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EDITORIAL
AMOR EM SAQUETAS

Amo a penugem na cara de teens charrados,
a traição à melhor amiga na cama (?) do namorado,
as promessas de brevidade do amor em saquetas.

(colocar dois decilitros de água a ferver,
deixar actuar um segundinho e está

pronto a servir.)
Amo a celulite das mini saias,

a presunção das botas de bicos,
o hálito a cerveja azeda,
o suor aconchegante do roçar público,

no regresso a casa.
Amo os risos histérico-sedutores

das adolescentes universitárias.
Amo o fervor das discussões políticas,

que morrem em mil actas.
Amo o gritar matinal do matrimónio,

suburbano
a inveja do prazer alheio,
o baton esborratado,
as amizades eternas coladas com um fugaz aperto de mão
e um agora tenho pressa de fugir de ti

Amo o prazer de viver em directo todas as catástrofes.
Amo as lojas dos 300$00,

a coragem de morrer,
as unhas com verniz partido,
iogurtes fora de prazo.

Amo os que me batem com a porta,
os que fogem reclamando furto de personalidade,

Amo o ÓDIO fugaz de papel de quem é feliz amando.

"\

~c:c.
Em resposta ao n08 do "Fazedores de Letras".

(ao poema de l.C.)
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PARA UMA
DA COMUNICACÃO.

~

gora que se aproxima um novo
debate das Jornadas Pedagogi-

is, seria bom lembrar as coisas que
issaram por esta Faculdade,desde o
imeço da sua existência. Sem dúvida,
tou a referir-me à exposição "Letras
: Imprensa", organizada (e muito bem
ganizada, a meu ver) pela Associação
: Estudantes desta Faculdade.

Já se sabe que nadap()~~ser per-
ito, porque os homens cometem erros.
as, como é que se pode deixar escapar
gopelo qual se lutou no passado e que,
: repente (ou, pelo menos, publica-
ente), se esqueceu? Relembro este
omento da exposição que, segundo o
euponto de vista particular, foi o mais
:0 e originário de uma sensação de um
Isto de revolta e de perda. Datado de
de Junho de 1976, um artigo do Pri-

tiro de Janeiro começava assim: "Um
tudante de Filosofia, presente na re-
uão que ontem se efectuou na Facul-
de de Letras para discutir o que deve
. o curso de Jornalismo, afirmou clara-

'r' nte, depois de ter falado um delega-
dos alunos daquele curso: «Estarnos

luiporque queremos um curso de Jor-
Iisrno. Neste momento, nem se põe a
estão de haver ou não um curso. Que-

" Amos o curso.». gora, ao ser porta-
na desta mensagem, outrora descon-
cida, eu renovo os votos daquele es-
dante de Filosofia que um dia ergueu
10Z pelo enriquecimento da Faculdade
Letras. Eu posso não erguer a voz

or uma certa falta de persuação na

oralidade), mas, sem dúvida, posso, e
ergo, nos Fazedores de Letras, a mi-
nha letra impressa ou, pelo menos. o meu
desejo transposto para um computador,
que obedecerá à minha vontade. E, en-
tão, pergunto: Porque não um curso de
Jornalismo na Faculdade de Letras?
Porquê estar à espera de condições
propícias à sua criação? Porque
não
começar
já hoje,
aqu i

e agora a
colaborar
n e s t e
pequeno
mundo, que
é este jor-
nal? Em
vezdeespe-
rarmos pela criação do curso. porque
não começamos nós a fazer o curso?
Nós, estudantes de Filosofia, nós. estu-
dantes de Letras, façamos letras! Mas,
para termos uma especialização em fa-
zer letras, era preciso que fizéssemos
também algum lucro ... Porque não
começarmos a vender a cultura em be-

: .•.

neficio da Faculdade de Letras, porque
não organizarmos festas para angariar
fundos para o curso de Jornalismo, tão
ambicionado há uns 20 anos atrás? Eu
digo em beneficio do todo, não só de
alguns ... Mas é uma pena que alguns
esqueçam o valor do organismo que
deve ser a Faculdade de Letras.

E, porque não (quem sabe"),
daqui a uns 20 anos, os nossos filhos
ou os vossos netos não poderão vir a

frequentar um curso de Jornalismo
na Faculdade de Letras da Uni-

versidade (Clássica, e
não Nova) de Lis-

boa? Mas é
"<:" uma pena

:_r:e;:~~
::..... 4...·

grande parte
(eu diria mesmo

toda), da vitória dos
cifrões ... E isso é o que se

vai perdendo cada vez mais
(com abolição de propinas, com au-
mento dos salários dos professores, com
mais negligência e corrupção does)
Govemo(s), com desperdícios de ener-
gia, com a excessividade do consumo.
etc, etc ...). Para termos um Curso de
Jernalismo, seria preciso, .. que o mun-
do fosse perfeito! Mas aqui fica aberta
a questão, sem qualquer ofensa.

~ Uma estudante de Filosofia

: :/

,
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"... É preciso dar aos portugueses - a todos - a oportunidade de se educarem (... ). A massa
cinzenta dos cérebros portugueses, designadamente dos jovens, é o nosso melhor capital.
Não temos outro comparável. Não nos podemos dar ao luxo de o desperdiçar. Desenvolva-

mo-lo quanto pudermos, como a primeira das nossas prioridades. Investindo a fundo no
ensino ... Todo o dinheiro que aí se gastar é bem gasto. (...) Quem não sabe dialogar com a

inteligência e com a juventude deve dar como perdida, necessariamente, a batalha do
futuro."

OGoverno tomou posse há seis
meses. Seis meses é, porven-

tura, pouco tempo para exigirmos
grandes mudanças; mas algumas temos
o direito de o fazer.

Na pasta da Educação foram,
inicialmente, feitos alguns avanços. As
leis das propinas (20/92 e 5/94) do an-
terior Governo foram suspensas. É cer-
to que não foram revogadas e que o seu
espectro volta a pairar sobre nós, mas ...
pelo menos este ano os estudantes não
são lesados.

O Ministro da Educação deixou
os estudantes (e não só!) na expectati-
va. Muitos depositavam nele grandes
esperanças, afinal, ele fora o Presidente
do Conselho Nacional de Educação
(que tantas vezes se colocou do lado

" das reivindicações dos estudantes) du-
~f rante vários anos; outros, mais cépti-~:Ieos, preferi""" esperar para ver.

,i
,I

I
I'

I,I
I

Os primeiros maus sintomas
começaram a sentir-se quando. à seme-
lhança dos seus antecessores, o sr. Mi-
nistro da Educação decidiu reunir com
as Associações Académicas deixando
à porta do Ministério cerca de uma
dezena de Associações de Estudantes
que também pretendiam participar na
reunião (Novembro de '1995). A cena
repetiu-se em Fevereiro e, provavel-
mente, assim continuará nas próximas
reuniões,

Entretanto. o Ministro aprovei-
tara para revelar cinco princípios fim-
darnentais, dos quais não abdicaria
nunca, respeitantes ao financiamento do
Ensino Superior. Três deles dizem res-
peito a propinas, os outros à Acção
Social Escolar. É uma bela maneira de
iniciar o diálogo .. ,

Mais tarde. apresenta a sua pro-

Dr. Mário Soares -
Maio de 1994

"A Educação será a minha
paixão."

Engo. António Guterres -
Setembro de 1995

posta de um Pacto Educativo para o
Futuro, no qual avança com algumas
propostas. define os protagonistas para
a discussão e continua a esquecer os
estudantes e os seus representantes di-
rectos nas questões mais fundamentais.
No entanto. se é. de facto, intenção do
Governo levar a cabo tudo o que está
no dito Pacto poderá sempre fazê-lo
sem ter que estar a recorrer a este tipo
de estratagema.

