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Valente n:h1 tivesse imputado o que 
rcurou do meu artigo ªº' católico<; 
cm gemi as gencrahzacôcs siit• 
'cmprc pcrigo,as e por m1ôes pa
rn lela~ mio responderei uos neutra· 
listas em gcr:il aliás Já o tentei 
lazer p11r um 1·'1111i11h11 posltivu no 
referido a rtigo mas ao Pa~~os V;1-
lcnte 

• 
Ante• de entrar na anáh~ criucu 

Ul' llrtl(l•' do Passo~ Valente. queria 
mnrcar hcm duas posições wmada~ 
no meu :irllgo, amhas esc;encm1~ e à~ 
4uai~ nil11 sei hcm a té que pomo 
dc11 rclevi'1ncin o P. V. 

Em pnmc1ro lugnr. eu nuncu aíir
me1 que ,, U nivcr~idade devia ~.
católica d1~sc .1pcnas que 11 lgrej11 
tinha 11 J1rc110 a ter a sua U n1 ver
s1dade e que c~<;c d1rc1to pertenc1<1 
tamhém ao~ outro'> grupo~ c11\tur.11\ 

• • 

Parece-me que são fundamental· 
mente cinco. 

Diz.-nos que a formação de um;. 
Universidade Católica levaria à cria
ção de um grupo de intolerantes e 
faná ticos. 

Afirma que tnda "' actividacJe 
c ien tifica tem de ser desenvolvida 
'em partir de quaisque r dogm as pré· 
·cstnbelecirJos. A e laboração filosó
fica ~6 poderá fazer-i;e num mo
mcnt<' posterior. Não bá uma ·fi
~1Cit católica • e uma e física Jaka • . 

Doutro lado. o problema religio~o 
não deve ser es tudado de uma pcrs
riectiva dogmá ticn . antes h istórico
·critica . O ~c1 1 cstlldo ~ob o segundo 
prisma seria mesmo muito ú til 1111 
medida cm que conduziria a uma 
•de.sdogmatinç;-'io do:- espíritos• c 
aqut:lc relativismo prudente e escla
recido que o conhecimento histórico 
favorece e que é a mais persua~iva 

ainda sobre 
, 

• 
o LAICISMO DA .UNIVERSIDADE 

• 
EDI T ORI AL por miguei gaivão . .te 1 e s 

Por al111m do ap(lr1'<'i111e11f11 
do tí/1i1110 111imf'ro do ü~iad ran
le. Ili) ano lec·1i1·0 l/lll' f11 i (> rri-
111eiro dn s11a e \'i ~1é111 ia co11111 
;omol, Jl(in serei de1·pro1111sitacfíl 
11111 rápido reloncl'lll .w1h1 t' 11</Ui
/o que se fe: e. o c11w ,; 11wi.1· 
i111portm11e ainda. sohri• aq111/11 
11ue Sl! e111ende11 tleve1 111:.r1r-.1f' 
e desde princípio 1·e 11roc11n111 
realizar 

Pubfir(l('Üo t/11111<1 A 1·1·11ti(f(,:iio 
de Estudantes. c1111sc1en111 tln 
sua /1111çiio e limiw<;nl' ' 1•s1<1111-
1círios, pretendeu-se c1111• a tmica 
orientaç1io 1·cífidt1. (' 1w1·.1·il't'l tle 
e/ertil'(1çào prârico 1111111 jornal 
da sua nat11rem. era <fria fu :.er 
111110 folha de debarl'. 11/wrtn a 
10das as rendênci(I\' dt ordem 
filosóficv e c11lt11ml </tlt' lw/f'. 
exprimam e possam c·1111tri/)f(i1 
amanhã para n f rm11nçcio e de
se11vol1·ime1110 r/1111111 1·el'ffodeim 
crm.tciéncia 11ni111•rsirríl'Ía. Se/// 
premissas irlenlâ~icas rle q11nl
q11er espécie, que mio pode nem 
de1•e rer. rodo o prinrípio ~ernl 
de orientação que a 11111 rírgtio 
de imprensa 1111frersitâria cum
pre prOSS('!! llir ,;, em li/ISSO l!ll

/eflder. dr ordem memmeme 
metodolól!ica: au Quadra nte 
11ão cabe ossunrir 11"siç<ier do11-
lrinárias. mas si111ples111e11te po.r
.râbilitar. a propósito de proble
mas co11rre1os de 11at11re;,a asso
Ô(lfiva nu cultural no lll(IÍS am
plo se111ido ria paf(Jl·ra. o livre 
mnfronto e crítica de po.1·111/a
dos e opi'l1irJes. Sá <1rsi111 um 
órgão de imprensa 1111i1·ersitâ
ria poderá cumprir o run mis
wio: contrihuir. pelo entrecho
rnr de inrerror!a<;r)e\· e re\'fJMWS 

(Conl. 11 11 j>dg. 1-1) 
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Saiu no 1'1ilinrn núrncro de~ tc jor
nal um :1rt1go inti 111 lado •Laicism o 
e Pcd t1j'!111ua• cm que o nosso colcg:1 
Passo< Valente c ritica a po~ição do' 
Unsver,ii:írioç ca tólicos . que pro-
1c,1am contra a :iu.sência de Deus 
na Un1vers1dade, a 111ex1s tcncia de 
.:~tudo dn' problemas religiosos e 
aind;i de um modo geral. contra o 
neut r~ilismo• E é verdade que :i 

generalidade dos universitários cató 
lico\ tem tom;1do cs~a a1 it11dc Sim
plesmente. quando de~nvolvc tt \Ull 

argumentnçi'io o Passos Valente ~cm· 
prc q11c se refere à po~1ção clM Cit· 
tllhClh toma por fonte um artigu 
4uc publiquei cm «Encontro• 25 
• La1c1smo da Universidade~ . Só 
queria ía1cr no tar i-"tO - o que disse 
ne.qsc ;1rligo é o que cu pcn~n. apc
nn\. Rcp.ire-~e que nüo quero afi1·
mur a Miginalidadc da minha pos1-
.;;io nem doq meus argumentos. Mas, 
por llutro lado. nem todo$ os cató· 
lico\ porventura pensarão como cu 
ou durão valor aos argumentos que 
aprc~cnte 1 eu próprio. durnnte 
mui to tcmrio. duvidei dl1 vnlor de 
um:1 posic;;io antíneutr<tl. t•mhorr1 
por rai(ie.1· estritamente i11/1•mrtr rln 
/gri•jt1. U ma poqiçã<" antine11Ln1l não 
,1 de modo algum uma ncccs~tfria 
conscq110:nc1a da doutrina ca tólica. 
Por isso teria gostado que n Passos 

NAS PAGINAS 

CE1"4TRAIS : 

teatro 

na Faculdade 
de Dire ito 

E concluiu que a 11U nivcrsidodc ncu· 
tra. nes"e~ te rmos ~6 deverá suplcti
vamente• . 

Doutro l:1do a razão que me le
' ºu a condenar o ne11tra li<;mo foi 
o facto de ele levar a um parcia
lismo cultural. a uma desagrcga~1l' 
objectiv;1 dn Universidade e n uma 
incoerência ~llbJt:C\Íva dos ~ous mem
bros. E •obrcwdo os dois 1ílt1moi. 
aspcctos. O pnmc1ro pode de fact.1 
<cr superoclo dc~dc que ~e ubnndone 
o agno~11c1~mo metafisicl1. E, ji\ no 
que rc~pc1m 11os católicos. o ~•m· 
pie~ fncw de não ha,er na Umver· 
'idaúe i.; ur,U\ de Teologia e de Filu
' ºfia rdig1osa n:'in 1111plica por ~' 
s(• :i c r1açti{' de 11ma Un1vcrsu.Jade 
c:1 rólica 13cm çc poderiam con~trui r 
c~~c~ cur-.m 1111111 plRno rara·uni · 
\Cr~1t:írio <:;1mpll'sme11tc. o que fol
mnn ~cn <1 11 nrt1culnção do e~tudu 
fc110 nt·~~e campo cttm o feito no' 
outros e :11 estaria " rn1ão da de· 
sagTCltJcào (lb1ec1iva . 

• 
0 1tH1S ~tio cnuin as rn1,,ôes por411e 

t i P. V. cons1dcru que •o ne ut rnlis
mo 11 n ivt· r~1Hírin é a g&.nintiu e Clln
diç:lu necc~çi\na de uma formt\çào 
cul tural v:l11d.1 c abcn a ;io• quntrn 
VCl'HO'- <h1 espíntO•" 

das arma~ contra toda a espécie de 
11110\crância e fanatism o. 

Afirma a inda que, se há já hoje 
muitos católicos que julgam a Liber
dade de pensamento objecto de um 
direito natural intang ível, assim não 
pensava S. S. Pio rx com o não pen· 
~ara, antes dele, Tbéodore de Béz.c, 
po rui-voz. da o rtodoxia calvinis tn 
(gostava de saber o que é que os 
cal vini nm~ tl!m n ver com a qucs· 
tlio!). 

D iz.-m)<;, í111ulmcnte, que o ncutm
li!J'no é. ª'' contr.irio do que eu afir
mar.1, a garantia da ausência do 
contrõlc estadual pois significa a 
admissão d!l hete rogeneidade de ten
<lênci<ls ideológicas. 

• 
Par.1 u análise do~ a rgumenlos do 

P V. partirei precisamente daquele 
valor que ele e eu tanto prezamos 
~ que parece constituir o único pon
w cm que C(Hlmos de acordCI - :1 li 
hcrdadc de pensamento. 

Precisemos. antes. porém. o seu 
t'nn tcildo. Significará e la que não 
exis te umn verdade objectiva? Sem 
uüvida que não. A sua base esttt 
na cfn libilidndc do conhecimento 

(Co nl. 11<1 pdg. 14) 
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inquérito 
de cinema 

VOTOS 

FILMES REALIZADORES B Ellt 
TOTAL UIEI ,_ 

Os irmãos Karama.aoff Richard Brooks 151 9 

A Pont1 do Rio Kway David Lean 121 5 
-- - -

Os TO Mandam1nl<>s Cecil B. de Mlll 108 5 

o tnlU Tio Jacques Tati 100 9 - --
Fugiu 1mi Condmado à Mort1 Robei"t Bresson 72 14 

----
Qu1ro V iver Robert Wise 58 10 

--
A mu1h1r q1u viveu duas VI.BIS Alfred Hitchcock 51 2 

-- ,_ 

O Grilo Míchelangelo Antonioni 51 14 
----, .. 

Noites Brancas Lucbino Viscon·tí 38 9 
·-- --

A mulhsr q,;, comprou o Amor Henri Verneuil !}5 l 
----

1 estsmunha d1 ÀC14sação Billy Wilder 35 l 
--

Ataq1u Bobert Al'dricb 28 2 
----

Gata em t1/llaáo d1 nnco q1,111t1 Richard Brooks 26 1 - - ,_ 

Os Mis1ráv1is Jean Paul le Chanois 25 1 
----

A SuJe do Mat Orsôn Welles 22 3 ,_ 
O Bai/1 dos Malditos Edward Dmitrick 22 4 

--
PERCENTA.GEM DE INDICÃÇÃO DO REA.LIZADDR 112°1o 38°/o 

Cêrca de 100 votos dispersaram-se por 
outros filmes . menos votados. 

lluut Kumbuto E11•1t1 
FILMES Yillmrd1 

811• 
h 

COlll Stu11 ---
Os irmãos Kat'amasoff - - o 

---------
A Po11t1 do Rio Kway 8 7 6 · 

---- -----
Os 10 Mm1dan11ntos - o o 

- ----- --- - - -
O meu Tio 7 8 9 

- --------
Fugiu 1,m cond111aáo á Morl1 10 9 10 

--- ------
Qu1ro Viv1r 8 9 8 --- - -----

A mulher que vivsu duas vi.ses o 8 s - --- --- - -
O Grito 9 10 10 

Noites Brancas 5 10 6 
- - - - -----

A mulh1r que comprou o amor - - --- - -- -----
Tesl6munha de A ci1sação 4 - 4 

------ ---
Alaqu1 Ó' 7 7 

··--- - -- ,_ 
Gata em telhado dt sinco q11111t1 4 -

- ------·--
Os Miseráveis 4 5 

A Seá1 do Mal 7 7 

O .Bai/1 dos Ma/ditos 3 6 

J -2 Mau 
3 - 4 Medíocre 
.5- Regular 
6 - 7 Bom 

8 - 9 Muito bom 

10- Óptlmo 

2 

4 

2 

7 

2 

.la tdnlo Jtd 
P. Yn· 

lileal1n11 HIOlrOI ---,_ 
1 ----,_ 
7 4 

--- ---
o -

- -- ---
8 8 

- --- --
10 10 

- -- - -
8 9 

-....,.,.- - --
1 ---- ---
10 9 

--- - --
7 7 

--- - --
o -------
4 ----~ 
4 7 

--- - --

~~ 

Ao fazermos este inquérito, pretendemos ter e dar uma ideia - quanto 
posslvél. aproximada - de como vão as coisas de cinema por entre os uni
versitários. Çerca de 1.000 es'tudantes, distribuídos pelas vá.rias Faculdades, 
foram convidados a escolher o - para eles - melhor filme da época de 
Setembro-58 a Setembro-59. 

Publicamos em segwda a lista dos .filmes ma.is votados, a peccentagem 
dos que conseguiram fazer acompanhar o nome do filme da indicação do 
respectivo realizador, e publicamos ainda a classificação que a esse;S mesmos 
filmes foi dada pellos críticos cinematográficos: 

Ernesto de Sousa 
Humberto Belo 
António-Pedro Vasconcelos 
Manuel Villaverde Cabral 
Fonseca e Costa 
José Vaz Pereira. 

Parece elucidativo o facto de os três filmes mais votados serem simul· 
tâneamenté americanos e espectaculares. O gosto do ccolosso• cinematográ.· 
fico de tipo hollywoodesco continua muito enraizado nos espíritos super
ficiais do nosso p11bliico-e mesmo daquele que tem maiores responsabili· 
dades: o universitário decerto que as tem, e fortes - para que os resultados 
não pudessem ser muito diferentes. Mais elucidativo ainda nos parece que, 
dos três, o mais apreciado haja sido aOs irmãos Karamazofh. Julgamos não 
andar muito longe da verdade se chamarmos a a tenção para o compromisso 
que se encontra na base da escolha. Compromisso entre a careca de Yul 
Brínóer e o nome de Dostoievsky. Porque uOs irmãos Karamazóff» não 
é apenas um mau .filme, é; sobretudo, um mau filme com pretensões. 

Por último, é de justiça reconhecer que os resultados obtidos em Belas· 
-Anes não conespondem aos resultados globais finais: cerca de 40 % dos 
consultados indicaram filime com realizador e os filmes mais votados cor
respondem aos mais classificados. 

NOTA - Porque este inquérito 
aparentemente comprometia a eficá.· 
eia da existência, dentro da Univer· 
sidade de Lisboa, dum organismo de 
divulgação de cultura cinematográ· 
fica como é -0 Cineclube Universitá
rio de Lisboa, este cineclube levou 
a efeito na sua última sessão, do 
d.ia 4 de Abril, um inquérito aos 
seus sócios nos mesmos tcnnos em 
que foi feito aos restantes estudantes 
universitários. 

Os resultados, por si ·só .gritante· 
mente esclarecedores, foram os se· 
guintes: 

FILMES 

Fugiu um Condenado à 
Morte ..... :., ....... ........ ... . 

O Grito ..... : . ... .. . .......... .. .. . 

Percen
tagens 

19 % 
19· % 

O Meu Tio ............ . ....... . 
Noites Brancas ... . ..... ...... .. . 
Os 10 Mandamentos .... . .. . . 
Ataque · .... ...... . ... .. ... . .. ..... . 
Testemunha de acusação .. . 
A Mulher que viveu duas 

vezes .. ..... ..... ...... . ...... .. . 
Labirinto Infernal ........ .. . . . 
Quero Viver ............... .... . . 
A Ponte do Rio Kway .. .. . . 
Os Jimãos Karamazoff .... .. 
A Sede do Mal . .. ...... .. .... . 
O Baile dos M aldítos .. ...... . 
O Vagabundo de Montpar· 

nasse ............. .. ............ . 
Crime Passional .......... .... . . 
O Espelhp de 2 Faces .. .. , . 

Percentagem dos que conhe· 
ciam o realizador do filme 
respectivo 

16 % 
6% 
6% 
5% 
5 % 

5% 
4 % 

' 3 % 
3 % 
3% 
2% 
1% 

1% 
1% 
1 o/o 

80 % 

nota a um 

por Humberto Belo 

· Sob um ponto de vi.i·ta estatlstico, 
talvez JJOSsamos extrapolar os inqué
ritos efectuados a cerca de mil estu
dantes, para a tal geraçãg universi
tária,• os resultados dessa extrapo
lação são francamente penosos e si
multâneamente reveladores duma 
cultura (?) plena de academismo. 
cultàra essa que-reage lânguidamente 
(senão of ensivame11te) à maior parte 
das manifest'ações de modernidadé 
artística. 

Evidentemente, que esramos fa· 
/ando em termos gerais, porque. é 
também exactameme 11a massa uni· 
.,,ersiiária 011de se vis/um/ira uma 
maior rebeldia contra os valores ar
tísticos convencionalmellte aceites, 
onde uma ansiedade de pesquizar e 
assimilar as diferentes correntes cul
turais se traduz cada vez com maior 
in.tensidade; o que sucede, é haver 
um ambiente hostil a. qualquer ino
vação e expressão de toda a cultura 
que 11ão seja a reconhecida pelos 
compêndios académicos. 

Se, por um lado, os dpis cineclu
bes universitários de Lisboa, co11se· 
guiram agrupar dois mil associados, 
se conseguiram formar equipas de 
critica pr6priqs, se conseguiram rea
lizar uma certa reabilitação cultural, 
por outro lado, deve-se concluir, pe
los resultados do inquérito, q1(e isso 
não é suficiente; e nijo é suficiente 
porque o cinema não faz milagres, 
porque s6 uma transmissão de cu/· 
tura cinematográfica nã.o chega para 

conferir uma cultura humanista, 
porque salvo as iniciativas. não mui· 
t<.J reiulares, das Associações À cadé
micas e porventura doutr.os orga· 
.nismos est11dafltis, a verdade é que 
o esforço de aperf eiçoamemo cul
tural do estudante é principalmente 
individual, a Universidade não lhe 
prop{cia uma planificada série de 
realfr.ações culturais; a U11iversidade 
nâQ favorece o aparecimemo duma 
ansiedade i111electual, mas a11tes 
aconselha a adesão às velhas f6rmu· 
laJ impregnadas de estagnação, in· 
variàvelmellte encerradas num imo· 
'bil/smo prej11dicial . 

Afinal de comas, o resultado do 
i11quéri10. limita-se a reflectir uma 
cei·ta situaçt1o que -1ra11sce11de o li· 
miar da Universidade. Nao pode
mos esquecer que, entre n6s, ainda 
/ui pessoas que afirmam, em confe
rências, ser a pintura moderna uma 
manobra da maçonaria internacional 
auxiliada pelo comunismo com o i11· 
tuito de subverter o Ocidente, que 
ounas declaram com toda a c(ln
dura, ao observar um quadro de 
Klee ou Mondrian: •Ah, isso ta/n· 
bém eu era capaz de fazen. 

