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"Houve aquela vez em que li A Lua de Joana e quis ser escritora". Ela diz que passa os fins-de-semana em
Alenquer, com os pais. Que gosta de ir à cinemateca ver os clássicos quando não está na biblioteca a
estudar. E eu revejo o meu parco saber cinéfilo, questionando-me se A Lua de Joana foi adaptado ao
cinema, e, se fosse, se seria um desses. "Clássicos", isto é. Ela oferece-me o café porque acha que eu "não
tenho cara de quem tem notas destrocadas". É este tipo de sentido que ela faz. Diz que passa maior parte
do dia na cidade universitária e que submete poemas para jornais académicos. Que conhece gente que
lá foi publicada. Eu penso que ninguém deve ler tal coisa. Eu digo, "Em Alenquer não recebem nas tabac-
arias". Ela diz que, "É à borla, é capaz de encontrar exemplares na biblioteca municipal". E eu não digo a
esta moça que lá trabalhei. Metade da vida. E que nunca reparei nas coisas que deixam em resmas, por
cima dos balções ou abandonadas pelos assentos vazios da sala de leitura. Ou por cima do autoclismo nos
lavabos. Eu reparava nos livros e se eram requisitáveis ou de consulta na sala, nos códigos de barras e na
classificação decimal universal e nos afazeres do depósito e perdoar quem não entregasse o livro a tempo
e mandar calar e guiar uma moça como esta a um estudo maçudo sobre arte maneirista. É como se

dissesse, "Mas isso é desenhar
fruta, não tem ponta por onde
se pegue". Ela diz que eu devia
submeter um texto para o
jornal que traz consigo. Diz que
tenho cara de escritor. Espero
que não seja parecido à
pessoa que escreveu A Lua de
Joana. Acho que é mulher.
Aceito o café mas não
respondo por aí além de "sim"
ou "não". Não consigo
escrever uma linha que seja
depois de ter lido tanto. Perdi
tanto tempo a ler que agora já
nem sei escrever. Faço
citações, casos isolados do
amontoado de livros que
tenho espalhado pelo quarto
que arrendo à velhota da
frutaria. É em tudo semelhante
aos momentos de pausa para
cigarro e bica que tinha na
biblioteca. Ainda lá vou todos
os dias, embora agora não seja
bibliotecário. Mas não existem
muitos outros sítios onde prefira

estar.
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UNIVElIfSITAS

Lutas de outros tempos são revisitadas neste
encontro, rememorando o sistema educativo
do Estado Novo em contra posição com o
presente. Academias elitistas onde apenas
cinco por cento da população tinha acesso à
entrada no ensinosuperiorforam substituídas,no
regime democrático, por uma muito maior
variedade de oferta e igualdade de acesso.

Esteseria um esboço da Faculdade de Letras,
como António Feijó a viveu antes e depois de
1974. Licenciou-se em Estudos Anglo-
Americanos já em 1977, partindo de seguida
para os EUA onde fez o mestrado e doutora-
mento. De volta a Portugal, candidatou-se à
posição de assistente estagiário na mesma
instituição, até receber a equivalência para
professor,e ensina nesta casa desde então.

A passagem para director deu-se numa "con-
juntura muito particular". Nunca antes tinha con-
siderado ocupar tal cargo por considerá-lo
"uma posição administrativa relativamente
cinzenta". Em2007-2008,o Regime Jurídico das
Instituições do EnsinoSuperior (RJIES)obrigou à
criação de novos estatutos para cada Universi-
dade e, em seguida, para cada Faculdade.
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António Feijó esteve incluído num grupo de
docentes que se organizou para defender a
integridade da FLUL,ameaçada de desmem-
bramento neste processo, e, na sequência
dessaposição, ocupa a posição de director há
quatro anos. Embora' não deseje, nem, aliás,
possa,cumprir um terceiro mandato, considera
que um mandato de dois anos, o maiscurto de
todas as direcções de Faculdades da Universi-
dade de Lisboa,estatutariamente consagrado
para evitar possíveis derivas autoritárias, é,
parece-lhe agora, insuficiente em termos do
aproveitamento da muito rápida curva de
aprendizagem feita pelo docente que setorna
director.

Retomando o retrato soturno de uma época,
anterior a 1974,na qual não era permitido dizer
o que se pensa nem estar em conjunto com
quem o queira ouvir, no caso dos rapazes,
vivia-se dependente da chegada de uma
intimação do exército que os obrigava a ir
para longe e deixar-se para trás. Mas havia
também estudantes altamente politizados e
solidários, cinco (e depois quatro) anos de
licenciatura para ler muito, pensar, trabalhar e
ter o lazer necessário e, nas condições de



ENTREVISTA:

I Prol Doutor António Feijó I
A cumprir o seu segundo mandato, António Feijó é docente na FLUL há cerca

de vinte anos, embora nem todos os que passam por ele o reconheçam como
director da faculdade. Falámos com ele acerca do que é estudar no ensino

superior antes e depois de 1974, da vulnerabilidade dos estudantes face a um
discurso público alienante, e do papel da FLUL no panorama académico e

social.

iniquidade do sistema, um emprego assegu-
rado. "Estava muito longe de ser tão bom
como alguns nostálgicos dizem", declara,
salientando a contínua pressão anti-
democrática que as faculdades sofriam na
década de 60.O ambiente era de tensão e de
união contra o regime, numa época "turbu-
lenta e depressiva",onde até na cantina foram
encenadas peças clandestinas, como é exem-
plo uma peça anti-colonial de Peter Weiss,o
autor de Marat-Sade, obra de cariz revolu-
cionário, que retrata a morte de Jean-Paul
Marat, defensor dos sans-cullotes, contada
pelo marquês de Sade.

