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A Escola Superior
de Comunicação
Social é, a partir
de agora, parceira
académica do Grupo Avid, um dos líderes mundiais do
audiovisual digital.
O histórico acordo,
de forte componente tecnológica,
entrou já em vigor.

5
6

Parar Para Pensar
Amanhã Será Notícia
ESCS parceira da Avid

8

Ronda das Escolas
Revolução tranquila no IPL

14

28
34

28

Ficha Técnica

L. M. Vicente Ferreira

22

A Directora da Escola Superior de Música de
Lisboa, Cremilde Rosado Fernandes, manifesta
a sua grande esperança nas potencialidades
do futuro edifício da escola, em construção no
campus de Benfica. Em entrevista à Politecnia
a docente, que é também uma das melhores
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ESTATUTO EDITORIAL

1.

A revista Politecnia é uma publicação trimestral, editada pelo
Instituto Politécnico de Lisboa, que assegura e disponibiliza
informação de referência sobre a vida do IPL e a actividade das
oito escolas que o integram;

2.

A Politecnia respeita a Constituição da República e as leis que se
enquadram nos direitos, obrigações e deveres da Imprensa, tendo
em conta o Código Deontológico dos jornalistas. E compromete-se
a respeitar os direitos e deveres inerentes à liberdade de expressão
e ao direito a ser informado, observados que sejam os princípios
consignados neste Estatuto Editorial;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A Politecnia rege-se por critérios de rigor e honestidade, sem
dependências de ordem ideológica, política ou económica, no
respeito integral pelos Estatutos e a Lei Orgânica do IPL;
A Politecnia elege como público de referência as instituições
(económicas, políticas e sociais) da sociedade civil e o corpo
docente das oito escolas do IPL, e os alunos, pais e educadores
em geral;
A Politecnia quer contribuir para a unidade do IPL e a afirmação
da sua cultura própria, em prol do desenvolvimento em Portugal
de um Ensino Superior de qualidade, apostado na qualificação
profissional dos alunos;
A Politecnia diferencia os artigos de conteúdo opinativo dos artigos
informativos e reserva-se o direito de interpretar e comentar, nos
seus espaços de opinião, os factos e acontecimentos de âmbito
educativo que se relacionem com a sua actividade;
A Politecnia está aberta à colaboração de todos os docentes do
Instituto Politécnico de Lisboa que tenham contributos, no domínio
da Educação, importantes que queiram partilhar;
A Direcção da Politecnia reserva-se o direito de não publicar a
colaboração não solicitada, que considere não ter a qualidade
pretendida;
A responsabilidade dos textos publicados é inteiramente assumida
pelos seus autores;
A Politecnia participa no debate dos grandes temas da actualidade
educativa, relacionados com o Ensino Superior, tendo em vista a
discussão de questões de interesse para o IPL e a troca de ideias
entre aqueles que se preocupam e dedicam ao seu desenvolvimento
e prestígio.
A POLITECNIA errou:

Na edição nº12 da Politecnia, relativa a Junho
de 2006, na rúbrica
“Profissão”, (pág. 46),
foi cometido um erro
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que carece de rectificação. O equipamento que
mede o nível de radiação num determinado
ambiente surge desig-

nado como decímetro, e
não como dosímetro, o
seu verdadeiro nome.
Pelo erro involuntário pedimos desculpa.
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AS INSTITUIÇÕES do Ensino Superior foram recentemente confrontadas com um corte orçamental, para o ano de 2007, que no
caso do Ensino Politécnico, atingiu o valor médio de 6,1%.
Não discordando de uma política orçamental que tem como
imperativo nacional o reequilíbrio
das finanças públicas, e entendendo também que esse esforço
deve ser partilhado por todos, não
conseguimos, contudo, perceber
o corte orçamental no Ensino Politécnico, por três razões fundamentais:
i - A prestação de contas das
instituições de ensino superior, analisadas e fiscalizadas pelo Tribunal
de Contas, mostraram, ao longo
dos últimos anos, exercícios de gestão dos recursos financeiros disponibilizados de grande equilíbrio e de
enorme responsabilidade.
ii - O Ensino Politécnico verificou
este ano, ao contrário do que seria
previsível, um acréscimo de alunos
que, segundo os dados do Ministério,
teve um crescimento médio de 15%.
Situação que na maioria dos casos,
como aconteceu no IPL em termos
globais, reforçou a continuidade da
não existência de excedentes, quer
de professores quer de funcionários.
iii – O valor do Orçamento de
Estado atribuído ao Ministério da
Ciência da Tecnologia e do Ensino
Superior foi o único, segundo o que
foi veiculado pela Comunicação Social, a ter acréscimo no valor global
da dotação orçamental para 2007.
Estas razões contrariam qualquer justificação plausível para o
decréscimo orçamental aplicado às
instituições politécnicas no seu todo.
A situação é tanto mais grave,
porquanto para o Instituto Politécnico de Lisboa o orçamento de Estado
disponível para 2007, e distribuído
pelas unidades orgânicas, não suporta, na maioria dos casos, as remunerações certas e permanentes
dos seus docentes e funcionários.
Por outro lado acrescem, às
despesas com remunerações, ouPolitecnia Outubro/2006

foto de Sofia Gomes

O perigo do estrangulamento financeiro

L. M. Vicente Ferreira

O risco que corremos, com esta
política de corte orçamental
para o Ensino Superior, é
o risco, já há algum tempo
anunciado, do Ensino Superior
Português vir a ser apenas um
ensino de 1º ciclo no espaço
europeu
tras despesas que são encargos
fixos das instituições como, por
exemplo, gastos com ADSE, água,
electricidade, conservação de edifícios, contratos de limpeza, segurança, software entre outros que, a
nosso ver, deveriam ser maioritariamente suportadas pelo OE, uma
vez que representam custos operacionais vitais, sem os quais as unidades orgânicas não podem funcionar. O orçamento privativo das
instituições, basicamente proveniente do pagamento de propinas,
cujo valor, só por si, não suporta,
em muitos casos, os custos operacionais das instituições, devem ser
orientados prioritariamente para
investimentos que promovam um
Ensino Superior de Qualidade.
De facto, o reinvestimento em
equipamentos de laboratórios, formação de docentes, reforço do
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acervo bibliográfico, entre outros,
será crucial para promover um ensino de qualidade capaz de enfrentar
o grande desafio europeu colocado
às instituições nacionais pelo próprio Processo de Bolonha.
O que se constata é que as instituições vão, assim, ficar depauperadas em 2007, e sem os recursos financeiros que estavam a ser
o suporte para manter um ensino
superior capaz de se afirmar e valorizar no espaço europeu. O risco
que corremos, com esta política
de corte orçamental para o Ensino Superior, é o risco, já há algum
tempo anunciado, do Ensino Superior Português vir a ser apenas
um ensino de 1º ciclo no espaço
europeu.
A proposta de Lei Orçamental,
apresentada pelo Governo para
discussão e aprovação no Parlamento, prevê o agravamento da situação descrita anteriormente para
o orçamento de 2007, porque sobre o montante das remunerações
certas e permanentes pretende-se
fazer incidir uma contribuição de
7,5% para a Caixa Geral de Aposentações por parte das instituições do Ensino Superior.
De notar que esta carga de
7,5% a incidir sobre as remunerações será agravada por via indirecta, uma vez que o OE já não
cobre a totalidade dos salários.
Assim, o corte orçamental previsível para 2007 do Ensino Superior será superior à soma de 7,5%
mais os 6,1% que incide sobre o
orçamento de Estado.
A verificar-se mais este corte,
teremos, a curto prazo, a destruição do Ensino Superior por completo estrangulamento financeiro
das instituições, uma política que
para o Ensino Politécnico não faz
sentido nem tem razão de ser,
pelas razões que expusemos, e é
de sentido inverso àquele que se
aconselharia no momento em que
grande parte das instituições portuguesas iniciam a sua adequação
ao Processo de Bolonha.
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Amanhã será notícia

Escola de Comunicação Social é parceira
de grupo mundial do audiovisual digital
A Escola Superior de Comunicação Social foi escolhida pelo Grupo Avid, um dos líderes
mundiais do mercado de criação, gestão e distribuição de conteúdos, para se tornar seu parceiro
académico, sendo um dos dois estabelecimentos de ensino superior do país a consegui-lo. A
escolha deveu-se por a ESCS possuir um pacote de software de empresa – ao nível da edição
digital de imagem e som – com incidência na formação específica da escola.
Textos de Jorge da Silva

l

Fotos de Pedro Pina

Alunos e professores da ESCS têm ao seu dispôr, a partir de agora, um importante pacote da Avid

A AVID mantém há vários anos um
programa de parceria académica –
denominado Avid Academic Partner
– com várias instituições de ensino
superior de diversos países, com
uma área de ensino relevante em
multimédia.
O acordo vai permitir à ESCS usufruir de um conjunto de benefícios,
exclusivos dos parceiros da Avid, que
irão contribuir bastante para o desenvolvimento académico e tecnológico
da escola.
A empresa norte-americana disponibiliza-se a colaborar no desenvolvimento dos curricula, tornando-os
mais adaptados às exigências da indústria dos Media, o que assegurará
aos estudantes uma formação mais
adequada ao mercado de trabalho.
Outro aspecto importante da parce-
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ria é a possibilidade dos professores
portugueses terem acesso a um programa completo de formação sobre
os produtos da Avid.
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Através desta formação, os docentes da Escola Superior de Comunicação Social irão seleccionar os
melhores métodos de ensino, para
os produtos específicos da Avid, com
o apoio dos peritos da empresa, recebendo em primeira-mão todas as
actualizações que forem lançadas.
Os membros do programa Avid Academic Partner têm ainda acesso exclusivo ao Avid Educators Website,
um site criado propositadamente para
o efeito. Através dele, podem trocar
opiniões com outros membros do
«clube», formando uma comunidade
online de utilizadores de programas
da empresa.
Os alunos vão igualmente usufruir
de um conjunto de benefícios, muito
importantes para o seu futuro profissional. Assim, e a par da formação
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que recebem na Escola relativamente aos programas da Avid, terão a
possibilidade de realizar estágios nas
empresas do grupo, bem como de
beneficiar do aconselhamento profissional por parte do pessoal habilitado
da empresa. Os estudantes podem
ainda consultar o Avid Student Website e obter o Avid Certified Student,
documento que indica o grau de capacidade do aluno em operar equipamentos da empresa.
A parceria vai ainda permitir que a
ESCS realize cursos de formação em
sistemas Avid, para públicos exteriores à escola, tornando-se um centro
de aprendizagem privilegiado para
estas novas tecnologias do panorama
audiovisual digital.

O admirável mundo da Avid
TENDO iniciado a sua actividade
em 1987, a Avid é hoje uma das líderes mundiais na tecnologia digital para criação de conteúdos Media- filme, vídeo, audio, animação,
jogos e broadcast profissional. Actualmente, a maioria dos espaços
de programação televisivos, sejam
eles espectáculos, filmes ou publicidade e musicais, são criados e editados em sistemas avid.
A tecnologia e o equipamento desenvolvido pela empresa têm merecido as mais prestigiadas distinções
concedidas na sua área. Já conquistaram três Emmy, um Grammy
e dois Óscares. Estas distinções,
que reconhecem a valia das suas
componentes científicas e técnicas,
foram atribuídas pela concepção do
sistema Film Composer na edição
de imagens em movimento, e pelo
desenvolvimento do sistema digital
de audio Protools.
Os sistemas Avid estão amplamente associados à produção de
filmes, aplicações de broadcasting,
gravação audio e vídeo, desenvolvimento de jogos, técnicas de efeitos
de imagem e som e criação de conteúdos de vídeo e audio. A empresa
é pioneira no conceito dos equipamentos baseados em computador
destinados à manipulação de filmes,
Politecnia Outubro/2006

vídeo, audio e animação 3D.
O constante espírito inovador e
a qualidade inquestionável das soluções integradas, reflectem-se no
reconhecimento geral de que a Avid
tem sido interveniente nas criações
Media mais prestigiadas do mundo, e
um dos principais contribuintes para o
actual estado da arte da tecnologia.
A Escola Superior de Comunicação Social utiliza um conjunto de
ferramentas da Avid que lhe permitem estar no topo da tecnologia au-

diovisual digital. A suite Pro Tools,
nas suas várias versões, equipa
toda a área de audio da escola. Nas
ilhas de edição, são utilizados o
Avid Xpress e o Adrenaline que, ao
abrigo do Avid Academic Partner,
vão receber um upgrade já direccionado para a alta definição.
A Escola do IPL está também já
equipada com o Avid Unity LANshare, que é basicamente um servidor de
vídeo, onde é guardado todo o que
diz respeito à alta definição.

O software Avid Xpress é utilizado na ilhas de edição
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Ronda das Escolas
Processo de Bolonha

Revolução tranquila no IPL

foto de Griszka Niewiadomski

As novas concepções de Ensino trazidas pelo Processo de Bolonha inspiraram uma
profunda revolução nas escolas do Instituto Politécnico de Lisboa que, num curto espaço de tempo, procederam à reorganização curricular dos cursos existentes e propuseram novas formulações.

O aluno obtém mais cedo o seu grau académico, mas o reverso da medalha reflecte-se na exigência de começar, também
mais cedo, a desempenhar tarefas autonomamente

A APLICAÇÃO dos princípios e das
regras do Processo de Bolonha ao
Ensino Superior implica uma mudança dos padrões de formação, até hoje
utilizados. O modelo de ensino, baseado fundamentalmente na transmissão de conhecimentos, será substituído por um modelo de ensino centrado
no estudante e organizado em torno
da globalidade da actividade por ele
desenvolvida e na efectiva aquisição
de competências.
O sinal da plena aceitação dos novos cursos que foram criados de raiz
– Animação Sociocultural na ESELx,
Finanças Empresariais e Gestão no
ISCAL e Engenharia de Redes de
Comunicação e Multimédia do ISEL
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– acaba de ser dada com o total preenchimento das vagas abertas no
concurso nacional de acesso ao ensino superior de 2006.
Também nos cursos que foram reconvertidos, houve uma grande taxa
de aceitação, como por exemplo, nas
quatro licenciaturas ministradas pela
Escola Superior de Comunicação
Social: Publicidade e Marketing, Relações Públicas e Comunicação Empresarial, Jornalismo e Audiovisual e
Multimédia. Este ano, pela primeira
vez, a ESCS teve mais de três mil
candidaturas aos seus cursos. Bolonha convidou as escolas do IPL a
pensarem-se a si próprias – sobre o
que são e o que querem ser – no sen-
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tido de se adaptarem às novas realidades e a serem mais competitivas.
Feita uma profunda reflexão sobre as
práticas pedagógicas, Bolonha foi a
oportunidade para corrigir o que estava errado, mudar a perspectiva sobre
o que é a formação e introduzir mudanças na organização curricular.
O sentimento geral, nas escolas
do IPL, vai no sentido de considerar o
Processo de Bolonha como o início de
um conjunto de reformas que vão exigir aos professores, alunos e funcionários um outro tipo de atitude, assente
em dois conceitos fundamentais – a
autonomia e a responsabilidade.
O aluno obtém mais cedo o seu
grau académico, mas o reverso da
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de Cinéma et de Télévision.
Muito ainda se vai escrever e dizer
sobre Bolonha, mas a verdade é que a
mudança está aí, e as escolas do IPL
vão ter que se adaptar rapidamente a
este novo processo de ensino. Mais
que uma mudança curricular, Bolonha
impõe uma mudança nas relações entre alunos e professores, exigindo que
cada um deles mude rapidamente a
sua visão sobre o ensino. E esse é o