Nõo devem esJ)antar os resultados 
dei 'inquirito, pois, por ex., quando 
dct estreia do filme «Os 10 manda

. mentQs~. foi distribuído pelo Impé
rio um folheto onde diversas indivi· 
dualidades expressavam a sua opi· 
nião. Ei-lo: 



•Sob qualquer aspecto que se en· 
c:ire esse filme pode classif icur-se de 
c1111ênrica maravilha. 

Admira mos por igua l a pe rfeiçãn 
da execução, secundada pelo encanto 
do fundo musical; o deslumbramen
to do côlorido que converte m11i1as 
das cenas em autênticas obras de 
arre, que quru·e parecem reprod11· 
ções de telas de pinrores fam osos: 
a grandeza da concepção; a mul ti · 
plicidade dos figurantes; os princi
pais artistas de grande renome; a 
meticulosidade na descrição do meio 
físico e social em que decorrem os 
acontecimentos: respeito pela ver· 
dade, pois toda a obra de recons· 
titui~io histórica se baseia nas fon 
tes mais seguras e em especia l no 
manancial exuberante dos livros bí
blicos: a preocupação do pormenor: 
u estrutura tão bem ordenada e equi· 
librada do enredo, que mantém no 
seu desenrolar o interesse do espec· 
tador, sempre crescente de episódio 
em episódio a té à cena final, de ini· 
gualável gran~ iosidade dramiltica; e 
a realçar todos estes predicado9, a 
intenção moral que domina toda a 
acção. 

O trahallw de C eei/ B. de Mille 
pode classificar-se sem favor ·dl' 
obra-prima. Por mim, confesso que 
nurtca presenciei no .écra n• espe: tá· 
culo que mais me impressionasse ou 
comoves.~e e de igua l vafü1 ética e 

estética. 

Honra ao seu autor. que de ma
neira tão brilhante soube dignificar 
a gloriosa nação americana, e justo 
louvor a os serviços · técnicos da Pa
ramount, que conseguiram reaiizar 
trahalho tão perfeito que não po9erá 
ser excedido e diflci lmente igualado! 

Prof. Douior G11s1avo Cor
deiro Ramos (Presideme do 
Instituto de Alia Cultura) 

• . , . 
1nquer1to 

O mundo precisa d:: muitos filmes 
da envergadura de 0 .1· Dez M anda· 
mentos. 

Ade11auer (Clu111ce/er da R e· 
ptíb lica Federo/ dt1 Alc111n11/111) 

• 
É-me muito grato nfirm;tr a agra

dável e funda impres.silo que me 
deixou esse espectáculo. Pareceram· 
·me Os Dez Mandt11ne11tos um filme 
de inspirada e nobre concepção e de 
poderosa rea:iização. O admirável 
desempenho de Chnrlton Heston e 
do restante elenco é completodo pela 
colorida m ovimentaçiio das gi1andes 
massas humanas em quadros ines
quecíveis. 

Joaq1,i111 Paço d' Arcvs 
(Dir. dos Serviços de Imprensa 
do Mi11istério dos N egócios 

E.rmmgeiros) 

• 
• Eu disse a uma assembleia na 

Universidade de Michiga n que todos 
deviam ver Os Dez M andamentos. 
E verdadeiramente maravilhoso, edu
cativo e inspirador• . 

Emest R. Breec/1 

Presidente da Ford Mo1or 
Company 

•A criação Cinematográfica do Sr. 
De Mille sobre Os Dez Mamfarne11 · 
w.r, enriquecerá espiritualmente as 

vidas de quantos a virem.• 

Cardeal Spel/111a1111 

A rcebispo de N ova Iorque 

• 
• Os Dez Mandamemos• sã o. ao 

mesmo tempo, uma oport1111íssi11la 
lição moral e social e umu estu penda 
realização cinematográfica. 

Como lição, nâo tem apenas o 
mérito da oportunidade; não lhe 
falta o de simultâneamente se inspi· 
rar na Bíblia e na História, e assim 
poder comover a crentes e incréus. 
Como obra pe arte, raramente se 
terá visto outro filme assim reali
zado pela colaboração da ciência 
mais estrupulos.a coin a técnica de· 
maior audácia. Os grandes quadros 
de conjunto, como os ·pequenos epi
~ódios ·que melhor condicionam o 
destaqúe de actores consumados. 
empolgam pela grandew e pela ver
dade. Monumentos e paisa.gens, a 
realismo paté.tico da opressão dos 
escravos. Janto como os especwc11· 
losas milagres da intervenção divina, 
Judo é realizado com plena vitórra 
sobre obstáculos múltiplos, alguns 
dos quais creríamos· insuperáveis. 
E não é o menor a própria suh,.imi
dade, por tanto se abeirar do ridí· 
culo, a que íàcilmente resvalaria , 
sem a admirável mestria com q ue 
tudo foi realizado. 

A impressão final é de lwmanis
sima comoção social, senão religiosa. 
Pode o descrente recusar sua fé aos 
milagres de Jeová: não poderá sub· 
trair-se ao assombro perante os mi· 
lagres da técnica. · 

Prof. Remâni Cidade 

(Os sublinhádÕs são nossos). 

de • cinema 

Se com certeza estas individuali· 
dades sabem distinguir a dif ere11ça 
entre o arrivismo de Bernard Buf f et 
e. a constância de Modi~/ia11i, se re
conltecem a diferença entre o p oema 
Sinfónico 1Fi11lâ11dia» de Sibelius e 
o 1.0 prémio da canção do Fes1ival 
dl! S. Remo, somos comudo obri· 
gados a constatar que ignoram a d_i· 
ferença entre cinema, arte do nosso 
IPmpo, e cinema, indústria pnrll di· 
vertimento de multidões. 

Porque entre, por ex., •O griro> 
de A111011ioni e os •LO Ma11damen· 
tos• .áe Ceei/ 8. de Mille, vai a dis· 
1ti11cia que separn ~os Budden· 
brooh de Thomas Mann do •Caso 
do olho dé vidr()) ·de Erle Stanley 
Gardner. · 

O que nos /e11a n indagar: Quando 
será o cinema considerado no plano 
das oi~tras artes? Qwmdo se reco-
11hecerão ao cínema possibilidades 
adultas de expressão cultural? 

E111reta11.10: para aqueles que, pa
rafraseando o título da célebre poe· 
sia de Paul Eluard. «La poésie doit 
nvoir pour hm la vérité prariqlle•, 
considerem que 1Le cinéma doil 

a .-oir pour but la vérité pratique•, 
w n intenso trabalho de defesa do 

cinema com o ane há a efectuar. 

Porque Godot sur~irtí quando se 

se· fizer maiv do que esperar por ele. 

-,,g.f i.; 61}[ ifN~'1'ºfA2·~. º ~JP º 5~'H Fli,'.)ª]1 
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por MARIO SOTTO MA YOR CARDIA 

'Afirmou André Gide que 1(aucune 
oeuvrc d'art n'est forte ef belle 
qu'en raison de son romantisme 
dompté». A ideia parece duplamente 
certa e extensivamente aplicável a 
domínios nã.o prõprfamente ártís· 
ticos. No caso da acção cívica e do 
comportamento em sócíedade, creio 
bem que a tese se reveste ainda de 
maior alcance. Felizmente estãn já 
passados os tempos do jacobinjsmo 
formalista e romântico que definiu a 
sua época. A frase de Gide é dupla
mente verdadeira na medida em que 
afirma o carácter não estritamente 
romântico de qualquer criação váli· 
da e s ugere que o meio de atingir 
eS$e objectivo se processa por supe
r:ição de nível necessáriamente ro· 
mântico. 

Isto parece dircctamente aplicável 
ao problema da acção colectiva de 
objectivos humanistas progressivos. 
A fase protestária por que passam 
quase todos os espíritos com evolu
ção para ideal progressivo e racional 
- · corresponde ao romantismo que 
Gide a firmou dever ser superado e 
de que aceitou a validade como es· 
tádio de aproximação dialéctica . 

De certo que é 'preferível que haja 
Impulso romântico a que se !llan•· 
fesi.e passividade total; mas p'1ra 
contr.ibuir para a génese de sociedade 
racionalmente harmoniosa e iusta 
n11o basta, e em fase terminal pode 
até ser inconveniente, que se mate
nha esse tipo de mera revelta :~ ie· 
ctiva, de devaneio romântico e pro
tcstário ou de carência de .auto
-domínio e refreio de tendcncias 
irracionais. O antídoto parece ser a· 
educação e a verdadeira cultura, qu..: 
St! vê catalogada por prOCCS$OS 
meramente burocráticos e-oficiais. 

A par de reformas económico
·sociais, o progresso da cultura por· 
tuguesa pressupõe radical reforma 
de mentalidade. Condição nec;;ssária 
d<: efcctivação não apenas romântica 
e devaneadora, mais ou menos má· 
gica e fetichista, i:le qualquer avanço 
em qualqúer ramo da nossa cultura 
- é a superação do historicismo, da 
mentalidade de clã, do messianismo, 
da retórica inebriante e metafórica 
da passividade individJJa) e' colectiva 
que nos impele a esperar que «as 
outros façam» e, em forma mais 
erudita, que «0 Estado faça». 

A reforma da mentalidade que se 
impõe como preliminar a todo au· 
têncico progresso cultural implica 
que se vença o complexo de messia
nismo que timbra boa maioria dos 
portugueses. Quer realizado na a.spi· 
ração não velada de um D. Sebastião 
nebuloso que se espera e que, sem 
qualquer esforço pesspal dos indi· 
víduos, há-de salvar a colectividade 
como emanação benéfica de qual
quer fado ou dialéctica transcen· 
dente, quer interpretada como força 
fatal que· de necessidade há·de repor 
a justiça por abdicação expressa do 
mal ou progresso irreprimível do 
l-em, o espírito messianista é sempre 

aspecto complementar da «omnipo
tência das ideiasio com que Freud 
definiu a mentalidade infantil , neu
rótica, mágica e primitiva. Observou 
António Sérgio que usar da retórjca 
ê tratar depreciativamente a mentali
dade do' auditório; o certo é que não 
raro o processo atinge a finalidade 
persuasiva, evidencia ndo assim que 
o aud~tório é de facto J)'.tssível de 
atribuição depreciativa. 

Uma das funções da Universidade 
devia ser o combate a esse tipo de 
atitude mental passível de demago· 
gia. A atrofia e a inversão dessas 
funções só devem estimular advento 
de atitude reformadora. A quem 
protesta e discorda compete indicar 
solução para o impasse e trabalhar 
pela efectiva aplicação. Para isso 
talvez não sejam desacertadas certas 
experiências de carácter imediato e 
na realidade dependentes da inicia
tiva das assocjações. Eis algumas: 

- Organização e publicação de 
uma revista autenticamente estudan
til e independente, extensiva às duas 
Universidades de Lisboa e, se pos
sível, às de. lodo o país; 

-intensificação de iniciativas de 
eonferênciás por estuda ntes, intelec
tuais, artistas, escritores, cientistas 
ou técnicos, com vista à integração 
em organismo não 9ficial de cultura, 
tip.o Universidade Popular; 

-realização de colóquios entre 
estudantes a respeito de quaisquer 
temas culturais ou cívicos, sob 
orientação quer de colegas quer de 
um congresso nacional como as an
teriormente mencionadas; 

- tentativa de reunião de um con· 
gresso nacional de estudantes uni· 

versitários; : 
- organização de bibliotecas e 

cooperativas editoriais. 

Em certos momentos de euforia 
memoralista não seria talvez desca· 
bido se se tivesse lembrado que um 
facto do .passado só pode ser pro· 
gressivo em função de posterior . 
actualização. As comernorações h is· 
tóricas são sobretudo válidas como 
pretexto de eyolução para futu,ro 
mais equitativo e em que as necessi· 
dades sejam maiores e mais eficien
tes os meios e respectiva sa tisfação. 
Errado supor que só são passadistas 
o~ declamadores da cradição m~die
Yal, da epopeia dos tempos moder· 
nos, ou do século barroco e não· 
·herético; ~o ponto de vista do nível 
mental é exactamente o mesmo 
admirar o Buiça ou o senhor rei 
D . Miguel, supor actualizável a tra
dição legitimista ou a da liberdade 
sem auto-domínio. 
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Escrever sobre o que observo em mim. Terá alguma vantagem? 
Escrever sobre o que pode sentir ~rri homem às voltas com pensa
mentos que lhe fazem doer a cabeça. Pensamentos que o levam 
a procurar uma . fuga encontrada porventura dum modo simples 
e para ele o mais fácil: dormindo, encolhido sobre si próprio como 
outrora estivera dentro do útero · da mãe. Se nada do· que possa 
ser dito tem interesse para fora da vida do seu autor! Só para ele 
se tornou vital essa escrita. Dela sente a necessidade. Nela está sen
tindo um meio de justificar a sua existência. Por ela tenta reaJizar 
um equilíbrio que lhe foge. Por força dos móbeis que o animam 
terá que ser uma escrita amargurada. 

O autor fracassou perante a Vida. É estudante e não estuda. 

Não porque não queira estudar, mas porque, não pode. 

Falta de vontade? 

Quer ir às aulas e dorme até que elas passem. 
Preguiça? 

Es~~ a viver sem qualquer .objectivo ou· finalidade. Vive, sim 
plesm'ente porque não está já morto. Perdido dum caminho, vagueia. 

Os amigos conjecturam: o tipo não quer trabalhar. 
À beira do desespero tenta uma bóia. Te?ta fazer algo que 

o ajude a tirar o peso que tem dentro da cabeça. Peso que será 
porv·entura fraco, mas o autor é pusilânime e não· pode com ele. 
Cede à menor pressão . Cede e cai. Mas o malvado não cai dra
màticamente, bêbedo. doente e sangrando em cima duma terra 
molhada debaixo de chuva que não cesse. Cai comodamente sobre 

dia d e 

rendo por e la designar a sua Baixeza. Mas não; não pode admitir 
uma baixeza singular, que o· individualize, que lhe dê personali
dade. Seria demais. A sua baixeza é vil, média. E aqui também 
não fica con tenLe. Na média há muitos homens. O seu mímei:o 
é tal que tQma peso, importância, outro 1ugar que não merece. 
Resta-lhe ser simplesmente importuno, desagradável. 

Mas vem daí alguém, que lhe diz que não é um tolo, que 
o considera porque tem alguma esperteza. Então, com raiva con
tida, encolhido, diz de s i para s i: «Sou mesmo muito inteligente, 
excepcionalmente inteligente. Sou capaz de coisas geniais. Só ainda 
não tive oportunidadeD. 

Do que a mediocridade é capaz! Que pensamentos pode alber
gar um Cérebro Inconsciente. Sem conhecer as suas limitações 
voa até · ao infinito, cansa-se de tan.to voar e finalmente cai. Caíu 
no charco a alguns metros do seu ponto de partida . Sacode a por
caria e nega que teve o dito sonho. o dito pensamento. E não 
chega nunca a tomar consciência do seu estado emporcalhadamente 
ambicioso e estéril. 

* 
Desculpa-se, nega a existência da Vontade e da Preguiça. 

Chama-lhes mitos a que as pessoas recorrem para explicar aquilo 
que não sabem explicar. Fala então de motivos inconscientes que 
o levam por um caminho fata l ; para um destino que sendo seu 
será porventura mau , mas que podia ser o do homem do lado 
que ·será porventura bom. 

insónia 
por 
1 u í s d. r. ma cedo 

o leito abrigado. Toma a sua última refeição e depois dorme. 
Dorme cisossegadamente». Não são os sonhos, sonhos e os pe.sa
dt?los, pesadelos? Recebe dinheiro que não ganha. Poàe comer, 
vestir-se, calçar-se e vai a lugares onde ou~ros se divertem. 

Sabe-se lá de. que maneira! A família faz sacrifícios párn lhe 
oferecer uma possibilidade rara entre nós: ir às aulas, estudar 
e vir a ser médico. Não cumpre nenhum destes ((deveres». E numa 
hora universal reconhece a necessidade de fazer algo para que não 
estoire. E para ter um «entretenimentOJ> es_creve. Agora já não 
acredita no que diz. Há pouco acreditava. Sofre e não crê que 
tenha direitos para ta l. Pensa que pode morrer .e teme a morte. 
Pensa que a solução poclia ser a auto-destruiç~o e não acredüa 
nesta solução. Não se sente no direito de! pedir de alguém atenção 
sobre si, sobre a autenticidade do seu, próprio sofrimento, o qual 
lhe parece fantástico, vago, infund11do. 

Vê uma saída, Perdida a· medida da consideração por si resta
·Jhe uma porta. Desprezar-se e desprezar os nomens. A auto-des
truição será o cúmulo do desprezo por si próprio com o corres
pondente desprezo pelos seus semelhantes. 

* 
Que atenção merece um homem destes? · 

Repara.i nas suas ·premissas: Tem uma dor de cabeça e pro
cura combatê-la dormindo e negando-se a todos os esforços e ten· 
tativas de trabalho. Reparai na mesquinhez do seu «drama». Tão 
pequeno que se envergonha de escrever sobre si a palavra drama. 
Usa~a entre· aspas. Por ela pede desculpa aos leitores. Tão pequeno 
- tão · fraco ___: tão inferior que conquista para si uma Grandeza. 
Em termos de matemática resulta enorme, infinitamente grande, 
o denominador da fracção que tenha Um por munerador, quç-
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Bons e maus: novos mitos! Fala de uma pré-determinação 
marcada pela Genética e pela infância, não tendo portanto cuipas 
da sua conduta. Chama em sua defesa um advogado não conhe
cido como tal - FREUD. E se calhar erradamente. 

Os amigos chamam-lhe de autocomp.lacente. Não acredita que 
os amigos tenham razão mas também não deixa de ter dúvidas 
sobre as suas próprias conclusões. Personifica a Dúvida. Não a de 
Descartes, evidentemente, Esta é a dúvida maligna, que rói e dá 
merástases nos pensamentos mais próximos como nos mais lon
gínquos. 

Escreve de um ímpeto, na intenção de aliviar a carga de muitas 
coisas, mas terminado o primeiro imp~lso retoma um certo equi
líbrio e já pode parar. 

Começo a ficar 1iVTe desse enorme mal-estar que tinha tomado 
tanto volume dentro do meu corpo. Essa sensação penosa e indes
critível mas não comum que a palavra que a designa se vai gas
tando. Teremos que inventar outra. Dantes, chamavam-lhe angús
tia. Apesar de .vulgar, por toda a parte espalhada e em tantas 
montras exposta, çsta angústia que é a minha é a tínica que eu 
conheço concretamente. Das outras, das que eu tenho um conhe
cimento abstracto posso rir-me e fazer lindas conversas, como 
vós da minha e não da vossa. E eu da minha? Também posso 
fazer dela aquilo que quiser. Só não posso é deixar de fazer. Fazer, 
não é uma .escolha, é uma imposição. 

* Mas por agora estou livre. 

* Bem-aventurados os que tém a certeza de que ~u sou um abú
lico, um preguiç9so ... 



A primeira coisa a dizer é que o 
cinema português não tem por de
trás dele um forte substracto cultu
ra l. Fazer fiJmes em Portugal é um 
puro negócio e, hoje, uma aven
tura (um acto cheróico>, como afir
mam os autores de todas as babo
seiras que para aí apa.recem, como 
se o heroísmo se não medisse tam
b~m nos resultados). Raras vezes foi 
um encontro entre a mais genuína 
cultura nacional e os homens do ci
nema. 