Chegamos assim aos seis meses
de governação. E o que é que nos reser-
va agora o sr. Ministro da Educação ,)

O diálogo parece ser a tónica
deste Governo. Mas algo de estranho
acontece no Ministério da Educação,
quando se trata de dialogar. Há cerca
de duas semanas, o sr. Ministro da Edu-
cação esteve reunido em Caparide para
discutir o financiamento do Ensino
Superior. E com quem esteve ele reuni-
do? Muito simples, talvez para evitar
grandes discussões e para que o diálo-
go fosse o mais consensual possível.
reuniu à sua volta os seus acessores.
alguns dirigentes da JS, alguns reitores

__ . :1
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(mas só os que são a favor de propi-
nas) e também alguns antigos dirigentes
associanvos (que curiosamente também
tinham estado nos Estados Gerais do
PS), Em vez de diálogo. tivemos um
monólogo! Aqueles que representam
directamente os estudantes. os própri-
os estudantes, aqueles que têm propos-
tas diferentes das do sr. Ministro e do
seu Governo, não foram convidados a
participar,

Nessa reunião foi apresentado
um documento ao qual só tivemos aces-
so através das páginas dos jornais. E
num documento com 32 páginas, 15 (I)
referem-se exclusivamente a propinas.
O PS. enquanto oposição. contestou as
propinas. O PS, enquanto Governo,
decide recuperá-Ias, dar-lhes, talvez
outro nome (taxas) e deixar para seg-
undo plano urna política verdadeira-
mente responsável de financiamento do
Ensino Superior por parte do Estado.

Qualquer semelhança com o anterior
Governo é pura realidade.

Paralelamente. temos que o an-
terior modelo de Acção Social Escolar
(manifestamente insuficiente) poderá
vir agora a ser substituído ou comple-
mentado por um sistema de emprésti-
mos. Assim, as anteriores bolsas (a
fundo perdido) podem ser convertidas
num sistema tipo Hipermercado: leve
agora, pague depois. Será, com certe-
za, um bom negócio para os bancos.
Os estudantes pedem, no início do seu
curso, um empréstimo que terão de
pagar quando estiverem inseridos no
mercado de trabalho. Não se sabe ain-
da como será o sistema de juros.

Mas Marçal Grilo quer. a todo
o custo, evitar que as guerras do ante-
rior Governo com os estudantes se repi-
tam. Por isso, o valor da propina única
(ou taxa) não será superior a 80 contos
e haverá ainda um desconto de dez por

cento para aqueles que a pagarem a
pronto.

Não querendo entrar, desde já.
numa guerra. há uma coisa de que o sr.
Ministre e todo Governo não se de-
vem esquecer.: em Outubro houve uma
manifestação de clara vontade de mu-
dança na govemação do nosso país. Os
estudantes contribuiram para essa mu-
dança. O Primeiro-Ministro manifestou
a sua paixão pela Educação, deve ago-
ra transformá-Ia num noivado e con-
cretizar o casamento através de um
modelo de financiamento 00 qual o
Estado assuma a sua responsabilidade
e os estudantes deixem de ser encara-
dos como parte activa nesse financia-
mento e sim como um verdadeiro in-
vestimento para a nossa sociedade.

~ Carlos Guedes

No dia 17 de Abril tomou posse uma nova equipa
oara "comandar" os destinos desta casa.

Como Presidente do Conselho Directivo temos agora
1Prof'. Maria Alzira Seixo. Os restantes professores são:
Prof'. Manuela Sanches, Prof'. Teresa Seruya e Prof. Luís
Filipe Teixeira. Os funcionários são a D. Rosalina Santos e
1D. Joana Martinho.

Os estudantes que agora nos representam neste órgão
ião: Margarida Monteiro, Márcia Mendes, Susana Serra
'rransiram do anterior mandato) e José Miguel Martins.

Esta nova equipa, renovada principalmente no corpo
íos professores (nenhum tem experiência no desempenho
leste tipo de funções) não pretende modificar
significativamente as linhas programáticas dos seus
intecessores.

Ao anterior Conselho deixamos as nossas felicitações
ielo trabalho desenvolvido. Ao novo, desejamos as maiores
elicidades na concretização do seu projecto.

Tomou posse o novo Conselho Pedagógico. Neste
órgão estão representados dOISestudantes e dois professores
por Comissão Pedagógica.

O novo Presidente é o Prof. Senna Martinez, do
Departamento de História, que já desempenhou estas funções.

Não podemos deixar de manifestar o nosso apreço
pelo trabalho desmpenhado pela anterior Presidente, a Prof'.
Manucla Sanches, nomeadamente no que se refere ao esforço
e ao empenho com que se entregou na realização das Jornadas
Pedagógicas.

Felcitarnos o novo Presidente e desejamos as maiores
felicidad~s no desempenho das suas funções.



.,: . ,.). ,,"'., t•• :', • .' . ' ..~~ r 'I"',' :. " . po líti'co" edu' c'ativo" ,!::.;,,; '.' .. .' ,.~: .••. . ~.. .. J. .", I "/ ~ • • .•

umanidades

n
Já vai sendo raro, nos dias que correm (em que um sistema de cadeiras opcionais, que permita uma

parece que anda tudo louco). conseguir debater formação polivalente e mu ltifacetada, 2)
ideias, e procurar soluções para problemas. Comum é Compatibilzação do ensino secundário e superior,
a mera constatação , sem qualquer preocupação adequando os conhecimentos de saída de um com os
actuante. Facto que é particularmente grave quando se conhecimentos de base exigidos por outro: 3) O facultar
trata de questões que nos dizem directamente respeito. aos alunos do ensino secundário todas as informações
Debate de ideias, de forma franca e tolerante, sem que lhes permitam, de forma consciente, escolher o seu
histerismos e com exaltações de baixa frequência, foi o curso e o estabelecimento de ensino onde o pretendem
que aconteceu no Encontro Nacional de Estudantes de frequentar, veiculando igualmente informações quanto
Humanidades (E.N.E.H.), que teve lugar nos dias 26, ao quadro das saídas profissionais; 4) Restruturação
27 e 28 de Abril, no Teatro Paulo Quintela da Faculdade as cadeiras psico-pedagógicas, quer quanto ao seu
de Letras da Universidade de Coimbra. conteúdo programático, quer quanto à sua organização
O E.N.E.H. teve como o objectivo procurar estratégias funcional, no sentido de melhor as adaptar as
que permitam adequar a postura e as formas de necessidades futuras da prática lectiva; 6) Criação de
intervenção das ciências sociais face transformações um organismo interno às faculdades, para organização
do mundo contemporâneo. e gestão das cadeiras psico-pedagógicas; 7) Criação
Os quinze alunos da nossa faculdade, que participaram descentralizada de novos núcleos de estágio,
no encontro intervieram activamente, com a oferecendo aos professores e escolas que aceitem
apresentação de comunicações previamente elaboradas, receber os novos estagiários novas e melhores
na discussão dos três temas que marcaram este contrapartidas, evitando a actual situação de restrição
E.N.E.H., a saber: 1) Reforma funcional e curricular: do acesso ao estágio; 8) Generalização dos horários
2) Saídas profissionais; 3) Investigação científica. nocturnos das faculdades, não só no que confere aos
Como propostas apontadas no âmbito dos problemas horários das aulas, mas também aos horários de todos
relacionados com a reforma funcional e curricular os outros serviços (secretaria, biblioteca, bar,
surgiram: 1) Restruturação curricular que aponte no departamento, etc.}, procurando-se assim uma mais
sentido da transdisciplinariedade, com a inclusão de correcta integração do trabalhador estudante; 9)I~--------------------

.. , .•...•

I.