De um sistema universitário frequentado por
uma minoria da população prontamente
recrutada para a função pública, passamos
para a actualidade de um ensino que, apesar
de democratizado, lida com um conjunto
quase oposto de dificuldades. O emprego é a
palavra de ordem obsessiva sobre o ensino,
obsessão socialmente incutida que menoriza
os estudantes, retirando credibilidade a uma
noção de educação em sentido lato ("a trans-
missãoe elaboração do melhor que a espécie
fez"), em favor de uma "mentalidade de

escravos" para quem a empregabilidade é o
único critério. As saídas profissionaissão uma
discussãode sentido único hoje em dia. Feijó
entende a "barragem brutal" deste discurso
público como uma das mudanças fundamen-
tais da experiência estudantil, e uma real
ameaça a qualquer processo educacional
num sentido lato e formativo.

A abrangência de variadas áreas na Facul-
dade de Letraspermite educar alunos de uma
forma genérica, já que "ninguém está
preparado para trabalhar numa empresa,
aprende na empresa" e o importante é ter a
preparação necessária para maior versatili-
dade.

"É comovente ver alunosque seesforçam para
cá estar porque querem educar-se. Uma
universidade tem de ter alunos- é a sua razão
de ser- sem eles é apenas uma instituição de
investigação. "

Entrevista por: Joana Matias e Marta Gil
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Foi com um sorriso no rosto que o Professor José Pinto de Lima nos
recebeu para falar um pouco da sua experiência enquanto
estudante na Faculdade de Letras. Actualmente docente desta
mesma instituição, conta um pouco do seu percurso até aos dias oe
hoje.
Nasceu em Lisboa em Outubro de 1949.Foi aluno do curso de
Filologia Germãnica, tendo-se licenciado em 1974.Trêsanos mais
tarde, em 1977,foi contratado como assistente. Após o doutora-
mento, em 1990,exerceu as funções de professor auxiliar e é, desde
2003, professor associado. Tem ensinado nas áreas da linguística
geral e alemã, bem assim como, mais recentemente, da teoria do
comunicação. Este ano lecciona as disciplinas de Linguística
Descritiva do Alemão, Estudo da Linguagem Humana e Teoria da
Comunicação.

ENTREVISTA:

ProfDol11Dr JaséPinJodeLima
Como foi ser estudante na Faculdade de Letras
antes do 25 de Abril?
No que toca aos cursos envolvendo línguas, estáva-
mos no tempo das chamadas Filologias, ou seja,
cursos em que se estudava uma dada língua ou
línguas, a que acrescia o estudo das literaturas,
culturas e linguísticas dessas línguas. Estescurrículos
dos cursos de Filologia não eram originais: eram
sensivelmente o que se fazia por toda a Europa e
correspondiam a uma tradição que já vinha do
século XIX. Na nossa Faculdade havia três grandes
cursos de Filologia: a' Filologia Clássica (Grego e
Latim), a Filologia Românica (Português e Francês)
e a Filologia Germânica (Inglês e Alemão), que foi o
que eu frequentei. Ainda há hoje, na Europa e fora
dela, cursos de filologia com esse mesmo nome,
mas na nossa Universidade (e noutras, como Coim-
bra) a designação deixou de ser essa e as mesmas
matérias, ou próximas, passaram a ser leccionadas
sob a designação de Línguas e Literaturas Moder-
nas e, actualmente, de Línguas, Literaturas e
Culturas. Para além das línguas que referi, que eram
centrais nos currículos, ensinavam-se na Faculdade
ainda outras línguas, como o italiano, o espanhol e
o neerlandês, que constituíam cadeiras soltas ou
leitorados.

Sentia algum tipo de pressão de ordem política?
Estávamos num país em que havia censura, que
era limitado no que diz respeito à expressão das
ideias, o que se reflectia no conteúdo das cadeiras,
e no curso em geral, porque certos autores não
podiam ser incluídos nos programas. Havia a
tendência para leccionar a literatura não che-
gando até ao presente, mas apenas focando
autores e obras sobre as quais já tinham passado
um bom número de anos. A literatura ensinada era
assim basicamente aquela que já era canónica ou
que para lá caminhava. Neste aspecto, havia uma
grande diferença entre o que se oferecia aqui e o
que se oferecia noutros países da Europa, como a
Alemanha, onde havia maior variedade curricular.
Havia também certas limitações ao discurso na
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aula, havia assuntos sobre os quais os professores
sabiam que não seria prudente falar, embora
alguns arriscassem mais, até porque havia alunos
que gostavam que deles se falasse.

No seu tempo de estudante havia alguma tradição
acadêmica que se perdeu entretanto?
Nas universidades de Lisboa não havia praxes, e no
tempo em que fui cá aluno, em tempo de guerra
colonial, todos os estudantes estavam altamente
preocupados com a situação, como toda a socie-
dade portuguesa, e digamos que não era propria-
mente uma sociedade risonha, nem a vida era
fácil. Por isso, os alunos, quando entravam no
primeiro ano de faculdade e ganhavam o estatuto
de universitários, sentiam uma grande responsabili-
zação por parte da família e da sociedade em
geral.

