Só
sensações que [te] faço
palavras de certo ritmo. Busco harmonia
pelos teus dedos que
imagino sobre
um piano. Os teus dedos. As tuas mãos e
um teclado. Que eu imagino.









e tenho quase a certeza de que ninguém reparou

,.

o fresco que se levantou entrava fininho
pelo rasgão no telhado

e quando pensei;
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