I
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Obrigatoriedade, por parte dos docentes universitários,
da frequência de cadeiras psico-pedagógicas. bem
como, a introdução da avaliação de professores.
Quanto à ternática das saídas profissionais, o E.XE.H.
propõem as seguintes medidas: 1)Redução do número
de alunos por turma; 2)Prolongamento da escolaridade
mínima obrigatória até ao 12°ano; 3) Redução da carga
lectiva nos horários dos professores do ensino básico,
secundário e superior; 4) Criação da figura do profes-
sor responsável pelo desenvolvimento de actividades
extracurriculares; 5) Aposta na cooperação com países
africanos de língua oficial portuguesa; 6) Criação de
um grupo de trabalho com vista à elaboração de um
estudo que quantifique a situação real das saídas
profissionais, nas áreas das ciências sociais e humanas.
No que respeita à temática da investigação científica,
foram apontadas as seguintes propostas: 1) Criação do
estatuto da carreira de investigador, com a aprovação
do respectivo plano de progresso profissional; 2)
Fomento da autonomização da investigação face ao
mundo universitário, retirando-o da sua tutela exclusiva.
multiplicando centros gabinetes e institutos de
investigação: 3) Integração de alunos em equipes de
investigação. orientadas por professores ou
investigadores; 4) Fomento do dialogo da comunidade
científica com o os vários organismos do estado e com
o mundo empresarial, dando aso à criação de redes de
consulto ria.
Todas as propostas do E.N.E.H., ainda que
eventualmente pouco arrojadas, têm o mérito de
constituir, no mínimo, um quadro de princípios. que
permitirá, caso venha a ser seguido na totalidade ou
parcialmente. melhorar a situação das ciências sociais
e humanas no nosso país.
Desprovidas de um carácter potencialmente polémico,
salvo uma ou outra excepção, todas as propostas do
E.N.E.H. são o resultado do consenso dos cerca de
cem alunos que participaram nos trabalhos.

Acç c·

o Amanhã é hoje!
c uma altura em que as mudanças estruturais são

uma necessidade premente, quer ao nível da
politica educativa, quer ao nível da função social da
educação, urge reflectir consequentemente, levando-
nos assim a uma maior linha de discussão, a uma tomada
de posição mais esclarecedora. Sendo assim, e tomando
à partida um objectivo concreto, as Associações de
Estudantes que constituem a CIAPASE-lJL (Comissão
Inter-Associações Para a Acção Social Escolar - Uni-
versidade de Lisboa) decidiram realizar um Simpósio
sobre ASE subordinado ao tema "Que Futuro para
Acção Social Escolar'}", com o intuito de discutir, num
plano mais alargado, um assunto específico de todo o
Ensino Superior.
Com este evento pretende-se, acima de tudo, levar ao
encontro da opinião pública no.geral, e aos estudantes
do Ensino Superior na especificidade, um tema que na
maioria das vezes é tido como discussão demasiado
complexa, para que o cidadão comum ( neste caso o
estudante ) possa ter um papel activo na mesma.
Teremos como pontos orientadores do debate ..,o
Financiamento da ASE. o Novo Modelo para ASE,
Bolsas de Estudo, Empréstimos, Residências
Universitárias, Alimentação. Este encontro irá decorrer
no próximo dia 24 de Maio na Faculdade de Farmácia
da.Universdade de Lisboa, estão previstas as presenças
do Maznifico Reitor e do Ministro da Educação.::; ,

Esperamos com isto uma melhor participação dos
estudantes da UL e que este simpósio seja o mais
consequente possível, saindo do mesmo melhores
propostas para a ASE.

JiS Secção Acção Social
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VIVE E MORRE
M" A Ir/anda é, ao

mesmo tempo, a. .prtmetra empresa
do colonialismo

britânico e um dos
seus últimos

bastiões ••
./...:..j~;..';":(:...,.. .".:::.: .:::::.......~:ffr~\\/?= '." ".' .',',' .-,''.' ..... .....

Natltan Weinstocki:j:::!:··:·>::··(i:I •.·.:.•·. .... .•..••..;.:•.:
. -; .

( 1973) ~~a~:r(:~~od~~I:~:tifiii~;~_I"'~ii~;;II~!~::::sr~:~\i!acllis
Até ao presente, a nhecemos) continuaria sob umacafriifidrianá.híst6ÍiíÍi\pesar das premes-

maioria protestante o domínio dos britànicos,dc;s~u pa:i~:çomo'aum~~isâsd{)primeiro ministro
(58,1%) manteve a mino- dois irmãos acabavam de 'to do senHiri~nto de repul-britâh1f6.JÔ~Major em
ria católica (34,9%) numa ser Sepc.:·1c' = 5, Collins sa por par1:~{doscatólicos, realizar eleições demo-
relativa dependência políti- acabaria por ter assinado a o apoio aop.tA aumentou cráticas na Irlanda do
ca e administrativa . Ape- sua sentença de morte já e com isso*s rusgas das Norte, e de um curto perio-
sar de conservar o seu que um ano depois as tropas britânicas aos bair- do de cessar fogo com IRA.
próprio parlamento e um hostes do IRA (Exército ros católicos em busca de (recentemente quebrado
governo autónomo, a Ir- Republicano Irlandês) as- armas, se consideramos com os atentados à bomba
landa do Norte está subju- sistiriam a uma guerra ci- que as tropas praticavam em Londres) , o Sinn Fein
gada à maioria protestante vil entre os seus membros semelhantes acções em to- (braço político do IRA)
( leal ao Reino Unido) e (entre aqueles que concor- dos os bairros católicos de nunca as irá aceitar devido
onde os católicos são mar- davam com uma indepen- Belfast e que tais acções a estar em minoria (34,9%)
ginalizados social e eco- dência limitada e aqueles não foram exercidas em quer demograficameme,
nomicamente , as diferen- que idealizavam uma inde- bairros protestantes . em- quer nos antros de decisão
ças ultrapassam o plano re- pendência total). bora se saiba que neles ha- económíca e política. Será
ligioso para um plano Isolados porum ide- veria grandes quantidades que a guerra encetada por
político. aI de independência a todo de armas, se consideramos o IRA, que tantos apoian-

Após séculos de san- o custo, os habitantes que as promessas do go- tes irlandeses conta nos
grentas lutas entre ir- católicos da Irlanda do vemo britânico a respeito EUA, irá prevalecer du-
landeses e britânicos, o di- Norte iriam viver um infer- do progresso dos direitos rante décadas ou será que
rigente do IRA Michael no de repressão por parte cívicos nunca foram manti- os ódios se transformaram
Collins subscreveu um tra- das tropas britânicas e dos das e que os habitantes com o passar do tempo')
tado com a Grã-Bretanha seus apoiantes orangistas católicos já não têm esper- Não me parece que os ha-
(1921) de onde se (em honra ao rei protes- ança de ascender a uma bitantesdaOldAlbionpos-
depreende aindependência tante Guilherme de Or- vida decente, então não é sam dormir descansados
de toda a Irlanda com ex- -ange), apesar de terem to- para admirar que se tenham com a ameaça do IRA a
cepção de seis dos nove lerado posteriormente o desenvolvido ódios pro- pairar no ar .
condados do Ulster , ou envio de tropas britânicas fundos entre os soldados e ~ Carlos Moreira1---------------------
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" ou do Alente-
..: jo·: como da

serra.ondenasci, a mes-
~at~ozde:u.ina:e de ou-
tra;~ssoa~n.iiriim o es-
paço:a an:g}ís't1a::e a
solidão;~vergilioF~iJ;ei-
ra
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características distintas, destes modelos, tendo
verificamos que a Alema- antes uma estrutura e
nha é uma federação de es- tradição de carácter muni-
tados, a Espanha é um con- cipa!.
junto de nações com cul- A descentralização, de
turas e línguas diferentes, modelo rnunicipalista, terá
a França tem uma longa de passar por uma revisão
tradição administrativa que da lei de financiamento au-
justifica a existência de tárquico, que permita criar
regiões. Nestes países, postos de trabalho, onde
mais do que medidas a se- em vez de políticos estejam
rem tomadas, as regiões, técnicos competentes,
são realidades há muito isentos da, sempre perver-
existentes, Portugal não se sa, disciplina partidária.
enq uadra em nenhum O modelo de descentraliza-