Considera que a praxe de hoje em dia pode ser
conotada com a democratização do ensino?
Eu penso que as praxes não têm a ver propria-
mente com democratização, porque concebo
que elas pudessem ter surgido no regime totalitário
e se tivessem mantido (aliás, existiam em Coimbra,
por exemplo). O advento das nossas praxes não
tem muito de político no sentido mais estrito do
termo: são mais a afirmação da condição do
estudante e da sua procura de identidade, de
afirmação e de integração. A abertura da universi-
dade a uma massa mais vasta de pessoas fez
aumentar esse desejo de afirmação e de identi-
dade. Não tenho nada contra as praxes, quando
livremente aceites, mas acho que actualmente se
prolongam por demasiado tempo.

Como eram as manifestações estudantis no seu
tempo?
As manifestações visavam muitas vezes o próprio
regime, eram manifestações políticas mais profun-
das. Agora são mais revindicações pontuais, ou por
causa das bolsas de estudo, ou por causa das
propinas, etc. Naquela altura a luta era pela liber-
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dade de expressão, mas claro que também havia
greves com reivindicações muito específicas.
O facto de ter sido aluno nesta instituição" onde
agora dá aulas, permite-lhe ter uma perspectiva de
épocas diferentes. Quais são as principais diferen-
ças que sente entre hoje e ontem?

Desde fins de 1969 até hoje (excluindo o
período de 1974a 1977)que a minha actividade
sempre foi na Faculdade, ora como aluno ora
como professor,pelo que as mudanças operadas
me aparecem sempre como graduais. Se tivesse
feito uma interrupção grande entre o tempo de
aluno e a entrada como docente, certamente que
seria diferente. Mas claro que, no período dos
quarenta anos que já se passaram, noto diferenças
e uma delas tem a ver com a relação entre os
planos de estudo e a divisão em departamentos.
Até 1974não havia departamentos como os con-
hecemos hoje, mas simáreas de docência e investi-
gação, sendo estas de filosofia, história, filologia
clássica, filologia românica, filologia germânica e
geografia. Depois do 25de Abril houve uma reestru-
turação e a criação dos departamentos, pela qual,
por exemplo, os docentes da área de filologia
germânica passaram a estar organizados em dois
departamentos, o Departamento de EstudosAnglís-
ticos e o Departamento de EstudosGermanísticos,
consoante a língua de que se ocupavam fosse o
inglês ou o alemão. No caso da filologia românica,
a separação não se deu por línguas mas por áreas
de trabalho, tendo sido assimcriados um departa-
mento de linguística e outro de literatura (osactuais
Departamento de Linguística Geral e Românica e
Departamento de Literaturas Românicas). Nas
outras áreas não houve divisões, correspondendo
os departamentos às áreas de trabalho e investi-
gação que já estavam estabelecidas: foi o caso da
História, da Filosofia e da Geografia. O Departa-
mento de Geografia, contudo, deixou de existirhá
alguns anos e passou a IGOT(Institutode Geografia
e Ordenamento do Território),que é independente
da Faculdade, embora continue provisoriamente a
utilizaras nossasinstalações.
Uma outra diferença significativa entre o ontem e o
hoje aconteceu ao longo dos anos 90 e consistiu
num abaixamento da procura dos cursos de
línguas, devido em grande medida ao facto de a
saída profissionaltradicional destes cursos- o ensino
- se encontrar à beira do esgotamento. A Facul-
dade respondeu a esta situação criando novos
cursos,como o de Tradução, o de Comunicação e
Cultura e muitos outros.
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Se fosse estudante hoje, tendo em conta a maior
possibilidade de escolha dos cursos, voltaria a
estudar Filologia Germânica?

Escolheria certamente um curso afim da filologia
germânica e escolheria sem dúvida o alemão;
para além disso,o que talvez escolhessehoje e não
escolhi nessa altura (até porque não era possível),
seria o português.

Sempre desejou ser professor nesta casa?
Não, nessa altura eu não punha a hipótese de ser
professor.Tinha vontade de saber, saber mais sobre
o inglês e o alemão mas, do ponto de vista profis-
sional, nunca pensei em seguir o ensino. Coloquei
várias hipóteses, uma delas foi a biblioteconomia,
outra foi a carreira diplomática. Aquilo que não me
atraía era vir a tornar-me definitivamente professor
do ensino secundário, pois não me sentia com
especial vocação. Mas como estudante desenvolvi
muito gosto pela linguística e nessaárea, sim,já me
agradava muito mais ser professor.Passeidois anos
no ensino secundário e um ano no ensino
preparatório. A meio desseperíodo, tive um convite
para assistenteaqui na Faculdade, que não aceitei
imediatamente, pois achei que não tinha ainda
atingido o grau de preparação que desejava. Só
aceitei um ano e meio depois, após um período em
que estive a dar aulas em TorresVedras e em que,
fora a preparação das aulas, ocupava o meu
tempo a estudar linguística. Aprendi muito nesse
ano. Quando o convite foi renovado, decidi então
aceitá-lo e fui contratado em 1977.É justo que se
diga que os primeiros e grandes responsáveis pelo
meu interessepela linguística foram os meus profes-
sores da cadeira do 10 ano de Introdução aos
EstudosLinguísticos:o ProfessorLindley Cintra, que
dava as aulas teóricas, e o Professor Ivo Castro,
nessa altura ainda assistente,que se ocupava das
práticas. O Professor Cintra dava as aulas no
Anfiteatro I, que estava sempre quase cheio.
Falava duma forma pausada e calma, de modo
que as aulas eram fáceis de seguir e despertavam-
me muito interesse.