As escolas também têm
que mudar a sua atitude.
Não podem ser só instituições que fornecem mãode-obra, devem interagir
com os empregadores
grande desafio que as escolas do IPL
vão enfrentar, na convicção de estarem preparadas para continuarem a
ministrar um ensino de referência.
O Processo de Bolonha é visto,
pelas escolas artísticas, como uma
oportunidade de reconhecimento da
especificidade desta área de ensino
no âmbito do ensino superior. As práticas pedagógicas associadas ao ensino das artes tem características muito
peculiares. Nas artes, a maneira como
o conhecimento se repercute em cada
aluno difere de indivíduo para indivíduo. Outro aspecto importante é a tendência de, cada vez mais as pessoas,
procurarem a formação certificada.
Habitualmente a certificação nas áre-

foto de Sanja Gjenero

medalha reflecte-se na exigência de
começar, também mais cedo, a desempenhar tarefas autonomamente.
O tempo de aprendizagem pura foi
genericamente condensado.
No anterior sistema o aluno acabava
o curso, enviava uns currículos e ficava
à espera de ser contactado. Depois de
Bolonha, o aluno tem que adoptar uma
atitude mais activa e encontrar as suas
próprias saídas profissionais.
As escolas também têm que mudar
a sua atitude. Não podem ser só instituições que fornecem mão-de-obra,
devem interagir com os empregadores, estabelecendo critérios de empregabilidade, assinando protocolos, de
forma a tornarem-se parceiros activos
na qualificação para o mercado que
existe à sua volta. Existem sinergias
que se podem estabelecer e que podem ser úteis para todos. A escola deverá ser um factor de exigência cívica,
científica e cultural na comunidade.
O método adoptado pela maioria
das escolas do Instituto, na reforma
das suas ofertas educativas, foi semelhante. De um modo geral, todas
as escolas realizaram visitas a estabelecimentos de ensino congéneres,
nacionais e internacionais, com o intuito de se observarem experiências
pedagógicas diversificadas. Algumas
participaram em Grupos de Trabalho
Multinacionais, como foi o caso da Escola de Teatro e Cinema que está filiada na European League of the Arts,
no Centre International de Liaison des
Écoles de Cinéma et de Télévision e
no Groupement Européen des Écoles

O facto de Bolonha incentivar a mobilidade dos estudantes, leva a que se tenha
de criar mecanismos de acreditação de âmbito europeu
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as artísticas não era muito necessária,
para o ingresso na vida profissional. A
situação alterou-se substancialmente,
hoje devido ao aumento da procura
para os lugares disponíveis, já é necessário uma primeira selecção documental e só depois ocorre a artística.
A especificidade desta área de
ensino, foi discutida pela ESML nas
reuniões patrocinadas pela Associação Europeia de Conservatórios e
Escolas Superiores de Música. Daqui
surgiu uma corrente inovadora, designada Resultados de aprendizagem. A
proposta consiste em deixar de pensar nos conteúdos e começar a pensar no que o aluno poderá aprender
e desenvolver em termos de capacidades. É a especificidade do ensino
artístico. O conhecimento e a produção científica, quando aplicadas na
área artística, não são mensuráveis
em publicações escritas. A expressão
da performance não pode ser baseada no conhecimento escrito, mas na
transmissão de arte.
Outra questão importante é a da
avaliação, que está a ser estudada por
um grupo de trabalho, encarregue da
acreditação e da avaliação na área da
música. Esse grupo está a tentar criar
um modelo de procedimentos adaptados ao ensino da música. O facto de
Bolonha incentivar a mobilidade dos
estudantes, leva a que se tenha de
criar mecanismos de acreditação de
âmbito europeu para que o nível entre
as várias escolas seja semelhante.
Desde Março de 2006 e até ao
presente momento, a Escola Superior
de Tecnologia da Saúde continua inserida no movimento de instituições
de ensino que ministram cursos na
área das ciências e tecnologias sanitárias. Presentemente, e após uma
reunião geral de instituições de ensino
superior nesta área do conhecimento,
(tendo envolvido como observadores
associações de estudantes, associações profissionais e sindicatos), realizada em Outubro de 2006, aguardase, com expectativa, uma resposta e
a intervenção do Ministério da Saúde,
nomeadamente quanto à definição
dos perfis profissionais e a consequente discussão em torno da fundamentação do número total de ECTS
para estes cursos de licenciatura.
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Homenagem a Jorge Listopad

Saúde convida
a actualizar
conhecimentos
UM CURSO de actualização
para profissionais que exerçam
actividade nos domínios da
saúde (licenciados e bacharéis)
intitulado “Saúde e Multiculturalidade” vai decorrer, durante o
mês de Novembro, na Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
A iniciativa parte da constatação de que o quotidiano do
exercício profissional se processa hoje, em Portugal, nos vários
domínios do sector da saúde,
num quadro de coexistência
cultural. Os novos desafios profissionais exigem, pois, que se
aprofunde e sistematize o conhecimento das diferentes realidades culturais. O que pode vir
a revelar-se um elemento poderoso que torne mais fácil a relação entre os profissionais de
saúde e os utentes.
Os ganhos repercutir-se-ão,
por exemplo, no estabelecimento de uma comunicação mais
fluída e numa adequação das
abordagens nos domínios do
diagnóstico e da terapêutica.
Através da disponibilização
de ferramentas teóricas e empíricas, ajustadas a este propósito, o curso procura contribuir
para o enriquecimento efectivo
da formação e do desempenho
dos técnicos.
Esta iniciativa vem preencher
uma lacuna há muito detectada,
dirigindo-se aos profissionais
das Tecnologias da Saúde, Enfermagem, Medicina, Medicina
Dentária, Ciências Farmacêuticas, Biologia, Psicologia, Serviço Social e outras áreas com intervenção relevante no domínio
da saúde.
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Multiculturalidade

A ESCOLA Superior de Teatro e Cinema promoveu uma sentida homenagem ao professor Jorge Listopad, por
ocasião de abertura do ano lectivo. O
elogio ficou a cargo da professora e
crítica teatral Eugénia Vasques, sua
antiga aluna, que falou da sua vida e
da sua obra.
Escritor, poeta, encenador, realizador de televisão e professor, Jorge Listopad, nascido na antiga Checoslováquia, ingressou na Escola de Teatro e
Cinema em 1976, tendo sido nomeado
presidente da Comissão Instaladora e
principal responsável pela mudança
da Escola para a Amadora. O projecto
do novo edifício, da autoria do arquitecto Manuel Salgado, demorou dez
anos a ser concluído, durante os quais
“não fez teatro, nem escreveu”.
O homenageado agradeceu a iniciativa, presenteando amigos, colegas
e discípulos com uma lição de sapiência – Que Diabo! Para quê fazer Tea-
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tro? – e recebeu a Medalha de Prata do
Instituto Politécnico de Lisboa, que foi
entregue pelo presidente do Instituto,
Engenheiro Vicente Ferreira.
No decorrer da sessão foram feitas leituras, por alunos do Departamento de Teatro, de excertos do Sermão de Santo António aos Peixes, do
Padre António Vieira, e projectados
exercícios produzidos por alunos do
Departamento de Cinema.
Questionado sobre a sua carreira,
Listopad garante que ainda tem muitos projectos para realizar, “se Deus
quiser”. Em sua opinião a Escola Superior de Teatro e Cinema tem um
papel muito importante a desempenhar, no campo artístico, revelando
que “até nos folhetins que passam na
televisão’’ consegue identificar os actores que passaram pela escola.
No final foi inaugurada uma exposição de pintura de José Brito, “Evocação da Memória”, autobiográfica.
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Nicholas Cook na Escola Superior de Música
TER NICHOLAS COOK no Salão Nobre da Escola Superior de Música de
Lisboa, nos dias 27 e 28 de Outubro,
é uma oportunidade extraordinária e
muito especial. Trata-se de uma personalidade ímpar, um musicólogo de
enorme reputação internacional, muito conhecido em quase toda a Europa
e, ainda, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Hong Kong, Singapura,
Japão, América Latina, Índia, e Sri
Lanka.
O ilustre convidado da Escola de
Música tem vários livros publicados,
quer em Oxford e Cambridge, quer
por editoras norte-americanas das
mais prestigiadas. E é autor de artigos nas principais revistas especializadas de música e membro da Academia Britânica desde 2001.
Nicholas Cook, inglês, é professor-investigador no Royal Holloway
College, da Universidade de Londres,
e director do Centro para a Análise e
História de Música Gravada, que recebeu mais de um milhão de libras este
ano do Arts and Humanities Research

Cook: um convidado muito especial

Board, para o desenvolvimento de vários projectos que estão em marcha.
E além disso, fez parte do painel de
personalidades responsável pelo último exercício de avaliação nacional de
todos os “colleges” e departamentos
de música no Reino Unido.
Ele foi dos primeiros especialistas
a estabelecer critica e pontes entre a
análise musical e a audição. Debruçou-se posteriormente sobre os vá-

ESTC premiada em Montevideu

O FILME ‘‘Morrer’’, produzido e realizado por alunos da Escola Superior
de Teatro e Cinema ganhou o prémio destinado ao Melhor Documentário da 7ª edição do Festival Internacional de Escuelas de Cine, que
decorreu na cidade de Montevideo,
no Uruguai. A curta-metragem é realizada por Diogo Camões.
Mais uma vez, os alunos da Escola
de Teatro e Cinema brilharam a gran-

de altura num certame internacional,
ao arrebatarem um dos prémios mais
cobiçados. Na opinião do júri, o filme
intitulado impressiona, ‘’por la poética
de las imágenes que logran decir sin
necesidad de mostrar’’.
‘’Morrer’’ é uma reflexão sobre
a vida e a morte, o começo e o fim
inevitável, a incapacidade de compreender e aceitar, a recusa, o medo
e o conformismo.

“Morrer”: uma reflexão sobre a vida e a morte
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rios tipos de impacto da música (fundamentalmente erudita) na vida dos
cidadãos. E tem contribuído para a
aproximação de compositores, teóricos musicais, musicólogos, executantes e ouvintes, e para o lançamento
de uma Musicologia Empírica.
O seminário que vai orientar em
Lisboa está organizado em quatro
sessões, em que serão abordados
temas como O Objecto Musical em
Mudança, que inclui abordagens à
análise da performance; Gravações,
Análise e Musicologia da Performance, onde será explicitado o programa
SonicVisualiser, criado pela Universidade de Londres; Outras Abordagens
Analíticas à Performance, em que se
fará uma cobertura sucinta do projecto Mazurkas, desenvolvido pelo Center for the History and Analysis of Recorded Music; e Representando Beethoven: Romance e Forma Sonata
em Eroica, de Simon Jones, palestra
seguida de debate acerca de um filme
televisivo baseado numa interpretação da 3ª sinfonia de Beethoven.

Escolas do IPL
apostam
na cooperação
A ESCOLA Superior de Educação
de Lisboa e a Escola Superior de
Tecnologia da Saúde celebraram,
no início deste novo ano lectivo, um
protocolo de cooperação que passa
à prática o princípio da união de esforços no universo do Instituto Politécnico de Lisboa.
O acordo visa criar condições
para a leccionação de uma disciplina extracurricular, de Língua Inglesa, destinada a garantir aos futuros
técnicos de Saúde o aprofundamento de conhecimentos nas áreas das Ciências e das Tecnologias
aplicadas aos cursos.
As aulas iniciaram-se já, no dia
12 de Outubro, nas Instalações da
Escola Superior de Tecnologia da
Saúde, na zona da Expo, em Lisboa.
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UM CONJUNTO de novos materiais
pedagógicos, produzidos pelo Gabinete Educação/Formação Entreculturas, do Alto Comissariado para
a Imigração e Minorias Étnicas, foi
apresentado ao público, este mês, na
Escola Superior de Educação de Lisboa. A iniciativa foi integrada nas comemorações do Dia do Acolhimento.
A escolha da Escola Superior
de Educação para fazer esta apresentação prendeu-se, entre outros
aspectos, com a pertinência destes
materiais no contexto da formação
inicial e contínua de educadores e
professores. Foram apresentados
os materiais Crescer Bilingue, no
Jardim-de-infância; e Percursos em
Nós, para todos os níveis de ensino
e todos os contextos de formação.
Este último tema está associado ao lançamento de um DVD, incluído numa colecção de materiais
audiovisuais, com peças seleccionadas do Programa Nós RTP2,
dedicado aos imigrantes e às minorias étnicas, com guias pedagógicos incluídos de forma a sugerir
modos de trabalhar as peças em
contexto educativo.
O material Crescer Bilingue inclui um vídeo sobre encontros e
formação de pais e a riqueza do
bilinguismo e da educação bilingue

foto de Zela

Escola Superior de Educação apoia
integração dos imigrantes em Portugal

no Jardim-de-infância. Inclui ainda
jogos, um portefólio de línguas e
fichas de diagnóstico sociolinguís-

tico, para utilização pelos educadores podendo ser adaptado com
toda a facilidade ao 1º ciclo.

Plano Nacional de Leitura mobiliza estudantes e professores
A SESSÃO sobre o Plano Nacional
de Leitura, dinamizada por Isabel
Alçada e Fátima Teixeira, na Escola
Superior de Educação de Lisboa, registou uma grande enchente.
Alunos e professores, que encheram o anfiteatro da escola, estabeleceram um clima de diálogo permanente com as docentes responsáveis
pelo projecto.
Os principais tópicos do Plano
Nacional de Leitura, abordados durante a sessão, versaram os programas de intervenção e formação, o
apoio a projectos e as campanhas de
comunicação e estudos e avaliação.

12

i n di c e

Politecnia Outubro/2006

Ronda das Escolas
Jovens criativos
reflectem sobre arte

INTEGRADO no ciclo 1 obra 1 artista 1 mês está patente ao público
até final de Novembro, na Escola
Superior de Dança, o trabalho fotográfico de dois jovens criativos,
Sara & André. As fotografias expostas integram uma série, ainda em
fase de produção, intitulada Claime
to Fame Project, composta por oito
imagens, em que os dois jovens se
retratam com textos de crítica e História da Arte, de outros autores, que
associam ao seu próprio universo
artístico.
Sara & André afirmam pretender partilhar uma busca e concepção de contemporaneidade, a partir duma citação do cineasta russo
Tarkovsky: “A arte contemporânea
deu um passo em falso, ao trocar a
busca do significado da existência
pela afirmação do valor autónomo
do indivíduo. E o que pretende ser
arte passa a ser uma actividade
que pretende a afirmação do valor
intrínseco de qualquer acto personalizado”.
Nascidos e residentes em Lisboa, Sara e Afonso começaram há
seis anos a trabalhar em conjunto.
Ela é licenciada em Realização
Plástica do Espectáculo, pela Escola Superior de Teatro e Cinema,
e ele em Artes Plásticas, pela Escola Superior de Arte e Design das
Caldas da Rainha. Têm participado
em exposições e performances em
Lisboa, Caldas da Rainha e Beja e,
em 2002, foram distinguidos com
o 1º Prémio, na categoria ‘Preto e
Branco’, da 11ª Maratona Fotográfica de Lisboa.