ção, assente no municipa-
lismo, é aquele que em meu
entender melhor se encaixa
nas expectativas dos estu-
dantes de ciências sociais
e humanas que, legitima-
mente, julgam poder dar o
seu contributo para o
desenvolvimento do país,
sem que para isso se te-
nham de comprometer po-
liticamente.
O necessário alargamento
do mercado de trabalho re-
lacionado com a adminis-

êm-nos feito acredi-
tar que a regionali-

zação administrativa é uma
condição necessária à des-
centralização. Facto que
não corresponde à ver-
dade, pelo menos de for-
ma absoluta. Há uma
enorme confusão, proposi-
tadamente criada, ou fruto
da ignorância, entre estes
conceitos. Por descentrali-
zação entende-se o com-
bate ao centralismo do Es-
tado através da transferên-
cia de atribuições e poder
de decisão, até aí perten-
centes a órgãos da admi-
nistração central, para
órgãos próprios de enti-
dades independentes do
Estado, designadamente
institutos públicos ou au-
tarquias.
Assim as câmaras munici-
pais são já órgãos descen-
tralizados de poder, que
representam directamente
as populações e não depen-
dem, em termos políticos,
de qualquer órgão da ad-
ministração central, aos
quais reservam, no entan-
to, o poder de fiscalização
e o estabelecimento de
políticas gerais.
Olhando para a "Europa
das regiões", e só para
enunciar três exemplos, de
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ração local e a preo-
:upação com o progresso
los espaços periféricos do
erritório nacional, num
.ornbate eficaz e efectivo
L desertificação do interi-
lr, passa, entre outras me-
lidas por: 1) Limitação do
rescimento das grandes
.idades; 2) Desenvolvi-
nento de urna política de
ransportes, concertada,
issente na ferrovia, que
:ubra e ligueas cidades do
nterior; 3) Aposta no te-

cido produtivo nacional,
com particular destaque
para o sector primário,
visto que o secundário se
revela tendencialmente
menos empregador; 4)
Aposta no turismo de
qualidade, para o qual
Portugal tem condições
ímpares, com um
património natural,
histórico e cultural que é
importante valorizar; 5)
Retorno às produções
tradicionais e às manufac-

turas de qualidade; 6)
Transferência para zonas
menos desenvolvidas, e
mais afectadas pelo
desemprego, de órgãos do
governo e da adminis-
tração central.
Esperemos que urna ra-
cionalização e urna maior
procura de qualidade na
administração pública,
permitam absorver um
número significativo de li-
cenciados em ciências so-
ciais e humanas que ac-

tualmente quando acabam
o seu curso vão directa-
mente para o desemprego,
A regionalização, que os
regionalistas nos trazem
aparece, na minha
opinião, como um embria-
gante processo de irra-
cionalidade administrati-
va, fomentado r de uma
concentração de poder
apenas um pouco mais
dispersa, fomentadora do
tachismo, da cacicagem
e do corporativismo. As
regiões, estruturas ad-
ministrativas artificiais,
condenadasàinoperân-
cia, aparecem no meu
entender como as novas
saídas profissionais para
a classe política, na
desenfreada procura de
"jobs for the boys" e de
"jobs for the amigos of
the boys", num claro
louvor e fomento do car-
reirismo político, onde o
mérito e a qualidade
profissional são secun-
dados pela cor do cartão
do partido a que se per-
tence.

gloão
Couvaneiro

Lisboa,30lIV/96
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presentes nas' Jornadas. Indignada
. como aluna, fui õbrigada a.admitir
que é aos meus colegas absoluta-
mente indiferente se continuamos
os nossos cursos com cadeiras'an-·
uais ou se adoptamos a semestrali-
zação: se mantemos o actual regime
de avaliaçãc'ou se 'se vaiproceder
a alterações; se os nossos curricu-
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la serão ou não reestruturados; se "
há possibilidades reais de' sermos
colocados no mercado 'de trabalho
ou não, e. se sim. como é onde .. = . .

Porém, como pessoa, fiquei profun-
damente chocada com o alheamen-
to geral desta Escola a problemas
de resolução tão urgente e dificil -
a apatia de todas essas pessoas,

d
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• •Se um dia Deus cá voltasse.
Se um dia Deus cá voltasse como

homem, teria provavelmente de
montar um escritório de atendimento.
Iria trabalhar quarenta e oito horas por
dia, porque a Sua agenda estaria a re-
bentar pela costuras. Todos os dias te-
ria entrevistas marcadas com um al-
guém diferente. Seria talvez necessário
marcar uma entrevista CO:-'1 um ou dois
meses de antecedência para conseguir
falar com Ele...

Ele seria obrigado a ter sandes
na gaveta porque nem teria tempo para
almoço; sandes essa que era comida
(mordiscada ...) nos lapsos entre entre-
vistas - embora condenado à magreza
e i fome involuntárias, Ele iria respon-
der a todas as nossas perguntas. Nem
sequer poderia descansar porque as
Suas semanas teriam quinze dias e
como Ele descansa ao sétimo dia ...

Se Ele cá voltasse como homem.
poderia então esclarecer o confuso Pes-
soal e dizer-lhe o tão ambicionado
"Aqui estou! "2. Se Ele cá voltasse de
novo como homem, poderia tirar todas
as dúvidas e responder a todas as per-
gvntas do João e de todos os "Joões".
Por certo, muitos ficariam arrependi-
dos e, ou até mesmo chateados com as
respostas que não seriam exactamente
aquelas que desejavam ouvir ...

Aqueles que tão obcecadamente
lo'! desesperadamente o procuravam iri-
am acabar por se aperceber que fora
um esforço inútil, porque a busca er-
rada nos lugares e momentos errados
os levaram a afastar-se mais e mais de
Deus. Tinham andado tão preocupados
em encontrá-lo, que se esqueceram que
Ele estava com eles o tempo todo, e se
perderam em caminhos complicados.
Embora a sua boca afirmasse que bus-
cavam Deus e que a Sua Vontade era a
vontade deles, na verdade o coração
dizia o contrário: a vontade deles tinha
de ser a vontade Dele. Por isso queixa-
vam-se pelo facto de Deus nunca lhes

responder, nem de lhes responder aos
pedidos.

Saberiam eles se tais pedidos
eram desejo de Deus?! ... Ninguém me-
lhor do que Ele sabe o que é melhor
para nós, logo, só nos proporciona o
melhor, embora a nós possa até parec-
er o pior. Afinal os passos do homem
são dirigidos pelo Senhor: o homem.
pois. como entenderá o seu caminho?s.
Além disso. Ele está tão mais alto que
nós, logo. como conseguiremos al-
cançá-lo? Porque. assim como nos
céus são mais altos do que a terra,

assim são os meus caminhos mais al-
tos do que os vossos caminhos, e os
meus pensamentos mais altos do que
os vossos pensamentos».

Por isso tudo nos parece tão es-
tranho. Não entendemos porque o
Homem faz exactamente o oposto da-
quilo que Deus nos disse que fizesse-
mos. Contudo, talvez nem seja tão
dificil de entender: Se os caminhos de
Deus fossem fáceis de seguir, grande e
imensa seria a sua igreja. Afinal sabe
bem melhor ir para o céu ... mas sem
esforço?! É muito mais fácil fazer o mal

- E isto não é culpa Dele. Afinal o livre
arbítrio é para todos, cada um escolhe
o seu caminho ... Deus não escolhe uns
para o Seu lado e abandona os outros.
porque Ele ama a todos e sofre pelos
que se perdem. Liberdade para se ser o
que se quer ... queixam-se que Deus não
os deixa ser o que querem de livre von-
tade! Como não?! Um crente hoje. pode
ser um criminoso amanhã! E vice-ver-
sa. Deus não põe barreiras!!! Quem
quiser ser um esfarrapado, um vadio,
um ladrão ou até mesmo um "fora da
lei", faça o favor! Cada um faz aquilo
que lhe apraz, mas depois acabará por
se insurgir contra Deus porque é um
esfarrapado, um vadio, um lacrão ...
perguntando com rancor que Deus é
esse que não lhe deu a chance de ser
diferente! - Os Seus caminhos não são
os nossos - por isso, porque somos im-
perfeitos, acusamos Deus de tudo!
Cada um tem o direito à escolha. Ele
não nos obriga a nada.