Como imagina o futuro da Faculdade de Letras?
Não é fácil para mim fazer esseexercício de imagi-
nação, não é claro para mim qual vai ser esse
futuro, mas também, nas actuais circunstâncias de
crise, não é claro qual vai sero futuro do paísou da
Europa!... Contudo, há uma coisa de que não
duvido: é que vai haver um futuro para a Facul-
dade de Letras,dissotenho a certeza.

Professor, muito obrigada pela disponibilidade em
dar esta entrevista.
Obrigado eu, por me terem dado esta oportuni-
dade de comunicar convosco.

Entrevista por: Andreina Meio eAndreia Trindade
Para ler a entrevista na íntegra, consulta: www.osfazedoresul.blogspol.pl.
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BATEM LEVE, LEVEMENTE ...
É num mundo cheio de vícios, de discursos inflamados, onde se vende caridade por solidariedade
que, todos os dias nos chegam notícias da tão apregoada "ajuda ao desenvolvimento" em África,
promovida pela União Europeia (UE)e suas organizações em estreita relação com os Estados Unidos
da América (EUA) que, para além de desrespeitar princípios elementares como os direitos humanos,
a justiça social, a não- ingerência nos assuntos internos de cada estado, a identidade nacional ou a
integridade territorial dos países, tem no seu cerne teses perigosas de que os africanos serão inca-
pazes de tomar nas suas mãos o destino do seu continente e que nos transportam a outros tempos,
sem sair de um mesmo mundo.
Foi assente nessa ideia, de uma condição de inferioridade do colonizado que, a ofensiva das potên-
cias europeias trilhou caminho nos territórios africanos.
No periodo do colonialismo português, o regime fascista serviu-se de ciências como a antropologia
para caracterizar os habitantes das colónias como "indígenas", cuja inferioridade intelectual os
tornava incapazes de se libertarem da herança da escravatura e de caminhar no sentido da "civili-
zação". Buscavam, na verdade, razões biológicas para justificar a ideologia colonial e a hegemonia
europeia.
Ao colonialismo das plantações e monoculturas que de maneira sublime António Jacinto no seu
poema Monangambé, onde trabalhavam de sol a solos contratados angolanos, servindo os inter-
esses e dando resposta às necessidades das principais potências europeios. seguiu-se o neocolonial-
ismo que, com requintes de malvadez, promove políticas que reservam à Europa o destino das
riquezas naturais e da força de trabalho do povo africano.

"Naquela roça grande
não tem chuva

é o suor do meu rosto
que rega as plantações;

Naquela roça grande
tem café maduro

e aquele vermelho-cereja
são gotas do meu sangue

feitas seiva ..."

Foram estes os primórdios daquilo que hoje ouvimos chamar de "acção civilizadora" da UEem África
e que tem permitido a ingerência política e a perda de soberania dos países africanos, em prol da
imposição de uma chamada democracia, que se quer feita à imagem e semelhança do modelo da
UE,que a cada dia se revela mais contraditória e decadente.
Hoje, são os mesmos senhores que, camuflados pelas alegadas violações aos direitos humanos,
utilizam a parcialidade que marcou as notícias que correram mundo sobre a
guerra na Líbia e que expressam claramente a forma como as potências imperialistas se servem de
todos os meios ao seu alcance para legitimar operações de saque aos recursos naturais de África.
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Veja-se a intenção, expressa em 2002 pelos EUAsob pretexto de cooperar com "aqueles que mais
precisam", de instalar em São Tomé e Príncipe uma base naval estadunidense, aquando da descoberta
de petróleo no Golfo da Guiné ou mais recentemente a postura inaceitável da UEenquanto cúmplice
da repressão exercida sobre os povos do Norte de África, violando o Direito Internacional, durante a
agressão ao povo da Líbia,desenvolvida com equipamento militar fornecido por paísesda UE.
A apropriação dos recursosafricanos fica marcada por pressões,falsaspromessase expectativas, como
é exemplo paradigmático o Plano Marshall que apresentava como principal bandeira, duplicar a coop-
eração do Reino Unido para o desenvolvimento em África, sendo o comércio condição fundamental
para essa "ajuda" ao continente.
Aquilo que, a pretexto da democracia se tenta impor ao continente africano, chama-se afinal, capital-
ismo. Como chamar à colocação de bases militaresem África, à liberalização do comércio ou àquela
(que alguns esperam eterna) dependência dos paísesafricanos?

Democracia não será certamente, mas o capitalismo actua assim!

"Só um mundo novo nós queremos: um que tenha tudo de novo e nada de mundo."
-Mia Couto