Politecnia Outubro/2006

Dança cria Gabinete
de Apoio ao Estudante
A ESCOLA Superior de Dança disponibiliza a todos os seus alunos, desde
o início do presente ano lectivo, um
Gabinete de Apoio na área da Psicologia. O novo serviço, criado com o
apoio da Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, é coordenado pela
Professora Isabel Duarte, docente da
ESD, e assegurado tecnicamente por
Filipa Abreu e Sofia Coutinho, alunas
da Faculdade de Psicologia. As duas
voluntárias desempenham aquelas
funções no âmbito dos respectivos
estágios, orientados pelo Professor
Doutor Telmo Baptista.
O projecto nasceu da convicção
de que a prática da dança, para além
de difícil, exige um grande esforço,
tanto em termos físicos como psicológicos.
O Gabinete possui duas áreas de
actuação: o Espaço de Intervenção
Psicológica destinado a todos os alunos da Escola de Dança, e o Espaço
de Desenvolvimento de Competências Pessoais, destinado sobretudo
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aos caloiros. O primeiro pretende, em
sessões individuais, conversar, reflectir e compreender preocupações
e problemas dos alunos, com o intuito
de encontrar as devidas soluções. E
o segundo procura, através da aquisição de competências, auxiliar a adaptação dos jovens que recentemente
ingressaram na Escola.
Procurar-se-á, num e noutro
caso, intervir em problemáticas como
a adaptação, as relações pessoais
entre pessoas e com a própria dança, a alimentação, a depressão ou a
ansiedade: e simplificar a aquisição
de competências, ajudando os novos
alunos a adaptarem-se.
O programa abrange actividades
de grupo, que potenciem o autoconhecimento e o desenvolvimento
pessoal dos estudantes, através da
aprendizagem de estratégias que
facilitem a gestão dos problemas diários. O objectivo final é o controlo
emocional, o relaxamento, a autoafirmação e a gestão de conflitos
interpessoais.
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Memória
Centenário de Fernando Lopes-Graça

O maior compositor
que Portugal já teve
Ter conhecido Fernando Lopes-Graça, e com ele ter trabalhado, foi um dos grandes privilégios
da minha vida. E se George Steiner fala, e com razão, da crescente mudança de paradigma
na Educação, na qual a relação mestre-discípulo, e até a noção de “mestre” desaparecem
gradualmente, sinto-me ainda mais privilegiado por ter sido discípulo daquele que foi, sem
grandes dúvidas, o maior e mais profundo compositor que Portugal já conheceu.
Textos de Sérgio Azevedo
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E

ntre Lopes-Graça e Schoenberg,
no que respeita à questão da pedagogia, existem semelhanças
e diferenças. O aspecto ético é, talvez,
o vínculo mais saliente. Ambos escreveram bastante sobre questões musicais.
Schoenberg, no entanto, inventor de um
sistema, dedicou muita da sua atenção à
explicação e reflexão teórica do mesmo.
Ao invés de Lopes-Graça que, não pretendendo inventar outras ferramentas que
não as que o passado e o seu presente já
lhe ofereciam, dedicou a sua atenção literária e teórica à divulgação musical e à reflexão socializante do fenómeno artístico.
Lopes-Graça não escreverá, pois, nenhum Harmonielehre. Nem inventará nenhum sistema. Mas, tal como Schoenberg,
defenderá com unhas e dentes a sua visão
artística e sofrerá por ela, recusando sempre estabelecer compromissos timoratos
que fossem contra os seus princípios. Ambos introduziram, também, a nova música
a novos públicos, através da criação de sociedades de concertos privadas (a Sonata, no caso de Lopes-Graça), e dedicarão
uma parte importante da sua actividade à
leccionação e ao ensino privado. E nem
um nem outro cobraram, perante alunos
promissores, um tostão sequer pelos seus
valiosos e únicos ensinamentos.
Entre Schoenberg e Lopes-Graça se
podem ainda estabelecer-se outras afinidades electivas. Durante anos (ainda hoje…)

a música de ambos foi considerada difícil,
feia, cerebral, austera, complicada, impossível por vezes de tocar ou cantar. E a Lopes-Graça aplica-se, com igual pertinência,
a célebre resposta de Schoenberg, quando
interrogado sobre a temporalidade da sua
música: «A minha música não é antiga nem
moderna. A minha música é mal tocada!».
Efectivamente, durante anos, salvo alguns intérpretes de excepção, orquestras,
grupos de câmara e cantores perverteram
a música de Lopes-Graça. A pontos de ter
ouvido, há poucos anos, um alto responsável da RDP exclamar, no fim de um concerto orquestral em que se tocaram – muito
bem – obras de Lopes-Graça, «afinal esta
música é mesmo boa!». E não tem sido fenómeno isolado este de, perante novas e
excelentes interpretações e gravações da
novíssima geração de artistas superiormente formados, músicos e responsáveis pela
cultura se aperceberem, de repente, de que
– afinal – a música de Lopes-Graça é grande arte. Apenas continuamente mal tratada
por quem a interpretava ou gravava, salvo,
como já afirmei, as raras excepções de referência, como Olga Prats, Maria da Graça
Amado da Cunha ou Helena Sá e Costa.
No aspecto ético há proximidades com
Schoenberg, mas também com Bartók,
outro modelo humano, pedagógico e musical para o autor do Canto de Amor e de
Morte. O Bartók que se recusa a receber
direitos de autor da sua editora, por ela ter

caído em mãos nazis, com o advento da
II Guerra Mundial. E que, pobre e doente,
mal sobrevive nos EUA graças à coragem
de dizer não ao dinheiro sujo de um regime
assassino e desumano. O Bartók folclorista ecuménico, que não hesita em recolher
melodias de vários países, alguns inimigos
políticos de longa data da sua Hungria natal. O Bartók que ama a música popular
e as tradições dos povos, e aplica o seu
rigor analítico à recolha, transcrição, catalogação e tratamento musical erudito. A
diferença maior entre Schoenberg, LopesGraça e Bartók residiu talvez na questão do
ensino da composição. Se os dois primeiros dedicaram muitas das suas energias a
ensinar a arte de compor, já Bartók, exímio
pianista e pedagogo do teclado, autor de
um dos mais importantes ciclos didácticos
pianísticos de que há memória (o célebre
Mikrokosmos) se nega a transmitir os seus
segredos composicionais a discípulos. A
ele se atribuam de resto, a ideia de que «a
composição não se ensina, aprende-se».
Foi com Lopes-Graça, com este homem, este pedagogo, que comecei a trabalhar por volta de 1985/86, na Academia
de Amadores de Música, em Lisboa. A casa
que tinha constituído, durante muitos anos,
o seu refúgio, o único local público onde
podia ensinar e trabalhar com o Coro. Para
grande vergonha do Conservatório Nacional, nunca nesta instituição foi Lopes-Graça convidado a leccionar. Não obstante ser

A Juventude Musical Portuguesa foi, durante o Estado Novo, uma das frentes de oposição cultural ao regime
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mais que pública a notícia da cassação,
pelo regime fascista, do seu diploma de
professor. E a anulação das suas provas
de candidatura a professor do Conservatório, nos anos 30, em que ficara em primeiro
lugar, tendo sido preso pela Pide logo a seguir a estas terem terminado, como relata
indignado Luís de Freitas Branco nos poucos extractos do seu Diário íntimo que têm
vindo a público.
Impedido de dar aulas a nível superior,
Lopes-Graça tinha de dar as classes de
harmonia básica – um bê-á-bá ridículo para
um compositor da sua estatura e prestígio,
embora ele as leccionasse tão seriamente
como se estivesse em qualquer universidade a ensinar o sistema dodecafónico ou
as texturas de Ligeti. Sorte para os que
davam, como eu, os primeiros passos em
matéria da composição musical, mesmo
que o programa de harmonia da altura
pouco tivesse que ver com verdadeira criação artística. Era um programa destinado a
todos os alunos do Curso Geral de Música,
e não apenas aos que pretendiam seguir
Composição. Eram, durante dois ou três
anos, secos exercícios de harmonia, preenchimento de baixos cifrados, harmonização de cantos, proibições estritas de 5º as
e 8ª as. E pouco mais.
A formação de Lopes-Graça era do
mais alto nível. Tinha aprendido Piano com
Viana da Mota e Teoria com Luís de Freitas Branco, entre outros grandes artistas
e pedagogos. O exemplo de alta cultura
desses mestres moldaram o saber de Lopes-Graça, quando foi a vez dele ensinar a
outros o que aprendera.
Claro que na Academia dos Amadores
de Música era-lhe praticamente impossível
sair do serôdio e castrante programa oficial.
Até porque, de todos aqueles alunos instrumentistas e cantores, sem apetência para
a teoria e a prática da composição, poucos
eram os que davam importância à matéria.
E menos ainda os que tinham a percepção
do privilégio de estarem ali com Fernando
Lopes-Graça, a ouvir as suas explicações.
Eram obrigados a frequentar aquela disciplina, como outras da sua formação geral,
antes de concorrerem ao ensino superior
A ignorância musical era tal, naqueles
anos, que a música de Lopes-Graça era
mais ou menos desconhecida daquela
gente, mesmo na Academia dos Amadores
de Música. Lembro-me de ser praticamente o único na sala que conhecia minimamente a obra dele, e tinha consciência do
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ser superior que tinha à minha frente. Embora, de nome, ele fosse bastante conhecido. Mas o que é um nome?
O meu conhecimento prévio viera
directamente de casa. O meu pai era
músico amador, como Carlos Paredes,
que tocava nos tempos livres, ganhando
a vida a trabalhar num hospital. Havia
vários discos de música moderna lá em
casa, de Stravinsky a Bartók e Schoenberg, mas também de Lopes-Graça. Lembro-me muito bem da primeira obra que
ouvi dele, uma das que ainda hoje mais
aprecio e considero: a Sinfonia per Orchestra, um vinil que continha também a
Suite Rústica nº 1, outra maravilhosa obra
orquestral. Essas obras eram muito bem
tocadas e gravadas, o que nem sempre
acontecia. Por vezes a RDP transmitia
obras de compositores portugueses, que
eu escutava fervorosamente, porque a
música de Lopes-Graça (como a de Frederico de Freitas, Joly Braga Santos ou
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Luís de Freitas Branco) era-me familiar já
desde os 15 anos.
Em 1985/86 decidi, então, que seria
compositor (embora ainda tenha pensado
em seguir pintura) e fui para a classe de
harmonia de Lopes-Graça, na Academia.
onde há anos estudava guitarra e solfejo
e rapidamente me distingui dos outros, instrumentistas e cantores que apenas viam
naquela disciplina mais uma «chatice» a
cumprir. Eu compunha já, de modo intuitivo, desde os 8 anos. E ao conhecer LopesGraça, tratei logo de o sondar sobre a possibilidade de lhe mostrar algumas peças
minhas. Pouco habituado a que alguém,
ali, lhe mostrasse obras, ou que elas não
passassem do vulgar sol-e-dó, disse-me
que sim, que as levasse, com um sorrisinho trocista, como que a dizer «vamos lá
a ver o que vai sair daqui». Levei-lhe as
minhas Cinco Peças Rústicas, fortemente
influenciadas por ele, e por Bartók, Falla
e Stravinsky, e o mestre prometeu-me
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Fernando Lopes-Graça visto por Abel Manta
dar uma olhadela em casa. Enfiou-as na
maleta que trazia sempre consigo, e nem
sequer olhou para elas, o que me desgostou, pois estava em pulgas para saber a
sua opinião. O procedimento era normal,
Lopes-Graça não queria gastar tempo da
aula, que lhe pagavam, a analisar coisas
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desinteressantes de alunos. Foi na semana seguinte que a «bomba» rebentou. Notei que ele chegou à sala num estado de
excitação diferente do normal andar plácido que o caracterizava. Entrou e sentou-se
logo ao piano. E, para surpresa e deleite
meus, colocou as partituras das Cinco Pe-
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ças Rústicas na estante e começou, sem
grandes rodeios, a falar das obras à turma,
com um entusiasmo que também se deveu, estou seguro, à proximidade estilística
destas com a sua música e a de mestres
que adorava. Tenho que reconhecer que,
dada a minha tenra idade e o pouco que
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de circular pela casa e remexer nos seus
livros imbuía-me de cultura, história, espanto. Lopes-Graça era já, nos anos 80,
história viva. História da Música em Portugal, claro, mas também História do Século XX português, das lutas políticas e
sociais, dos debates artísticos e culturais,
das metamorfoses e transformações que
Portugal sofreu durante uma vida longa,
que se estendeu de 1906 a 1994.
Às vezes eu passava a tarde a explorar
a vasta biblioteca, as partituras, os discos,
enquanto ele compunha ou revia peças no
quartinho em que tinha o piano vertical de
trabalho. Sempre ao piano, instrumento essencial do seu pensamento, que estudara
com Viana da Mota ao mais alto nível. Só
passava para a mesa para copiar a limpo ou
raspar com uma lâmina gillete as notas erradas de alguma heliocópia (o sistema que
usava e que largava um cheiro horrível a
amoníaco, amarelecendo o papel em pouco
tempo), cuja matriz era feita em papel vegetal transparente. Várias vezes Lopes-Graça
trabalhou em novas peças ou revisões de
peças antigas, comigo na mesma salinha a
estudar as partituras da atulhada estante.
Lopes-Graça gostava de ouvir a sua
própria música e de ma mostrar, embora
raramente fizesse comentários sobre ela ou
me respondesse com pormenor a perguntas específicas. Mas, ao invés, era muito
fácil convencê-lo a pôr no gira-discos uma
peça sua, por vezes até peças grandes,
como o Requiem, de que me fez ouvir de
uma ponta à outra, quase duas vezes, a

gravação soviética que lhe tinham enviado.
A sua atenção era total e o grau de concentração impressionante. Nada de conversas.
Sentado no seu velho sofá preto, fechava
muitas vezes os olhos e levantava a cabeça, permanecendo imóvel, com a boca semiaberta, numa atitude quase mística que
me lembrava sempre a sua visão da música
como uma religião. Para ele, a única.
Esta relação de mestre-discípulo, de
amizade mútua, durou até à sua morte, em
1994. Poucas semanas antes dele morrer
estive lá em casa e pareceu-me bem, Ainda lhe telefonei, poucos dias antes do colapso, para tentar combinar uma visita, que
infelizmente já não chegou a realizar-se.
Embora a morte de um ente querido,
mesmo esperada, seja sempre um choque, e custe por vezes mais a quem fica
que a quem parte, consolei-me dizendo de
mim para mim que Lopes-Graça tinha vivido 87 anos de uma vida rica e preenchida.
Foi uma vida difícil por vezes, é certo, mas
defendida com unhas e dentes. Deixou
uma importantíssima obra, quer musical
quer literária, que o torna decerto imortal,
tanto quanto se pode sê-lo nas perecíveis
sociedades humanas.
A sua obra perdurará e será cada vez
mais um exemplo de profissionalismo, sinceridade, ética, rigor, não-compromisso e valor
estético e humano. Neste ano em que se comemoram os 100 anos do seu nascimento,
Fernando Lopes-Graça avulta cada vez mais
como um dos nomes mais importantes e fundamentais da cultura portuguesa.

foto de Manuel Esturrenho

sabia de teórico da composição, as peças
eram relativamente interessantes. São as
únicas que ainda hoje conservo no meu
catálogo, dessa altura, tendo sido recentemente integradas pelo Conservatório no
programa do Curso de Piano. A aula passou-se assim toda, connosco à volta dele e
do piano, com ele a tocar e a comentar as
peças, uma a uma, sugerindo mudanças e
escrevendo na partitura as sugestões pelo
seu próprio punho. Não foram muitas as
sugestões, nem de molde a ter de rescrever as peças, Houve até algumas em que
ele, pura e simplesmente, não tocou.
O mais interessante foram as sugestões e correcções que ele indicou, típicas
da sua música. Aconselhava-me a nunca
fazer repetições exactas, introduzindo aqui
e ali pormenores diferentes. Se bem que
este seja um preceito típico nas aulas de
composição, para abrir os olhos dos alunos para a pobreza e falta de imaginação,
o teor das mudanças sugeridas por LopesGraça derivava bastante de certas passagens da sua própria música. Uma das coisas que mais o horrorizava era a pobreza,
a indigência musical. O que não se deve
confundir com simplicidade.
Depois do entusiasmo com as peças
que lhe mostrei, entre assistir às aulas
dele na Academia e ir a sua casa, ter aulas, mostrar-lhe outras obras, ouvir música, foi um pequeníssimo passo. Nunca
Lopes-Graça me cobrou um tostão pelas
aulas, onde se falava de tudo (Música,
Filosofia, Arte, História). O simples acto

Há uma grande proximidade entre a escrita instrumental e orquestral de Fernando Lopes-Graça
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É