Então, ao escolhermos seguir o
Seu caminho, iremos esperar Nele - mas
o nosso tempo não é o tempo Dele, a-
liás, um dia para Deus é como mil anos
para o Homem e vice-versa! Por isso.
quando Deus achar revelar-se-à a cada
um, e não quando nós quisermos.

Se Ele cá voltasse como
homem ... Mas como isso não vai acon-
tecer, teremos de esperar atá estarmos
com Ele para lhe perguntarmos tudo.

J!i:S Cláudia Almeida

1 Alberto Caeiro. in o Guardador de
Rebanhos, VI, (pensar em Deus é desobede-
cer a Deus/porque Deus quis que o não
conhecêssemos/por isso se nos não mos-
trou ... ).
2 Alberto Caeiro. in Idem. V, (Não acredito
em Deus porque nunca o vi/Se ele quisesse
que eu acreditasse neleJSem dúvida que
viria falar comigo/E entraria pela minha
porta adentro/ Dizendo-me, "Aqui estou!'')
3 Provérbios 20: 24.
4 Isaías 55: 9.
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Caso não fosse o excelente
rograma dedicado ao pú-

blico juvenil que é o Jornal Jo-
vem, o Herman Zap no Para-
béns e o lv/r. Bean, a progra-
mação de fim-de-semana do C I
seria um desaire completo.
Cybermaster tenta ser inovador
e futuristico mas fica àquem da
interactividade desejada. Pouco
depois podemos ver excelentes
videos misturados com porcari-
as de segunda no Top+. As
meninas são muito engraçadas
mas vêm da mesma escola das
apresentadoras do tempo na
S1C, ou seja, percebem tanto de
música como elas de metereo-
logia, ou talvez menos." Polí-
cias do futuro deve ser das coi-
sas mais fatelas e baratuchas
que nos chegam dos EUA. uma
verda-deira vergonha. Carlos
Ribeiro apresenta-nos um Clube
de Totalistas que chega real-
mente a meter dó, e interroga-
mo-nos de como é possível che-
gartão baixo? Sem Limites ten-
ta ser a alternativa ao Portugal
Radical na divulgação dos de-

S1C, temossportos radicais mas é geral-
como exemplos de qualidade omente bem inferior ao original.
Portugal Radical, O mundo dosMade in Portugal é o mais fate-
animais. Vida selvagem ou o

la e pimba possível e 86-60-86 Intemacional S/C. Muito fracos
é um bom programa de moda.

são o Luna Parque e o Big Showmas despreza grande parte dos
aconte-cimentos sociais e S/C em que a brejeirice tem en-

contro marcado com ateie-mediáticos portu-gueses ao
spectador. No entanto há quepreferir os internacionais que
louvar a criteriosa selecção dotêm obviamente mais impacto.
mais xunga possível, "mas dis-As séries Os Jovens Cowboys e
to é que o povão gosta, né?"Robocop são bastante fracas e
Outro programa mediano é ONo calor da noite, apesar de
Juiz decide pela teatrilidadeconseguir por vezes ter algumas
sempre patente. O Top S/C, quepretensões sociais, não o faz

com a profun-didade devida. começou por ser co-apresenta-
do pela sonsi-nha e queque So-Quem é o quê? é de longe o pior

momento televisivo do fim de fia Louro, depois pela irrequie-
semana sendo um concurso fra- ta e totalmente histé-rica Mar-
co, mal apresentado e com uma ta e por fim pela divertida e ex-

periente Vany, é um programa
grande falta de originalidade. com altos e baixos. Os videos
Em contrapartida temos na deviam ser mais recentes e
TV2 pelo menos três grandes menos comer-ciais e as bandas
momentos de tv, Beyond 2000. deviam provar aquilo que real-
TV2 Regiões e Mistérios da Bl- mente valem, tocando e cantan-
blia. O momento mais desapon- do como num espectáculo ao-----------------1

tador é Trio de quatro que surge
deslocado face à coerência nor-
malmente atingida pela pro-
gramação da TV2. Sugiro que
mudem o título para Trio de
queques para quebrar eventuais
equívocos. Há ainda a assinalar
o Domingo Desporttvo . que
apesar de não ter a qualidade e
a abrangência de Os Donos da
Bola. é um bom programa de
desporto.

Na tv de sucesso de Range!. a

vivo. banindo o foleiro e ultra-
passado playback da tv portu-
guesa (reparem no excelente
exemplo e modelo a adoptar que
é o programa de música pop do
canal 4 inglês. White Roam. que
passa às Segundas por volta da
uma na TV2). Repetir o Caça
ao Tesouro não me parece uma
boa ideia porque aquilo não é
assim tão bom quanto isso.
Principal-mente porque o Hen-
rique Mendes e os participantes
em geral demonstraram uma ar-

rogância
e uma
irritação
indignas
de mere-
cer es-
paço te-
levisivo.
A Rita é
que am-
da se di-
vertiu
bastante
a fazer
de ama-
zona. De

mal a pior
vai o Chuva de
Estrelas. Tudo bem que nunca
foi um grande momento televi-
sivo mas nos tempos da Catari-
na sempre existia uma selecção
mais criteriosa das vozes. Ago-
ra com o José Nuno tudo vai
mal. o público determina o
vencedor de um modo total-
mente parcial. em função ape-
nas da quantidade de apoian-
teso devo dizer familiares ou
amigos que gentilmente acom-
panham o concorrente ao estú-
dio. e os elementos do júri repe-
tem-se de programa para pro-
grama muitas vezes com falta
de sinceridade. receando serem
convidados a deixar o lugar à
disposição por serem indese-
jados. Ora antes indesejados,
polémicos e verdadeiros do que
subjugados à vontade do apre-
sentador. produtor ou raio que
o parta.

Mudando agora para o canal
que opta por uma onda reviva-
lista de repetições constantes. a
TVI, encontramos o João Baião
e a Mila Ferreira em início de
carreira televisiva em visto Isto
e Doutores e Engenheiros, res-
pectivamente. Mas depois vi-
ram que a TVI não dava cheta
e foram para a SIC receber a
atenção e a audiência devida no
popularucho Big Show S/C.
Lauro Antonio apresenta geral-
mente filmes de grande quali-
dade. a par do cinema exibido
na TV2 e contrastando com a
passagem frequente de filmes
série B pela S1C e C1. precedi-
dos por umas palavrinhas de
quem sabe e tem largos anos de
experiência cinematográfica.
Portugal Português é fraco e.
bem ao jeito de Made in Portu-
gal, apenas com um título mais
feliz e com um apresentador
melhor. Olhá Popular conta
com a experiência e a presença
de Júlio Isidro para guiar as
hostes e é um bom momento
televisivo. apesar da falta de
critérios na escolha dos convi-
dados. Tenebroso e inconse-
quente é O Jogo do Ganso em
que por dinheiro os concor-
rentes aceitam participar nas
maiores barbaridades. mais uma
vez em nome das audiências via
Antena 3 television, a SIC es-
panhola.