Diana Gregório

FEIRA DA LADRA:
OLHARES DISPERSaS E CAMINHOS ABERTOS

Séculos de existência. Séculos de vivência.
Anos e anos em constante actividade comer-
cial. A Feira da Ladra tem não só assistido à
História da cidade de Lisboa, como também
tem feito parte dela.
Dasabas da fortaleza do Castelo de São Jorge
(século XIII),passando pelo Rossioe pela Ribeira
(século XV), vadiando pela Praça da Alegria
(século XVIII), pelo Passeio Público e pelo
Campo do Curral (século XIX) até chegar ao
Campo de Santa Clara (final do século XIX),
local onde se encontra actualmente instalada,
o Chão da Feira,que a partir de 1610começou
a ser designado por "Feira da Ladra", é o mais
antigo mercado olissiponense.
Hoje não há lisboeta que não conheça a
famosa Feira! É nela que os olhares se disper-
sam e os caminhos se abrem ao (re)encontro
da memória de épocas passadas e longínquas,
caracterizadas naqueles objectos.
Comecei a frequentar a Feira da Ladra a
propósito da conveniência juvenil de "ganhar
uns dinheiros", livrando-me de roupas,
acessórios e brinquedos que fizeram parte da
minha infância e adolescência. A afinidade
que senti pela Feirae pela sua ambiência foi de
tal modo marcante que me tornei numa
vendedora e compradora assídua.
Após várias idas ao Campo de Santa Clara,

apercebi-me de que a Feiraé um fenómeno de
aglomeração social: intelectuais, ribeirinhos,
curiosos, voyeurs, coleccionadores, turistas,
velhos e novos se congregam às terças e aos
sábados nas ruas em torno do Panteão
Nacional, numa sequência rotineira de com-
pras e vendas, cujos desejos, interessese moti-
vações, por mais distintos que sejam, encon-
tram sempre resposta nas bancas, tendas ou
nos panos estendidos no chão.
Ali não importa o papel desempenhado por
cada um, ora se é vendedor, ora comprador ...
ora ambos. Ao som do Fado de Amália Rodri-
gues lá começa mais um dia em que o "chico
esperto" de mãos nos bolsos se faz passear
pelas ruas à procura de potenciais objectos
que possa adquirir ao preço da "uva mijona"
para de imediato vendê-los à socapa e ao
triplo do preço. Também por lá andam as
alminhas arrogantes, vendedores veteranos
que, pelo peso da idade e da experiência,
sentem-se na condição de fiscais, dando
ordens e arreliando outros vendedores mais
novos.
Em contraste com a "esperteza saloia", há os
casos felizes das velhinhas que nos evocam a
imagem da avó querida, que expõem, nassuas
pequenas bancas, bijutarias que adornavam
os seus rostos em tempos remotos, das quais

9



hoje só resta a memória registada em fotogra-
fia. E os "tralheiros" que estendem, em quatro
metros de banca, inutilidades desagregadas,
objectos híbridos e estranhos, empilhados uns
nos outros.
O que eu gosto particularmente na Feira é de
me perder entre os estendais de objectos em
busca de algo que me chame a atenção e
que possa adquirir a um preço acessível. No
meio da confusão de gentes e velharias ensaio
o espírito da procura e da descoberta numa
ansiedade constante de encontrar algo que
apoquente a necessidade fútil de comprar e
satisfaça o meu temperamento artístico.
Porque ir à Feira da Ladra é percorrer os camin-
hos entre os objectos, procurar com o olhar e
ansiar o achamento. É investir horas preciosas
do nosso quotidiano numa experiência inces-

sante de confrontar o passado, historiando os
objectos em busca da sua raridade. Gosto de
pensar que cada objecto ali largado tem uma
história e um significado pessoal. Gosto do con-
vívio popular por meio de gritos, gargalhadas e
regateios. Gosto da Feira da Ladra pela sua
qualidade paradoxal: a abundãncia de objec-
tos miseráveis!
A Feira da Ladra não é apenas um mercado
alfacinha, ela ilustra plenamente o espírito, o
ambiente e a forma de ser e de estar dos lisboe-
tas.

Viva a Feira da Ladra!

Margarida Palma Graça Teixeira

oFADO E ALF AMA.
ALF AMA E OS ESCRITORES
I. O Fado e Alfarna
No ano em que o Fado se torna Património Imaterial da Humanidade, questionamo-nos sobre o sucesso
dos escritores e músicos que o moldam em fenómeno cultural. Neste contexto de fulgor fadista, Alfama, um
dos mais emblemáticos bairros lisboetas, apresenta-se como local incontornável de toda esta dinâmica.
Sendo que se foi afirmando como epicentro da vida fadista da cidade, quer através das casas de Fado,
quer por o concelho agregar e divulgar, amplamente, o Museu do Fado.
Ao subir junto da Sé de Lisboa e descendo através do Miradouro de Santa Luzia, bairro com arquitectura
pitoresca, composta de vielas e reentrâncias de luz, se organiza entre largos e passagens mais ou menos
estreitas. De encontro com quem lá mora ou trabalha, a ambiência soturna do Fado traduz-se de forma
oposta nas pessoas.
Alice Nunes, fadista, confidencia sobre a sua experiência e aprendizagem, em jeito de trabalho de campo,
no local. Julga que "o Fado hoje em dia é muito bem visto pelos jovens. Eles não apenas desenvolvem as
suas aptidões instrumentais e vocais, como frequentemente são a maioria da minha audiência." Porém,
não parece a afluência de apreciadores (e meros curiosos) ter aumentado exponencialmente, após a
atribuição de estatuto de património imaterial. Alice adianta, "o maior impacto poderá ser ao nível da
autoestima dos lisboetas", e apela, convicta, a um perpetuar dos cãnones do género, "não nos podemos
esquecer que esta foi também uma conquista que se deve aos antigos que criaram o Fado tal como ele é
hoje".