Dissemos araras vezes• porque, 
no princípio, naqueles três anos ma
mvilhosos de 1928-31, o cinema re
presentou, perante a realidade na
cional, um facto de cultura. Filmes 
como Lisboa, Maria do Mar ou 
Do11ro faina fluvial não têm obras 
que se lhe comparem na literatura 
no teatro ou na música. Havia entu
siasmo, fé, vontade de exprimir se
gundo cânones estéticos válidos a 
realidade nacional, eivada ·daquela 
amorosa participação ·!LO dia a dia, 
daquele Lirismo adoçando as arestas 
da dura vida, daquela sã ironia que 
não deixava entrar no sentimenta
lismo os filmes. Pintores como Lei
tão de Barros e Carlos Coelho, poe
ta!< como Gomes Ferreira, Carlos 

. Queiroz, António Botto. arquitec
tos como Cotinclli Telmo, etc., cola
boraram no cinema português nas· 
ceote. Não se tratou apenas de ten
tativas esporádicas, como havia de 
acontecer mais tarde a um Afonso 
Lopes Vieira, a um Alfredo Cor
tez, a um Alves Redol, a um Leão 
Penedo, a um Francisco Costa. 

Depois, não sabemos bem porquê, 
ll movimento inicial, l>UfO e ·convin· 
c<:nte, perdeu o élan e entraram a 
misturar-se nele os arrivistas, os 
comerciantes, os medíocres de todas 
a!. categorias que, não encontrando 
pela frente a resistência que seria 
de esperar, transfonnaram a arte em 
comércio, a inovação em rotina, a 
invenção em decalque, o entusiasmo 
em abandono. Homens com provas 
dadas são boje farrapos doutro 
tempo, vivendo de mil e um eirpe
dicntes, sem fé noutra coisa que não 
seja o subsidiozinho do Fundo de 
Cinema, da Câmara Municipal. ou 
cio Comércio e da 1 ndústria. Cul-
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Dejxem isso para o turismo e para 
o~ editores de postais e albuns ilus
trados. 

Temos o direito, nós os uoiversi
t~rios, de exigir que os filmes portu
gueses representem o país com dig
nidade. Mas que sabe disso o uni
versitário? 

O oulro gcave defeito do cinema 
português é a escassa preparação 
.irtísti.ca do público e1 de uma ma
neira geral, a sua falta de educação. 
Referimo-nos, claro está, ao público 

tário de cinema, que boje. está morto 
(diz.em-nos que vai reabrir-seria 
extraordinário - a retomar as expe
riências dos cCine-G. U. F.», na 
rtália de antes da guerra, donde sai
riam tantos dos actuais nomes do 
neo-realismo); existem em Lisboa 
dois cineclubes universitários, está 
outro em organização no Porto: o 
Centro de Estudos Cinematográficos 
da Associação Académica de Coim
bra tem feito muitas coisas. entre 
as quais ciclos de conferências e fil-

Um marc.o no nosso cinema: <Maria do Mar• 
Foto cedldo Pela re11ista ·Filmes• 

em geral, mas interessa-nos, p~r 
agora, focar o caso do nosso uni
versitário. Interessa porque, no fu
turo, vai ser ele o dirigente. E, na 
gravíssima crise de dirigentes que 
o país atravessa, o prnblema de ago
ra poderá repercutir-se gravemente 
nc futuro. 

Que sabe de cinema o uoiversi
tiírio português? A universidade não 
lhe dá quaisquer indicações a . es~e 
respeito. Enquanto nos países mais 
adiantados (os nossos brilhantes cro
nistas chamam constantemente a 
atenção p;ua este «Oásis. à beira 

mcs de ensino com muito interesse. 
Oulras experiências houve, mas todo 
isolado, sem coordenação. O ano 
passado alguns cineclubes de Lisboa 
levaram a cabo um curso de cinema. 
Quantos assistentes? Quantos uni
versitários, para uma população es
colar de muitas centenas de alu
nos? O problema está precisamente 
aqui. 

cática, nada disso substitui o conbe· 
cimento autorizado, sistematizado e 
ordeMdo das matérias segundo um 
programa. Bis porque em Portugal 
não se cformam1 especialistas de 
cinema e porque são substituídos 
por ai.ito-didactas que passam de 
uns aos outros, com a defo:anação 
da passagem , o conhecimento do 
cinema. Eis porque não há em Por
tugal uma verdadeira cultura cine
matográfica, mas um conheeimento 
(muitas vezes exclusivista) de certos 
nomes e certos problemas. Falta, 
pois, à nossa culturj). cinematográ
fica, uma preparação de tipo uni
versitário. Nem chega mesmo a ser 
cultura,. e assim, como pode influen
ciar decisivamente o cinema? Daqui 
se chega à necessidade de uma pre
paração na Universidade, num Ins
tituto de Estudos, que di:plomas5e 
cineastas como quem diploma mé
dicos ou advogados. Sem isso, 
nunca haverá verdadeira cultura 
cinematográfica em Portugal 

Há, pois, que i[)tegrar o cinema 
português na cultura portuguésa. 
Primeiro pela formação dos seus 
autores, depois pela formação dos 
que vão jntegrar a cultura cinema
tográfica, terceiro pela educação do 
público. Enquanto isto se não fizer, 
continuaremos a não ter cinema. Os 
povos cultos têm bom cinema, os 
incultos niió. Seremos apenas capa
zes de construir fórmulas vazias, 
s~~ conteúdo, mecânicas e artifi
c1a1s. 

Um cinema que foi capaz de con· 
linuar,, com meia düzií). de filmes, 
a tradição cultural portuguesa e en
riquecê-la com novos motivos, pre
cisa de prosseguir. Hoje são graves 
os problemas que se põem ao povo 
português e o cinema, meio mo
derno de difusão e esclarecimento, 
tem um papel fundamental a desem
penhar. Que a nom Universidade 
saiba pensar para o futuro e reme
diar, pelo menos, a formação dos 
que. mais tarde, poderão vir a ser 
os continuadores de uma tradição 
mas quantas vezes mal orientados, 

falemos do cinema português ... 

por: luís de andrade • .P'"ª de 

tura? i:: cultura o Primo Basílio? 
Não. i:: cultura a Rapsódia Portu· 
1ug11esa'? Não. i:: cultura O Cerro 
dol Enforcados? Não. Serão espéc· 
táculo, divertimento, o que quiserem. 
Mas foi cultura um Lisboa, um Ma
ria do Mar, um· Douro faina flu
vial, um Canção da terra, umAniki
·Oobó, um Amor de perdição e, 
embora noutro estilo, um Camões 
c um Frei Luís de Sousa, muito me
nos puros cinematogràficamente que 
os anteriores. 

Hoje há fitas, fazedores de fjtas, 
vendedores de fitas e exibidores de 
fitas. O que não há é cinema portu
guês, homens cultos para exprimir 
n(l cinema a sua visão das nossas 
coisas, quer pela fantasia, quer pelo 
documento, quer pelo realismo. Não 
passamos da daracha>, da faca e 
do alguidar, do fadista e do toureiro 
(modelos de uma série de subpro
dutos do me~mo tiPQ) ou, o que é 
pior. dos bilhetes postais colados 
uns aos outros (como num rfilm
·~t.rip>) que predominam nos nossos 
documentaristas, mais preocupados 
com a •vista• do qu·e com o ho
mem. Acabemos, para bem da nossa 
cultura, com a «beleza do nosso 
país. e a •amenidade do clima» 1 

mar plantado frente aos enormes 
problemas que afligem o estrangeiro 
- há em Portugal pelo menos qua
tro jornalistas que governariam a 
França melhor que Napoleão) o ci
nema merece a consideração e o 
respeito da Uni:versidade, que faz 
a nossa? Ignora. Talvez a Fundação 
Gulbenkian ... 

Ora é prêéiso que a nossa Univer
sidade se entenda com o cinema, 
para bem dos que hão-de fazê-lo. 
Em Portugal, porém, o cinema está 
mais ligado ào SNf que ao Minis
tério da Educação (esse Ministério, 
hoje, sem alarde nem verbas està le
vando a cabo, pacientemente, uma 
obra de eduêação pelo cinema no 
sector primário e no da extensão 
cultural). Não seria mal criar uma 
cadeira de história do cinema e ou
tra de estética, para começar; e mais 
ainda: que a Universidade se ser
visse do cinemá, ao menos, como au
xiliar audio-visual do seu ensino. 
Têm projectores de 35 e J 6 mm as 
nossas Universidades? Servem-se de 
algum modo dd cinema'! 

Não podemos deixar de referir 
aqui as iniciativas dos alunos ou de 
organizações circum - universitárias. 
A M. P. teve um estúdio universi-

Um caminho possivel: O Cin1elublismo 
Poto cedido pela revista <Filmes• 

É aqui que a cultura cinemato- nada têm conseguido para uma ele-
gráfica, aquela que pode levar a vação do oíxet do nosso cinema. 
uma actuação sólida e fundamen- Conseguiram, isso ·sim, alertar as 
.tada no futuro, deve começar pelo consciências, chamar a atenção para 
estudo sistematizado das matérias. a necessidade de cultura. Mas de-
Ela não é a manifestação do talento viam-no ter feito sobretudo em rela-
individual de um autor comentado ção ao nosso cinema. 
em termos difíceis por um especia- Que os universitárfos se interessem 
lista; é a consideração das múltiplas pelo cinema e que a Universjdade se 
facetas que integram o conbecimeo- interesse pelo cinema dos seus uni-
to tanto quanto possível total do fe- versitários, eis o pedido que nos 
nómeno. É esta uma cultura do tipo atrevemos a fazer. A criação de 
universitário e o cinema não se uma Escola Superior de Cinema 
aprende a correr. Os cineclubes - parece-nos um passo importante que 
boje a mais 'interessante forma de poderia dar-se ... se a indústria fosse 

·cultura cinematográfica em Portu- reorganizada de modo a garantir o 
gal - as revistas da especialidade, a emprego para os seus diplQmados. 
esquecida. Os esforços em prol da Se.ria pedir muito? Responda quem 
cultura cinematográfica, entusiastas, souber. 

5 
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1 to d e ª· p o 1 o 

por fernando BÃRATÃ 

« ... que se o médico 
quiser ro-nhecer o 

.hwnem e descobrir 
as suas doença'S, se-
rá n~á~io que 
cle .próprio descubra 
as doenças da unt
versaHdalde das coi
sas que ia natureza 
sofre no grande 
mundo», 

Paracel:so, <Liber 
Paramirum>. 

(Séc. XVI) 

A Medicina não é apenas uma 
profissão liberal àe carácter mar
c.aàatmente cientifico; é, também, 
urna. pos'ição subjootiva per<fnte 
o anwiente, resultoote de uma 
interrogativa que tran.scem.àe o 
restrito ca;m;po de dúvida cien
rifica. Porqu,e, no homem, seu 
objecto" é possivel encontrar a 
convergéncia das linhas de /or
ça de toàoo os mO'!Xmentos, assim 
se pode concluir dia. sua universa
lidáde. E querE'.Y isolar o homem 
?iorinal ou patológ'ico desse con
junto de coordenadas que o de
termina no seu c:acaso:&, é tão 
absm·do c'Omo tentar isolar a 
cultur<i ~édica dos domfnios do 
q1timico, fisiológico e psicológico. 
A própria psicologia ainda não 
·basta à totaZiàaàe requerida por
que, para além do àoet~te, objec
to mais imediato, é necessário 
saber auscultar todos os sinais e 
sentido$ que, no grande mundo, 
se manifestam. 

Todo o percept(vel apresenta 
uma moditlação, u.ma hierarquia 
e um.a justificação e, da mesma 
maneira, toda a s-it·uação huma
na é acompamhada de úma ()1},tra, 
complementar, de tipo sintético. 
Perante este complexo humano e 
para-humano, sólido e /lufào, não 
basta o espirita de 1nve.!ttigador 
ou determinado& eaq~ do ti
po ama.lógico-, mas é · preciso ir 
muito mais longe, para lá do 
simples dom.fnio da modulação 
i~ia.ta e temporal, isto é, esta
belec11r wma hierarquia ou coor
àenaàa de posição reintegrativa, 
no espaço primordial das coisas, 
e justificar o comple:i:o situação
-acção, que tende a desviar um 
pr eswmfoel seguimento hab~tuaZ 

em q1ie os àesequilibrio.s patoló
gicos se desenvolvem. Está, nes
ta j'U$tificação, aquela parte que 
c.ompete à Medicina de ser um 
movime?it-o a.aquela universal Mi
séricóràia, atenuante ~ mesma 
Justiça, em pknio íàéntico. 

Cwm.prirá, ao médico, ser sa
cerdote do culto do equilíbrio, ex
presso, simbõ.licamente, pelo ca
duceu das duas serpentes -
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potlmcialídade.s q u e traduzem, 
duma esfera cosmológica, o de

vir e porvir dos humano$ acon
tectmentos. Por isso, Paracelso 
afiNn.a que todô o verdadeiro 
méàico <teve prescrutar os segre
dos da "I'eologia e da FUolofia. 

Talv6QI que, na nossa épõca de 
e:»asperada tendéncia para a cau
salidade linear, que aàsimilou de 
um cartesianismo, tudo isto pa
reça absurdo. Mas ,o fu>mmn. ati

tigo, medteval ou moderno, será 
.sempre não rn.aJs que u1na ma-
nifestação objectiva de determi
nadas forças que o transcendem, 
e a aua cura~ ou melhor, o au
xilio da stta curo, terá de contar 
com essa causal~ de tipo 
mumente. 

Se bem q"8, agora,, a excessi
va análise, aparentemente, a au
tonomtze e l he crie ttm grau de 
con&msação envoltória que difi
culta a penetração num.a esfera 

. subitamente maia sintética, cum-
pre à M edici~ constituir sinal 
perene ctaquela. transcenden.cia àe 
que partiu. 

Do antig.o Egipto, dos 1nisté
rios de Eltus-is, da Escola de 
.Alexandria, na Antiguid.aàe, sur
ge como aspecto de um ststema 
generalizado de cwihecimento, 
que incluia as relações micro
-macrocósmicas, e o e:»ercente 
de medicina é, ao mesmo tempo, 
m.ago e sacerdote.. E é aqui que 
e1ttd o ponto de pa.rtida - o pla-
no sintético que ora nos preocu
pa. Oontudo, neste perioào1 uti
lizando u?n. procesBo de conatru
ção gno-seol6gfca de tipo lfrn.ita-
tivo, e não com.preensivo, o ho
mem soco1-re-se, e.ssencia.Zmente, 
de 8'mbolos, 008 quais ele a.tri
b u i c e r t a s pe>tencialidades 
act114ntes e pouco diferenciadas. 
a um sintetismo s-incrético, cuja 
insufíciencia, nas precisas deter
minações, se compensa mima ga
ma de atribu1i;ões simbólicas, 
iato é, subterfúgio da ra11:ão flna
ginatwa perante a insuficiénct.a 
de racionalização. 

Mais tarife, acompanhante ela 
evolução cultural e social, nos 
fins da ldOÃ8 Méàia, entra em 
sistema à:fJ. totalização renascen
tista., em que se procura jd uma 
rncionalização unificada. Época de 
grandes méàicos, oao mesmo tem
po filósfJfos, cabalistas e alqui
miatas, precisa-se o conceito de 
Medicina. Universal, que ea;ígia o 
domínio das virtudea dos elemen
tos, àas relações com. os astros, 
do corlheci~to das -hierarquias 
celestes e de e:iitraoràinários es
quemas coamo1ógicos . .As cWU8as 

das doenças são atribuidas, con
ju1ltamente, a várias f<mttM, .quer 
astrais, naturais, vene.nosas, es
pirituais ou teologais, todas 
elas arquitectando, .parcelarmen
te, uma totalidade expressa no 
estado anormal (vide Paracel.so). 

Após o Renascimento, começa 
a desvanecer-se a linh:a concor
i·ente das àtvers@ concepções, 
em virtude d-e uma multiplicação 
geo-métrica dos elementos a.na
mwos, numa tentatiWt à.e fPPTeJ;· 

sado esgotamento das formas e 
da$ ~essõBB, denominada es
pecialização, concomitantemente 
com a evolução social; substitui
ção da hierarquia qualitativa, 
para um nivelamento das exc~s
sivas quem.tidades. Assi.st+mcs a 
t'm cair sucessivo de todos os 
planos e das grandes 8'nteses, 
para uma '11»"oitirmação, de tipo 
aditivo daquelas que constitu(ram 
valores mtocáveis e sacramenta
dos, pela quaHficação de muita$ 
gerações. E a Medicina. in<UVi
dtializa-se, restrmgmdo o aeu 
ca-mpo de sintese-, buscando, ,oada 

vez mais, um modesto lugar, no 
conjunto das ciéncias chama
das «experimentais», esquectmào, 
,progressivamente, a sua. filoge
nia caracterlaticamento !H<>sófi
ca e teúrgica, q"8 a faz subir in
comparàvelmente acima das de
mais cien.cias humanas. Na .su

cessiva tran.amutação de sign;fi 
cado esotérico para ea;otérico, do 
núcleo para a periferia, svõme
teu-se, mtegrativamente, a qua
dros de análise, técnica e número 
estaHstico e até a uma aocializa
ção de engrenagem determmis
ta, comõ refl8<%o pas.rivo do mun
do moàe?'no, mtoxicado de ele
mentos corrompidos pelo para
ndtural técnico, em q"'6 o nome 
do inài11íduo começa a dar lugar 
ao m'mero da sua cela, seja ela 
de qualquer t-tpQ, e em. que já 
wm <Admirável Mundo Novo» $e 
vat delineando com esguias estru
turas metálica.8 desafiando o 
Transcendente e luzes electrÓ?fi· 
cas ocultando os subtis Zumina
.-ea que sustent<VVam. ' pitagórico 
equilíbrio. 

OE CERTOS '
1 O E SE N C O .N T H OS'' 

Encontrava-se o Quadrante em fase já adiantada da sua preparaçâ<? 

quando 0 jornal Encontro, no seu ~ltimo número, em nota não assinada 

e que, portanto, lhe é imputável, entendeu por bem faz:er seu um artigo 

ido número de Março dos Estudos• acerca das ccriticas recentes vindas 

a lume no Quadrante dirigidas ao Encontro e a alguns colaboradores seus». 

Lamentando a imprudente leviandade de ·que tal nota enferma:, notamos 

apenas: 

1 Que não sabemos de haverem sido inserjdas no Qa11dra11te críticas 

•dirigidas ao Encontro». enquanto por~ador duma ideologia religiosa de

finida; 

2 Que· não . sabemos de haverem sido inseridas no Quadrante críticas 

do Quadrante possa ser imputado ao próprio Quadra11te; 

3 Que duvidamos que, •com os dois jornais na mão•, se possa cfazer 

0 paralelo enLre o pro.gresso que o Encontro representa num meio cultural 

como 0 nósso, e a reacção do Quadrante, ligado (ele, Quadrante. é claro) 

a um anticatolicismo fora de moda, insolente e desejoso de fazer emoção 

à custa de Galileu .. .» ; 

4 Que lamentamos se levantem, dentro do nosso próprio meio, voz.es 

irritadas a abafar o diálogo e a tentar cavar distâncias onde, na medida 

do possível, deveria ~aver esforço de união, colaboração e respeito mútuo. 