Quanto a telejornais a TV2 tem
apenas pequenos apontamentos
in-formativos bem conduzidos.
a TVI dispõe a informação de
um modo correcto e coerente. a
SIC orgulha-se de ter os me-
hores pivots mas por vezes opta
por um sensacionalismo indese-
jado e o C I gaba-se da
abrangência e do número de
espectadores mas opta frequen-
temente por uma via de infor-
mação/espect:iculo populista,
cuja qualidade deixa bastante a
desejar.

i
I

k

II



~
!ll-I

•
~
ii

~

I':

".,Si

~



------------------IJ

, ," "cróni ' .'.,' "" ,,', ca ' ,"" ~ ,

i
I



, - , }I'.•••~,.. '. > • ',., '. • 'de' stooue : " " ''''>.~''.:''' . .
. . '- ~. . ~

e ras

Nos dias 6, 7,8 de Abril as
equipas de basquetebol,
masculina e feminina, da
FLL participaram em Paris
num torneio internacional
de basket, organizado pela
Universidade ESIEA. Neste
torneio, Letras teve um
comportamento
extraordinário: conseguiu a
vitória em masculinos e um
também excelente 3" lugar
em femininos. Esta vitória e
lugar no pódio vêm mostrar

ce t r •eo
aa

universitário e Portugal
também!. ..

Resultados:
Dia 7
Zurtcb> Lisboa(F) 25í16
Letras=Paris XI(M) 43/38
ESSEC· Lisboa(F) 18/15
Lisboa e Navarrarf') 11116
Letras- ESIEE(M) ?
Polytechnique> Lerrast M) ?
ISEP'"Lisboa(F) 8/32
Letras·FNAC(M) ?
Lisboa" YI anchester(F) 32/18
NBA Insritute- Lerrust M) 13/15

Dia 8 (Meias Finais)
Letras> ISEP(M) 32/25 1/8

. Lisboa*ISEP(F) 27/5 1I~
Na varra> Lisboa(F) 13/12 114
ESSEC*Letras(M) 17/38
ESSEC" Lisboa(F) 6í8 112
Letras"Navarra(M) 46/36 1/2
Zurtch-NavarrarF) 36/40 Finl
Lisboa " Barcelona(M)54/47 Fin

que tem havido todo um
esforço e dedicação pelas
coisas do desporto. Pena é
que os o r g amsmo s
responsáveis pelo desporto
em Portugal não dêem o
devido valor à prática
desportiva e que se continue
a trabalhar (e até com
resultados positivos) nas
condições que todos nós
conhecemos. Letras ganhou
um torneio internacional no
âmbito do desporto

"Seven" ... palavras
vãs serão aquelas Que se
escreveram a glorificar o
sentido único imposto a um
número por uma qualquer
crença ou religião.

Bizarras cr iaturas ,
durante um curto e injusto
período de tempo, este a que
chamam vida, lançam-se em
busca de uma desconhecida
perfeição, em nome de um
dito credo que tem o poder
de dominar mentes
vulneráveis e fracas que
simplesmente se esforçam
por VIver.

Nós, humanos,
bizarras criaturas, somos,

ji desde o primeiro fôlego de
~ vida. condenados :1 viver

,1----------------------

neste mundo que fazem
macabro. Crescemos a
acreditar no que nos é dito,
amadurecermos a tentar
mudar o que se mostra fora
do padrão, sem avaliar a
passagem do tempo, que não
volta, desprezando um
acordar definitivo para a
vida, que pode estar perto de
um fim que não nos é
anunciado.

"Seven": as
sensações que abruptamente
explodem com o desenrolar
de imagens projectadas
diante de olhares,
inevitavelmente, chocados,
provocam uma revolta inte-
rior que sofremos
inocentemente.

É, no mínimo,
sufocante a confusão de
emoções fortes
desencadeadas por
fantásticas interpretações,
aliadas a um argumento
surpreendente, onde não se
nota a falta de simbolismos,
muita sabedoria e de um
genial toque de subtil
sadismo.

Despida de sentidos
religiosos ou profanos, a
análise que o síndroma "post
seven implica, passa
também por nós próprios,
para quem os sentimentos
puramente altruístas não são
uma máxima constante.

"S even":
consci encialização

•

homem para a vida pode,
sem dúvida, acontecer numa
das salas de cinema do nosso
país.

Nota: A
compreensão do filme
requer um mínimo de
cultura geraL Não é um
filme aconselhado a
pessoas do sexo feminino
com menos de 18 (leia-se
"adultos"} anos, Brad Pitt
deverá ser visto como um
actor com um desempenho
notável, a par do menos
fabuloso Morgan Free-
mano

a
do
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Com passos trémulos.
olhar penetrante e cu-

rioso. assim circulava pelos
corredores a nossa
Ti' Claudina.

Com um semblante ale-
gre. um humor refinado e sem-
pre com ar curioso sobre o que
se movia em seu redor. bem
depressa passou a ser cá da
malta.

Embora a diferença de
idades fosse significativa, pois
tinha idade para ser mãe de al-
guns de nós, não a encaráva-
mos como uma "quadradona".
mas sim como alguém com ou-
tra experiência de vida.

Tinha chegado à Fa-
culdade pela mão de um seu so-
brinho, que sempre lhe afirma-
ra que "o saber não ocupa lu-
~ar" e. num misto de brio e
orgulho. tinha-se candidatado.

Possuía uma invejável
nédia acima de zero, não lhe
'altava nenhum apendice dos
[ue aparecem à nascença, não
:ra cega nem vesga, aliás, até
inha um olho de águia. pelo
jue foi fácil entrar.

a convívio dos primei-
os dias animaram-na. Deram-
he segurança. Até conseguiu
'ender 3 kg de mel das abe-
fias da terreola ao João Vitor
rue andava mal por causa das
ebres do feno.

A morcela de arroz e o
inho de Ararnenha, de que foi
fertante, para o primeiro
iquenique no corredor do bar,
:zeram-na personagem central
as conversas durante uma se-
iana, já que os motes não
bundavam,

A partir de Dezembro

foi o "Deus que me livre!".
Surge a primeira alegria. Cha-
mada ao quadro, tal e qual
como na Escola Primária. a
sua actuação foi uma ver-
gonha. Tinha-se. enganado
numa vírgula da referência
bibliográfica. Admoestada
para exemplo dos demais, saiu
cabisbaixa e nunca mais recu-
perou do susto. Hoje ainda
sonha com aquele olhar repro-
vador e. acutilante.

As horas intermináveis
no "bunker da Torre do Tom-
bo. para os infinitos trabalhos
solicitados, a má iluminação e
as cores desbotadas dos li-
vros. foram-lhe comendo a vis-
ta. pelo que além dos óculos
já usa pala no olho direito.

As horas perdidas na
Biblioteca Nacional. à espera
de livros, recomendados-em
extensas bibliografias. fi-
zeram aparecer os primeiros
cabelos brancos e os carac-
terísticos sinais alfacinhas do
"stress". Tomou-se irritável e

sem paciência.
As horas de angústia,

inúmeras vezes repetidas. na
sala de periódicos e na
herneroteca. dotaram-na de
calos no dedo de tanto folhear
e da segunda e dolorosa aler-
gia. a pó. o bafio e outras
maleitas foram os ingredientes
necessários para o início duma
asma bronquitica. Metia dó
observá-Ia pigarreando até às
entranhas da alma.

Nem o seguro lhe va-
leu. embora ele normalmente
não alivie ninguém. De médi-
co em médico. num esforço
tirânico e fervorosa crente em
Deus. como se veio a desco-
brir depois. lá continuou es-
toicamente a sentar-se na pri-
meira fila.

A comida na cantina. à
qual era obrigada a ir devido
ao magro rendimento. origi-
nou-lhe uma úlcera galopante
e uma terceira alergia ao óleo
de cozinha,

a golpe final foi-lhe

desferido "à hora do almoço,
uma disciplina. sem eira nem
beira. encaixou-se nessa hora
sagrada do meio-dia às duas.
Sem alternativas, quer de man-
hã ou de noite, já que a disci-
plina era filha única, c1audicou
finalmente perante este facto
consumado e a injustiça dos
homens que me-nos prezam o
esforço de quem quer alcançar
um sonho.