li. Alfarna e os escritores
No papel de letristas, quer seja feita de raiz, quer seja poesia adaptada à musicalidade do género, os escri-
tores surgem com a mesma vitalidade e interesse nas palavras de Alice Nunes. Fala em Álvaro Rodrigues,
autor da letra Filha da Velha Alfama, ou no popular Ary dos Santos. No ãmbito do Museu do Fado, em
particular no centro de documentação, Ana Gonçalves e Susana Costa, elucidam quem queira ter um
saber mais enciclopédico sobre o Fado, livros com "tudo" o que de mais significativo há a saber sobre o
passado do género e quem, de certa forma, o escreveu.
Não é necessário percorrer muitas páginas do livro "Primavera", de David Mourão-Ferreira, para que se
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descubra que Eça de Queiroz, Fialho de Almeida ou Ramalho Ortigão não morriam de amores pelo
Fado. Ortigão chegara a perguntar, "Porque não se prendem os fadistas todos?" e, em 1909,António
Arroio lançou o repto: "Rapazes, não cantem o fado!". Contudo, nos alvores do novo século, a historio-
grafia do Fado granjeava adeptos. Em 1912,Avelino de Souzadefendia já o universo fadista, numa das
várias publicações que entretanto haviam surgido sobre o tema. Estarelação bélica entre amantes e
opositores ao fado, existia ainda em 1937.Victor Machado, em "ídolos do Fado" volta a responder a
ataques, desta feita de LuísMoita. Todavia, com Amália Rodrigues, a balança começara a pender,
definitivamente, para o lado do Fado, pois a fadista convidara nomes sonantes da literatura a partici-
par no enaltecimento do género. Sendo que a própria foi, inclusive, letrista de alguns dos seusfados.
Realismos,estes,retratados nas obras, "Amália: dos poetas populares aos poetas cultivados" de Vasco
Graça Moura (2010),"Para uma Históriado Fado" de RuiVieira Nery (2004)e ainda "Históriasdo Fado:
um século de Fado" de Maria Guinot, Ruben de Carvalho e José Manuel Osório (1999).

Outrora intimamente conotada com a marginalidade e o submundo vil, Alfama está agora distante do
passado, embora firme no sítioonde sempre esteve. Moldada pelas gerações de moradores e visitantes
que por ali vão passando e deixando marcas distintas. O estatuto de património imaterial deixa intacto
o já consolidado previamente: o "génio poético" que identifica Lisboa e o País,além do rótulo "world
music".

Por Rui Carvalho
Colaboração de Mariana Narciso, Joana Oliveira

11



No dia_
Sócios_5 Letras
Não Sócios_6 Letras

•

.«:
x·:q:'
:u

o Até 25\05_
. Sócios_ 4 Letras
• Não Sócios_5 Letras

finalistas no atr·i••du Faculdade dt' •..•e••·:.,

Adquire o teu bilhete junto da AEFLUL





,

'Sou DOS TEUS,DESDE, , ,
DOS MEUS PESATE A



,
BAQUICA
-LIBERDADE,

--SENSAÇAO,
NAUSEA EM MEUS SONHOS"



PRIMEIRO RASCUNHO DE QUADRO VIVO

Dois sicómoros tripartidos que se erguem alto. Entre eles, lixo espalhado no chão.
Um melro-preto de bico alaranjado pula e desce sobre a relva queimada pelo sol.
Amarela de secura. Vejo isto e ao meu lado sentam-se vinte e dois indivíduos,
dispostos de forma aleatória. Desordenados. Espalhados pela sala, coberta de
cimento e cortiça que se alastra parede acima. E cobre a totalidade do tecto. A
menina à minha frente não sabe se é rapaz ou senhora. Mas isto não é sobre ela.
Entre os sicómoros tripartidos estão, bem pequenos, um rapaz e uma rapariga. Ela
veste branco. Ele, cinzento. Estão pequenos à minha vista e o rosto dela está virado
para mim, desfocado. Olho de homem não aumenta nem diminui as coisas. Ela,
sentada nele e sentados no chão. Parece-me ter cabelo negro, mas não é possível
ter-se certeza desta distãncia. Embalam-se. Com vagar. E o peito dela quase lhe
abafa o rosto. Dele vejo cabelo. Ea dado momento a mão dela arrepanha-lhe em
remoinho. Despenteia-o, penso. É difícil ver bem desta distãncia. Ela embala-se e
sobe e desce. Devagar, sobe. Pausa. Devagar, desce. Eos dois braços fecham-se
sobre a cabeça dele. Esta gente não devia procurar um quarto. Esta gente está
bem onde está. Do outro lado que me balança direito ao centro, um pigarrear
ríspido eleva-se, no intervalo de tons sedados da doutora que discorre. Agora, a
vista à esquerda tem mais que sicómoros tripartidos e lixo no chão. Tem gente de
idade, quase velha, que corre espremida por licra justa e faz pelo coração. Resta
deixar de abusar da manteiga e esperar que desentupam as veias e seja apenas
sangue limpo a correr nelas.

Nelson P. Ferreira
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É JANEIRO E JÁ DISPO A ROUPA

hajam as sombras sempre ao meu lado
para fingir que não me rejeitam a mão
nestes escombros esquecidos do céu
de subúrbios sombrios, vazios de ti
e de bocados de mim
dispersospelo frio da noite
enquanto espero para ir para casa.

é janeiro e já dispo a roupa
os poucos amigos são todos suicidas
há ratos nas obras desistidas
violadores atrás das paragens de autocarros.