Um espólio fabuloso

difícil falar do imenso espólio que
Lopes-Graça nos deixou, mesmo
que se considere apenas a música instrumental e orquestral. Uma sinfonia, uma sinfonieta, dois concertinos, três
concertos, três suites, ciclos orquestrais
de grandes proporções, como as viagens
na minha terra, obras isoladas, como em
louvor da paz, canto de amor e de morte, poema de dezembro, gabriela cravo e
canela, 5 estelas funerárias, um bailado
(dançares), obras para orquestra de cordas, e isto para só mencionar a música
para orquestra.
Se entrarmos na música de câmara e
no piano solo, então um vasto oceano estende-se perante nós, e para lá do horizonte
ainda há muita água que não vislumbramos.
Quatro obras para quarteto de cordas, duas
obras para o Opus Ensemble, várias para
violoncelo e piano, violino e piano, violino e
violoncelo solo, uma para cravo, um número
significativo para guitarra, entre as quais a
importante Partita per Chitarra, obras para
flauta e guitarra, dois pianos, piano a quatro
mãos, flauta solo, etc.
E que dizer da produção pianística?
Começando a sua carreira de compositor
com as Variações sobre um Tema Popular
Português, em 1927, e quase a terminar
com outra obra pianística, o piano sempre
foi o seu instrumento mais íntimo, a quem
confiou, qual diário, muitas das suas emoções e descobertas técnicas.
É notório na produção pianística de
Lopes-Graça, em certo pendor romântico
(o piano enquanto diário íntimo: Ao Fio dos
Anos e das Horas, Improvisos, Nocturnos,
24 Prelúdios), que se mistura com a tendência pedagógica de Bartók nalgumas
obras. É o caso de Álbum para o Jovem
Pianista e Música de Piano para as Crianças. E que se mistura ainda com a faceta
«laboratorial» do teclado, enquanto ferramenta de descoberta musical e de evolução do estilo. É uma faceta que se vislumbra em quase todo o Schoenberg (Opus
11, Opus 19, Opus 23 e 25...) e também,
mais uma vez, em Bartók (14 Bagatelas,
Allegro Barbaro, Suite Opus 14).
Há também uma grande proximidade
entre a escrita instrumental e orquestral
de Lopes-Graça. É uma proximidade
exemplificada (tal como em Ravel) pela
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O compositor deixou centenas de peças: sinfonias, concertos, suites, bailados,
música de câmara e de piano...
orquestração de algumas obras destinadas originalmente ao piano ou a conjuntos
de câmara (as Viagens na Minha Terra ou
o Canto de Amor e de Morte, juntamente
com vários projectos que não chegaram
a ser realizados). É uma proximidade que
se deve a um estilo que, embora prenhe
de relações com outros compositores que
Lopes-Graça admirava (desde Haydn
e Beethoven, até Chopin, Debussy, Ravel, Falla, Bartók, Janacék, Stravinsky,
Prokofiev, Szymanowsky), é sempre,
e inequivocamente, um estilo próprio e
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imensamente pessoal. Certos tiques de
linguagem, que já se vislumbram no início
da carreira, crescem cada vez mais até se
tornarem verdadeiras imagens de marca.
Nomeadamente as transições de tempos
e de secções, o desenvolver melódico, a
maneira de cadenciar.
O amor por Haydn transparece na Sinfonietta, a ele dedicada, que cita uma passagem da Sinfonia Militar. A veneração por
Chopin e Beethoven é notória na 1ª e na
6ª Sonatas, onde virtualmente Lopes-Graça decalca o final da 2ª Sonata de Chopin
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quase compasso a compasso, ou glosa os
temas e as relações tonais da Waldstein
de Beethoven. Mas também nas fanfarras
iniciais do Concertino para Piano se escutam os ecos da Sinfonietta de Janácek
e do 2º Concerto para Piano de Bartók,
e Ravel é recordado no 2º andamento do
2º Concerto para Piano, intitulado precisamente Evocação de Ravel. E a lista podia
continuar por aí adiante, desde o Requiem
onde fragmentos da Cantata Profana e da
Música para Cordas Percussão e Celesta
de Bartók, e ainda do Requiem da Guerra de Britten são claramente audíveis, até
Dançares, o único bailado onde a admiração pelo Stravinsky da Sagração se faz
notar. Algumas das obras, como disse, ostentam mesmo títulos inequívocos, como
as 8 Suites Progressivas in Memoriam
Béla Bartók para piano, ou a já referida
Evocação de Ravel.
O mais curioso disto tudo é a possibilidade de, entre tantas influências, algumas até díspares e contraditórias, existir
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um estilo pessoal que não só as aglutina
como ainda as faz esquecer em favor de
uma linguagem expressiva e austera plenamente pessoal. Uma linguagem reconhecível desde os primeiros compassos.
Nesse aspecto, Lopes-Graça faz lembrar
Britten, Chostakovitch, Stravinsky, Messiaen e Schnittke, os quais, não obstante o seu eclectismo pantagruélico no que
toca a influências exteriores, conseguem
ainda assim criar estilos personalizados,
de grande força e originalidade.
Em termos de carácter pessoal, Lopes-Graça tem traços do ascetismo de
Falla, do não compromisso de Bartók,
dos anseios revolucionários de Beethoven, das complexidades e dúvidas de
Schoenberg. Nada nele é simples e muito
menos simplista. E a extrema variedade e
quantidade da sua obra são um espelho
da complexidade do Homem. Que reagia
a estímulos exteriores, sabemos que sim
(as Músicas Festivas e Músicas Fúnebres,
o Requiem, em memória das vítimas do
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Fascismo, as 5 Estelas Funerárias, em
memória de companheiros mortos, Para
uma criança que vai nascer), embora alguns deles, notórios no carácter único
da música, continuem em si mesmos secretos ou ambíguos para todos ou quase
todos os exegetas da sua obra (Canto de
Amor e de Morte, Poema de Dezembro,
final da 1º Sonata).
Outra característica da arte de LopesGraça é a sua falta de complacência. Seja
nas obras de concerto, escritas para profissionais, seja nas Heróicas, nas múltiplas
peças para coros amadores ou nas músicas infantis (e não são poucas). A música
de Lopes-Graça é sempre do mais alto
calibre e da mais alta feitura e imaginação
de escrita, nunca facilitando em termos
estéticos, e até no que toca a facilidade/
dificuldade de execução. Coloca sempre
novos desafios, quer aos profissionais,
quer aos amadores e aprendizes, a quem
por vezes se destina. Embora saiba exactamente até onde pode ir com amadores
e aprendizes, a escrita funcional ou didáctica de Lopes-Graça puxa sempre
para cima, nunca para baixo, do ponto de
vista técnico e estético. Neste particular,
partilha claramente com Bartók e Kodály
a mesma visão elevada da música com intuitos pedagógicos. Nada de facilitismos,
de harmonias charras ou ritmos tediosos,
de banalidades vertidas para o papel em
nome da facilidade de aprendizagem. A
tarefa da música de Lopes-Graça destinada a amadores e aprendizes é não só
educar os dedos e a voz, como também
educar a alma e o espírito. O desenvolvimento das capacidades do aluno não
passa somente pela fisiologia (dedos, tendões, músculos, agilidade das cordas vocais), mas também pela capacidade deste
assimilar outras músicas, outras culturas,
outros modos de criar sons com sentido.
«Alma sã em corpo são», o preceito dos
antigos gregos, é aqui levado à perfeição.
Até na música vocal é notória a obsessão
de Lopes-Graça em oferecer ao público o
melhor, inclusive aos mais pequenos, recorrendo a textos populares de natividade:
Presente de Natal para as Crianças, baseado nos Textos Populares da Natividade;
As Cançõezinhas da Tila, de Matilde Rosa
Araújo; A Menina do Mar, de Sophia de
Mello Breyner; ou Aquela Nuvem e Outras,
de Eugénio de Andrade.
Como qualquer artista do seu gabarito, Lopes-Graça via mais longe. E o que
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ele via era que os amadores de música e
as crianças constituíam o seu público, e o
público do futuro.
Não existem diferenças no potencial revolucionário (sem conotações político-partidáras concretas) entre as Canções Heróicas, a Sinfonia per Orchestra ou o Requiem
podem conter. Tal como não há diferenças
entre esse mesmo potencial na Música para
Cordas, Celesta e Percussão de Bartók ou
na Sinfonia de Salmos de Stravinsky. Todas
estas obras induzem a pensar e a sentir, e,
consequentemente, a agir.
E termino como comecei, quando

mencionei o meu primeiro contacto com
Lopes-Graça, evocando a Sinfonia per
Orchestra, uma das mais brilhantes demonstrações do génio do compositor,
nomeadamente o 3º e último andamento,
uma vasta Passacaglia sobre um tema
popular extraído de um auto pastoril transmontano. Está lá tudo o que ele sempre
quis dizer com a sua vida e a sua arte:
o amor pelo povo, na belíssima melodia
tradicional que serve de base à obra, o rigor da escrita musical exemplificado por
25 variações de uma imaginação deslumbrante e inesgotável, através das quais o

O discípulo e o mestre: Sérgio Azevedo e Fernando Lopes-Graça
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tema passa por toda a orquestra, o brilho e
a clareza da orquestração, as metamorfoses de carácter que o tema sofre, da marcha fúnebre à marcha festiva, da fanfarra
militar ao bucolismo pastoral, do grotesco
à paródia, do scherzo à escrita fugada
e à imensa e dramática peroração final,
que arrasta toda a orquestra até culminar
numa coda sereníssima, imaterial.
Bastaria apenas este andamento para
percebermos até que ponto Lopes-Graça
foi um artista completo e genial, criador de
páginas que não empalidecem quando confrontadas com as obras-primas da sua época, já de si tão rica em obras essenciais.
A distância que separa o valor desta e
de outras obras, quer dele quer de outros
grandes nomes da composição portuguesa, e o número de ouvintes que podem
dizer que verdadeiramente as conhecem
e apreciam, é, héllas, de tal modo abissal que pode servir de referencial para o
fosso cultural em que Portugal caiu. Desde o tempo em que, não obstante uma
ditadura fascista repressiva, o nome e a
obra de Lopes-Graça eram ouvidos com
a frequência e a atenção que mereciam.
E ajudaram a forjar toda uma geração de
espectadores atentos, empenhados em
construir um Portugal novo, culto e moderno. Um Portugal à imagem de LopesGraça, e que deste fosse merecedor.

21

A Grande Entrevista
Cremilde Rosado Fernandes assegura

“Nova Escola de Música
será um marco no ensino
das artes em Portugal”
Directora há cinco anos da Escola Superior de Música de Lisboa, Cremilde Rosado Fernandes
tem feito tudo o que está ao seu alcance para realizar o sonho de ver construído, no Campus
de Benfica, o novo edifício da Escola, que abrirá caminho a projectos europeus, apontados
ao futuro. Contendo embora o entusiasmo, por a obra não estar ainda concluída, não hesita
em afirmar que o dia da tão desejada inauguração ficará na História como um momento de
viragem do ensino artístico em Portugal.
Textos de Paulo Silveiro
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onsciente de que a obra é
já irreversível, a professora
Cremilde começa a preparar
a sua saída. Unanimemente considerada uma das melhores cravistas
portuguesas da actualidade e uma
muito notável especialista de Música de Tecla dos séculos XVI a XVIII,
pondera, aos 65 anos, uma nova
etapa na sua vida, virada para fazer
aquilo de que mais gosta: ler, tocar
cravo, viajar e muito, muito mais! …
POLITECNIA – Quando começou
a sua paixão pela música e pelo
cravo?
CREMILDE ROSADO FERNANDES – Quando tinha cinco anos, a
minha mãe, que tocava piano, entendeu que eu tinha um bom ouvido e boas mãos, mãos de “teclista”.
Curiosamente, estes dois factores
já aparecem mencionados num tratado publicado em França, no limiar
do séc. XVIII, da autoria de Michel
de Saint-Lambert. Ele considerava
que para se aprender a tocar cravo,
era necessário reunir duas condições: ter boas mãos e ter bom ouvido. Como eu reunia essas duas características, a minha mãe resolveu

ser, ela própria, a minha primeira
professora de música.
POLIT. – A figura preponderante
da sua iniciação musical foi, portanto, a sua mãe?
C. R. F. – Totalmente. O seu desejo,
a sua firme vontade, era pôr-me a
tocar piano. O engraçado é que eu,
que até era uma aluna muito boa na
escola, detestava a ideia de ter de
estudar piano. Mas lá tive de aprender o dó-ré-mi-fá-sol e a colocação
das notas nas pautas.
POLIT. – Quando é que se deu a
viragem? Quando é que passou
a encarar o estudo do piano com
mais entusiasmo?
C. R. F. – Assim que mudei de professora. Só comecei a achar a música menos aborrecida quando tive a
minha primeira professora particular.
Era uma senhora de temperamento
muito afável, que conseguiu despertar o meu interesse pela arte dos
sons. Mas a minha mãe esteve sempre presente. Depois de terminar a
4ª classe, continuou a incentivar-me
a estudar música. Comecei então a
ter aulas de História da Música com
a professora Maria Augusta Barbo-

sa, a primeira mulher portuguesa a
fazer um doutoramento em Ciências
Musicais, na Alemanha. E foi através desta disciplina, de carácter
mais intelectual do que de execução
instrumental, que eu comecei a gostar verdadeiramente de música.
POLIT. – Entrou depois para o
Conservatório Nacional?
C. R. F. – Sim, em 1956. Entrei para
o Conservatório e aí fiz o curso superior de Piano e o de Composição.
POLIT. – Cruzou-se, nas aulas,
com alguém que se destacasse?
C. R. F. – Fui colega, na classe do
Professor Campos Coelho, do António Vitorino de Almeida e da Maria João Pires, que já na altura se
destacavam nitidamente dos outros
alunos. Mas, quando cheguei ao fim
desses estudos, sentia-me um pouco
complexada por não ter feito o liceu.
Resolvi, por isso, inscrever-me numa
escola nocturna e fiz o curso do liceu
em três anos.
POLIT. – Foi nessa altura que se
virou para o cravo, ou continuou
dedicada ao piano?
C. R. F. – Quando acabei o curso do
Conservatório continuava a não mor-

A paixão pelo Cravo
CREMILDE Rosado Fernandes
nasceu a 7 de Dezembro de 1940
e iniciou aos 5 anos a formação
em piano, tendo como professores
Maria Augusta Barbosa (História
da Música e Harmonia) e Evaristo
Campos Coelho (Piano).
Em 1956 ingressou nos cursos
superiores de Piano e Composição
tendo como mestres Campos Coelho e Croner de Vasconcelos. Fez
depois exames de Contraponto e
Fuga e concluiu o 9º ano de piano.
A partir de 1959 inicia o estudo
da Música Antiga, sob orientação
do Prof. Macário Santiago Kastner
no Conservatório Nacional. E entra
na classe de cravo de Maria Malafaia. Entre 1962 e 1970 foi aluna de
cravo de Santiago Kastner.
Concluiu o 7º ano em 1970, casou com Gerhard Doderer e foi admitida no Curso de Cravo da Escola
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Superior de Música de Würzburg.
Nesse ano fez ali o exame de Concerto (Cravo e Música de Câmara) ,
com a classificação máxima. A partir
desta data tem realizado vários cursos de aperfeiçoamento e participado em simpósios internacionais.
Ingressou na ESML em 1986,
leccionando diversas disciplinas, tais
como Cravo, Clavicórdio, Repertório
do Cravo, Repertório do Piano (das
origens até 1820), Baixo Contínuo,
Didáctica do Cravo, e Teclado.
Foi vogal da Comissão Instaladora da ESML de 1988 a 1993; e
coordenadora do Programa Erasmus de 1989 a 1994.
Participou em recitais de cravo, clavicórdio e forte-piano, e gravou para estações radiofónicas e
televisivas, portuguesas e estrangeiras. Publicou três edições musicais e fonográficas.
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rer de amores pelo piano. Gostava
de ouvir o instrumento ser tocado por
outras pessoas, mas eu nunca me
identifiquei com o grande reportório
pianístico. Foi então que, para não
desperdiçar todos aqueles milhares
de horas investidos no teclado, resolvi mudar para o cravo. E essa nem
sequer foi a minha primeira opção.
O órgão era o meu preferido! Mas
o professor Macário Santiago Kastner, professor do curso especial de
Clavicórdio e Música Antiga, onde já
me inscrevera, disse-me que eu não

que me marcaram muitíssimo: a
professora Maria Augusta Barbosa,
ainda hoje bem viva, com as suas 94
Primaveras - foi ela quem verdadeiramente incutiu em mim o gosto pela
música. Outro professor que recordo
com emoção é Macário Santiago
Kastner, internacionalmente reconhecido como grande especialista
em música renascentista e barroca,
um homem com uma cultura musical
tão vasta quanto rara.
POLIT. – Quais são os compositores que mais gosta de tocar?