1. L. F. 
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MUSICA NOVA: 

a p r o p ó s· i t o d a 

Um aspecto musical de:veras 
interessante, mas q:ue actualiueute 
11ão ultrap~s.sou, ainda; uma a:11i
ma.dora fase de experimentaÇí\o, 
é aquele que, se donomina Música 
Concreta, 

Antes de ma:is, alguns da:dos 
hlstórtcos: · 

Há. .Mito de cinquenta anos, o. 
célebre pianista. · Ferrueci Busoni 
escreveu: no seu «Plano duma 
nova estética. d& arre dos SôDSi> : 

~Resl>l\tamos fa.?er· rt)gressar a 
mú.stça à sua essência original, 
llbertemo-la de dogmas arquitec
tónieos, acús~icos e ~~téttcos; 
deixemo-la ser Invenção e sen
saçãó puras eriJ :harmôn1a,s, em 
formas e em timbres (pois . . a in
venção e 1:1, sens,ação não são pri
vllégtos dai m~ocliai)>. 

q ·sen ~Ido de!Jtas pa;l:avra.s não 
é, de modó. algum, unlv,oco. To
ma.mo-lo, para o fim que nos 
propomos atingir; no seu sentido 
mais . radic~l. As.sim, o que Bu
son:i t~1·ã ~querid~ dizer en,contra
-se eonc.rêtlza'do p~la primeira 
vez nas inov<1-ções do seu com
patriota Lutgt Russo·lo, Nascido 
eril 1885, Russo}o eritusiasma:-se 

O dia vem plausível 

vem 

pela àrte dos ,l'llidos. Este natu
ralismo de.vi-ai conduzir a uma 
cópia. mais ou .mençs fiel da vida 
mooema. em qu~ imperam o;i 
motot'éf!, as mAq$as,. o · chiar 
de rodas, etc. Existem, segundo 
Russolo, seis géneros de rúfdos : 
1. explosões ~ trOVões; 2. asso
bios; S. murmúrios; 4-. oo que sáó 
produzi.doa por fricção; .5. os que 
:São prodUzl'doa por pancadas de 
metal, madeh•a ou pedra; 6. voz 
huhµma QU a.mmal, e tu<;o 
quanto grite; r.ía, ~te. Surgiu da
qui uma teox1a nova; o brultisme 
(do f!raineês <bruib) . 

- Se bem que, 'djl.ta,ndo dun1a épo
ca (segu,Dda .déca.õa ueste sé
culo) ém que havi!l-. unia grande 
predtlecção por tudo quanto pu
desse <épater le .bourgeols>, uma 
fa~e em que · 1mp~va a regra. 
<quanto pior, melhoo, o facto é 
que; no fundo, este movimento 
provém duma An.sia de inovação, 
ênsra esta que t~ a sua origem 
n~· verificação consciente (?1'.J in
consciente de que :era mfster .des
cobrir novos caminhos: Com o 
cor.rer dos tempos, e está n_este 
caoo. a a:ctµal músíc~ concr.età, o 

com a elasticidade do sol entre as esquinas 
incessant.e de prazos 
vem rosa dos ventos 
à flor da pele 
à tona de todos 0 s rios 
afiuenteménte 
inacessível jangada de meu hálito sobte tudo 

O día ve.m incomensurável 

e os relógios $fio árvores ramificadas 
nos andares de todos os prédios 
o <lia vem instintivamente 
e traz bolbO'.<; de melancolia 
aos parques simétricos da minha vida 
lado a lado 
com toda a morte 
estacionada 
de vinte em vi.te rnfou:tos 
a qualquer porta 
mais urgente q_ue o pássaro infalível do relógío 
m(lis nítida que as espingi;trdas de ti.ro aos pombos 
dilatada manhã de minhas têmpçras cromáticas 
dia antecipado de calendários súbitos 

O dia vem imponder,ável 
de balanqas afçridas em solidão 

e o sol 
já roçou a. língua sobre as ~dras 
como um gato excessivo 
que a inadrugadà desse à luz 
para imobilizar na,s unhas 
as fases da lua 

FIAMA HA$SE PAJS BRANDÃO 

música concreta 
por álvaro LEON CASSUTO. 

oom separou.-.se . do m,au. Mas a 
prindpfo era difícil dli:ltinguir 
um ào outro. A teoria do cbrui
tlsme> foi objecto de risos e 
p1a$3. C<:!ntudo, este regreaSó & 
um estádio arcalco de ~idos ~ 
foi só objecto da. t-eoria de Rus
solo. A'quela riqueza. de dlssonâ.n
él.às obtida.a pelos Instrumentos 
de metal, ~/» tem. outro obj~c
tiyo. Observe:-se p<Yl' exemplo, a 
«Sagração ·da Prtma,vera> . de 
Stráwinsky Qnde, para a. r-eno
vação de tempos pré~históricos 
o seu autor se socorre· de.ases 
.efeitos sonoros. 

Os sons que Ruasolo utWza.va 
são 1pórtanto sons não ·produzidos 
ppr i.nstTUroentos musicais, nem 
tntégrados nesse discurso sonoro 
a que vulgarmente se chaina 
música, mas· sim sons naturais, 
a.Ssµn como a. ~à.tureza. n0:-1913 
oferece . . São obtidos por objectps. 
concretos (não ·são imaginados 
em abst-racto por um. composl
to;r) e podem . .scer utilizados para 
~ CO'Jlatitulr l.llrí. oed.iffcio sonoro; 
a este chama~se: Música C-011-
creta, 

Os processos técn.lcos para pro
duzir .múálcà concl1!ta são bas
tante complexos. 'Pode, no eh· 
tanto, ll'eduzir-se ao se~te, 
para ta..çmtar a sua compr-eensão: 
gr8/V8.·S'é o i!pm numà fita. .ma
gnética.; em seguida: pode alte
rar-se esse som ip<>r melo de va.
rl,açã.o da -velocidade da mesma 
fita: a.o mesmo :tempo que o 
ritmo (se ~ ae tiver gta.vá.do 
wna sequência .de pancadas) se 
toma mai-s rápido, também a 
frequência do som ·aumentar&. 
Quer dizer: o número de ciclos 
por segundo' aumenta na razÀo· 
dlrecta. da velocidade; Se o ·som 
gravado tiver 127,3 ciclos por -se
gunc1o (o que corresponde a um 
dó grave) dupli"ca.do a velocidade 
da fita em que. estiver gravado, 
dupHca-se 9 númer<? de ciclos por 
segundo, ·pelo que se obtém um 
som de 254,6 ciclos· por segulidQ., 
ou seja um dó umã. oitava 
acima. 

Ao meSllllo tempo que o som 
s9 torna, deste modo, irreconhe
civel, pode, com ele, fa.zer-se ·mul
to mais: são efeitôli já vulga.res 
os <gllas:andl>, ou· ·seja f!l,zer 
ouvir o .som. numa velocidii.de 
crescente ou decrescente, o que 
produz um aumento (ou redução) 
gradual e' ilnifoirn).e do número 
de ~iétõs por ~eguiído . , 

Mas sons, ~frequência; e int,en
sidade ~iferent~a, ni}o são sons 
lguaJ.;i e, .de'ste m.odo, podem ser 
feitos ouVir ao mesmo tem.po. 

' Aqui já. se torna 1m:port:a.nte o 
aspecto -estético do conjunto·: 
·quais as intensidades e frequên
cia (e, aasimJ velooidlll.des) a uti
lizar? quais os so~ a a.grupa.r7 
em que se:quêncla..? qual a dura
ção de cada. um? isto, e mu~tfa
simo mais, é da. compe~êncta nll.O 
dum espe_cül.].is:ta. electroté«mlco, 
mas sim diun mús1co compp-sitor, 

Na -./e·rdade, o sJmples fac.to de 
o compositor ll:dar com uma ma
t-érta;-:pr:tnm. dlfe.r.en ~ .não alta.ta, 
no essencial, a. suai actlvtdade; 

~~e dispõe, habitualmente;. dumã 
orquestra 81n1'6n1ca., com ui:n 
g:rande numero de instrumentos 
dife1•ente~: t l ·a u ti m, flautas, 
oboés,' come inglês, cla.ribetes, 
f a g o t e s, trompas; trompetesi 
'trombones, tubas, timbales, har
·pa, xilofone, vtbra.fon~ • . pratos" 
tr.iãngulo, ~bores, boni't>.~, vio
linos, violas, violoncelos-, confra
baixos, etc. ó mesmo p-roblema 
te que pa;ra o leigo parece duma 
complexidade tão ~ustauora 
como lnlnteligivel) qu~ te~ pe
rante sl -este -coiírp0$itor é deci
dir-se qual ou quais os instru
mentos que devem tocar, qu<l-!s 
aqueles que melhor se coadunam 
com a.s suas ideias mu$calS. 
Gada instrwnento tem a sua 
t~tiica. e, portanto, o ,seu género 
de múmc~ ·EJe nunca poderá pe
dir. ao contmbal.xo.o qué exige do 
violino; aquele não tem, Dem de 
longe, a 8.gilldade deste, nem 
este poderá. teca.r sons tão graveS' 
como aquele; ele ná9 p<:iderá pe
dlr à tutia o que exige ·da ".flauta, 
pelas mesmas razões. Ma~ tam
bém não fará. tocar um trecho 
~los instrutjl-entos de_ cord~s ou 
pelos de metal, ar.bifràriamente; 
de harmonia com esse trecho;'<:i 
composttor deve imaginar quais 
as l.nstrume.ntos que- melhor o in
terpretem, quer pelo seu qarác
ter, quer pie 1 o se:U a,.speeto 
técnico. E depois de tudo isto 
que ,se põe a todo o momento da. 
composição, ~le tem .de obt.e.r um 
conjunto equilibrado, de mó:lde a 
a.tingir wrtB. unidade estética. 

Em que sentido· é e:ste· acti> 
crlador n& música conereta? Dl
tere a matéria prima .. dlferém. os 
processos, ma,s mantém-se o fim 
a atingtr: fazer música. 

A música tioncreta é cónstl
tuida por sons; não -musicais, dir
-~-á..; ·mas ,sera<> .musicais os sons 
dum Qom.bo, dum triângulo, dos 
pratos 'i Tanto ou tão pouco, res
ponderei. ,:N'a verdade, o som uo 
bombo eJ,l1 sl.i nãp tem qualquer 
valor; ele só o a,dq\iire no ~mo
mento em que .tein Mtermina.da 
função no tecido sonoro. l\of:a.s as
sim sucede com qualquer som. 
I>orqu~. 'elltáo, criticar a m6sica 
concreta, afir-iruindo que se de
veria, chamar , d!? preferêb.cla, 
<barulho> (aliás bruitisme ... ) ? 

A razã.o está no .resultado; ·até 
hoje a mUsiea co;neneta. não Ul
trà.p~~ou ainda, :uma mera fase 
expertmental, como escrevi ma.is 
em cima. Como música pura ain
da. não se wn.seguiu- .illip_ô_r, se 
bem que - clivUl~ já como 
fundo musical ,, em flhnés ·e, por 
exemplo, no <ballet-théâtre> de 
M&urice Béjart. Moas Isto não si
gnifiça. que, daqui a &Jguni;i anos .. 
ela não: ve:iJhá a. a:~umir · wi1 aa
pecto mais -evolufdo. Esperemos 
até lâ. e não perca.moa a espe
rança,. Que as · inovaçõe3: fôram.. 
~pré encaraQa.s com multo ce'p· 
:tlcismó nã-0 é wn facto desconhe
ci<;lo; mas gue aquelas que têm 
interesse se. in:ipõem com 'º tem
pó é, ig:ualment.e um facto lneg?.
vel. 

7 
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Representou nesse a no no Tea· 
trci da T rindade •As 'surpresas .elo 
Regresso• de Plauto. Em 1956 
levou na Casa da Coma rca de Ar
ganil a •Salvação do Mundo• de 
José Régio. com a partictilaridade 
de ser a primeira vez que esta peça 
sul:!iu à cena. Aliás, é já caracterís
tica assente no Grupo. como convém 
ac esp írito da gente q ue nele tra
balha um certo. vanguardismo e uma 
actualização viva. Nessa orientação 
e dando oportunidade a um aluno 
da Faculdade, foi levada em 1957, 
no Trindade. n peça de Pedro ·de 
Amorim «Tempo de Espera• na 
qual se debatiam sob uma forma 
abstracta e simbólica, os temas da 
juvenwde, e que a crítica saudou 
com muito relevo. Este espectáculo 
teve a particularidade de ser total
mente concebido. montado e efecti
vado pelos a1unos de Direito, arros
tando como é compreensível coni os 
múltiplos problemas que seme.lhante 
tarefa suscita . 

faculdade _. de ·direito 
1 SOBRE A RCIT A 

DOS flNALISfAS 

Embora durante algum tempo as 
actividades cénicas na Fac_uldade ele 
Direito se encontrassem: U(IJ pouco 
a mortecidas, deu-se, apesar de tudo, 
este ano um manifesto revivesci· 
mento. . 

Esse facto traduziu-se. em primeiro 
lugar, no campo das realizaçpes prá"
ticas, com a apresentação da Récita 
dos Finalistas. Iniciou-se assim uma 
tradição. A frase poderá_ parecer 
paradoxal, mas o certo é que todos 
riós sentimos a ·tradição' das festas 
de firialiiltas. e que, apesar de tudo. 
pelo desin teresse, pela aµsência de 
vontade e juv~ntude, nos v~rno~ dei
xando perder. Mesmo que se não 
consiga o nível artlstic;o, a ~graça ~ o 
poder crítico que a récita' deste ·ano 
nos deu, quaisquer que sejâm as d!
ficuldades, os entraves, tudó isso é 
largamente compensado afinal 

A récitá é um âesabafo. Uin desa
bafo de críticjl. ãos- mestres numa 
altura em que isso já se nos toma 
possível, como é óbvio, e é um desa
bafo de saudade, um último olhar 
sobre cinco a nos da nossa juventude, 
que nós abandonamos. e. riuncá mais 
recuperaremos. É um marco, definí
tíyo. 

Nós porém. parecemos esquecer
·nos. E esquecemos até, o aspecto 
salutar, higiénico, que uma boa r é
cita, com intençõiis, com os- tais sen
tidos que só os da casa é que sabem, 
com as suas insinuações, com os 
seus protestos, . pOS$Ue!Jl. Estamos 
tão desabituados à crítica, que mes
mo quando esta no~ é possível, 
quando se toro<) ·mesm9, l!ma -obri
g;iç_ão moral em relação à _IÍ9~sa 
é~rsciência, nos ~quiva,mos a ela. 
·- .l':lão é também.o traba.Jbp,e a :!!Ja· 

çada_ que a sua organi.zaçã_o dá, que 
U:iibe a reailização das-récita~. Quem 
tal pensa, erra. Quem alguma vez 
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tenha cooperado no levantamento 
d'llma realiz;íção desse género, . sabe 
certamente que qs áborTéCimentos 
e preocupaçÇ!es de toda a ordem. se 
minimizarrl em comparação com as 
amizades que s~ criam, com o ca
lor. bum.ano que se _epcontra na con
jugação dos esforço~. na camarada
gem que se comenta, na alegria da 
representação final 

O q ue há, na verdade, é uma falta 
ç!c convivência, um desábito d.o tra
balho em comum. e um comodismo, 
um pgoísmo exacerbado ·que se cria 
pela' deglutição sebenteirn, pelo bo
cej·o diário, pelo complexo da nota, 
da benesse magistral!, etc., etc .... Mas 
isso é outro problema que aqui nos 
nl\o ocupa e sebre que já se tem 
falado neste jornal. 

De qualquer modo, a Récita dos 
Finalistas, só por si, sem juízos de 
valor sobre os múltiplos aspectos 
por que pode'ria ser analisada, re
presenta um esforço verdadéiramente 
louvável, e um incentivo para todos 
aqueles que nos anos a seguir e cm 
partícular para o próximo ano, de
vem assumir a orientação dos tra
balhos da récita. : · 

2 O GRUPO CÉNICO 
DO A. A. f , O. 

Uma vez mais, e depois de um 
lapso de dois anos numa _«apagada ' 
e vil tristeza• em que nada se fez, 
ou melhor, em que-nada nos foi pos
sível fazer, ressurgiu o Grupo Cé
nico. 

A história do Grupo já não é 
muito pequena, e se muitos ·menos
preUlm a. sua actividàde·e a olham 
com certa ilidifer.erlça, . se a <:om· 
pararmos com as possibilidades ~ as 
restrições .materiais- e de organização 
e • o que se faz. por aí fora no meio 
universitário. reconheceremos a 
grandeza da-.t;l.refa levada a cabo. 

O Grupo Cénico surgiu em 1955 
fruto do entusiasmo de meia dúzia 
tsempre a velha ~meia dúzia» que 
faz tudo . . . ) ele a lunos da Facul
dade. e do apo.io material da A. A. 

E:ste é o rol das realizações totai_s. 
Dai" para cá o Cénico calou-se. Não 
por vont.ade sua, mas por imposição 
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representação teatral pelo· G. C. F. O. 
A representação teatral organiza

da pela Associação Académica da 
Faculdade de Direito, a que assisti 
por amabilíssimo convi te, compu
nha-se de uma faniasia de José Ré
giQ e de uma peça de fonesco A 
Cm11ora Careca. Escusado dizer que 
esta forma de actividade merece o 
maior interesse e contém algumas 
das melhores possibilidades de rea
lização para um grupo cio nível que 
é de supor deva ser o de estudantes 
universitários. e que por todos os 
modos deveria ser animada. favore· 
cida e Jibertada de quaisquer peias 
da1. que ordinàriamente entre nós 
pesam sobre tais renlizações. 

A fantasia poética de Régio, lírica 
e.xposição slialogadá do conflito en

"tre a ingenuidade apaixonada e tí
mida (Arlequim) e o cinismo ele
gante, com laivos de experiente per
versidade e às vezes momentos de 
fatigada generosidade ( Mefistófeles) 
m• obtenção do prestígio perante a 
terceira máscara (a da rapariga a 
conquistar). apesar de fei ta com cui
dado e interesse pelos in térpretes, 
pareceu-me q ue pediria um ritmo 
mais rápido e um pouco mais ondu
lante. Em todo o caso, quer pela 
escolha quer pel!I intenção, creio 
que só mostrou a vantagem de per
sistir cem regularidade no caminho 
encetado, criando as condições de 
uma actívidade permanente neste 
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domínio. 
Sêguiu-se a peça de Ionesco e 

• por curiosa coincidência•, como se 
diz em uma das suas cenas. Jem· 
brou-me um artigo de José Régio, 
publ icado no «Comércio do Porto», 
arcigo com que plenamente con
cordei. 