Joana Mal ias

2010
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A(/r'edo Magalhães Júnior

o GIGANTE E A COZINHEIRA

I
Dono lindo cozinheira
Seufogão já acendeu
Daspanelas companheira
todo tempo elo perdeu
II
Descascando no cebola
Empouco tempo já rolo
Juntando com o tomate
Seusaber é de gigante
III
O gigante vai chegando
A cozinheiro ajudando
O chouriço eles cortam
A manteiga já o untam
IV
Cheiro agora eu já sinto
Pouco falto tiro o cinto
Apetite todos o tem
A família todo vem
V
O pedaço de um porco
Misturado já no molho
Solpimenta mete olho

Grande molho no pico
VI
Vai fervendo pouco o pouco
Dono lindo cozinheira
Estáprovando prato louco
Suo mão tão verdadeira
VII
O gigante arroz preparo
Águo ferve ele o lavo
Arrozde manteiga será
Pronto ele está e provo
VIII
Molho arroz tudo opto
Mesa posto agora está
Todoscomem deste prato
Cozinhado por artista
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ESCASSO INFINITO

Heduardo Kiesse

Quando os gestos regressarem ao local das mãos, descasca gotas de água
como se fossem gomos de amor abandonados à beira da cama.

Não pendures palavras em varandas de papel enquanto não aprendermos a
despentear o sono com pingos de ar fresco.

Quando os gestos regressarem, por favor, abre as mãos e multiplica por trezentos
e sessenta graus de infinito, o prazo que te deram para ser feliz.
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De madrugada os escritórios enchem-se de poetas
As manhãs enchem-se de filas.
Escritóriosde escritores
(como devia ser)
Eescrivaneios mecãnicos

Chhk chhk chhk chhk 'zzt 'zzt
Os aspersores horticulas lá fora

Chhk chhk chhk chhk 'zzt 'zzt
Armazéns a triturar cereais

Chhk chhk chhk chhk 'zzt 'zzt

De flora estrumada se faz uma cidade de vegetarianos.

Química e Botãnica
Ao serviço do apetite.
Pão & Poema
Em cima da mesa.

A mão serve o propósito mais bonito da humanidade
Eas máquinas respondem ao chamamento

da terra.

Harmonia cosmopolita vegan.

----(deserto) ----

No centro da Praça Canibal
(nomeada depois da cidade)
Os homens dão as mãos
Eas mulheres flutuam de esconderijo
em esconderijo

em esconderijo.

Grandes portões e escadarias de pedra
Protegem as casas e as pessoas.

porque
A lei divina não permite prisões
Ea natural caça as refeições.

Na universidade aprende-se evolução
Biologia & Religião
A conduzir uma nação.
Nutrição.

Bandeiras ferro carnal à porta dos talhos e restaurantes
...Comida chinesa para os intolerantes.

Baloa Res
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LA PESTE

Cuellos inflamados, miembros encorvados,
o estocas finalmente transformados. Perturbados,
intentando dei bubón ser arrancados. Desesperados,
con unos y dientes desgarrando, como rotos mordisqueando,
tejidos de sussucias monos, hasta quedor mutilados,
01fin condenados.

,
,~

LA MUERTE

Espíritusdanzantes, alaridos inquietantes.
Lo Muerte guía el poso, con su guadana bojo el brazo.
Enuno mono cargo el tiempo. proclamando lo Ilegada dei momento.
Un trabajo muy bien hecho, se dice así mismo el sujeto.
Y,severo, lo Muerte los invita o danzar,
con su dulce y provocadora voz empieza o gritar.
iEso! jAsí! iBailen, salten! jGocen, trencen!
EIdescanso final aguardo.

LAAURORA

jAdviertan! Cómo pasada lo noche de verbena,
devuelto el día, y con él. el sosiego y lo conformidad,
los acusados huyen 01monte en busco de cumbres borrascosos que laven susrostros.
marcados por lo sol de los lágrimas y lo sangre de susheridas,
iObserven! Cómo o pesar de poseer el espíritu dispuesto,
lo carne se mantiene débil y los obliga o tomarse de las monos,
fortaleciendo el colectivo, moldeando eslabones de uno cadena largo y frio.
sin percatarse de estar forjando los grilletes que los esclavizarán en lo otra vida.
ivecnl Cómo los penitentes se azotan, con fustas laceran resignados su derroto.
Losdemás se emborrachan con vino. haciendo osí. menos sufrido el camino.

Fabrizio Mas Grimaldi
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Ponces D 'Arremada-Hes

ALMAS ASSIM

Ricase pobres, de tantas almas, sou a que nunca espera
A despedida por achar e o Adeus por tornar a ver
Na saudade que me silencia baixinho, no pouco que me faz crer
São nascentes aquelas que discorrem, e eu saudosamente neste perder

Fluxosde uma sensibilidade que me dormem nas mãos
e que me enaltece sem dom, quando o génio é mudo
quando as palavras, inertes, se me apoiam desencontradas
e os acentos fazem protestar, quantas sombras assimcaladas
Na insuportabilidade cansada de um querer que anseio
que pesada mente me percorre, que tão lento assimme passeio
Gastando-me a mim, nos passosque firmam o sulco bruto da vida
quando me apresentar verdadeiro, de um sonho inteiro dalma despida

íngremes em descida, como me atesto a mim
e assimme desacerto, de encontro a rebocadas soltas
Nas frasesque me vestem as mãos, quando o sentido se perdeu
Quando em menino sou pessoa, e nunca senhor, serei eu!
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Maria Gil

PARA O PEDRINHO

Marco Cícero cantava para o populus romanus:
"Sou teu amigo sim
Sou teu amigo sim"

Eos ricos gritavam:
"Vem até mim
Vem até mim"

E o populus dizia:
"Dá-me um beijinho!"