POLIT. - -Em qualquer dos casos,
o público internacional está mais
atento a essa área musical?
C. R. F. – O problema reside, essencialmente, na divulgação dos
espectáculos, sendo certo que um
concerto de cravo deve ser feito num
ambiente que valorize o instrumento. Um recital dado numa sala para
oitocentas pessoas, não irá ter, certamente, o impacto que teria no salão de um palácio ou numa pequena
igreja antiga. A música de cravo foi
concebida para este tipo de ambien-

Só comecei a achar a música menos aborrecida,
quando tive a minha primeira professora particular.
Era uma senhora de temperamento muito afável, que
conseguiu despertar o meu interesse pela arte dos sons
tinha resistência física para ser organista, aconselhando-me a estudar
cravo e clavicórdio. E como, nessa
altura, nós obedecíamos mais aos
professores do que agora…comecei
a aprender a tocar aqueles dois instrumentos.
POLIT. – E onde estudava?
C. R. F. – Em casa. Tive a sorte de
ter nascido numa família com capacidade financeira para investir
na educação dos filhos e o meu pai
comprou-me o meu primeiro cravo.
Os outros que tive já foram adquiridos por mim, mas aquele primeiro,
indispensável para que eu pudesse
entrar no reino da música de tecla
barroca, foi prenda do meu pai. Fui
aluna do professor Kastner e da professora Maria Malafaia, no Conservatório, em regime de curso livre.
POLIT. – Curso livre?
C. R. F. – Sim. Naquela época o curso não era oficial e, por isso, não era
possível obter um diploma de cravo.
Em 1970 ingressei na Escola Superior de Música de Würzburg onde,
dois anos mais tarde, obtive finalmente o meu diploma de solista em
cravo e em música de câmara.
POLIT. – Quais foram as principais referências na sua formação
musical?
C. R. F. – Houve dois professores
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C. R. F. – Não tenho propriamente
um compositor preferido mas, entre as obras que mais gosto de tocar, destaco os prelúdios e fugas do
Cravo Bem Temperado de Johann
Sebastian Bach. Seria a obra que
eu escolheria para a tal ilha deserta!
Gosto também muito do reportório
ibérico para cravo, de tocar obras de
Scarlatti, Carlos Seixas, António Soler e tantos outros…
POLIT. – Já gravou vários discos,
editados em Portugal e no estrangeiro. Em sua opinião, existe mercado em Portugal para este género de música?
C. R. F. – -Existir, existe! O problema
é a distribuição. As edições discográficas fazem-se, mas a sua distribuição não é a mais eficaz. Quando
se procura um disco, poucas vezes
se encontra no mercado. Alguns dos
discos que eu gravei são mais fáceis
de encontrar nos Estados Unidos do
que em Portugal. E, em boa verdade,
também não se faz uma divulgação
sistemática desta música no estrangeiro. É a esta conclusão que tenho
de chegar depois de ter realizado
bastantes concertos fora de Portugal
e de ter verificado que o reportório
cravístico do nosso país teve sempre
uma excelente aceitação por parte
do público.
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te. O cravo é um instrumento que
soa melhor quando enquadrado num
espaço formoso e intimista.
POLIT. – A professora acabou
ainda por viver uma experiência como docente na Alemanha,
entre 1976 e 1982. Quais são as
principais diferenças entre o ensino naquele país e aquele que é
praticado em Portugal?
C. R. F. – A capacidade artística dos
alunos é evidentemente igual. Os portugueses têm tantos dotes para a música como os alemães. O que existe
de diferente na Alemanha é, por um
lado, o facto de os programas serem
mais realistas, pensados para alunos
não necessariamente sobredotados,
e por outro lado a obrigatoriedade de
os alunos terminarem os cursos nos
anos de duração previstos. Um curso
de quatro anos é para ser concluído
nesses quatro anos. Em Portugal, os
alunos não têm, na maior parte dos
casos, os apoios financeiros que os
seus colegas usufruem na Alemanha
e assim vão prolongando o curso,
para aproveitarem o facto de grande
parte das aulas serem individuais. Se
tivessem de pagar aulas individuais
fora da Escola, gastariam muito dinheiro. Para eles, tantas vezes “trabalhadores estudantes” (com ou sem
estatuto…), acaba por ser extrema-
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mente vantajoso ficarem inscritos os
anos possíveis. Mas isso não é bom
para a Escola.
POLIT. – O ensino da música tem
mesmo que ter um certo número
de aulas individuais?
C. R. F. – Sem dúvida que sim. Não
podemos esquecer que o ensino da
música, mais do que em qualquer
outro ramo artístico, se baseia numa
estreita relação pessoal entre “mestre e discípulo”, ou seja, numa transmissão de conhecimentos altamente
personalizada. É isso que torna este
tipo de ensino muito dispendioso.
POLIT. – Isso tem a ver com o problema do rácio professor/aluno,
que na Escola Superior de Música
de Lisboa é de cinco para um, se
não estou em erro?
C. R. F. – Exactamente. A Escola
Superior de Música de Lisboa tem
um rácio igual ao das restantes
escolas artísticas do Instituto Politécnico de Lisboa, embora essas
escolas não tenham aulas individuais. A nossa escola deveria ter um
rácio mais baixo, porque em todos
os estabelecimentos de ensino congéneres, dentro e fora de Portugal,
os percursos formativos na área da
música contemplam, e contemplarão, numerosas aulas individuais.
O resultado é que nós, forçados
por orçamentos sempre precários e
obrigados a cumprir o rácio, temos
muitos problemas financeiros.
POLIT. – Há anos que a professora anseia pela construção do novo
edifício da Escola. Agora, que
esse sonho está prestes a concretizar-se, no Campus de Benfica,
mantém as expectativas em alta?
C. R. F. – Em minha opinião, a Escola
de Música está neste momento a atravessar um período de quase estagnação. Não pode crescer. E quando
não se cresce, diminui-se. A Escola
só poderá crescer, e partir para novas experiências, quando dispuser
de instalações condignas. Não é com
as aulas espalhadas pelos edifícios
da Rua do Ataíde, do Conservatório,
do Centro de Estudos Judiciários, da
Igreja Evangélica Alemã, do Instituto
Gregoriano de Lisboa, da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, etc.
etc…que a Escola de Música pode-
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rá crescer e desenvolver-se. A falta
de instalações tem-nos impedido de
abraçar novos projectos mas, apesar
disso, qualitativamente não temos piorado. Continuamos a ter alunos muito
bons, que saem daqui e são aceites
imediatamente para fazer mestrados
ou doutoramentos em escolas de referência, dentro do sistema europeu ou
mesmo nos Estados Unidos.
POLIT. – Qual é o segredo desse
sucesso?
C. R. F. – Não existe nenhum segredo. Existe, sim, é muito trabalho e
dedicação do corpo docente, que
tem uma elevadíssima qualidade
profissional. Trata-se de professores que aliam às suas capacidades
pedagógicas grande experiência
nos mais diversos campos da música, nomeadamente na execução,
na composição, na teoria e forma-

Será importante olharmos
para outras áreas da música,
como o jazz, a música de
cinema/multimédia e a
designada “world music”
como o fado, o bandolim, a
guitarra portuguesa e a música
tradicional dos PALOPS
ção musicais. Todo este cuidado,
na selecção exigente dos professores, dotou a escola de um grupo de
profissionais altamente preparados
para o ensino da música, o que acaba também por motivar fortemente
os alunos a darem o melhor de si
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próprios.
POLIT. – E é por isso que deseja
tanto as novas instalações?
C. R. F. – Claro. No entanto, tudo
isso se poderia alterar no sentido
negativo, se o novo edifício da escola não viesse a ser concluído a
tempo e horas! De resto, a estagnação em que a Escola se arriscaria a
cair é totalmente contrária a todos
os princípios do Processo de Bolonha, que incentiva a abraçar novos
projectos e novos caminhos.
POLIT. – Que projectos são?
C. R. F. – A principal novidade será
a de podermos finalmente formar
professores para o ensino especializado da música. E, quando falo no
ensino especializado, refiro-me às
Academias, aos Conservatórios e às
Escolas Profissionais. Actualmente,
os nossos alunos saem daqui sem
habilitação para o ensino, o que é
muito negativo. No novo edifício isso
virá a ser ultrapassado e poderemos,
em colaboração com a Escola Superior de Educação, criar uma nova
via para os nossos alunos, o que irá
tornar a nossa escola ainda mais aliciante. Outro aspecto que também
estamos a considerar é a criação de
novos públicos. E para isso penso
que será importante olharmos para
outras áreas da música, como o jazz,
a música de cinema/multimédia e a
designada World Music como o fado,
o bandolim, a guitarra portuguesa e
a música tradicional dos PALOP.
POLIT. – Esses projectos estão dependentes das novas instalações?
C. R. F. – Inteiramente. Precisamos
de novos espaços. Como podemos,
por exemplo, abrir um curso de direcção de orquestra nas actuais
condições? Uma escola superior
de música de uma capital europeia,
como é o nosso caso, deveria ter
um curso deste género.
POLIT. – A par do novo edifício,
a realização desses projectos
passa também pela aquisição de
equipamento adequado. Esse investimento está garantido?
C. R. F. – O levantamento de tudo o
que é necessário para equipar o edifício está feito. Só ainda não avançámos com as consultas para a aquisição de material, porque não temos a
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certeza de que o edifício ficará concluído nos prazos previstos. Além
disso, aguardamos que nos sejam
atribuídas verbas suficientes para
essas aquisições, tão indispensáveis
quanto dispendiosas.
POLIT. – Falou da colaboração da
Escola de Música com a Escola de
Educação. Pensa que a integração
da Escola de Música no Campus
de Benfica irá proporcionar uma
maior colaboração com as outras
escolas ali instaladas?
C. R. F. – Certamente que sim. Essa
colaboração poderá ser feita quer
com a Escola de Educação quer
com a Escola de Comunicação Social. Existem muitos projectos que
deverão ser realizados em conjunto.
Nós, actualmente, encontramo-nos
numa área muito afastada das outras escolas. Qualquer iniciativa de
colaboração é complicadíssima. Os
nossos alunos já estão por demais
massacrados com deslocações, só
para frequentarem as aulas. Seria
desumano sobrecarregá-los com
mais algumas, para irem participar
em projectos conjuntos.
POLIT. – Poderá a futura Escola de
Música ser um pólo aglutinador de
índole artística para aquela área?
C. R. F. – Nós temos algumas ideias
a esse propósito. Poderemos, por
exemplo, colaborar com a Junta de
Freguesia de Benfica que revela
grande dinamismo nas suas actividades. A nossa linha de pensamento
vai no sentido da criação de projectos que proporcionem aos nossos
alunos mais experiências na área
da realização de espectáculos nos
auditórios da própria escola ou nas
muitas igrejas que existem na zona.
Estes serão espaços ideais para
concertos de música religiosa concretizados pelos coros e conjuntos
instrumentais da nossa escola. Tenho a convicção de que Benfica poderá ganhar muito com a integração
da Escola de Música no Campus, ao
mesmo tempo que nós iremos beneficiar da interacção com as instituições ali residentes e que connosco
desejem colaborar. Quando falei da
abertura a novos públicos, pensei
em todas essas pessoas, desde os
mais jovens até aos mais idosos.
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POLIT. – Poderemos esperar uma
maior projecção da Escola, sobretudo a nível nacional?
C. R. F. – Certamente que sim. Já
está prevista a criação de um Gabinete de Imagem. Actualmente,
o pouco que se faz é feito à custa
da boa vontade de alguns funcionários. Nós deveríamos ter uma
divulgação, junto do público, muito
maior do que aquela que temos. A
nossa escola não tem conseguido,
por falta de meios humanos, físicos
e financeiros, mostrar a qualidade
que o nosso ensino realmente possui. Apesar desta falta de meios, os
concertos da nossa orquestra têm
sido excelentes. O nosso Festival
de Música, que é uma iniciativa da
Associação de Estudantes, e que
este ano realizou a sua 4ª Edição
no Jardim de Inverno do Teatro de
S. Luiz, foi um êxito. O programa
até integrou a participação de Car-

Continuamos a ter alunos
muito bons, que saem daqui
e são aceites imediatamente
para fazer mestrados ou
doutoramentos em escolas
de referência, dentro do
sistema europeu ou mesmo
nos Estados Unidos
los do Carmo, que interpretou fados instrumentados por alunos da
escola. Mas todas essas iniciativas
têm custos elevados e temos muita
dificuldade em suportá-los.
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POLIT. – Já tentou conseguir
apoios exteriores, para financiar
essas acções, nomeadamente
através do mecenato?
C. R. F. – Isso é difícil. Como nós
somos uma escola pública, os mecenas sentem-se muito pouco atraídos,
porque não têm vantagens nenhumas em financiar entidades públicas.
Já obtivemos respostas curiosas,
por parte de algumas Fundações,
quando pedimos financiamento que
permita a vinda de um professor
para realizar um seminário. Responderam-nos que o Estado é que tem
a obrigação de financiar este tipo de
actividades. Até pode ser verdade, só
que na realidade não é isso o que se
passa. Nós não temos financiamento
para estas acções, que são importantíssimas para o melhoramento do
nosso nível de ensino.
POLIT. – E o Programa Erasmus?
C. R. F. – Felizmente que através do
Programa Erasmus temos conseguido trazer à nossa escola notáveis
especialistas no campo da música.
Mas só isso não chega. Deveríamos
ter aqui uma presença mais assídua
de individualidades de renome internacional, até porque é isso que atrai
os alunos. Só assim poderemos
competir, a nível dos mestrados, por
exemplo, com as escolas de música
do estrangeiro.
POLIT. – Tem havido um decréscimo no número de candidatos à
Escola?
C. R. F. – Actualmente observamos
que os alunos se candidatam a várias escolas de música, facto que,
há uns anos atrás, só raramente
acontecia. Não só às nacionais mas
também às internacionais. O nosso
leque de concorrentes alargou-se a
nível Europeu. Mais uma vez é fundamental a escola vir a ter instalações condignas. Neste momento
ainda não sentimos um grande decréscimo no número de alunos, mas
se as actuais condições persistirem
durante mais algum tempo, poderemos arriscar -nos a perder um grande número de potenciais interessados em ingressar na escola.
POLIT. – E no que se refere à qualidade dos candidatos? Tem havido variações?
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“Os alunos, ao deixarem a escola, deverão estar preparados para integrar o
mercado de trabalho”

C. R. F. – A qualidade tem subido, sem
dúvida. E isso é devido sobretudo ao
excelente trabalho das escolas profissionais. Os alunos chegam aqui com
muito bom nível. Não existe comparação com o que acontecia há vinte anos,
quando a preparação dos alunos era,
na generalidade, bastante deficiente.

que me parece errado. O trabalho individual do aluno é importantíssimo.
Ao professor compete orientar e avaliar a sua orientação em função dos
resultados obtidos pelo aluno, mas o
aluno passa a ter maior responsabilidade no seu sucesso ou insucesso.
Até mesmo relativamente à gestão

IPL, Engenheiro Vicente Ferreira,
se empenhou de tal maneira na
construção do novo edifício que eu
senti o dever moral de me recandidatar. Foi a maneira de lhe agradecer todo o apoio que tem dado a
esta escola, e ao “colossal” empreendimento que conseguiu realizar,
com a aprovação e a construção
do novo edifício da Escola Superior
de Música de Lisboa.
POLIT. – Quando for inaugurado o novo edifício da Escola vai
sentir que realizou o seu grande
sonho?
C. R. F. – No dia da inauguração
eu já não serei certamente a directora da Escola, uma vez que o meu
mandato terminará no próximo ano.
Mas vou sentir uma grande alegria.
A nova Escola Superior de Música
de Lisboa será, repito, um marco no
ensino das artes em Portugal.
POLIT. – Consegue facilmente
conciliar as suas actividades de
professora, artista e directora da
Escola?
C. R. F. – A parte da gestão é a
que me é mais difícil de desempenhar. O sistema alemão é bem mais
simples, porque existe um director
artístico e um administrador, e ao
administrador cabe a gestão do or-