Nele o autor fazia notar que a 
preteqdida degradação da. palavra 
nc t_eãtro só por meio da palavra 
era : possível e que essa tentativa 
levada ao extremo seria afinal o 
preconceito mais monstruoso: que 
a ridiculi:zação dn estupidez e do 
convencionalismo social sob qual· 
quer aspecto se encontra afinal na 
obra de todos os gra ndes romancis
tâs. E acrescentava teittualmente: 

·<t ••• se não passa a originaJipade de 
tt.A Cantora Ca reca » de h aver leva
do ao último extremo o espírito de 
arbitrariedade e paródia. não vejo 
que passe de um caso interessante 
essa famigerada obra. No actual 
gosto por tudo quanto falseia. no 
sentido da degradação, na compr~n
são çla complexidade hwnana estaria 
então a principal cy.usa da sua por· 
ventura efémera fama mundial>. 

Essa mesma fama porventura de
cidiu da escolha. e nesse sentido pa
rece justificada. Deve notar-se que 
e.la foi aprese.nta.da com grande à 
vontade e segurança cios intérpcetes 
práticas dessa Comunidade, vividas 
o aplauso co111 que foi recebida. 

de Almeida 
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Muito embora se fale com ins'is· 
tência numa Comunidade luso-bra
sileira, o certo é que as resultantes 
pni ticas dessa Comunidade vividas 
cm fundura bem :modestas têm sido. 
Tão intermitentemente vai aconte
cendo o diálogo entre os dois povos 
at lânticos da mesma língua que não 
admira que o Brasil esteja mais cm 
dia com as correntes artísticas e 
culturais italianas ou inglesas do que 
com as nossas ~ que, em contrapar
tida, seja com surpresa que ultima
mente estejamos redescobrindo o 
Brasil como volumosa e significà
Liva parcela humana e cultural. As
~im, só com a visita de Alma Flora 
ac• nosso pais ( 1950), e mais ta rde 
com as vindas de Maria DelJa Costa 
e Cacilda Becker, a revitalização do 
Teatro Brasileiro. que vem tendo 
lugar de há quinze anos a esta par
te, se tomou conhecidâ entre nós 
(pelo menos do grande pllblico) . .. 
enquanto ao Brasil nada se sabe da 

O nosso entrevistado cala-se por 
momentos e prossegue, depois, com 
um sorriso: 

- Daqui a trinta anos gostaria de 
fazer o Othello ... só então serei ca
paz; muito embora o possa fazer 
antes -por simples obrigação profis
sional. Penso no Cyrano de Berge
rac, uma personagem que me apai
xona, para daqui a trinta e dois 
anos... · 

- Qual o panorama teatral bra
sileiro? E qual lhe parece ser em 
Portugal? 

- O panorama no Brasil é muito 
bom. Tenho viajado e visto teatro 
por toda a parte pelo que posso fa
zer esta afirmação. Jnclusivé, con
versando recentemente com Cacilda 
Beckeq conclufmos que o nosso tea
tro é tão bom como italiano. O Bra
sil tem acompanhado o que de me
lhor se faz na Broadway, em Paris, 
Inglaterra, ele. Nós ainda não te
mos grande experiência técnica mas 
há já consciência de Teatro. Repito, 
faltã-nos a técnica e a cultura do 
europeu, .. mas temos uma intuição 
muito brasileira que nos leva a pro
curar saber o que se passa pelo 
Mundo inteiro. Estar na época é a 
palavra de ordem. 

No tocante a clássicos. avolumam
-se as dificuldades. Não há actores 
préparados, não há verdadeira es-

- Em matéria teatral, o Uruguai 
é extraordinário. Possui sômente 
uma companhia profissional subsi
diada pelo Governo, mas, existem 
ans dez grupos amadores indepen
dentes. Esses amadores, que traba
lham durante todo o dia, fazem Tea
tro à noite como quem pratica o 
cul to duma religião. A reforçar este 
aspecto. acontece ainda qué·.eles têm 
traduzido tudo, inclusivé peç;is ain
da por estrear. No Brasil, as tradu
ções são um sério problema, não 
existem na quantidade d~ejada. Pois 
bem: cada agrvpamento amador do 
Uruguai, tem um Teatrinho, com 
lotação ao redor de 150 lugares e 
que se instala num barracão oa nU: 
ma casa velha. Os sócios, são sufi

.cientes para a cobertura habitual 
das despesas. Este tipo de agrupa
mentos, seria difícil no Brasil. onde 
a percentagem de analfabetos é ele
vada, ao inverso do que se. regista 
no Uruguai. Também neste país os • 
críticos são extraordinários. 

A Argentina tem um panorama 
muito bom mas em revista e Tea
tro musicado," embora seja lá fre
quente o Teatro moderno. O Chile 
(onde julgo só existir um grupo 
amador) e o Pa raguai estão muito 
atrazados, teatralmente falando: no 
Uruguai sim, assisti a alguns ensaios 
em que os intervenientes se co"mpor-

fernando mi dões ENTREVISTA 

existência do teaJ.ro moderno por
tuguês. 

Quisemos ouvir a lguém que ti
vesse vivido a maravilhosa aventura 
do progresso da arte cénica em Ter
ras de Santa Cruz. 

A escolha recaiu em Rubens Tei
xeira, jovem inteiramente dedicado 
:10 Teatro e profundo conhecedor 
do mesmo. Tão cativante de genti
leza foi Rubens que se prontificou 
ao nosso •metralhar. de perguntas 
no intervalo das suas presenças em 
cena. A conversa começou às 2 1 
horas. e, quando saímos do Capi
tólio, era quase. me'ia-noitc ... 

F.NCONTRO COM O TEATRO 

- eº"'º veio para o teatro? 
- Como a maiór parte dos a rt is-

tas: comecei .pelas festinhas em casa, 
pelas declamações, pelas incipientes 
tentativas da adolescência. Quando 
terminei os estudos do ccientífico• 
fui atraído pela rádio. Entretanto 
freq uentava um curso de Teatro, 
não para ser artista mas para conhe
cer a fundo, como simples assistente, 
a Arte que desde sempre me apai-
1'0nara. Depois, os colegl.'s começa
•ram entusiasmados a dizer·me que 
eu tinha jeito... e acabei por ser 
contagiado. Sou profissional há sete 
~\nos. 

- Quais as personagens que gos-
1011 mais de interpretar? 

- Õum modo gera l todas, mesmo 
cm peque.nos papéis . . . 

Intervimos: não há pequenos pa
péis cm Teatro. Rubens Teixeira 
con.f.irma e continua: 

- ·Para mim. o papel que me 
trouxe mais proveito foi o que fiz 
pior. Trata-se de Mortimer da peça 
• Maria Stuart• de Schiller. Obrigou
·me a grande esforço. Ensinou-me 
muita técnica de Teatro. 

COM 
r.v bens 

cola neste sentido, o que não admi
ra, sendo como é o Teatro brasileiro 
ainda adolescente, pois começou em 
J944. 

Para Portugal, julgo que o mais 
jmportante é estar em dia. O Bra
sil contratou directorcs estrangeiros 
e por isso cpuloo•. Portugal devia 
fazer o mesmo. Veja o exemplo de 
Luca de Tena no Dona Maria. O 
repertório português devia englobar 
tudo, tudo o que houver de mais 
mo9emo, especialmente peças com 
mensagem. 

Veja-se o caso do Brasil, onde 
agóra se começa a construir uma 
literatura teatral estimulada pelí! de· 
cisão do presidente Juscelino, que 
ó.brigou as companhias profissionafa 
a apresentarem um original brasi
leiro por cada duas peças estran
geiras. Pómeiro, os empresários fo
ram buscar os dramaturgos antigos 
esquecidos oas gavetas, depois tive
ram que recorrer aos modernos, que 
'foram forÇados a escrever mais e 
mais. Os empresários, que outrora 
os não atendiam, pedem-lhes peças 
por amor de Deus. Mas, voltando 
a Portugal, considero. muito bom o 
seu público, especialmente •o estu
dante. Pelas suas reacções, vê-se que 
ele é inteligente. Creio que aqui to
dos se interessam por Teatro, en
quanto no Brasil ainda há muito 
daquilo a que chamamos cteatro 
jantado• ou «teatro de depois de 
j:;ntan prato obrigatório para bur
gueses. Também encontrei em Por
tugal um maior interesse pelo Tea
tro por banda da juventude. 

Sendo quase desconhecida entre 
nós a situação do Teatro na Amé
rica do Sul, perguntamos: 

- Qual o panorama teatral na 
América Latina? 

A resposta vem plena de entu
siasmo: 

tam como autênticos místicos. 

TEATRO UNIVE RSITÁRIO 

Neste momento a ehtrevista intec:
rompe-se pe.Ja primeira vez. Quandó 
Rubens Teixeira regressa ao cama
rim pedimos 

- Falt1 do Teatro de Est.udarztes, 
em especial universitário, no Brasil. 

- Desde h á quatro anos a esta 
parte, têm-se realizado festivais 
anuais de Teatro de EstudanteS. 
•três Universidades, Baía, S. Paulo 
e Rio Grande do Sul, têm cadeiras 
de Teatro. O" próximo festival terá 
lagàr ein l'orto Alegre, capital da
quele último estado onde conto eStar 
presente. É nestas reuniões que unas
cem• muitos actores e autores para 
o Teatro profissional. Cada Estado 
-envia sempre dois ou três grupos 
aos festivais, o que totaliza uma:s 
vinte •companhias• e cerca de 1.500 
jovens vivendo Teatro, fazendo e 
assistindo a conferências, colóquios, 
etc. Assim aconteceu o ano passado 
no Recife, assim éontinuará acon
tecendo. 

Ficamos su.rpreendidos com os 
números apontados, depois pr.osse
guimos: 

- O governo subsidia esses agru
pamemos? 

- Pascoal Carlos Magno, meu 
amigo pessoal, homem que muito 
aj_udou a evolução do Teatro bra
sileiro, é amigo íntimo do presidente 
Juscelino e consegue verbas para os 
estudantes. As reuniões anuaís de 
quç falamos são inteiramente orga
nização sua. O Governo não dá 
verbas... dircctamente. 

Esses espectãculos interessam só 
ao público. Nas cidades onde os 
festivai s se realizam, o aconteci
mento propicia extraordinário mo
vimento, autênticas revoluções. 

O OFlCIO DE ACTOR 

- Já represenlou peças portu
guesas? 

- Não, não representei. Quando 
andava tirando o meu curso de 
Teatro tentámos .Gil Vicente; mas 
ele é tão difícil! Creio que c;otender 
Oil Vicente, para quem começa. já 
é muito bom, tanto mais que não 
há directores que verdadeiramente 
o conheç.am, Quanto ;rn Teatro mo
derno português. ainda não chegou 
a·o Brasil. 

- Como juízes das. suas actua
ções, coloca primeiro o público 011 

os críticos? 
- Em primeiro lugar coloco a 

minha critica. Pelo público tenho 
muit() respeitQ, mas também des
·confio dele. t que o pí.íbtico não 
se aproxima1• tem medo da gente, 
julga-nos be?.erros de ouro- ou anti
páticos. A crftic-& vir~ ·depois, em 
terceiro lugar (não a .pprtuguesa) 
porque no Brasil ela se f!fz· ein fun
ção da amizade, que póssa existir 
entre o crítico e o autor, do que re
sulta existirem 10% de críticos ho
•ner>tos, direi raJvez mellior, afir
mando que· no Brasil não há crí
ticos ma homens de Teátro que fa
zem crítica. Não há. ~s'ujeitOS• que 
estudem para serem críticos. 

- Como prepara os .seus papéis? 
O ·nosso enlrevistado s·ai de novo, 

desculpando-se sempre gentilmente, 
•ªº' regressar, diz-nos: 

- Uma explicação destas demo
raria muito. Vou procurar resumir: 
pri'meiro gosto de fazer um estudo 
cuidadoso através de simples lei
tura, depois começo a relacionar as 
personagens, finalmente procuro 
captÍlr os pequenos detalhes. Acon
tece porém o seguinte, nunca me 
sinto satisfeito, em cada hora há 
mii is a fazer para compor o papel, 
porque me entrego semp~e ao que 
faço. Assim, ~u vejo vantagem em 
representar durante dois ou três me· 
sei. uma peça. Quanto mais se fa z, 
mais se melhora ... e nunca, nunca 
SI! está .satisfeito. Para além disto 
tudo, .é · fundamental não esquecer 
que o :reatro é a equipa e não o in
dividuo. 

2 HlPó TESES, 2 .RESPOSTAS 

- Se fosse durante um ano Pre
side111e da República, o que faria 
pelo Teatro? 

- O que precisamente estão a fa
ze.r no ·Brasil. mas com outros ho· 
mcns, gente de Teatro. Concedia 
verbas e chamava pessoas não estra· 
nhas ao Teatro com capacidade para 
di rigir. 

- Que peças gostaria de encenar? 
1<1 encenou? 

- Encenei o ano passado uma 
peça infantil que foi um sucesso 
com que cu não contava. Quem 
quiser dirigir tem de possuir uma 
cultura espantosa, conhecer mtísica, 
pintura, ter grande sensibilidade, 
etc. Por isso, dirigir não me atrai. 
Dirigir, todo o mund.o dirige, mas 
o que import~ ê dirigir bem. Tenho 
clificuldade cm responder -à sua per-

(Cont. 11a pdg. I2) 
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Aos cobardes 
A vós, 
a quem os heróis 
devem a heroicidade; 
a vós, 
a q\le os moralistas 
devem as lições; 
a vós , 
a quem o mundo 
deve a capa com que se tapa; 
um abraço de Irmão 
e .. . obrjgado! ... 

JOR GE GASPAR 

e.A solidão e o voo 

Fecha-me a vida $.'!rades tristes. Olho 

para 11 lém delas outro céu de paz. 

E o sonho volta, subterrâneo, e faz-me 

carícias brandas que em silêncio colho. 

Pobre de amor, em vão a sós desfolho 

pétalas murchas de alegria. Audaz, 

percorro a. angústia que me resta, atrás 

desta fome sem pão. Sereno acolho 

a esperança aonde o sol está mais frio. 

junto dos outros me descubro, vivo 
na solidão de verme que povoo. 

E stendo-me no espaço já vazio 

de meus braços caídos. E, actfvo, 
estendo a medo as asas ao meu voo. 

Maio de 1960. 
JOSÍ.: AUGUSTO SEABRA 

* 
Eu não vim para isto 
com uma flor de nervos 
abrindo-se nas d:áci ivas 
não foi esta a razão porque eu vim. 

Ru estava, bem perto dos rumores organizados 
cuspindo para fora o amargo desértico das situações 
uma vegetal força marcava-me direcções 
e no vagó eu sorria !(acida para todas elas 
antes que as vossas mãos tivessem o gesto 
já o meu coração escondia 
em desesperadas, arrítmicas paralelas 
por isso eu le digo, ~os digo 
que não estou, não vim aqui para fato 
e espero a febre ao rubro para me Jevar para semprt1. 

Eu não estava aqui. morna e animal como um berço 
inquieta como um voo de pombos 
somente para isto 
o intenso verão final. limítrofe 
levar-me-á nas suas asas já desfeita. 
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que 

das razões 
desvairada·s 

alguns resfolgavam 
na 

praça pública 

Fala um pescador agoniado: 
Que estojo de magníficas virtudes 

Lodos os miudos comandados e en
gordados o disseram. Valha-nos o 
homem super-homem duma natu
reza impingida pela metafísica de 
tanta cerimónia. Valha-nos o maca
quear morto po seu sexo em ati
tude de imorredoira graça. Pequeno 
todavia. o meu anzol _pesada a pesca, 
tão pequeno que não ultrapassa a 
dúvida metód.iea carteziana, o pro
fundo gosto das coisas palpáveis, o 
prínCípio dos vasos comunicantes e a 
beleza desta cerimón.ia bucólica de 
Bach em geito de descanso. Mas eles 
trazem nos braços argolas presas de 
mistério (fantasmas alucinantes dou
tras eras) e como em comprimidos 
Bayer a dor de cabeça passa dogmà
ticamente afirmam, constrangindo os 
outros a abrir a boca. De curta di
mensão o meu ~rfil tenta um dese
nho livre na- grandeza das figuras 
nobres. Um recorte original e corto 
como_ um mar por dentro. 

* Fala um empregado bancário: 
Eu por mim decreto pessoalmente 

a interdição de sentimentos como 
flores de estufa. Vamos nós ami
guinhos solares lunares de boca 
cheia,,. da célebre espuma que já 
envenênou muito boa gente: transi
jam por fayor e façamos um bonito 
enten-o ao cotidiano palmilhar das 
nossas bocas próprias apenas para 
mastigar queijo flamengo e do mais 
barato. Um coração iníquo, meia 
dóz.ia de b~ijos emprestados - toda 
a gente dos nossos pobres olhos can
sados de sorrir. Soraya e Margarida 
-·as páginas de leiturâ. Perfis este
reotipados de dam:as e cavallieiros 
que nadam com toda a comodidade 
envolvidos nas pulseiras que o re
curso ao sangue satisfaz em notas 
de banco. Eu por mim como em
pregado bancárjo: je laisse faire, je 
laisse passer. 

Fala um dama de joelhos à mos
tra muito distintamente: 

Adoro os iilhos reais, a BB e 
principalmente os tornozelos ames
trados da doméstica Lollobrigida. 
Trinta e tal anos a tricotar camisolas 
verdes e ve.rriielhas, a doçaria caseira 
e os tiques do meu marido. Tudo isto 
o meu mundo ciceriano pragmático 
como as botas dos eclesiásticos. 
Ajonto ainda a peripécia da vizi
nhança e o folhetim da.s 14 e 30 
naturalmente. 

Afoitamento dum filósofo depra
·vado à porta da Tendinha: 

Aleluia padres mundanais: Bocas 
grafonolas: Damas de piano em cau
da. Bocas arqueólogas. Beiços de 

verdadeiro cristal. Pinturas de car
nes amarelas de bafio. Corriqueiro 
enjoo que se esconde entre wiskies 
e pernas bem despidas. Ardor enjoa
tivo do nosso fado-pevides, do nosso 
deambular de pernas abatidas por 
entre avenidas que a. lírica bulorenta 
transcende em bancos de sentar em 
crónicas lacradas e seladas. Sacrilégio 
sublime o das mulheres fumantes 
em aldeolas beiroas. Retóricas doi
das parvalhonas hão-de ficar na 
boca dessa gente de cordelinhos 
mandados empinados no dizer bom
·tom de cara feita. Ciclos semi-ciclos 
giratórios. Pasticbe e maneirismo 
beijando as pontas emissoras kao
teanas de algibeiras cheias de rabis
cos taxonómicos. De chave na cin· 
tura os S. Pedros da dita glória re
provam por sistema todo o salto 
voluntário desprovido como era na
tural, de pára·quedas. 

Mundanal afeição.dum alvazil as
salariado: 

Somos os cavaleiros da távola re
donda. Os místicos atafulhados de 
proezas. Oala.z persistiu no amor à 
arte e é decrépito que assiste às ses
sões_ de espiritismo com que mata
mos o tempo. A meiga tradição 
acompanha nossos passos, caminha
mos com os olhos postos no nosso 
futuro. O eco do mundo ressoa nos 
nossos ouvidos com a mais enga
nadora das t.êrltações demoníacas. 
Diremos então da vilanagem: Se lhe 
damos o pé, preferem a mão. Ou 
entã6 a sempre respeitáv~l máltima 
da nossa congregação: Besta gulosa 
arreata curta. E assim seja. 