Recordo ainda o dia em
que, tal como entrou, saiu pela
porta principal, remoendo uma
desculpa para o sobrinho e
lamentando que o destino desta
juventude esteja traçado por
algumas sumidades que devi-
am levar su-miço.

A vida continua ... A
malta. hoje mais restrita, jun-
ta-se em tertúlia. uns dias on-
dulando como o camelo.
noutros "flat" como o mar.
Bebe-se umas cervejas. fazem-
se alguns minutos de boa lín-
gua, trinca-se um ma-risco do
Eusébro, encaixa-se uma ane-
dota dúltima hora. enfim uma
mão cheia de nada.

Se a vida é feita de aco-
modações. psicologicamente
escrevendo. então o melhor é
que a gente se acomode num
sofá ou canapé para evitar pro-
tuberâncias indesejáveis. E.
como a nossa biblioteca é um
estímulo á investigação em vir-
tude da disparidade horária.
chega de flatulências cerebrais
antes que bata com o nariz na
porta,

~ Paulo Arsénio.
História- Varo Arq.
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or proposta da Associação de Estudantes da Faculdade d e
Letras da Universidade de Lisboa (AEFLLl...), a Câmara Mu-

nicipal de Lisboa atribuiu o nome do Escritor lesre-tirnorense Fer-
nando Sylvan a um arruamento da cidade,

O descerramento da placa toponímica teve lugar durante uma
cerimónia realizada a 1 de Março p.p. no Bairro das Fumas. onde fica
situado o arruamento em causa.

Das duas fotos que juntamos. numa temos um aspecto geral.
distinguindo-se a Banda da Casa Pia de Lisboa. o palanque dos dis-
cursos e parte da assistência; na outra foto vemos sob a placa descer-
rada um grupo formado por familiares e amigos de Fernando Sylvan,
elementos da Clvíl., dois integrantes do movimento japonês pela au-
todeterminação de Timor-Leste, alguns membros da Associação
Acadêmica de Estudantes Universitários Timorenses, colegas da AE-
FLUL e do Centro de Documentação Timor/ Ásia da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.

Na ocasião a Clvll, distribuiu uma brochura intitulada Feman-
do SvlvanlEscritorll917 -1993, preparada pela Dr'. Teresa Pereira.

Parte significativa da obra de Fernando Sylvan pode ser lida na
biblioteca Central da FLUL.
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rimor Timorense
Este livro cuja edição foi

promovida pela AEFLUL Ed, Co-
libri e duas dezenas de AA.EE está
a cumprir a sua função de utensílio
para a divulgação e afirmação cul-
tural de Timor-Leste. Além de ter
tido eco nos meios de comunicação
social, o livro encontra-se já em di-
ferentes pontos de todos os conti-
nentes e de algumas ilhas ... Nas
mãos de pessoas que podem tirar
partido dele. Quando se julgar opor-
tuno daremos mais notícias sobre a
difusão de nmor nmorense ou de ~
formas de utilização do mesmo ...

Como não foram divulgadas
antes, juntamos duas fotos da ses- .
são de apresentação do livro. a qual
teve lugar na FL UL, em Dezembro
passado (CI. Fazedores de Letras
n08).

Na primeira foto vê-se um
aspecto do topo da sala da sessão -
reconhecem-se colegas de AA.EE
(FCT, FMH, Arquitectura, ISCTE.
Universitários Timorenses, FLUL)
e do Grupo Luso- Timorense da
FBAL, o autor (de mão no queixo)
o apresentador do livro e o editor.
Na segunda foto çia sessão temos
um outro aspecto da sala.