Tenho a convicção de que Benfica poderá ganhar muito com
a implementação da Escola de Música no Campus, ao mesmo
tempo que nós iremos beneficiar da interacção com as instituições ali residentes e que connosco queiram colaborar
POLIT. – O Processo de Bolonha é
bom para o ensino da música?
C. R. F. – Inicialmente estava muito
céptica, mas tenho-me informado
melhor e penso que é um processo
que, se tivermos meios para o pôr
em prática, poderá trazer-nos vantagens, sobretudo devido ao facto de
atribuir aos alunos um papel mais
relevante, em termos de creditação.
Acho interessante a aposta no tempo
que o aluno vai gastar na preparação
de uma determinada disciplina. Até
aqui era mais contabilizado o tempo
lectivo do que o esforço do aluno, o
Politecnia Outubro/2006

da sua própria carreira, porque os
nossos alunos saem, em geral, com
grandes deficiências nesta vertente. Ao deixarem as escolas deverão
estar preparados para se integrarem
no mercado de trabalho, tarefa nada
fácil, porque existe uma forte concorrência, dentro e fora de Portugal.
POLIT. – As dificuldades com que
se tem confrontado nunca a levaram a pensar em desistir?
C. R. F. – Houve alturas em que
sim. A minha segunda candidatura
à direcção da Escola foi feita unicamente porque o presidente do

i n di c e

çamento, ajudando assim o director
a tomar as suas decisões. Creio que
numa escola com grande dimensão, como futuramente virá a ser a
Escola Superior de Música de Lisboa – até mesmo porque se pensa
na união das três escolas artísticas
num Instituto das Artes - deverá
existir um responsável pela parte
administrativa, libertando os outros
elementos da direcção para funções
mais consentâneas com as suas aptidões. Mas essa guerra já não será
minha. De momento tenho preocupações que chegam e sobram.
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Associações de Estudantes do

Todos diferente

Décio Santos
Engenharia

Marcelo Esteves
Tecnologia da Saúde

Rafael Fraga
Música

Apesar de serem todos jovens e partilharem a missão comum
de dar a cara, com entusiasmo, pelos alunos das oito escolas do
Instituto Politécnico de Lisboa, os presidentes das Associação de
Estudantes do IPL são diferentes em muitas coisas, a começar
desde logo, naturalmente, pelos cursos que frequentam. O arranque
de um novo ano lectivo é o momento certo para perceber o que
pretendem e como funcionam estas organizações estudantis.
Texto de Vanessa de Sousa Glória

E

ntre os oito dirigentes das associações de estudantes das escolas
do IPL, Susana Teque tem o mérito de ser a única mulher a ocupar esse
cargo e de ser a também a única aluna do
Politécnico na Associação Académica de
Lisboa. Ali, na maior academia do país,
que representa cerca de 130 mil estudantes de Lisboa, assume o cargo de vice-
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presidente do Conselho Fiscal.
Licenciada pela Escola Superior de
Educação de Lisboa, há três anos que
Susana Teque está à frente da Associação de Estudantes. Embora já tenha concluído o Curso de Professores de Ensino
Básico, na variante Português/Inglês, vai
cumprir o mandato até Dezembro.
Desempenhar a missão a que se tem
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Ricardo Abreu
Contabilidade e Adm.

proposto não tem sido tarefa fácil, devido
sobretudo à fraca participação dos alunos na vida associativa. A especificidade
dos cursos leccionados na escola, onde
a média de final de curso é o que mais
conta na colocação dos futuros professores, faz com que os alunos abdiquem
da vida social e académica para se dedicarem a cem por cento ao curso. Para
Susana, é fundamental que passem por
outras experiências senão acabam por
se tornar “autênticas máquinas em vez
de seres humanos”.
O Hospital da Bonecada foi das poucas actividades em que a presidente ficou
surpreendida com a adesão estudantil.
Tratou-se de uma acção conjunta com a
associação de estudantes da Faculdade
de Ciências Médicas, com o objectivo de
desdramatizar a ida ao médico. A pedagogia consistia em permitir que as crian-
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o Instituto Politécnico de Lisboa

es, todos iguais

Texto de Vanessa de Sousa Glória

Ricardo Ambrósio
Dança

Ricardo Florêncio
Comunicação Social

ças levassem os seus bonecos doentes
ao Hospital D. Estefânia para serem tratados.
Os alunos que chegam à ESELx pela
primeira vez, têm, durante um mês, no
início do ano lectivo, inúmeras actividades desportivas e culturais. É uma forma
de os integrar e cativar para o resto do
ano, em que a AE se envolve. Brevemente, os associados vão poder praticar uma
nova modalidade: o ioga. E a presidente
tem agendada uma reunião com o Banco
Alimentar, com o objectivo de desenvolver com eles um projecto de solidariedade social.
Susana Teque conhece bem Ricardo
Florêncio, o presidente da AE da Escola Superior de Comunicação Social. A
proximidade física das duas escolas, no
Campus do IPL em Benfica, tem contribuído para o desenvolvimento de projectos
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Tiago Delgado
Teatro e Cinema

entre as duas associações. Exemplo disso foi a Semana da Solidariedade Social,
em que conseguiram recolher uma enorme quantidade de donativos entregues a
instituições de solidariedade social.
Ricardo Florêncio desempenha o cargo desde há dois anos. Para ele “servir,
representar e informar os alunos” é o papel mais importante que uma associação
de estudantes deve cumprir. O Processo
de Bolonha é exemplo disso. Foram as
associações de estudantes que possibilitaram aos alunos o acesso à informação, para que reflectissem sobre ela.
Posteriormente a AE deu “o feed-back às
instituições para que delineassem os caminhos necessários”.
Uma AE não tem, porém, só essas
funções. Nas escolas onde grande percentagem dos alunos são deslocados, é
fundamental promover actividades físi-
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Susana Teque
Educação

cas. E é o que acontece com os alunos
da ESCS, que têm ao seu dispor, em horário combinado, a piscina da Junta de
Freguesia de Benfica.
Ricardo Florêncio diz que ao longo
dos dois mandatos se tem verificado um
aumento da procura da associação por
parte dos Ministérios e de entidades privadas. O que se deverá, sobretudo, ao
trabalho desenvolvido pela AE no exterior. Aí apresentam trabalhos, que não
só servem a comunidade escolar mas
representam, também, a associação e a
própria escola no exterior. A explicação
desse êxito decorre, em sua opinião, do
facto de aquele associação de estudantes serem muito diferente das outras: “O
nosso caso é realmente particular, por
sermos alunos de comunicação social”
Na área cultural a AE da ESCS estabeleceu protocolos com companhias de
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A “Festa da Loira” é o momento alto da recepção aos caloiros no Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa onde se libertam as emoções

teatro e galerias de arte, proporcionando descontos aos associados e
acesso mais facilitado a essas actividades. E o site já é uma realidade
embora ainda não esteja on-line. Por
dificuldades financeiras algumas das
actividades planeadas estão a sofrer
atrasos, mas até final do mandato
deverão abrir uma Feira do Livro e
passar a receber melhor os estudantes Erasmus.
Rafael Fraga não vai ter a sorte de
usufruir, enquanto aluno, do edifício
que está a ser construído para a Escola Superior de Música no Campus
do IPL. A vista privilegiada para o rio
e a proximidade ao centro da cidade,
cinco minutos a pé, são as características do actual edifício da escola, da
Rua do Ataíde, que vão deixar saudades. Apesar disso o presidente da
AE não dúvida de que a mudança de
instalações é “muito benéfica”.
Aluno do 4º ano do Curso de
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Composição, Rafael Fraga diz que
as consequências de a ESML ser
uma escola artística se reflectem
no perfil e no número reduzido de
alunos. “O facto de sermos duzentos e pouco, faz com que cada aluno tenha um enorme peso na associação” – esclarece.
A maior parte dos estudantes de
música já está em contacto com o

Algumas das escolas realizam
semanas de integração,
no decorrer das quais, os
caloiros convivem com os
veteranos e conhecem os
cantos à casa
mundo laboral, o que gere um perfil
de pessoas completamente diferente
dos que frequentam escolas em que
estão lá exclusivamente para estu-
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dar. A somar a isto muitos vivem fora
de Lisboa, só indo a casa ao fim de
semana, o que dificulta a sua participação nas actividades. Embora já
tenham organizado alguns jantares
de convívio e actividades desportivas, no Campus do IPL, “é difícil
motivar as pessoas”, diz o dirigente
associativo. Contudo, mais do que
papel lúdico, a AE deve garantir que
os vários órgãos da escola actuem
correctamente, defendendo sempre
o interesse dos alunos.
Criada há cinco anos, a AE da
ESML foi, durante dois anos, quase
inexistente. O empenho de Rafael
Fraga tem sido o da sua afirmação,
dificultada pelo perfil pouco interventivo dos alunos das artes. A associação costuma disponibilizar, na semana das inscrições, um veterano, que
esclarece os caloiros e os apoia no
preenchimento dos formulários de
matrícula e na escolha de horários.
O dirigente associativo da música defende a ligação com as outras
associações de estudantes do IPL,
‘’quanto mais não fosse para organizarem eventos em conjunto’’, mas
lamenta certas escolhas: ‘’Inserirmonos na organização de um evento que
tem como cabeça de cartaz Quim
Barreiros ou Mónica Cintra é complicado. Se, para além disso, houvesse
um concerto na Gulbenkian, talvez já
fizesse sentido...’’.
Até Dezembro, altura em que
termina o mandato, os esforços
de Rafael Fraga concentram-se na
preparação do maior evento da escola: o Festival de Música, que decorre no mês de Abril no Teatro São
Luiz. A organização está a cargo da
associação, que este ano teve no
cartaz, para além de alunos da escola, várias nomes conhecidos do
mundo da música.
A pouco mais de 15 minutos a pé
da Escola Superior de Música fica a
Escola Superior de Dança, no palácio Marquês de Pombal, na Rua da
Academia das Ciências, ao Bairro
Alto. Duas escolas que partilham as
mesmas dificuldades ao nível do associativismo estudantil. Nem a proximidade lhes tem facilitado a elaboração de projectos conjuntos. No ano
passado tentaram fazer um trabalho
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juntos, mas uma incompatibilidade
de datas tornou-o inviável.
Na escola com menor número de
alunos do IPL, a maioria deslocados
de casa, e com grande carga horária, não tem sido fácil motivá-los a
participar nas actividades organizadas pela AE. Foi quase por acaso
que Ricardo Ambrósio, brasileiro, conheceu a Escola Superior de Dança,
ao participar ali, numas férias, num
curso de Verão de Hip-Hop. Hoje frequenta o curso de Dança e é presidente da associação de estudantes
desde Dezembro do ano passado.
Paralelamente, é bailarino da Companhia de Dança de Almada e está
a coreografar uma adaptação teatral
dos ‘’Morangos com Açúcar’’, com
estreia prevista no Teatro Tivoli. Com
os dias tão completos e estando na
escola a meio tempo, fez questão de
dar o número de telemóvel a todos
os colegas; “Qualquer problema que
tenham, dentro ou fora da escola, estou pronto a ajudar”.
Para Ricardo, uma associação
de estudantes deve estar sempre

disposta a ajudar os alunos na resolução dos problemas internos, proporcionando-lhes espaços de lazer,
opções para os tempos livres e saídas profissionais.
Ele próprio se empenhou em organizar workshops de Capoeira e
Tango, em horário extracurricular, a
preço muito acessível. E preocupa-

Uma associação de
estudantes não se deve
limitar a representar os
alunos na escola, deve
também proporcionar-lhes
actividades, nomeadamente
desportivas
se também com o equilíbrio da alimentação servida no bar da escola.
Na Amadora fica a escola artística do IPL com mais alunos: a Escola
Superior de Teatro e Cinema. Tiago
Delgado, o presidente da AE, é aluno do Curso de Cinema. A exibição e
promoção dos trabalhos dos alunos

é a tarefa a que se tem dedicado a
100%. Durante a greve de três dias,
convocada em Maio deste ano contra ao aumento das propinas, os alunos fizeram questão de aproveitar o
dia para mostrar os seus trabalhos.
O presidente da associação defende a criação de “um dia em que as
pessoas interessadas no ensino do
cinema e teatro em Portugal possam
vir à escola perceber o que a escola
faz”.
Porque “a essência do espectáculo é ter público” a associação criou
um Cineclube, onde todas as terçasfeiras, à hora de almoço, os alunos
de cinema exibem os filmes de sua
autoria. Tiago está empenhado em
desenvolver uma área na AE que
apoie os alunos na mostra dos seus
trabalhos, procurando um espaço
para os exibirem com público.
Neste momento a associação
está a participar na organização de
uma revista para o ensino universitário. A existência de uma AE é fundamental, em sua opinião, “que mais
não seja para concretizar o que não

O Futebol de 11 e o Futsal têm praticantes em metade das escolas que integram o universo do Instituto Politécnico de
Lisboa, que disputam títulos nos campeonatos universitários
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As festividades conjuntas das diferentes associações de estudantes são já uma tradição

32

i n di c e

Feira de Emprego, com a presença
de empresas de contabilidade, respondendo diariamente a pedidos de
empregados das empresas, enviando currículos dos alunos.
O Departamento de Comunicação e Marketing da associação de
estudantes do ISCAL é
responsável pela gestão
dos espaços de informação, onde são afixados
anúncios de habitação da
zona e ofertas de emprego e onde são divulgados
eventos. A manutenção
do site e a produção de
uma newsletter, também
está a cargo deste departamento.
Na Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de
Lisboa, na zona da Expo,
as preocupações estão
viradas para as últimas
alterações que o processo de Bolonha veio trazer
aos seus cursos. Marcelo
Esteves, o presidente da
associação de estudantes,
diz que uma associação de
estudantes deve promover
a integração dos alunos na
escola, as relações entre
eles, o seu bem-estar e
saúde. E foi a pensar na
saúde que a AE se envolfoto de Maria Clara Dinis