(Ferniio Lopes: outra coisa: gera 
arnda esta conformidade e natural 
inclinação, segundo sentença de al
guns, dizendo que o pregoeiro da 

·vida,. que é a fome, recebendo refei
ção para o corpo, o sangue e o espí
rito gerados de tais viandas, têm 
uma tal semelhança entre si que 
causa est~ conformidade). 

E para ter.rfiinar o poema dum 
poeta que cura o castiço folcloresco 
das novas correntes: 

Nuzinho 
o menino-nanta-lusitano 
o menino da s~rpente dourada 
a servir de pêssego. 
Tu daí ó Torga dá-me o tom 
e assim afinadinhos 
havemos de bater o pé 
no viradinho dos piscos 
na cbula das macaquices. 
Ena, Home, a( de tomates. 
E deixados estes compostos e afei

tados razoamentos, aos .22 de Março 
da era do Nosso Senhor Deus Jesus 
Cristo, me assino 

Armando de Carvalho 

o·uvidor particular 

NOTICIÁRIO 

INTERNO 

Foi proposta a remodelação da 
orgânica da" R. 1. À., devido à dis
persão de esforços, verificada este 
a110, pela A. A. F. D. L . e pelo A. E. 
1. S. T. Sugeriwse que: 
1- Houvesse reuniões mensais, 

para aprovar o trabalho do mês an
terior e os bases gerais de trabalho, 
do mês .reguinte. 

2 - Que se dividisse o trabalho 
por assµ11tos e que cada assunto 
fosse da competência de unta A . A. 

No dia 6 de Abril, pelas 17 horas 
realizou-se na Faculdade de Direito 
um colóquio com o escritor Dr. Ur
bano Tavares Rodrigi(es, sobre a 
Sl/(J. obra, com uma introdução pelo 
colega Mário de Sottomaior Cardia. 

O Con~·elho Geral da Ordem dos 
Adv<;>gados, na s·ua sesslio de 16 
e 18 de Março, tomando conheci
mento das cartas da Secção Pedagó
gica ·da A . A .• nas quais se apresen
tavam algumas sugestões tendentes 
a estimular os estudos jurídicos por 
porte dos esq1dantes, deliberou ins
tituir . qu,atro. prémios anuais <je 
200100 cada. A concessão destes pré
mios vai ser devidamente regu/'a
mentada pelo vogal encarregado do 
pelouro cultural: 

Nas sAtssiíP.J' de cinema efectuadas 
nos dias .5 e 30 de Março, em cola
boraçào com o C. C .. C. L., [oram 
passados os filmes «Terra sem Pão•, 
de Bunuel e •Louisial]ia S tory•, de 
Fla/lerty. Foi também exibido o fil
me de Alain Resnais uToute Ia M'e
moire du Monde• . 

O Prof. René David, catedrático 
de. Direito Colt1parado da Faculdade 
de Direito de Paris. visitou as ins
·talações da A. A., acomppnhado 
pelo Doútor Marl]ues Guedes e pelo 
Assistente Dr. Gonçalves Pereira. 
Foi recebido por metnbros da Di
recção. 

Todas as quartas-feiras, à tarde, 
1w sede da Associação Académica. 
têm lugar sessões de música gravada, 
comentadas por alunos da Facul
dade. 

A AJ·sembleia Geral exlraodiná
ria, convocada· para discutir. entre 
outras coisas. o plano de exame.t 
proposw pela Secção Pedagógica. 
teve lugar nos dias 28 e 29 de Mar
ço, com razoável frequência de as
sociados. 

A Associação Académica levou a 
e/ eito, lW dia 5 de Abril, uma 011-

ferência pelo Dr. Diogo Furtado. 
subordinada ao temá: (O Crime 
como Destino» . · · 

N O T 1 C LÁ R 1 O 
INTERNACIONAL 

AUSTRIA 

A União Nacional de estudanties 
c:o11de11ou, numa declaraçlio, iodos ·os 
actos de anti-semitismo produzidos 
nos últimos tempos. A União déc/.a
roµ que defenderia por · todós 'PS 
meios ao seu alcance a igualdade iie 
todas as raças e religiões, bem como 
a dignidade da pessoa humana, sóYi
citando das autorldâdes compe1e11'1<!s 
severo castigo para os prevaricado
res. 

suec1A 

O número de estudantes de Di
reito nas Universidades suecas quase 
duplicou desde 1956. Isto deu como 
resultado o aparecimento de Ú rias 
dificuldades, pois o 'número de pro
fessores não aumentou paralela
mente. 

COLÓNIA 

Numa sessão de Trabalho reali
zada em Colónia, as repre§eritações 
académicas das Faculdades e Insti
tutos Superiores de Ciências Sociais 
<! Econ6micas de Colónia, Lovaina, 
Londres, Milão, Paris e Roterdão, 
decidiram formar uma comunidade. 
Universitária Económica Europeia. 
O fim de esta nova ·associação -será 
o fomento de contactos e um cons
tante intercâmbio entre os seus Ins
titutos Superiores. 

JUGOSLÁVIA 

Estudam. n.a. Univeraiàad6 àe 
Zagreb 65 estudantes estranigei
ros, .. provenientes da Alemanhà 
Ocidelital, Pol-Onia, OhecÓslO'IJá
qu.ia, Itália, Grécta., Egipto, 
Frcmça, .Roménia., Israel, Chma, 
Birmdnia, Jordania, Lfbcmo e 
Iraque. 

Criou'""6, entre as Universida
d1s d1 Poitius • de Marb,HrJ!o, 
1mi sístem« . àe proteotora:clo .. m1.í

tuo 'c.i aprofundar medionte.. visi
ta.s recfpra«a.s de delegcu;õe8, Há 
pouco tempo, umai delegação 
comlJXlBta. por seis professor<M .e 
tr8.s estu.àan.tes de Ma:rburgo, vi-
sitou, àurmite uma semana, a ci
dade fr<JhlCe8.a, para conhecer. oo 
professores" "estudant8S e in.Jti
tu.ições da respectiva- uniVerri
àa.de. 

INGLATERRA 

Um inquirito naJi.toafio mtr1 os 
e.ttuàant68 da Universidade de 
Bt. A11dreus revelou os segum
tes resuitadQs: Tenà~ po?fU-
006 - C011Serva.dore.s 46 %; U
bera.is --a4 %; Trabalhistas 1tf %; 
S / OP1niõe.! 18 % . . .Apen~ 24 % 
à-Os estud<Dlites cooperam activa.
mentes no movimento Msocia
tivo. 

JAPÃO 

As 11erspectiva.s de &ni.prego 
para os diplomados que sairifo 
em. Março àa.! principais Univer
sida:<fe.s Jap<mes(J;S são aa melh.o
r.&11 dos .últimos aMs. Espef~e 
que toàOB eles encontrem eôloca-
ção, coiaa jamaia acontectàa nOB 
.anos ânt1.Yior1S. 
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"o e R 1 M E· e o Mo o E s T 1 No"· 
conferência do 

Sr. Dr. Diogo Furtado 

na Faculdade de Direito 

A cqnvite da Associação Acadé
mica e com a colaboração da Di
recção. da Faculdade, realizou-se no 
dia 5 de Abril a arumciada e espe
rada conferência do Dr. Diogo Fur
tado - •O Crime como Desti110> . 

Apresentou o conferencista o Sr. 
Prof. Galvão Teles. que, em breves 
palavras, aludiu ao renome mundial 
daquele, à sua obra e à sua perso
nalidade de grande psiquiatra. 

O Dr. Diogo Furtado começou 
por se referir à predominância dos 
factores psicológicos sobre os sociais 
na explicação do comportamento do 
criJ11inoso. Como mais adiante de
monstrou, através da descrição su.
rifi de diversos ca.,os típicos, para 
ele são as taras e as características 
somáticas individuais que predomi
nam na 111otivação do crime. Deste 
modo se coloca·va, assim, na defesa 
dá tese do crime como desti'no, o 
que represemava uma revivescência 
quase, do velho fatalismo, embora 
naturalmente, agora reyestidos os 
argumentos da roupagem "cientlfica 
que hóje possui a medicina. 

Deu-nos depois uma tentativa de 
descrição, de compreensão da perso
nalidade do criminoso, evidenciando 
o carácter da luta de reivindicação 
pessoal que existe na atitude crimi
nosa. Segundo as suas próprias pala
vras: ·c<1 que de/ ine o - delinquente 
não é o··crime, mas' a sua atitude 
perante as regtas sócio-morais esta
belecidasi. o .criminoso aprese111a
-se-11os assim· como uma personali
dade em reacção contra determina
das barreiras, barreiras essas que fo
ram erguidas pelo senso comum dos 
Homens, que as erigiram como pa
drões de dever ser, que as resves
tiram da dignidade e da coercibili
dade jurídica .para sua defesa. cSão 
condições conginit~· que vencem 
essas barreiras sócio-morais estabe
lecidas• .; .fi. portanto um impulso, 
ll)Tla 'disponibilidade incontível e in
co1Úroj6.líel que domina o delinquen
te. O crime não é uma questão de 
vontaae, de cálculo, mas uma fota
(.i4.at{e;. demo11strou-9 o ~onferen-
cista: · ·· 

O juiz alçado na sua posiçilo de 
defensor da lei, isto é, do estabele-
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cido pelos homens em geral ,tegw1do 
a maioria, deve munir-se dos dados 
da ciência, e 11ão fazer ;11stiça se· 
gundo os ditames, mesmo os mais 
sinceros, da sua co11sciê11cia, já que 
o factor pessoal no iuiz é pemicioso, 
na medida em que este é o ;oguete 
da sua influência, dos complexos fa· 
miliares, dos acontecimentos da i11 
fáncia, do tipo caractereo/ógico, etc. 
Aclaram-se assim os dois pólos da 
relação humana 110 crime - o juix 
e o criminoso. 

Perante isto porém, a posição do 
!tomem de ciência não pode ser se
não, nos termos do J:lr. Diogo Fur
tado, o «sistemática reieição da pa
lavra e do conceito de responsabi
lidade• - •o crime- é um conceito 
axiológico, limitado segundo as nor
mas e os códigos de cada país-. 

Analisou em seguida os métodos 
usados octualmente pela psiquiatria 
no estudo e na determinação da pe1'
sonalidade do delinquente e da mo-
1i 1•ação criminosa, referindo-se no
meadamente: 1) à e11trevista psiquicí
trica, 2) aos testes psicológicos, 3) 
à anamnese familiar, 4) à microso· 
cio/ogia, em especial o estudo do 
gang, 5) à análise estatística, 6) <I vi
sêw do casó. sob o ponto de vista 
purameme orga11icistá, e finalmente 
aos dois métodos que considerou os 
m<lis eficazes, 7) à investigação he
reto-biológica, que il11stro11 com ca
sos f lagrantes e típicos. e 8) à psi-
canálise. · 

A tarefa do cientista é assim, ape-
11a.1· tentar compreender o de.li11 -
q11e11te, sem o julgar e, disse ainda, 
co p_apel da criminologia no nosso 
século é f 11ndame11talme11te de pre
venção e profilaxia). 

Fez ainda uma referência final ao 
particular relevo que neste domínio 
possui a 4elinquência infantil e aos 
métodos aplicados na sua diminui
ção, e, terminando por colocar, em
bora sem o discutir, devido à mag
nitude, o problema do conflito entre 
a previsão cientifica e o problema 
do livre arbítrio, retomou o tema 
para concluir 1111ma brilhante sí11-
tese: •O crime é um destino, mas 
não é um destino irrutável1. 

J. M. 

ENTREVISTA 

CO·m rubens teixeira 

(Co11t. da pdg. 9) 

gunta. Para encenar? Teria que ser 
uma peça que me tocasse profunda
mente. Olhe, por exemplo, se eu· 
tivesse os predicados que lhe apon
tei há pouco escolhia o cCyrano 
de Bergerac1,' de que gosto muito. 
Gostava dessa empresa mais pela 
encenação do que pela d.4-ecção. 

FILOSOFIA DO TEATRO 

- Diderot escreveu que os acto
rcs não devem ter sensibilidade, mas 
só muita inteligência. Concorda? 

- Aqui está um problema com 
que lutei durante dois anos. Nós, os 
actores, ternos que nos vigiar em 
cena. Durante muito tempo usei so
mente a sensibilidade e não a inte· 
ligência, o qu~ é muito próprio do 
actor bi;asileiro. Repito, nós temos 
que nos crilicar, doseiir a sensibi·· 
!idade. De início eu quase me ma
tava: quando saía do palco, parecia 
vir duma luta; depois comecei a 
colocar em primeiro lugar a inteli
gência, com melhores resultados. 

- Shakespeare, tal CQmo Diderot, 
era arist.otélico ao conceber a Arte 
como imitação da Natureza (3.0 

acto, cena li do H'<lmlet). Concorda? 
Será o Teatro que copia a vida ou 
a vida que copia o Teatro? 

- O ar tista não imita nada, é 
sim um criador. Se h,á criação há 
Arte, se há imitação há fotografia, 
técnica. Mas até que ponto é que 
Didcrot quis significar a expressão 
imitação? Quando muito, podemos 
falar em criação de cada um, de 
cada artista, tendo por fundo a na
tureza. Arte é criação. 

Quanto à segunda pergunta con
sidero não ser de pôr a correlação 
apontada. Nós criamos um facto, 
uma situação da vida, mas cada 
um cria como vê, tal como acontece 
ao pintor. Se a sensibilidade é mui
ta; temos a obra de Arte. Assim é 
no Teatro, assim é na música, as
sim é na pintura. 

- Para que o p1íblico adquiro o 
/uíbito de ir ao teatro, serão mais 
importantes premissas de qrdem cul
tural ou eco116mica? 

- O problema a que se refere é 
mais económico do que cultural. 
O que eu desejo vir a fazer mais 
1arde é Teatro popular. O povo en
tende o Teatro, mas, muitas vezes, 
o dinheiro não lhe chega para ir 
la. O ideal é um Teatro popular 
protegido pelo governo. Gósto imen
so de trabalhar para um público de 
analfabetos, de lavradores; é um pú
blico que tem reacções, que comen
ta, que se manifesta, que grita como 
acho que deve acontecer a quem 
vive, a quem se entusiasma. O bur
guês, esse não, tem vergonha de se 
manifestar. 

Pela última vez, Rubens Teixeira 
sai, regressando poucos minutos de
pois. IÕ: visível a sua qualidade de 
bom conversador. Irrequieto, ora se 

senta, ora se levanta, precisa uma 
ideia com gestos de mão, brinca 
com o seu ocasse-tête• de longín
quo polícia da Chi na. 

- Quais os principais autores d{I 
problemática do nosso tempo? 

- P ara o Brasil , o que importa 
dé momento é o problema social. 
O público delira com peças que en
volvam questões sociais ou de sexo, 
o que não obsta a que o povo se 
mostre ultimamente mais esclarecido 
sob o prisma religioso. Depois desta 
fase que acontecerá? Talvez se volte 
ao romantismo, mas não há dúvipa 
de que o Teatro tem de seguir o 
momento. Abílio Pereira de Almeida 
escreveu muito sobre o jogo, inte
ressou, mas quando o problema dei
xou de existir , morreu o Abílio Pe
reira de Almeida que muitos cha
mavam 81'nial. «Gimba>, por exem
plo, foca um problema do momento, 
mas não ficará enterrado dentro de 
poucos anos? Claro que não é o 
caso dum Brecbt: os seus problemas 
têm uma dimensão universal que 
permite que não morra rapidamente. 

A tarefa estava no fi.m. Saltou a 
última questão: · 

- Qual a pergunta que nenhum 
jornalista lhe fez e a que gostarii1 
de 1er respondido? 

Rubens ri, embaraçado, e comen
ta: 

- Agora é que são elas. Mas, 
qualquer coisa a que eu respondesse 
que o ideal de cada país deveria 
se.r criar um Teatro popular. Creio 
bem que o Teatro foi feito para 
o povo e não para a burguesia. No 
Brasil, desde o estudante ao mais 
velho profissional de Teatro, se pre
tende o que afirmo. Este sooho le
vantará a cultura do povo. Procuro 
ajudar esta revolução e calcule até 
que, quando estou cansado do pro
f:íss i.onal.ismo, vou fazer largos pe
ríopos como amador. A época ·que 
rnals me sensibilizou na minha car
reira foi aquela em que actuei para 
analfabetos e crianças, que consti
tuem um público fabuloso. G.osto 
das pessoas autênticas. 

.Não esqueço o exemplo que vi 
em Montevideu. ~ espantoso pen· 
sar-se no que são as suas coopera· 
tivas de teatro! Já pensou o que é 
faz.er uma peça por mês, para ope
rários, nesses <\gtUpamentos de 5.000 
sócios? Eles pagam taxas mínimas, 
mas ·apesar disso, peça após peça, 
a obra vai surgindo. Meia casa des
tina-se aos ·sócios, ·outra meia ao 
pessoal de fábricas vizinhas, empre
gados de comércio, etc. Nem tudo 
sai logo perfeito, mas é melhor ir 
fazendo, procurando acertar.. . do 
que nada fazer. No fundo isto é 
Teatro popular. 

Agradecemos a Rubens as suas 
palavras. Calorosamente, convidou
-nos a voltar quando quiséssemos. 
Nas páginas dQ Quadrante, reno· 
vamos os nossos agradecimentos ao 
actor brasileiro. 
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NOTICTA 

N11111 abaixo assinado , apresemado 
tl Associação Académica da Facul
dade de Direito de Li.\·boa. a/gun.r 
:renflore.r pediam que fosse retirado 
da Exposição de Poe.fia llusfl'(ula, 
patente na •sala de conv.'vio• da:
<111ela Faculdade, 110 passado m ês 
de Março, um rwema da minlta tw
toria intitn/ado •PARA A H IST6-
R l A DE DEUS ... Os 111otivós invo
cndos, eram revelar o dito poema, 
falta de: Tespeito, dignidade. e qua· 
lidade literária. 

O poema foi retirado cpara evitar 
maiores males». Os restantes poemas 
do àutqr, bem como as respectivas 
il11stroções e uma colngem, foram 
retirados por S(iO própria delih.era
Çtio e .was próprias milos. 

COMENTÁRIO 

cToutes les opinions sont rcspec· 
tables. Bon. C'est vous qui lc dites. 
Moi je dis \e contraire. C'est mon 
opjnion. Respectcz· lá, doncio. 

Pré ver/ 

.. uma voz dentro das nuve.ns gtl· 
tando: •Deixem passar Deus, dei· 
Kcm passar Deus•. P:tssa Deus se
guido dos seus Anjos e dos seus 
Animais~. 

Mcírio Cesari11y de Vasco11celos 

Não interessa a ge11te discutir. 
Niio interessa a gente defender-se. 
Ntin interessu c1 gente invocar: 

GALILEU 
BAUDELAIRE 
FLAUBERT 
MODJGLTANf. 

Ntio interessa ft1lar llM direito.~ do 
Hnh1em . 

Apenas me i11teressá 111a11ife~111r 
que me desgo.~10111 estas coisas, que 
ainda acrmtecem e .~e repetem, por
que nós deixamos. 

l 111eressa 110 meio· disto constatar 
mais 11111 nrodesto acnntecime11tn da 
nossa U11ivê.rsidade q11e faz istn e 
aquilo e que, sohretudo, 11õo faz 
fiada. · 

D e111111cio ª· contradição espanto.ta 
destes senhores que falam em nome 
d1111s tantos, como se fossem •vigias 
de Deus• (Shakespeare), e que res
peitam., sim senhor, as opiniões ... 
deles. 