A equipa do Conselho Directivo, presidida-pelo Prof. Dr. Carmo Ferreira (cf. segunda foto, a pessoa à
direita), integrada pelos docentes Pinto de Lima. Diogo de Abreu, Isabel Mealha. pelos discentes Carlos Guedes,
Márcia Mendes, Margarida Monteiro, Susana Serra, pelos funcionários Rosalina Santos, Margarida Alexandra.
e que recentemente terminou o seu mandato, deliberou em Julho de 95, de acordo com o seu programa, a
criação do Centro de Documentação Timor/ Ásia da FLUL e instalou-o no Pavilhão III da FLUL. Oportuna-
mente daremos mais informação sobre o CDT/ A de 95. ~

~~~~~~~~~_Tb. E!I
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AcTUs - orque O

Teatro Universitário
va e a e a!

OCITAC e o TEUC são os dois grupos de Teatro
Universitário que existem, enquanto organismos
autónomos. na Associação Académica da Universidade

de Coimbra.
Tendo como objectivo a realização de um Encontro

Nacional de Teatro Universitário. os dois grupos decidiram unir-
se e concretizar o projecto: assim nasceu o ACTUS -encontros
de Teatro Universitário. que tiveram lugar. e pelo segundo ano
consecutivo, entre 8 e 19 de Abril. na cidade de Coimbra.

A organização decidiu iniciar os Encontros com uma
oficina. dirigida por Pompeu José. onde actores de vários grupos
do país construíram materiais e personagens. Este trabalho
decorreu durante J la semana e culminou com a apresentação de
um espectáculo de rua- À volta do Munda- que procurou
consciencializar a população para os problemas do Mondego, e
para a importância que o rio desempenha na vida da cidade,
Esta apresentação constituiu a abertura oficial do ACTUS 96.

Seguiram- se as peças dos vários grupos presentes: BaJ-
let Teatro. Vai e Vem: TEUe. Fando e Lis. Grupo de Teatro
de Letras. Os Carnívoros: CITAC, Jogo de Massacre: 1ST,
Neste-Lado do Lado-De-Lá (ou o meu bacalhau com batatas);
GRETUA. A Vida de um Morto. ao ritmo de uma por
noite. Depois das 24h. as performances do TAP. do TAUP e do
TUM.

As noites foram. assim, agradavelmente preenchidas, e o
Teatro Universitário mostrou- se vivo e genuíno. como só ele
pode ser. Durante o dia. e como nestas situações não há tempo a
perder. discutiu-se o Teatro Universitário pela apresentação de
problemas que urge resolver e de propostas de solução para estes.
Da discussão sairam algumas conclusões. de onde se destaca a
necessidade de união dos grupos para que. e através de um
trabalho sério e organizado. a existência do Teatro Uníversítário
seja. finalmente. reconhecida pelas entidades oficiais. Foi

elaborado um documento" ManifcsTU- Um estaTUto para

o T eatro Universitário". que será divulgado em breve. e que
servirá como base de trabalho para encontros futuros.

São ainda de salientar a qualidade do trabalho da
organização e de todos aqueles que colaboram na concretização
do projecto, e a presença do GTL, que. pela qualidade do trabalho
apresentado. hOIllOU.mais uma vez. o nome da nossa Casa.

I

Teatro Universitário
Uma justa

homenagem!,
E.já a partir do próximo dia 2 de Maio que a Reitoria

da Universidade de Lisboa inicia as Jornadas Culturais
96: estas incluirão diversas iniciativas a nivel cultural

(dança. fado. música. ete ...). Neste sentido. a panir de uma
organização levada a cabo pela Associação de Estudantes da
Faculdade de Letras de Lisboa. o Teatro Universitário
desempenhará um papel importante que. esperemos. contribua
para o .reco"hhecimento desta arte por pane das entidades que
nunca lhe deram a devida imponància.

O ciclo de teatro, denominado" UL - em cena! ",
abrirá na próxima quarta-feira (8 de Maio) com uma conferência
- Palco de conversas. uma abordagem de Teatro Universitário -
que contará com a presença dos seis representantes dos grupos
que inte~mesta iniciativa com uma representante da Secretaria
de Estado da Cultura e com a Prof. Dr' Maria Helena Serôdio
(docente desta casa).

A iniciativa realizar-se-à na Sala de Exposições da V.L.
pelas 15h 00 rn e os presentes poderão tomar consciência de que
é feito o Teatro Universitário. com quê. para quem e com que
espírito.

Às 17 h 00 m do mesmo dia será 'inaugurada a exposição
- "Imagens' sobre Teatro Universitário" - realizada por uma
turma dó 3°ano da Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa. Toda uma retrospectiva. toda uma história, toda uma
vivência estará pronta a receber quem quiser conhecer e saber
algo mais acerca dos vários grupos que panicipam no Ciclo.

Convém ainda salientar e..• puxando a brasa à nossa
sardinha", aqui vai a recomendação: não percam as peças
apresentadas, pelos grupos ligados à Faculdade de Letras.
nomeadamente. o ARTEC e o G.T.L. .

Talvez se consiga. a partir daqui. alargar esta actividade.
ainda limitada à U.L.. ao ambito nacional. à semelhança do que
acontece ern Coimbra com o ACTUS
- Encontros Nacionais de Teatro Universitário.

Esperamos que não deixem de acompanhar de peno o
que de bom se faz no campo do Teatro Universitário.
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O programa do ciclo de teatro encontra-se na última página. ..

-_ .•--,~ .



"teatro ' : , - "

o
5

o Grupo de Teatro de Letras tem em cena, até finais de
Junho, a peça Os Carnívoros, de Miguel Barbosa, Vale a pena
divulgar este trabalho, não só por ser nosso, mas também por
ser bom. O argumento assenta numa luta de clãs e a animação
é assegurada por 14 actores permanentemente em cena;
decidimos pedir a um deles para nos falar da peça, Aqui fica,
então, um testemunho que atinge os objectivos propostos
através de uma viagem pelo actor, enquanto faze dor de Arte,
e pelo Teatro enquanto espaço de fusão artística.
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ESTILIZADAMENTE TEATRO
A espectacularidade do actor é o

Teatro. O actor leva ao
esquecimento do tratamento do espaço
cénico, do desenho de luz e da banda
sonora. As zonas oníricas e dramáticas
de cena e a alusão do real sobem à
comunicação pela carne do actor. que
faz a estética da encenação.

A técnica dramática é o próprio
actor. sem qualquer exteriorização.
"Actortécnica" é, então, possibilidade
a espectáculo. Tem- se espectáculo, no
Teatro. pela sintetização de todas as
artes. Pode- se a espectacularidade do
espectáculo pelo, e no. corpo do actor.

(O Teatro pede à escultura pelas
formas evoluidamente diversificadas no
movimento. estático ou não. da plástica
do actor. Colhe na dança pelo sentido
coreográfico da forma rítmica da
marcação cénica do actor. Vai à música
pelo registo e rnaleabilidade diccional
do actor, bem como pela sua função
dramática, seja ela -instrurnental ou
fonética. Trás a pintura nas

uma alucinação cénica e salta. pelo
cuidado da interpretação. para o
inconsciente dos espectadores.

A forma dá-nos também o
conhecimento das coisas e dos seres
porque é o estádio último da
manifestação ontológica. Na perfeição
da forma desvela- se o conteúdo e a
Arte trasporta-nos em compreensão
para a sensibilidade da Natureza e da
Vida. •

No trabalho. técnico de fazer
forma o actor inter ior iza na sua
imaginação, sensibilidade e inteligência
as leis cósmicas: soltando- as em
energia comunicativa que sempre
afecta. expurgando o inconsciente na
total aceitação .de ser a condição
humana.

coreografias várias que o actor desenha
em cena. tirando partido da cor. da luz
e dos elementos plásticos da cenografia.
A arquitectura constroi em palco pela
geometrização cenográfica. a qual
funciona ao sentido da encenação e.
também. do actor.)

São diversas as linhas estéticas
para a possibilidade da encenação e
direcção de actores. O grotesco. o
burlesco-fursesco e o desenho animado-
naif, como cores da estética do teatro
absurdo.

Invente-se um jogo de crianças
onde se fazem coisas de uma maneira
jamais feita, e se dizem em tons nunca
ouvidos. e então brincamos à vida e aos
homens expressando todas as marcas
civilizacionais fazendo teatro dentro do
próprio teatro. Convenção por sobre
todas as convenções num fazer de conta
que tráz a veracidade da espiritualidade
cultural.

Engrandeça-se a psicologia das
personagens que o actor nasce para Mário Trigo I
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Encontra-se à venda na Associação de Estudantes o n° 2, Ano II da
Antologia de Letras. Este projecto conta já com a partipação de nove
cstabclcc mentes do Ensino Superior c acred iramos que este número, tal como
a qualidade da publicação, continuará a aumentar.

A Antologia de Letras. enquanto forma de divulgação literária que
respeita os diferentes critérios de conteúdo. conceito e forma, insere-se num
projecto muito maior que dá pelo nome de Bérrio.

O Bérrio - Centro de Recursos Poéticos, e uma secção da
ASSOCIação de Estudantes que procura a valorização do belo, contribuindo
para uma reforma as mentalidades. apoiada na reabilitação da poesia e das
outras linguagens criativas. Assim, e para promover actividades relacionadas
com a poesia, apostando na fusão desta com outras formas de expressão
urtisti cc , o Bérrio tem já agendadas varias actividades (exposições.
conferéncias. perrormances), que serão divulgadas muito em breve.

No entanto, o Bérrio e, acima de tudo. um grupo de trabalho. Um
grupo onde todos os universitários podem e devem parucipar com novas idéias.
colaborando na organização de actividades e/ou entregando textos. O objectivo
e esse, ou melhor. os objectivos são esses: divulgar e promover novos autores;
criar um espaço que sirva de interface cultural entre os vários estabelecimentos
cio Ensino Superior.

PARTICIPA!

~
; - BÉ RIO

Centro de Recursos PoéticDS

Ciclo de Teatro Universitário

BAR NOVO DA FAC. DE LETRAS DA UL
4' feira, 8 de Maio. às 21 :JOh

ARTEC - GRUro DA fAC. DE LETRAS DA UL
Peça: ANTÍCONA
Autor: Sófocles I Adaptação de Antonio Pedro - versão livre
Encenador: Macantónio Del-Carlo

CANTINA VELHA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
4' feira, 29 de Maio, 21:JOh

CÉNICO DE DIREITO
Peça: ELECTRA E OS FANTASMAS
Autor: Alexandre O'NEILL
Encenador: Pedra Wilson

BAR NOVO DA FAC. DE LETRAS DA UL .
4' feira, 15 de Maio. às 21 :JOh

GRUPO DE TEATRO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
Peça: NESTE - LADO DO LADO - DE - LÁ (ou o meu bacalhau
com batatas)
Autor: José GOI1es Ferrcira (adaptação)
Encenador: Pedra Matos

BAR DE ESTUDANTES DA FAC. DE MEDICINA I HSM
3" feira, 4 de Junho, 21:30h

GRUPO DE TEATRO DA FAC. DE FARMÁCIA DA UL
Peça: ALGUEM TERÁ DE MORRER
Autor: Luis Francisco Rebello
Encenador: Cláudia Violante

CANTINA VELHA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
4" feira, 22 de Maio, 21 :3()h

GRUPO DE TEATRO DE LETRAS
Peça: OS CARNÍVOROS
Autor: Miguel Barbosa
Encenador: 1. M. A vila Costa

BAR DE ESTUDANTES DA FAC. DE MEDICINAl HSM-
3" feira, 11 de Junho, 21 :JOh

GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL DE MEDICINA
Peça: LlSÍSTRATA
Autor: Aristófancs
Encenador: César Alagoa
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