para o exterior a imagem não só do
se faz nos meios institucionais”.
ISCAL, mas também do IPL.
Na avenida Miguel Bombarda a
É graças sobretudo à AE que os
recepção ao caloiro é feita com pomalunos dos cursos pós-laboral têm a
pa e circunstância. Na sala de consecretaria aberta até mais tarde, um
vívio do Instituto Superior de Contadia da semana. E o seu Gabinete de
bilidade e Administração de Lisboa
Saídas Profissionais promove uma
os novos alunos divertem-se a cantar no Karaoke. Não sendo
muito bem vista pelos professores, porque durante
esse tempo não há aulas, a
praxe é considerada fundamental por Ricardo Abreu,
o presidente da associação
de estudantes, por fomentar
o convívio entre caloiros e
veteranos.
Para o dirigente estudantil do ISCAL, uma
associação de estudantes não se deve limitar
a representar os alunos
na escola, deve também
proporcionar-lhes actividades, nomeadamente
desportivas. E promove:
Futebol de 11, Futsal, Futebol Feminino, Basquetebol Feminino e Masculino.
No ano passado chegaram a ter um aluno a participar individualmente no
Campeonato de Surf. E a
equipa de Futebol de 11 foi
vice-campeã nacional, no
As praxes são, com frequência, irreverentes
seu escalão. Isso projecta
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tados pela associação.
implementação dos novos cursos
veu, em conjunto com a direcção da
Apostando numa “política direcque surgem à luz do Tratado de Boescola, num projecto intitulado “Escionada para a prática desportiva”,
lonha”. Á semelhança do que têm
cola Sem Fumo” que proíbe as pesDécio Santos tem-se preocupafeito, pretendem continuar a prestar
soas de fumarem lá dentro.
do em desenvolver esforços para
serviços aos alunos.
O acolhimento aos novos alunos
promover significativas melhorias
O espaço “Aqui Estuda-se”,
é feito no início do ano lectivo, com a
logísticas, ao nível das condições
acaba de completar um ano. É um
chamada Semana de Integração. A
necessárias. Ao dispor dos aluconjunto de salas, aberto 24 horas
parte da manhã é dedicada a confenos existe um ginásio onde podem
durante toda a semana, incluinrências, com os coordenadores dos
praticar inúmeras modalidades
do feriados e fins-de-semana. E
doze cursos da escola, e as tardes
do Jujutsu, à Capoeira, Kick-bona loja da associação, os alunos
são reservadas à Comissão de Praxing, Taekwondo e
xe. Durante esses
dias, há uma visita Todos os anos os alunos das oito escolas do IPL cumprem a Pankration. E fora
à zona envolvente
tradição, promovendo praxes, jogos e animação nocturna do ginásio existem
outras actividades
da escola. E todos
desportivas como
os anos os alunos
o Futebol de 11, o Futsal, o Basquepodem adquirir os mais variados
cumprem a tradição de passar um
tebol e o Badminton.
artigos, de papelaria a produtos.
fim-de-semana juntos em Portimão.
E uma forte aposta na dinamide merchandising T-shirts, pólos
São dois dias preenchidos, com aczação do convívio académico tem
e emblemas. A existência de uma
tividades na praia e animação nocresultado na organização de alguns
gráfica própria e da rádio XISEL,
turna.
momentos direccionados para a dique neste momento não está a funTalvez pelo espírito que lhes é
versão e lazer.
cionar, são serviços também presincutido no arranque das aulas, as
actividades recreativas são as mais
procuradas pelos alunos. Ao longo do ano a AE organiza inúmeras
festas como o Arraial da Saúde e a
Festa do Natal.
Embora se promovam actividades desportivas, os torneios de futebol não têm a adesão esperada, por
falta de tempo dos alunos.
A associação de estudantes tem
o seu próprio jornal e Marcelo Esteves espera que a página de Internet
seja lançada até final de Novembro.
A criação de uma rádio, com música
ambiente e informações relevantes
para os estudantes, está também a
ser pensada.
Com mais de seis mil associados.
Décio Santos está à frente, desde
Março, dos destinos da Associação
de Estudantes do Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa, a maior
escola do IPL. Para o dirigente associativo, uma AE deve “constituir, por
defeito, a representação dos interesses e direitos dos alunos que representam, sempre numa perspectiva
construtiva e responsável”.
É precisamente nessa perspectiva que a actividade da AE do ISEL
tem enquadrado o seu trabalho.
Este ano lectivo, a intervenção da
AE tem passado por “um especial
acompanhamento e monitorização
As associações de estudantes desempenham um papel muito importante no
de todos os desenvolvimentos da
processo de integração dos alunos na escolas
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“Diários da Bósnia”,

Realizador da Es
na cidade márt
Bárbara Gabriel

O relato quase não tem diálogos, nem depoimentos políticos;
de quando em vez ouve-se uma
voz: e as imagens, em sépia,
vão a pouco e pouco ganhando
cor. São assim os “Diários da
Bósnia”, o mais recente trabalho
do realizador Joaquim Sapinho,
professor da Escola Superior
de Teatro e Cinema. É o primeiro documentário português a
ser distribuído pela Lusomundo,
com estreia mundial assinalada
no Festival de Cinema da Coreia do Sul, o mais importante
de toda a Ásia.
“Não fui à Bósnia para fazer reportagem,
nem para ajudar, matar ou proteger
ninguém” – diz o cineasta. Viajante à
boleia da Força Aérea Portuguesa até
Sarajevo, num avião C 130, Joaquim
Sapinho levava na bagagem a incerteza
de quem nunca tinha estado num cenário
de guerra. O conflito na Bósnia, o primeiro
na Europa depois da II Guerra Mundial,
fê-lo despertar para uma realidade
distante a que não podia ficar indiferente.
Depois de duas viagens aquele país
não tinha, em bom rigor, nenhuma
novidade para contar. Nem era isso o
que lhe interessava. Queria, apenas (?),
“transmitir as emoções daquele sítio”.
Das notas que tomava no final de cada
dia, e das imagens que ia recolhendo,
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de Joaquim Sapinho

scola de Cinema
tir de Sarajevo
nasceu este filme, “Diários da Bósnia”, o
seu primeiro documentário.
A aventura começou em Junho de
1996, três meses depois de ter sido
levantado o cerco à cidade de Sarajevo.
Para trás ficava Portugal, embalado na
sua Paz, e o sucesso do seu filme “O
Corte de Cabelo”, uma história feliz de
episódios privados que fizera grande
sucesso nas salas de cinema.
De câmara na mão, na primeira
semana Sapinho não conseguiu filmar,
nem dizer nada. Os prédios, cravejados
de balas, eram testemunhas silenciosas
do “domicídio”, uma espécie de “suicídio
das casas”, no ousado neologismo do
realizador.
Ali ocorrera um conflito étnico,
guerra de vizinhos, sérvios contra
muçulmanos. Mais do que a destruição
do outro, o que estava em jogo era a
destruição da identidade alheia. Como
lidar com o sofrimento humano numa
escala tão esmagadora? – interrogavase constantemente o cineasta. E não
encontrava resposta.
Aos poucos, tentava adaptar-se. As
pessoas ou gritavam ou fechavam-se
num silêncio pesado, ensurdecedor.
Não conseguia sequer falar com elas.
Não se encontrava explicação causal
dos factos. Só sofrimento pairava, como
uma tempestade.
A partir da segunda semana começou a recolher imagens, de forma ainda
precária, procurando ‘‘do que falar e do
modelo formal, prático, como iria fazêlo’’. O trabalho acabaria, inevitavelmente, por ficar incompleto. A reclamar um
regresso.
Dois anos depois volta à Bósnia,
para revisitar as pedras e as gentes.
Desta vez sabe que vai ser confrontado
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Cemitério na Bósnia: os mortos que a memória desenterra

Emigrante na Alemanha, que lá deiser as pessoas a irem ter com ele.
com o luto e a dor dos que perdexou a família e regressou à Bósnia,
De todas as personagens ocaram os seus. Trazer retalhos de uma
sua terra natal, para (vi)ver de perto
sionais captadas pela objectiva, há
terra martirizada, ferida pela brutalio que se estava a passar; e a Meniduas que não mais esquecerá: o
dade da guerra, era agora a meta, o
na do Lenço Vermelho, que
objectivo formal. Descotodas as madrugadas se fabrir como fazê-lo, de forzia ao caminho, atravessanma a captar e transmitir
do montes e vales cobertos
a emoção – aquela emode neve, para ir à escola,
ção tão específica, única
como se a guerra nunca ti– era o grande desafio. A
vesse existido.
inutilidade das palavras,
O emigrante não consefazia as pessoas ficarem
guiu voltar para a Alemanha,
mudas, fechadas dentro
tomado pelo desassossego
de si próprias. O que exdas cenas que tinha presenplica a quase ausência
ciado, que o revisitavam dia e
de diálogos, entrevistas,
noite, impedindo-o de voltar
depoimentos.
a viver em paz. Era impossíDe pouco valia planevel mostrar essa dor. Mas o
ar filmagens ou escolher
mesmo haveria de não aconfigurantes. Um pouco à
tecer com a Menina do Lenço
deriva, Joaquim Sapinho
Vermelho. No caso dela, dois
captava uma paisagem
ou três planos simples transaqui, um sítio acolá. Tenmitem tudo: “Não foi preciso
tou sempre que os endizer mais nada”.
contros não fossem proAquelas fotografias ficaram porque aquelas pessoas já
O que valem certas imagramados, acabando por
não existiam
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gens? Mil palavras ou mil pessoas?
Ao entrar nas casas destruídas, não
restava nada. Apenas fotografias,
reproduções estáticas, virtuais, de
pessoas mortas. Quem foge leva as
fotografias consigo, resgatando memórias que hão-de perdurar. Aquelas
fotografias ficaram porque aquelas
pessoas já não existiam. Naquelas
famílias não tinha sobrevivido ninguém.
O filme guarda recordações sem
dono, entregues com a violência de
um soco no estômago, na escuridão
das salas de cinema, aos espectadores desprevenidos.
As imagens recolhidas na primeira viagem aparecem em sépia
porque são, como as fotografias antigas, memórias de um passado sem
futuro. Se tivesse usado a cor, o realizador não teria conseguido mostrar
o realismo da destruição.
Com o correr do tempo – sabemo-lo todos – as imagens e as memórias vão-se alterando, perdendo
carga dramática, adquirindo novas
texturas. É assim também no filme,
onde, à medida que o sofrimento vai
serenando, desaparecendo, as imagens passam a ter cor. E os planos
ganham uma súbita firmeza, emoldurada por outros enquadramentos.
Para Joaquim Sapinho falar da
Bósnia, “é a mesma coisa que falar
de Beirute, da Líbia ou de Timor”,
sinais desconcertantes do mundo
de incertezas que se substituiu ao

A Menina do Lenço Vermelho, todas as madrugadas se fazia ao caminho, para ir
à escola, como se a guerra nunca tivesse existido

velho conflito entre superpotências.
«Só as pessoas comuns – diz – po-

dem fazer a Paz, entendendo-se
umas com as outras’’.

Adepto da ficção
ANTIGO aluno da Escola Superior
de Teatro e Cinema, onde hoje é
professor da disciplina de Realização, Joaquim Sapinho nasceu no
Sabugal, há 42 anos. Deu nas vistas pela primeira vez em 1996, com
a sua primeira longa-metragem,
“Corte de Cabelo”, que foi seleccionado para o Festival de Cinema de
Locarno, onde chegou a ser nomeado para Leopardo de Ouro.
Cinco anos mais tarde realiza “A
Mulher Polícia” e funda a produtora
Rosa Filmes, para criar condições
de se tornar Realizador de Cinema,
como ele próprio diz.
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Estreou-se no documentário
com os “Diários da Bósnia”, mas ficou com pouca vontade de repetir
a experiência. “Foi uma violência,
um trabalho muito duro e exigente”,
lamenta.
Está a preparar na área da ficção,
o seu território preferido, um novo filme, que conta a saga de dois irmãos
em idade de sair de casa dos pais. A
narrativa aborda as consequências
dessa separação nas amizades e
amores que se estabelecem depois,
É rodado nos cenários naturais de
S. Martinho do Porto, com muita
praia e surf.
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Sistema VoIP

Escolas do Politécnico
fazem chamadas
a custo zero
As oito escolas e serviços do Instituto Politécnico de Lisboa vão, em pouco tempo, estar
interligadas pelo sistema VoIP. Alunos, funcionários e professores de todo o universo do IPL
poderão fazer chamadas telefónicas gratuitas entre si, através da Internet.
Textos de Bárbara Gabriel

l

Fotos de Maria Clara Dinis

Telefone VoIP: a partir deste aparelho, ainda de custo elevado, é possível não só telefonar, mas também aceder a aplicações web
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E

mbora esta nova tecnologia já fosse parcialmente usada internamente, o Instituto Politécnico
de Lisboa alarga agora a sua
utilização, interligando todas
as suas unidades orgânicas.
Esta é, sem dúvida, uma atitude pioneira e inovadora que
lhe valeu o convite para participar num projecto-piloto com
a Fundação para a Computação Científica Nacional.
Desde há dois séculos,
quando Alexander Gower Bell
anunciou ao mundo a fabulosa descoberta do telefone,
que o percurso das telecomunicações se tem expandido a
velocidade de cruzeiro. Novas
tecnologias e produtos ao serviço da comunicação têm marcado e modificado para melhor
a vida de todos. Mas hoje em
dia o mundo dos telefones já
não é o que era.
O sistema de telefone tradicional a que estávamos habituados cede o lugar à comunicação via VoIP – voice Over IP
ou voz sobre rede de dados.
Embora não seja uma tecnologia recente, estando algumas empresas a utilizá-lo já
há algum tempo internamente,
só agora instituições diferentes se interligam pela Internet
usando VoIP.
O tema é objecto da tese de
mestrado do engenheiro Nuno
Cruz, ex-aluno e actual docente do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa e da Escola Superior de Comunicação
Social e que foi o principal dinamizador do projecto VoIP no
Instituto Politécnico de Lisboa.
O IPL torna-se, assim, uma
das poucas instituições a avançar com celeridade, a nível nacional, para a interligação das
centrais telefónicas das suas
escolas e serviços via VoIP
– rede de dados.
Este poderá ser o primeiro passo para o projecto da
Fundação para a Computação
Científica Nacional (FCCN)
Politecnia Outubro/2006

Que é isto do VoIP?
USAR o VoIP é usar os telefones
mas agora sobre a rede de dados,
de que a Internet é o maior exemplo.
De um modo geral as instituições
dispõem de redes de dados pagas
não pelo consumo, mas pela capacidade que dispõem, podendo tanto
ser usadas para aceder a páginas
web como para servirem para fins
telefónicos.
Uma das vantagens da utilização
do VoIP é integrar a infra-estrutura
telefónica na de dados terminando
com os custos de manutenção de
duas infra-estruturas. Outro grande
benefício é a redução de despesas
de comunicação por não estar sujeito à tarifação das ligações telefónicas convencionais calculada em
função de distâncias e horários de
utilização estabelecidos pelas operadoras de telefone.
Entre VoIP o custo passa a zero;
nas chamadas para a rede pública

fónica para a rede fixa na zona de
Lisboa, de 60 minutos, em horário
de expediente via o operador clássico custa, no tarifário base cerca
de 2€, via um dos operadores VoIP
internacionais a mesma chamada
custa cerca de 70 cêntimos, independentemente do destino estar
em qualquer rede fixa da Europa ou
América do Norte, na maioria destes operadores alternativos, uma
chamada para a rede fixa nacional
é até actualmente gratuita, por promoção do serviço. Se escalarmos
estas contas ao número de horas
de chamadas realizadas em todo
o IPL mensalmente, a poupança
obtida é muito significativa, nunca
esquecendo que estamos a falar de
chamadas para fora do universo IPL
e não de chamadas entre diferentes
unidades do IPL.
Uma das dificuldades encontradas na implantação do VoIP é o

aparece outra alternativa inovadora, a de contratar a interligação em
qualquer operador do mundo que
disponibilize o serviço, fazer a interligação até este por VoIP e depois
sair para a rede pública da área do
operador como uma chamada local
ou, para outros locais em condições
económicas competitivas.
Actualmente uma chamada tele-

custo dos equipamentos terminais
(telefones VoIP), que comparado
com os equivalentes analógicos
tradicionais, ainda é muito elevado.
Na fase experimental o Politécnico
de Lisboa adquiriu alguns telefones
VoIP, mas a aposta passou pela instalação de gateways, permitindo a
interligação das centrais telefónicas
existentes ao VoIP.
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com o apoio governamental de
interligar a este nível o ensino
superior nacional e internacional, tendo como principal preocupação a redução dos custos
das chamadas telefónicas. A
concretização desse objectivo
representará, para o Estado,
uma enorme redução nas despesas de comunicação.
Nuno Cruz tem feito diversas apresentações do projecto,
participando em encontros de
centros de informática e outros
eventos promovidos por várias
escolas do ensino superior, dando a conhecer a aplicação da
infra-estrutura VoIP no universo do IPL. Até ao último evento,
realizado na Universidade de
Coimbra (EGTI) em Abril, os Politécnicos de Lisboa e Bragança

É possível, pelo PDA, utilizar o VoIP

eram as únicas instituições de
ensino superior com rede VoIP
implementada e disponibilizada

a todos os utilizadores.
A rede VoIP do Instituto Politécnico de Lisboa é, no entanto, a que mais utilizadores
interliga. No período compreendido entre Outubro de 2005,
data de abertura do serviço ao
público, e Abril deste ano, duzentos e sessenta utilizadores
já tinham feito uma chamada,
através do VoIP, pelo menos
uma vez; quarenta em média
activaram o seu terminal regularmente. Contas feitas, dez
mil e dezaseis chamadas foram
realizadas, totalizando trezentas e sessenta e sete horas de
conversação, repartidas entre
ligações: VoIP/extensão interna; VoIP/número externo via
PBX; VoIP/número externo via
operador VoIP e VoIP/VoIP.