O que represe111am? 
Uma nova face d11111 Cristianismo 

Irritado? 
«Perdoai-nos Senhor, as nossas 

ofensas, 'Ossim como nós NÃO pe'r
tloamos aos nn.1-.ws inimigos•? 

d e pense que Dieu est mort• 
A. Miller/Sartre i11 •A.v jeiti· 

ceiras de Salém» 

,;Ümt~ .vQZ dentro das nuvens gri· 
!ando: •Não deixem passar Deus; 
não deixem passar Deus!• Não pas· 
sa Deu·s seguido dos seus Anjos e 
dos seus Animais•. 

Mário Cesariny de V asco11celn.t 

. António-Pedro Vasconcelor 

NOTA INICIAL 

Já que o senhor António Pedro 
Vasconeelos tomou o nosso pedido 
como inicio dum processo desti
nndo a ser dirirnido pelos leitores 
do QUADRANTE -e pa.ra tal 
apresentou a sna «contestação• 
- vimos e replicar •. 

1.0 - O senhor A. P. V. escanr 
de.U11ou-se com ·o nosso pedido de 
retirar da E~iiosição de Poesia 
Ilustrada o seu poema .:Pfirn a 
Histórin de Deus». 

~." - Como se clefendeu o senhor 
A. P. V.? . 

a) Apreciou os motivos por 
nós 11presenfados? 

Afirmou exprimir A. poesia re1'· 
peito e dignidade, possuh· qnali
dn.cies literá.ria.s? 

Não. 

b) Alegou algum ontro motivo 
qne invalidasse os fundamentos da 
no~sa atitude? 

Alegou. 

e) Qual? 
Ul\'l f'un da n1e11to qüe pode~ 

enunciar-se sintMicamente nest11..~· 

proposições : 

1.0 - •Todos os Homena têm 
direito a ter 11. sun. opinião•; 

2.0 _:•Todos os Homens têm o 
direito de eC1.-primil· a sua opinião»; 

3,0 - cT od.os os Homens têm o 
direito de exprimir a s1111 opini[o, 
i;ejn. de que maneirA. for•. 

d) Não eontestitmos as doas 
primeiras propo;;ições, antes. 1tS 

aplitudimos 

d) A terc.eira proposi9ão é 
1\hsolutamente i.nválida. 

Com efeito, ultrapassados d.eter
m ioados lin'lites, a forma de ex
pressllo assnme um carácter agres
sivo e injurioso que uão só não é 
pedido neeessâ.riamente pela ideia. 
que se pretende exprimir, como 
clesvi.rt.ua o possível valor fotrin
secn da afirmaçl\.o. 

Passa-se do juízo á illjú1·ia. 

CO.NCLUS.ÃO 

- Considerãndo que o senhor -
A. P. V. nito impug·non a invitli· 
dacle dos nossos m0tivoi;; 

- Considerando que o senhor 
A. P. V. adu~fü um novo funda
mento, que tentá:mos mostrar ni!-0 
ser válido, - ê de concluir qJJI} 
perm11necem de pé as rnzões que 
nos levaram a interpor a nossa 
petição. 

NOTA FINAL 

A pós a leitura do eseri to do 
senhor A. P. V. ficámos com al

gumas duvidas de interpretação. 

Como exemplo, apresenta mos 

est.l\S : 

1.0 - A quem se refe1·e o nos 

da l'rnRe «porque nôs deixamos»? 

2.0 - Qne contradição quer de· 

nunciar o senhor A. P. V.? 

Camilo M. de Olivtit'a 

Josi Vtra C. JaYdim 

Luis Bra.s Tei.wfra 

António Monsarn~ 

Carlos F. de Almeida 

José Bt·ito 
Mãrio Pina .Correia 

Rui C. Mache/J 

Victor W1 11gorovius 

António V. ' Brito 

JORNAL 

(Conl. da pág. 6) 

Mas a, Medi cina, a{JCSM de cer
ceada, transfi!gurada, cotista1ite
mente lida c<nn aquele 8-inal que 
todo o ser traz consigo, como 
sig·1iifica.ção e causa de movimen
to - a Dór. Val.énoia sempre ín
saturada da f6rrrmla esteroo-hu· 
?nana e que a.s hf.brida.s soluções 
moderna.s jamais poderãJ · equili
brar, é o sofrimento a pedra de 
toque duma human~ D·ívina 
e da E1icani.ação, que nenhuma 
erudição humana ccmsegi'e disse
car. O·ral, lidando os médicos, 
principa.lmente aqueles que se de· 
díoom à.s d/i8'/unçõe.~ pstquica.s, 
com este precioso sinal, é natu
ral, é necessário que a Medicina 
alcance, nas suas éli.tes, aquela 
Oultura sui gtmeris, re{lectid.a da. 
vi·véncia diária dos mais subtis 
e recônditos problemas do ho
mem, para que ess(t arte, que 
provêm do Deus do equilibrio, 
mantenha sempre a ligação har
moniosa das esrruturas intfimas 
do nosso ambiente com os altos 
sentidos de implicitamento me

tafisico. 
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EDITORIAL 

(C!ml. di1 Pdt. 1) 

relativas à problemática funda
mental da nossa época, para a 
esiruturação dum corpo de 
princípios que amanhã natural
mente decorra duma Universi
dade una e autónoma. 

Foi neste sentido que, desde 
início, se procurou orientar o 
nosso jornal. Parà a prossecu
ção deste object,i~·o . foram con
vidados a pronunciar-se sobre 
questões concretas - de ordem 
literária, filosófica ou associa
tiva- universitários da mais 
diversp. fcmriaçào. Procurou"se 
fomentar debates; procurou-se· 
estab_elecer polémicas sobre as 
nossas mais variadas e premen
tes exi~ências. Procurou-se. so
bretudo, lançar as bases para 
um diálogo construtivo que des
de já e no futuro fosse produ
zindo os seus frutos. 

Estas foram, grosso modo, as 
nossas aspirações. E se alguma 
misa de positivn se fez, pena 
foi, no entanto, que, por incom
preensão dun.f, por imperícia 
doutTos, por má-fé mesmo de 
al~uns, elas não hajam plena
m~nte resultado. A retracção 
inexplicável de certos sectores. 
a recusa de colaboração posi
tiva por parte de muitos. a cri-

• rica puramente passiva sem um 
consequente esforço construti'110 
de luta contra o que se qfirma 
ser mau, foram ntftudes oue de 
certo modo comprometer~m os 
nossos intentos. 

Bem ou mal. al(fuma coisa de 
positivo foi feil~. repetimos. 
Mas enquanto a obra não for 
de todos, ela será necessària
menre incomplfta. No final des
te primeiro ano. ·tendo em con
ta o pt1ssndo para olhar para 
o futuro. resta-nos fa7.er w>tos 
para que certos estados de espí
rito irracionais e nocivos saibam 
ceder perante o hom-senso e r1 

lealdade. Saibam ceder. abrir· 
-se e colaborar. 

QUADRA. H TE 

p utliceçio não periódico ' 

Dit·ector- J o s·é i e b r e de 
Freitas 

/ 

A dmjnislrador- Clara Slm6es 
Moita 

Editor - Vesco Correia 
Guedes 

R1áactores - António VIieia 
Joaq(lim Mestre 

PIUÇO AVUL' O - 2$0 0 
1 

Assinaturas ) 5 n.•• - losoo 
10 n.0 • - 20$ 00 

N . 0 e-MAI0 - 1 980 

14 

AINDA O LAICISMO DA UNIVERSIDADE 
(Conl. dn pág. 1) 

humano que dt\ origem a que se 
nílo possa afi rmar a verdade objec
tiva de uma ideia, tão só a convic
ção, mesmo sob a forma de certeza. 
d;i sua verdade objectiva•. O que 
isto exige é o respeito das opiniões 
de outrem e, no seu ponto limite, 
inibe qualquer formo de estrutura
ção social ou actividade coercitiva 
que negue a livre expansão de pen
samento de qualquer um. O que não 
impede, é evidente. que caóa qual 
tenha as suas ideias e os seus esque
mas, de cuja verdade está convicto 
e que os procure difundir. 

• 
Impedirá ou dificultará a criação 

de uma Universidade Católica ou. 
de um mopo mais geral, a «Conde
naçl'io da pluralidade em nome da 
unidade e da uniformização• que 
o valor do respeito pelas ideias de 
outrem seja vivido? Não o creio. 
Repare-se que aquilo a que o P. V. 
chama unidade ou uniformização 
não é mais, dentro do que defendi 
no meu artigo, do que substituiç.'io, 
digamos, da atomicidade ideológica 
por grandes grupos com um poi;ito 
dr: união - partirem de princípios 
culturais básicos comuns. Ora, não 
é tanto o encontrarmo-nos perante 
uma multidã.o :incoerente de· ideias 
que nos ajudará a respeitar o pensa
mento alheio. É antes o termos pe
rante nós sistemas sólidos, pois 
quanto mais estruturado se nos 
apresentar um sistema de pensamen
to mais digno ele respeito se afigu
rará. E isso só se consegui.rá aban
donando o neutralismo. 

• 
Quando. como defende o P. V., se 

nega à Igreja Católica que tenha a 
s ua Universidade porque não seres
peitariam aí o que ele entende que 
sejam os Umites entre teologia e 
ciência ou filosofia e porque ai no 
estudo religioso se partiria de dog
mas - a que ele nega valor - não 
estará ele, sim, a negar liberdade de 
pensamento aos católicos uma vez 
que estes entendem que os limites 
emre fé e ciência, e filosofia não são 
aqueles que ele afirma e uma vez 
que admi1em os dogmas? 

Quanto ao primeiro argumento, 
digamos ainda que quem conheça 
a teologia católica verá que a depên
dência da ciência em relação a ela 
não é tão sra.ode como isso. Doutro 
lado urna contradição entre uma 
opiniilo científica e um dado da reli 
gião coloca apenas a questão de 
qual das duas formas de coriheci
mento - ciência ou fé- é mais va
liosa. O católico responderá naru
ralmente - a fé. E não se vê por
que se possa atribuir tão grande 
valor - valor •dogmático.- - à 
ciência. Não nos tem n história mos
trado quantas vezes que aquilo que 
S.! considerava cientlficlmente abso
lutamente certo veio a ser contra
ditado por outras opiniões que pas
s~ ram, elas, a ter todo o vigor so
cial? E não nos e.squeçamos de que 
aqueles pontos em que pode surgir 
uma contradição entre uma opi11ião 
científica e a fé são precisamente os 
que, dum ponto de vista científico,. 
menos segurança oferecem por te
rem de ser fruto de ilações nem .là
gicamente demonstráveis nem · expe
rimentáveis. 

Repare-se, aliás, que muitas vezes 
as condenações cem nome da Bfblia 

ou da Suma Teológica• foram, em 
verdade, condenações em nome do 
conformismo científico que procura
ram uma pretensa justificação reli 
giosa para adquirirem um valor que 
não possuíam. 

No aspecto ·da relação da filoso
fia com a teologia não nos poderoos 
esquecer de que a teologia constitui 
uma parte da filosofia, mais parti
C\)larmente da metá.física, e a parte 
sistemàticamente superior .e que por 
isso toda a elaboraçã<;> filosófica a 
ela estará subordjnada. E isto tanto 
para o católico como para o adepto 
de qualquer outra reUgião corr.o 
para o ateu - que partirá precisa
mente da negação de Deus. 

Dizer-se que o problema religioso 
deve ser estudado de uma perspec
tiva lllstórico-crítica e não dogmá
tica é não se saber em que consiste 
o problema religioso. O problema 
religioso é o problema das relações 
do homem com Deus e n solução 
que se lhe der. é óbvio, nilo pode 
depender do comportamento que os 
homens tenham tomado. Sem dú
vida que a história das religiões tem 
interesse como toda a história; mas 
de modo algum resolve o problema 
reUgioso. E por ísso mesmo não 
pode comprometer o valor de uma 
religião, a distância que vai da con· 
duta d os que se dizem adepto~ àqui
lo que ela exigiria. 

• 
Diz-se que S. S. Pio IX negava 

o liberdade de pensamento - e dis
se-se isso sem uma única referência, 
o que é grave. Particularmente, 
porém; teve o P . V. a amabilidade 
de me infonnar que essa negação 
se encontrava no •Syllabus•. Pro
curei ·e encontrei um passo que creio 
ser aquele em que se lunda a asser
ção do P. V. Considera aí Sua San
tidade errada a seguinte afirmação: 
•Visto que uma eoisa é o filósofo 
e outra a filosofia, aquele pode e 
çleve submeter-se à autoridade que 
julgar verdadetra: mas a filosofia 
não. pode nem deve submeter-se a 
nenhuma autoridade• . 

Uma vez conhecidas as relações 
entre teologia e filosofia , é bem Cá
cil de compreender tal posição de 
Sua Santidade. Se a teologia é o 
aspecto sistemàticamente superior da 
filosofia e se, na doutrina católica, 
a teologia tem por base o dogma, 
que é definido pela Igreja, a cons
trução filosófica católica · terá de se 
subordinar ao dogma e portanto à 
autoridade eclesial. Não se nega a 
liberdade de se pensar de forma di
.ferente. Nega-se que se seja cató
lico quando assi.m se pense. E. por
tanto, dum ponto çlc vista católico. 
a afirmação é errada. 

• 
Dizia-nos por último o P. V. que 

er:i contraditório o afirmar eu que 
- cuma das razões do aparecimen
to do laicismo universitário foi o 
desejo do Estado de controlar ideo
logicamente a Universidade. O não 
neutralismo da Universidade implica 
a autonomia cultural e torna isso· 
impossível-. E era contraditório por
que •se o neutralismo universitário 
consiste na ausência de definição 
estrutural de uma orientação cul
tural, ele significa a admissão da 
he!er,ogeneidadC de tendências ideo
lógicas e exclui o contrõlo esta
dual>. 

Sem dúvida q ue a Universidade 
néutra. enquanto o for absoluta
mente, não permitirá e.~se contrõle. 

Simplesmente, a Universidade neu
tra terá de ser uma universidade do 
Êstado e. por isso, a sua absoluta 
neutralidade, de facto, nunca estará 
totalmente garantida. Será então fá
cil ao Estado, embora sem ·estabe
lecer princípios cullurais básicos 
uniformes, exercer infl uência pelo 
menos em matéria política. Por isso. 
o desejo !:lo Esto.do de controlar a 
Universidade - foi uma das razões 
históricas do aparecimento do neu
tralismo e é. a inda hoje. uma das 
razões da sua manutenção, na me
dida em que se mantém, excepto. 
é evidente, naqueles casos em que 
o Estado possui uma ideologia que 
envolve princípios culturais básicos 
t: uniformes, pois então preferJrá na
turalmente uma- Universidade domi
nada por esses mesmos princípios. 

• 
Um último ponto que o P. V. nao 

focou mas que pode levantar mnl
·entendidos - a existência de prin
cípios culturais básicos uniformes 
não significa passividade na Uni
versidade. Sob eles e<1 bc uma tal 
infinidade de possibilidades que a 
criação humana nunca se poderá 
esgotar. Não quer isto, porém, dizer 
que assim se vá destruir aquela coe
rência a que tanto valor dei para 
condenar o neutralismo. A coerên
cia total de sistema de pensamento 
tem de ser pessoal porque em cada · 
pensamento, mais ou menos, tem de 
haver sempre .elemeoJos. pessoais. 
O que há que procurar é que, sem 
negar a pessoalidade de pensamento, 
se procure facilitar a sua coerência. 
Era exactamente o que eu queria 
significar n·o meu referido artigo 
quando dizia: .Já se distinguiu cul
tura e civilização considerando-se 
civilização os dados objectivos re
sultantes da actividade do homem 
e cultura o. espírito, a íllrQa dessa 
civilização. A Unive.rsidade tem de 
actuar sobre os seus membros apre
sentando-lhes civilização e conse
guindo que eles passem dessa civi
lização à cultura que lhes está na 
base e depois que voltem activa-' 
mente à civilização•. 

O direito da Igreja a ter a sua 
Universidade não só não é neg1tdo 
pela liberdade de pensamento -
uma vez que a sua e~colha é livre 
e se faz pela aceitação daqueles 
princípios básicos que a sustentam 
-como é sua condição. O direito 
dos càtólieos a serem católicos e a 
como católicos pensarem implica o 
direito a serem educados catàlica· 
mente porque isso é condição de 
um mais profundo pensamento ca'
tólico. 

• 
No fundo, e como bem se vê, 

sob o pretexto do problema do neu
lralismo e l;i.icismo ela Universidade, 
foi um a taque à Doutrina católica 
e. o qtte é grave. sob a forma, em 
ú:tima análise, de um ataque ao 
próprio direito a ser-se católico, o 
que o P. V. fez. 

•O mundo -escreve. ainda Ber
trand Russel, es~e pr:ofessor de pa
g(lnismo, o gra·nde hereje do pensa
mento ocidental contemporâneo -
o mu ndo precisa de corações e espí
ritos abertos, e não é de sistemas 
rígidos, velhos ou novos, que eles 
podem sair» - des te modo terminou 
ó P. V. o seu artigo. 

Terminarei o meu· dizendo que 
•O mundo precisa de corações e es
píritos a bertos>. tão abertos que 
admitam mesmo que ~ seja cató
lico. 



" 
UM COLOQUIO 

sobre 
a 1 ojamento 

em Paris 

A União Nacional dos Estudantes 
de França (UNEFJ, e a Mutuei/e 
Nationale des 't1ttdiarits de France 
(MNEF) organizam, na sede da 
l.inesco. em Paris, de 14 a 17 de 
A-bril, ''m colóquio internacional de 
estudafl(es sobre o alojarnento , para 
o qual foram convidados todos 1JS 

organismos nacionais representativos 
de estud<antes. À luz. das experiências 
or delegados estudarão os aspectos 
psicológicos e técnicos do alojamento 
de estudantes. À lur. das experiências 
reia/ir.adas em cada país verão quais 
a; fórmulas de habitação mais pro
picias para um melhor desenvolvi
inelllo intelectual e humano dos estu
dantes, tendo em devida conta a 
evolução dá técnica. das formas de 
vida e dos métodos de ensino. 

O alojame11to, ou melhor, a habi
tação. continua sendo um factor 
essencial na vida de cada um e em 
relações aos estudantes, mais evi
dente se torna esta verdade, espe
cialmente durante aquele perlodo 
que decorre entre a i11fáncia e a vida 
profissional, em que o estl{dante 
}1eq11entemerúe se separa do seu 
meio familiar se(n estar ainda pro· 
priamente integrado na vida profis
sional. A habitação toma-se nessa 
altura um elemento importante que 
assegurará ao estudante a transição 
normdl do primeiro para o último 
desses estádios, oferecendo um com· 
plemento indispensável ao ensino. 

Constitui preocupação importante 
d<.. numerosas uniões nacionais de 
estuda111es as soluções a dar ao pro
blema da habitação deles. Um con
f,.onto das exper./éncias e pesqui
sas feitas por uns e outros nesse 
campo permitirá certamente que se 
veja melhor a solução do problema. 

Como poderá a habitação ajudar 
os estudantes na obtenção de bom . 
resultados académicos: e ajudar a 
szia prepal'ação para a vida f11tL1ra, 
quer familiar quer profissional? 