Eassim foram ganhas as eleições do cõnsul zarolho de prata que cantava e tocava, comia
e bebia, vendia o rabinho aos ricos e beijava os pobres.
Pobre Cassandra, sua mulher despenteada, que muito sofreu rumores. Suicidou-se e deixou
entre nós a ferrugem desta lápide de pedra barata, daqueles calhaus que boiaram do rio
Nilo até aqui. ..
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CULDEX
AGENDA CULTURAL *
Por Maria Teixeira

CICLO DE DEBATES
Políticas Públicas & Território
Dias:8 Maio a 26 Junho I Hora: 18h
Local: Auditório A. Sedas Nunes, Instituto de
Ciências Sociais
Mais informações: IGOT- Instituto de Geografia
e Ordenamento do Territórioda Universidade de
Lisboa I Contactos: igot@ul.pt; 210 443 000

TEATRO
Antígona, de Sófocles
Encenação de Morcantonio Dei Corlo
ArTeC- Grupo de Teatro da FLUL
Dias: 11, 12, 18, 19,25 e 26 Maio; 1 e 2 Junho
Hora: 22h
Local: Bor Novo da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa
Reservas:
964428411
964428411
ou através do emailartec.flul@gmail.com

TEATRO, EXPOSiÇÕES, WORKSHOPS, ...
130Edição FATAL- Festival Anual de Teatro
Académico de Lisboa
Dias:4 a 25 Maio
Local: Teatro da Politécnica e outros
Mais informações: www.fatal.ul.pt

CINEMA
O Estranho Caso de Angélica (2010),de
Manoel de Oliveira
97'.
Dia: 25 Maio I Hora: 18h05
Local: Anfiteatro IV,FLUL
Apresentação de Rita Benis
Com o apoio do projecto FalsoMovimento -
Estudossobre Escrita e Cinema
Mais informações: cineclubeflul@gmail.com
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CONVENÇÃO
10Convenção dos funcionários não docentes da
Universidade de Lisboa
Dia: 26 Maio
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Destinatários: todos os funcionários não docentes
da UL,incluindo bolseiros de estágio PEUL
Entrada livre
Organização: Universidade de Lisboa

CINEMA
Aurélia Steiner (Melbourne) (1979), de Morguerite
Duras
28'. Legendas em inglês
Dia: 1 Junho I Hora: 18h05
Local: Anfiteatro IV,FLUL
Apresentação de Susana Nascimento
Com o apoio do projecto FalsoMovimento - Estudos
sobre Escrita e Cinema
Mais informações: cineclubeflul@gmail.com

CONFERÊNCIA
Mapas, Atlas, Globos, Teatros e Emblemas
A Conquista do Mundo como Imagem na Europa
Moderna dos Habsburgos
Dia: 5 Julho 2012 I Hora: 15h
Local: Sala 4.2.07,Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa (FCUL)
Convidado: Antonio Sánchez (CIUHCT)
Organização: Secção Autónoma de História e
Filosofiadas Ciências
Mais informações:
http://hfc.fc.ul.pt/conferencias_sahfc.htm

CULDEX



RETROSPECTIVA DO 2° SEMESTRE

No passado dia 23 de Abril de 2012, a Faculdade de Letrasda Universidade de Lisboa recebeu o
evento "DIADA CATALANA:jornada de linguística comparada catalão/português", organizado
pelo Departamento de Linguística Geral e Romãnica da Faculdade de Letrasda Universidade de
Lisboae o Institut Ramon Llull.Num dia inteiramente dedicado à língua cata lã, vários conferencistas
da Universitat de Barcelona e da FLULmostraram uma visão histórica desta língua, actualmente
falada em várias regiões, como Andorra, Catalunha, Comunidade autónoma de Valência, Ilhas
Baleares, França (Catalunha do Norte) e Itália (cidade de Algueiro), e a questão da permanente
resistência - talvez a nível mundial - que esta tem encontrado desde sempre em ser considerada
uma língua real, e não apenas "um projecto" ou "invenção". Seja qual for a nossaopinião, certo é
que as jornadas receberam dezenas de pessoas interessadas nesta língua que, apesar de minori-
tária, existe e poderá ter forças para continuar. Afinal, nas palavras do ProfessorDoutor Pere Comel-
las (Universitat de Barcelona), "todas as línguas, todas, são capazes de veicular a experiencia
humana".

Texto.Ana Isabel Milhanas Machado

A COMISSÃODO CURSODECIÊNCIASDA CULTURADA FLULFOIREACTIVADA!

A Comissão do Curso de Ciências da Cultura visa a criação de actividades recreativas e
pedagógicas ligadas à temática do curso, promoção do curso de Ciências da Cultura e da FLUL

e apoio aos alunos (recepção de dúvidas, trabalhos e sugestões).
Fazem parte da comissão: Carla Afonso, Catarina Martins, Mariana Salgueiro, Marta Rocha, Marta

Santos, Patrícia Carvalho, Patrícia Sousa, Raquel Oliveira.
Contactos: ccflul12@gmail.com I http://www.facebook.com/ComissaodeCursoCC

A Culdex disponibiliza o seu espaço (blog/facebook/próximas edições físicas)para divulgação
das actividades organizadas pela Comissão do Curso de Ciências da Cultura. Fica a conhecer

mais em www.osfazedoresul.blogspot.com e www.facebook.com/osfazedoresdeletras.
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