Será conve11ie111e afastai' o · esru
tlcmte do ~esto da população 011 

te,.â mais utilidat!e inteará-lo o mais 
posslvel nessa população? Qual o 
papel desempenhado pela localiza
ção e arranjo dd habitação? 

t o co11junto destes prohle1rras 
que: os delegados das organir.açõe.~ 
representativas de estudantes. acom-

- panhados de iécnicos de urbanismo, 
arquitectura, psicologia, e sociologia 
discutirão na Unesco. durante o 
colóquio. Os estudantes de arquitec
JUra de Paris apresentarão, pela 
mesma alwra, uma exposição sobre 
a .,habitação do estudante. 

Uin livre branco sobre o a/oja
mellt~ de estudantes no mundo será 
publicado em seguida a este en
contro. 

( Co11t. da pag. 8) 

de. e;derior. Assim, quando em 1958, 
quis levar à cena • Ã espera de Go
dot» de Samuel Becket, numa época 
em que ainda quase nem se falava 
em tal, o que representaria para 
nós um orgulho incaiculável. a Co
missão de Censura, u.o;ando de um 

critério que mais tarde modificou, 
não autorizou a representação, nu· 
ma altura em que tudo estava já 
preparado e os ensaios a meio. Ape· 
sar da rudez;i. do golpe, tentou-se 
ainda levar uma peça de grande re· 
percussão pela fulcralidade do tema 
-· o destino das modernas gerações 
em face da inevitabilidáde duma 
guerra ou outra qualquer catástrofe 
universal - do jovem dramaturgo 
espanhol Alfonso Sastre: •Patrulha 
para a mortei . Não autorizado pe!a 
Censura. 

Este ano, porém, não foi orna 
apenas, mas duas as peças levadas 
O(• A B c. •AS três personagens• 
de José Régio e a antipeça •A Can
tora careca>. de Eugene Ionesco. 

De notar, também, o facto de mais 
uma vez, terem sido os .clássicos. 
o~ .veteranos-, a impulsionarem o 
Grupo (lá estavam o Mafaquias, o 
Matias, o Midôes, o Cabrita, o Jar
dim, o Milbeirão, a · Maria do 
Vale, etc.). É-·certo que houve gente 
nova, muita mesi;no (embora alguma 
tenha ficado pelo caminho), mas a 
grande força não foi a deles. É pre
ciso que gente nova venha preencher 
o ·lugar dos antigos, é preciso que 
garanta a continuidade duma insti
tuição cujo nLvel é único no nosso 
país. Para tal não são necessários 
apenas actores-esses há-os e de 
grandes recursos - mas de técnicos, 
alguém que não queira apenas cbo
tar figura•• no palco e que saiba, 
modesta e eficientemente ficar nos 
bastidores. Jsso evitará despesas e 
garantirá um surto mais nítido de 
interesse. 

Outra tarefa a levar a cabo, -
e.ssa, porém, verdadeiramente homé
rica! - é captar a simpatia e a coo
peração das famílias das colegas in
teressadas. É preciso que a mamã 
e o papá da menina se convençam 
do caráct.er lúdico, cultural e cons
trutivo da activídade que ela será 
chamada a realizar. Só quem conhe
ça o fenómeno de perto é que pode 
avaliar do burlesco, do anedótico, 
do trágico-cómic-0 'que suscitam os 
pruridos, às susdeptibilidades, os me
tlo:z.inhos, as cócegas morais das 
consciências paternas. É urgente que 
se acabe com isso, até porque, afi
nal de contas, o Grt,!P<? Cénico não 
é um antro de maladragem, segundo 
suponho ... 

Mas para ailém destes e muitos ou
tros problemas que ser.ia útil e opor
tuno levantar, mas deixaremos para 
outra ocasião, fica-nos a indelével 
afirmação ~ noite de 30. Perante 
uma plateia _repleta, de predomínio 
universitário, onde não faltavam os 
fervorosos núcleos de familiares dos 
actores, com a falta de comparência 
de grande número de professores, e 

Teatro 
na f acuidade de direito 

com a comparência de outros que 
muito nos. lisonjeou - do Dr. Dias 
Marques cuja presença nesta coisas, 
a'üás, sempre se verifica, do Dr. Es
pinosa, do Prof. Vieira de .Almeida, 
do nosso sempre entusiasta Dr. Jor
ge: da Conceição, e outros que agora 
nos não recordamos - , perante os 
críticos da Imprensa e da Rádio, 
iniciou-se o espi:ctáculo. 

Apesar das poucas possibilidades 
que 1Três Máscaras• fornecia, ape
sar de certa monotonia, de certa dis
cursividade cantiteatrab inerentes ao 
texto, a peça saiu como podia ter 
saído. Maria do Yale, muito à von
tade, com uma voz nítida, (embora 
um pouco recitativa, às vezes), fe:z. 
uma Colombina muito agradável. Mi
dões, de quem se exigiam os maio
reli dotes de actor, conseguiu dar um 
Pierrot amoroso, sensível, pecando 
em cert~s passagens ao tentar o_ dra· · 
mático, que saía .melodiamãtico e 
um pouco fora da tonalid.ade que 
corria. Pedro Cabrita fez um Me
fistófeles de recorte acertado, sem 
exageros, colocando-se muito bem, 
mas pecando, segundo nos parece, 
por uma interpretação um pouco 
pesada, com ausência de certo dia
bolismo, de certa maldade, de certo 
cinismo de casquinada, numa paila· 
vra, de certo cmefistofelismo• que 
se exigia. Isso, porém, depende em 

tério que se adopte. da interpretação 
pessoal do texto e da obra, e a de 
Pedro Cabrita é absolutamente de
fensável. A:z.inham Abelbo foi o bo-. 
mem da encenação e da direêção 
nrlistica que realizou, consciente da 
relatividade dos meios d~ que dis
punha, com a honestidade e a cor
recção que se lhe conhecem. 

•A Cantora Careca• foi o grande 
momento da noite. É inútil e fas· 
tidioso fazer o wl dos lugares co
muns sobre esta famosíssima peça. 

Toda a gente anda a dizer o mesmo 
desde o principio, e se não fora 
muito dos recursos pessoais, do cri
certo gosto pelo bombástico e o pa
rado:xal no próprio Ionesco, boce
jaríamos de monotonia. 

A revelação está, porém, nos acto
res. Orientada por Malaquias de Le
mos que foi o encenador e o vfaz
·tudo1, com o nível e a competê.n
cia que a sua experiência já lhe pro
porcionam, a peça decorreu num 
ritmo que garantiu a expectativa e o 
<}grado total do público. 

Helena Roberto e Rebelo de Car
va_lhó, deram-nos um autêntico casal 
~inglês• , ela muito tranquila, mu.ito 
~dona da sua casa>, com uma actua
ção duma sobriedade de actriz ma
dura, ele, um Mr. Smith com uma 
boa voz, uma naturalidade e uma 
sificiência verdadeiramente impecá
v.eis. No mesmo nível estivetam Ma
IHia Viegas e Vasconcelos Viana o·o 
casal Martin. Salie.ntlssima desde o 
incio se tornou a actuação de Vas
concelos Viana que nã-0 hesitamos em 
considerar um actor de nível profis
sional, pelo recorte da personagem, 
pelo jogo fisionómico constante, pela 
atenção e a integração no papel, que 
foram verdadeiramente excepcionais. 
Marília Viegas favorecida pela sua 
boa presença e uma linda vo:z. soube 
dar ao seu papel o nível, difícil de 
conseguir, o que Vasconcelos Viana 
exigia em contrapanida. 
Quatro verdadeiros actores se nos 
revelaram, que muito mais nos pro
metem ainda, dado que esta foi a 
primeira actuação em que participa
ram. Mais uma vez afirmamos, e este 
espectáculo ve.io demon.strá-lo à evi
dência, que não é de actores que nós 
precisamos, mas sim de técnicos e 
mesmo, de burocratas. 

Gabriela Madeira deu-nos uma 
criada milito certa, em particular na 
cena do «penico•. O comandante 
dos bombeiros - Plácido Barbosa -
pecou por exagero e certo cómico 
fácil que chocaram com o ritmo do
minante e a finura da representação. 

De qualquer modo, um espectá
culo que só enaltece Malaquias de 
Lemos e os seus colaboradores, um 
espectáculo que revela as grandes 
disponibilidades dos actores, um es
pectáculo que demonstra aos indi
ferentes e aos descrentes, a pujança 

de• Grupo Cénico, e mais do que 
isso, a vJtalidade da nossa Associa
ção Académica. De sublinhar ainda, 
o gesto simpático e a todos os títu
los meritório dos mais desassom· 
brados elogios e agradecimentos. 
peto espírito de compreensão e pelo 
conhecimento atento das nossas as· 
pirações e das nossas necessidades 
que demonstra-, que a Fundação 
Calouste Gulbenkian teve ao com
prometer-se a ajudar o financia
mento desta jornada. 
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vasco pulido valente: 

do desencanto ... 
«A impostura e o desporto da 

verificação, a lei do vale-tudo no 
campo das letras,· faz.em com que 
tenham êxito estrondoso autores que 
personificam o pitoresco de um es· 
tado de alma e que tomam como 
confissões autênticas os seus desa
pontamentos amorosos ou conflitos 
cívicos . ., diz Augustina Bessa Luís, 
no prefácio a .-Ternos guerreiros•. 
B, no que é hoje o panorama literá
rio português, convém que se (!is· 
tinga, com uma certa imparciali
dade. aqueles a quem quadra este 
dito e os outros ou, ainda melhor, 
o tipo de literatura a que se refere a 
autora dos «Incuráveis» . 

O romance e a novela portugue· 
ses vivem no equívoco da desenvol
tura, desprendimento alardeado por 
dezenas de livros, com uma ma· 
levolência triste e desencatada. A 
herança fràncesa, como sempre, foi 
aproveitada e, quase sempre, mal 
compreendida, para, depois, ser 
~ransposta à manei.ra americana. 
A frase curta e pretendidamente 
~eca e jornalística (de Hemingw~y e 
Cáldwell) invadiu o mercado, de 
mi~tura com o nunca posto de parte 
lirismo nacional, na aparência do
minado, na verdade, dominador. 

José Cardoso Pires, no •Anjo 
Ancorado»: «A mocidade de 45 
tinha o romantismo das certezas. 
Encontrava-se na· grande volta da 
História e a História' havia de ser 
dela. A que veio a seguir já não. 
Considera-se traída pelo passado e 
.pelo futuro prometido. Tem o rea
lismo da dúvida: assiste e interro· 
ga·se., Eite romance, espécie de 
Bíblia portuguesa do desencanto é 
o primeiro exemplo que vou tomar. 
Nele se confyontam duas gerações, 
n de 45 ou das certezas e a seguinte, 
a das dúvidas. Procedendo por or· 
dem, a primeira característica a 
notar é linguagem int.ercortada, pe
quenas frases, directamente nascidas 
na de Hemingway, uma adjectiva
ção pobre e pouco reveladora, por 
um ládo; por outro, apesar da tro· 
ça, que no próprio livro, se faz do 
fácil lirismo de palavras, a delirante 
intromissão do descritivo, da cha-

mada peça de virtuosismo, em todás 
as partes da caçada submarina e 
apontamentos ambientais. As per· 
sonagens, mais definidas do que cóa
das e reveladas, são abordadas por 
fora, com pequenas observações 
que, a cada passo, descobrem um 
pouco mais duma superfcie que às 
primeiras páginas se adivinhou in· 
teira. Exemplificando: rDiário aos 
quinze, poesia aos vinte>, cAchou 
isto bonito, próprio de wn poema 
( ... ). E pôs-se a alinhavar frases ao 
acaso: •Cala-te vento, Cala-te pás· 
saro•. Guida tinha o gosto de se 
ouvir a sós•. Assim e, por força do 
processo, além de uma estrutura 
artificial; de características empre's· 
tadas, as figuras (mesmo as popula
res) não têm inteire.za e profundi· 
dade psicológica, não têm vivência, 
bonecos apenas, piões de uma brin
cadeira, de que já se sabem as re· 
gras e os resultados. 

O' desen~nto é um qualquer sen· 
timento de superfície que defende 
os personagens do ap.rofundamentó 
psicológico, os define e os explica, 
sem sequer se procurar penetrar 
através dessa camada definidora e 
defensiva e neles achar uma ver· 
dade e um comportamento humanos. 

Enfermando de todos os defeitos, 
apontados a Cardoso Pires, com a 
agravante de certa desorientação 
formal', de que o primeiro não sofre, 
e de um menos puro e literària
ment.e educado gosto, Maria Judite 
de Carvalho (Tanta gente, Maria
na) só. não desaba nó romance 
folhetim, graças a uma maior elabo· 
ração intelectual da retórica do 
lugar-comum de que se serve. E, 
neste segundo exemplo, chegou a 
altura de apontjl.r outro dos defeitos 
que invadiraiµ a mais jovem litera
tura (como já tinha acontecido com 
a precedente), falo do corpo de ima
gens e de frases, instrumento de pen· 
sar, que todos usam, e que resulta 
numa linguagem desvirtuada e vul
gar. Perante a dificuldade de pensar 
de novo, perante o esforço de cons
truir, de. novo, o mundo com uma 
visão recém·nas'cida e intacta, limpa 
e não intelectualizada, cai-se na sim· 

o infante d. henrique 
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Em seu trono entre o brilho das esfera.~. 

Com seu manto de lloite e solidão, 

Tem aos pés o mar novo e as mortas eras 

O ún~co imperador que tem, deveras, 

O <?lobo mundo em sua mão. 

Fernando Pessoa 

plicidade, tanto de efabulação como 
de fraseologia, da banalidade gasta 
e prostituída, que centenas de vezes 
nos passou pelos olhos, na poesia 
de comoção pronta e palavras so
.nantes, que, por já se terem apreo· 
dido de cor, o.correm · mais .depressa, 
Exemplificando: (página escolhida 
ao acaso - 11): •É a esperança a 
subsistir apesar de tudo, a gritar-me 
que não é possível.>, •Sinto-me só, 
mais do que nunca, ainda que sem
pre o tivesse estado. Sempre.1, cNão 
sei qual foi o caminho que me con
duziu às lágrimas, tudo vai tão 

· longe, perdido na fita branca do 
passado.• 

B, outra vez, o desen~anto, o des
prendimento justificam (aqui tempe
rados com um certo gosto ingénuo 
pelo espectacular) a falta de huma· 
nidadc e das figuras, pretextos ape· 
nas, para que se manifeste uma 
amargura (que sente composta), um 
cinismo desenvolto, falso e teatral. 

Um pouco diferent~, Urbano Ta· 
vares RodrigueS sob um estilo que 
explora as redúndâncias e o valor 
sónico das palavras por eles mesmos 
e que, por tal, é pouco técnico e 
incisivo, palavroso e excessivo, e5· 

conde a ·mesma pobreza temática. 
a mesma incapacidade para criar 
homens e mulheres que o sejam, e 
perde-se numa tipologia banal e. 
apesar de simbólica, in·característica. 

E se, a par do que se sabe, por 
dito e redito, sobre desenraiza
mento, frustração, desencanto, ma· 
nifesta esporàdicamente preocupa· 
Ções de justiça social e política e 
levanta uma muito convencional 
bandeira de esperança e insubmis· 
são, essas atitudes sofrem do mesmo 
convencionalismo, da mesma bara· 
teza de pose que dá sua obra (já 
extensa), quase que só deixam a lin
guagem, iocontestàvelinente rica e 
maleável, mas retórica e insuficiente, 
a lém de que desliza, com frequência 
também, para lugares-comuns a que 
o ouvido já está afeito. 

atando Agustina Bersa Luís: 
• ... consentem em copiar (velhos) 
(o entre parêotçsis é meu) modelos e 
em servir-se duma linguagem can· 
sada; os autores irresponsáveis e 
limitados de génio simulam uma au
dácia estandardizada e surpreendem 
as sociedades com as suas ingénua• 
mercadorias.• 

• • • à redescoberta 
Partindo de uma pose, que explo· 

raro depois, com mais ou menos 
convicção I! sinceridade, os desen· 
cantados, os que faz.em do pi
toresco de um estado de alma a sua 
razão e autenticidade nunca conse· 
guem (ou até agora não o consegui· 
ram), pelo aprofundamento das Q· 

zões pessoais, alargar o campo de 
visão e nele descobrir mais do que 
os sentimentos estereotipados de que 
pa.rtiram e que, portanto, se vão 
repetindo e remastigando. Neles a 
evolução não tem possibilidades de 
se dar, a não ser para outras posi:s. 
Porém, desde que se tenha' chegado 
a tlJ)1a certa profu.os)idade, a co.o· 
textura psicológica das personagens, 
por demasiado rica, não permite a 
circunscrição a determinado número 
de ideias preconcebidas, extravaza 
e cria qualquer coisa de verdadeiro 
e pessoal. É o caso de Fernanda 
Bot~lho. 

Embora não fechemos os olhos 
aos defeitos de técnica literária de 
que os seus livros não estão isentos, 
esses erros formais são, contudo, 
muito menos imperdoávei.s e impor· 
tantes, porque: em primeiro lugai:, 
a sua gravidade é menor, em se· 
gundo lugar, não impedem, em abso
luto, que o romance se d.esenvolva, 
rem quebras, e os personagens ga
nhem a per.feita humanidade das 
grandes criações romanescas. 

E se o aÃoguio Raso• e o «Ca
lendário privado> denotam uma 
grande amargura, um profundo 
desencanto, eles nunca partem de 
poses e, em certos casos, não são 
definitivos. As criaturas vivem, cir
culam, debatem-se e procuram. Cada 
um achará ou não a sua solução 

própria, mas o que interessa aqu.i, 
e foi meramente ·circunstancial ou 
inexistente nos anteriores, é a indi
vidualidade de cada figura, a a.ua 
realidade e a sua vida. 

No entanto, alargando o hori
zonte, a angústia e o desprendi
mento ultrapassam-se, isso é inevi
tável, e surge então a verdade hu· 
mana redescoberta, o segundo nas
cimento do homem, que, na •Gata 
e a Fábulaa, sem pretensões teori
zantes, Fernanda Botelho explica e 
observa. «A questão está em cada 
um encontrar a sua solução, redes· 
cqbrindo a sua verdad~. É pegar ou 
l,argar... mas, por favor, descobre
•tc e procura o .que queres.• 

Liberto dos esquemas de pensar, 
das baoalidádcs profundas, da ca
deia de sentimentos estandardiza
zados, o escritor terá então essa 
visão d~ que falava Gide: cAhl re
faire à mes yeux une vision neuvc, 
les laver de la salissure des livres .... > 

'.•Que ta vision soít à chaque instant
nouvelle.» 

Do esgotamento passa·s~ pois à 
investigação do mundo que mudou, 
porque os olhos mudaram. cNão 
sei se podes imaginar o prazer de 
alguém que, por sj mesmo, re· 
-descobre as pessoas, as coisas, a 
vida e Deus» diz Afonso, cm ~A 
Gata e a Fábula.» 

Na verdade muitos não podem 
transcender aquilo que lhe estava 
mais próximo e lhe era mais fácil 
e, de pura incapacida.de, ficaram 
virando e revirando problema.s fal
sos, afastados da vida e das criatu
ras, que tudo redimem. 
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