Através de um qualquer computador, ligado à internet, com um software adequado, podem-se fazer chamadas
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Nova tecnologia já funciona
NESTE MOMENTO o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, a Escola Superior de Comunicação Social e
o Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Lisboa já podem
usufruir desta tecnologia, a par obviamente dos Serviços Centrais do IPL.
Nas outras unidades, os equipamentos serão instalados à medida que vão
sendo adquiridos. É possível realizar
chamadas a custo zero entre escolas e
serviços do IPL; para qualquer instituição aderente ao projecto da Fundação
para a Computação Científica Nacional (instituições de ensino, centros de
investigação e entidades governamentais) e para números VoIP em qualquer
parte do mundo.
Um funcionário dos Serviços Centrais
do IPL pode, através do seu telefone, ligar
para ISEL, usando o sistema VoIP, bastando para isso marcar 5, número atribuído à origem, seguido de 51, corresponde
à central telefónica para onde pretende
estabelecer a comunicação, e, finalmente,
a extensão interna da pessoa com quem
pretendo falar.
A aplicação do VoIP implicou a compatibilização com os planos de numeração existentes «Para conseguirmos
conjugar as centrais de todas as escolas,
tendo em conta que as extensões provavelmente estão duplicadas, tivemos
de criar dígitos adicionais para as distinguir», explica Nuno Cruz.

A rede central do IPL (IPLNet), coordenada pelo Eng. Pedro Ribeiro, no
sítio , disponibiliza à comunidade do
IPL informação sobre o serviço e sua
utilização. Qualquer utilizador da IPLNet que detenha uma caixa de correio

Nuno Cruz,o principal dinamizador do
VoIP no politécnico de Lisboa

poderá usufruir deste serviço, podendo
inclusive aceder a informações variadas sobre a sua utilização do VoIP no
sitio bastando para isso fazer o login
com o mail da IPLNet, introduzindo a
sua password e consultando a área
“Painel de Controlo”.
A comunicação pode ser igualmente
estabelecida entre computadores equipados com entrada e saída de som, e
com um telefone em software, conhecido por softphone. Desde que tenha
uma ligação à Internet o utilizador pode
– em casa, no escritório, dentro ou fora
do país – telefonar e receber chamadas
destinadas à sua extensão. Também é
possível fazer ligação entre um computador pessoal e um telefone, sendo
necessário instalar o programa através
do qual seja possível marcar o número

do telefone do correspondente.
Enquanto que o custo da central telefónica nas instalações analógicas é bastante elevado, no caso do VOIP a central
tem custo zero. É só software “a correr”.
O problema está na integração com
o resto das pessoas. «Se tiver todos os
meus amigos numa rede vou tendencialmente para essa rede. Se os meus
amigos tiverem VoIP passo a usá-lo»,
assegura Nuno Cruz.
Embora neste momento esteja
muito na moda as pessoas fazerem
chamadas pelo Skype (programa de
comunicação pela Internet), existe o
problema de apenas permitir chamadas no universo dos utilizadores que
o dispõem. «Não consigo fazer chamadas no skype para uma rede VoIP
standard», explica o investigador. E
por isso não tem dúvidas de que o
futuro passa por fazer VoIP até às
outras instituições, e não apenas por
ficar no mesmo universo.
A situação é sem dúvida vantajosa
para os utilizadores mas vão obrigar
os operadores a adaptarem-se a este
novo modelo económico.
A facturação do sistema de telefone tradicional praticada deixa de fazer
sentido porque «a tendência do mercado tem sido o operador cobrar pelas
características do acesso que vende e
não pelo uso que faço dele – isto aplica-se aos actuais modelos de acesso à
Internet e da televisão». Nuno Cruz está
seguro de que as empresas, ao aperceberem-se que a utilização global do
VoIP irá reduzir drasticamente o custo
das chamadas, irão optar por este novo
paradigma de comunicação de voz.

Um gateway, aparelho que interliga a rede telefónica tradicional ao VoIP
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Saudades do Futuro

Os jardins suspensos de Benfica
Construído em espiral à volta de um pátio ajardinado, em tudo semelhante a um claustro,
que irá proporcionar um ambiente inovador, que sendo exterior é interiorizado, o novo edifício da Escola Superior de Música de Lisboa, que irrompe do nada no Campus de Benfica,
é em si mesmo um verdadeiro espectáculo. A obra foi visitada por um grupo de docentes,
alunos e funcionários, que apreciaram a empreitada.
Texto de Jorge Silva

A

curioso é a interligação desse pátio
dois auditórios (um de 450 e outro de
visita à obra, que se encontra
com o pátio de entrada da escola
60 lugares) e 320 lugares de estaciojá em fase de acabamento,
através de um auditório, que poderá
namento subterrâneos.
teve como guia a Engenheira
ser utilizado para a realização de esA área circundante ao espaço
Adorinda Lourenço, da empresa respectáculos ao ar livre.
ajardinado é ocupada por um piso
ponsável pela fiscalização da obra,
Outro pormenor inteque explicou à comitiva os
A configuração em espiral da escola permite ressante de arquitectura
pormenores da construção
é o que resulta dos quatro
do edifício.
que os espaços destinados à aprendizagem
rasgos situados nos quatro
Projectado pelo arquiapresentem alturas diferenciadas, em função cantos do edifício, que para
tecto Carrilho da Graça, o
além do efeito estético, pernovo edifício da Escola Sudas sonoridades dos vários instrumentos.
mitem a entrada de luz nos
perior de Música de Lisboa
corredores da escola.
destinado às salas de aulas, que no
ocupa uma área de 7.300 metros quaA configuração em espiral da eslado sul é mais elevado, funcionando
drados, sendo constituído por duas
cola permite que os espaços desticomo barreira de som do ruído procaves e três pisos elevados. O comnados à aprendizagem apresentem
veniente da 2ª circular. Um aspecto
plexo irá dispor de 70 salas de aula,
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Saudades do Futuro

Para garantir o total isolamento acústico, as paredes são construídas de material compósito em gesso cartonado e lã mineral

O ponto alto da visita ocorreu
quando os visitantes entraram no
grande auditório. O espaço impressiona pela sua amplitude, nomeadamente pelo palco, com 160 metros
quadrados, que vai permitir à orquestra da ESML actuações com a composição completa.
O auditório encontra-se acusticamente isolado do resto do edifício,

foto de Manuel Esturrenho

alturas diferenciadas, em função das
sonoridades dos vários instrumentos. As salas de aulas com o pé direito mais alto são as destinadas ao
órgão, ao canto e à percussão. Na
Ala Norte ficará o piano, e na Poente
os instrumentos de sopro – metal e
madeira – a guitarra e o cravo. Finalmente na Ala Sul ficarão a harpa e os
instrumentos de arco.

tendo em seu redor todo o equipamento necessário ao seu funcionamento. A «cicerone» convidou ainda
os visitantes a apreciarem as técnicas
empregues na construção das salas
protótipos. Os tectos destas salas são
assimétricos e com pé direitos elevados, as paredes de material compósito em gesso cartonado e lã mineral e
o chão utiliza pavimentos flutuantes.
Tudo para assegurar um perfeito isolamento acústico.
As salas protótipos, depois de testadas, vão servir de modelo a todas
as salas de aulas da Escola. Foi tudo
pensado, neste edifício, em função
do som. Os espaços dedicados ao
ensino estão separados dos espaços
da administração, da Biblioteca e da
Sala de Professores, por um Átrio
Central no piso zero.
No final da visita ficou a ideia de
que, finalmente, os alunos, funcionários e docentes da Escola Superior
de Música de Lisboa vão ter todas
as condições para continuar a fazer
da escola uma referência no ensino
artístico em Portugal.

Professores, funcionários e alunos da Escola Superior de Música junto a um dos acessos do futuro edíficio
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Profissão
Hugo Veiga: Criativo de Publicidade

As aventuras
do Professor Carago
A pronúncia do Norte denuncia-lhe as origens. Abandonou o seu Porto natal para vir estudar
para Lisboa, Publicidade e Marketing, na Escola Superior de Comunicação Social, mas
aventurou-se a outras paragens e hoje vive no Brasil. Chama-se Hugo Veiga, tem 26 anos
e é Criativo de Publicidade na multinacional McCann Erickson, em São Paulo. Na hora de
se candidatar ao primeiro grande emprego, para provar do que era capaz, inventou um
personagem de opereta, o Professor Carago, que lhe rendeu, logo ali, cinco propostas de
trabalho. Um caso de sucesso, que importa conhecer.
Textos de Vanessa de Sousa Glória
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U

m criativo de publicidade
tem de se diferenciar do comum dos mortais logo desde
o momento em que inicia a procura
do primeiro emprego. Não basta,
na opinião de Hugo Veiga, enviar
currículos e ir a entrevistas. Faz-lhe
confusão saber que houve colegas
seus, da Escola Superior de Comunicação Social, que enviavam currículos em Word, para um lugar de
copy writer júnior na agência onde
trabalhava na altura. E conta a sua
própria experiência.
Quando se candidatou ao primeiro emprego a sério, Hugo criou
a personagem do Professor Carago
numa acção de autopromoção sui
generis. Imaginou e produziu panfletos, semelhantes aos que são
distribuídos ao público, nas estações do Metropolitano, oferecendo os seus serviços como vidente.
Num pequeno papel a preto e branco, com a sua foto, apresentava as
suas credenciais e potencialidades,
recorrendo a um humor cuidado.
Chegou mesmo a contratar distribuidores de folhetos publicitários,
colocados estrategicamente à porta
das principais agências. Tentou até
que fossem indianos, daqueles que
percorrem os restaurantes do Bairro
Alto a perguntar «Qué frô?», mas a
convocatória falhou à última hora.
Na fase seguinte, dias depois,
começou a pedir audiências aos
Directores Criativos, apresentandose como o já conhecido Professor
Carago. Perguntava-lhes quando é
que podia ir às agências oferecer os
seus préstimos e fazer umas rezas.
Com esta ideia original, acabou
por conseguir a marcação das entrevistas. Fazia anteceder a conversa com a entrega de um livro
inventado, com o divertido título de
Professor Carago – Vida e Obra,
onde constava tudo quanto tinha
feito até ao momento, tanto a nível
profissional como pessoal. No capítulo intitulado Professor Carago Ganhou um Carro, falava do primeiro
prémio que conquistou, no Concurso de Marketing e Publicidade da
Renault.
Os capítulos seguintes, continham outras revelações: O Pro-
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Sacanagem e conservadorismo

Na passagem pela agência Ogilvy, de São Paulo, Acção dos Sabonetes foi
um anúncio para a Parada Gay, vencedora de prémios internacionais

se com algumas dificuldades na esPARA HUGO Veiga, a competição
crita, dadas as conhecidas diferenferoz no mercado publicitário brasiças entre o português do Brasil e
leiro deve-se, sobretudo, à existêno português de Portugal. Agora, já
cia de um grande número de agênestá mais habituado. Graças tamcias. No Brasil a profissão de publibém à revisora de texto da agência,
citário é muito bem vista, «talvez
que o tem ajudado muito.
porque nos Anos 80 a publicidade
Comparando as duas realidaproduzida no país era a melhor do
des, Hugo Veiga diz que a publimundo», diz o criativo.
cidade portuguesa, embora grafiEsse conjunto de circunstâncias conferiu «um certo
glamour à profissão». E do
desenvolvimento do mercado resultaram grandes
nomes que revolucionaram
o mundo publicitário e que
ainda hoje são um marco.
A proliferação de escolas de publicidade provocou,
porém, um excesso de criativos no mercado de trabalho.
É uma situação considerada
normal, uma vez que «quanAnúncio da Academia, (Ogilvy de São Paulo)
do existe muita oferta, exiscamente tenha qualidade, se restem muito bons criativos», explica.
sente ainda de algumas falhas. O
A publicidade brasileira tem, gefacto do mercado ser pequeno e
ralmente, uma particularidade que
de existirem limitações orçamena diferencia das outras: a abundântais faz, em sua opinião, com que
cia de referências sensuais: uma
se recorra frequentemente a adap«sacanagem», feita com um humor
tações internacionais.
muito próprio. E a linguagem utiliPara Hugo o nosso mercado é
zada nos anúncios, pelo facto de
conservador e os clientes receiam
ser muito informal, chega mais faem apostar. «Há ideias que sem
cilmente aos consumidores.
uma boa produção não sobreviNos seus primeiros tempos na
vem», conclui.
McCann Erickson, Hugo deparou-
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fessor Carago é um Falso, onde
relatava a sua breve experiência
como actor de teatro; O Professor
Carago Corre Para Carago, onde
se referia aos seus seis anos de
prática do Atletismo; e O Professor
Carago Gosta Delas Curtas, onde
enumerava as curta-metragens
que fez nos tempos de estudante
da Escola Superior de Comunicação Social. Só no dia da entrevista
declinava a sua verdadeira identidade: Hugo Veiga, candidato a
Criativo de Publicidade.
Desta acção de auto promoção,
que teve um enorme sucesso, resultaram cinco propostas de trabalho de agências publicitárias.
No país do Carnaval, Samba e
Futebol o dia-a-dia de Hugo Veiga na McCann Erickson, uma das
maiores agências de publicidade
de São Paulo, não é muito diferente daquele que tinha nas empresas
congéneres onde já trabalhou em
Portugal. O relógio marca 9h30
quando ele chega ao escritório,
para uma jornada que raramente
termina antes das oito da noite. Os
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briefings são o ponto de partida
para os desafios diários, que convocam a sua capacidade de criar e
transmitir ao consumidor uma ideia,
numa mensagem publicitária, que
tanto pode vir a ser difundida pela
Rádio, como pela Televisão, a Imprensa ou a Internet.
Como há prazos a cumprir, há
que saber gerir o tempo, embora,
como é sabido, as ideias nem sempre dependam da vontade de as ter.
Por vezes surgem quando menos
se espera, de rompante. Até nas
férias, quando o espírito está mais
liberto. Não raras vezes referem-se
mesmo – lembra Hugo Veiga – a temas diferentes daqueles em que se
está a trabalhar, ficando guardadas
na gaveta à espera do momento
certo para as aplicar.
O processo criativo é geralmente feito a dois. Hugo orgulha-se de
ter muitas vezes como parceiro, na
McCann Erickson, o Director de
Arte, Doriano Cecchettini, que tem
50 anos de idade e uma vasta experiência do mundo publicitário.
Onde outros veriam um conflito de
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gerações, eles vêem um confronto
de ideias «bastante positivo».
Das ideias apresentadas pela
dupla, três são escolhidas pelo Director Criativo. A partir daí concebem-se as maquetas e o trabalho é
dividido, cabendo a Hugo a escrita
criativa, sujeita em absoluto ao headline e ao bodycopy . A ilustração
fica cofiada, como é natural, ao
Director de Arte, que concebe um
desenho ou escolhe uma fotografia.
Depois, discutem os dois de que
forma o texto vai aparecer e cada
um opina sobre o trabalho do outro.
Confortavelmente
sentado,
pés sobre a secretária e fones
nos ouvidos, Hugo Veiga regista tudo o que lhe vem à cabeça,
num bloco A4 de folhas brancas.
No processo de criação todas as
ideias são válidas. A libertação de
correntes racionais que limitam o
pensamento é o primeiro passo
a dar. Um criativo publicitário, diz
Hugo, «não pode ser uma pessoa
normal», obrigado que está a uma
certa «dose de loucura». É uma
tendência que de ser racionali-
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zada, dada existirem limitações
orçamentais e condicionamentos
resultantes da opinião do cliente e
do parecer do Director Criativo.
Por tudo isso, há dias frustrantes, em que a inspiração teima
em não aparecer. «Sentimo-nos
as pessoas mais imbecis à face
da terra, insultamo-nos a nós próprios, achamos que não temos
queda para aquilo», desabafa o
jovem criativo. Nessas ocasiões é
no chocolate, verdadeira musa inspiradora, que Hugo se refugia em
busca de salvação. Ou na Internet,
fonte também bastante útil.
Um bom criativo tem de estar de olhos bem abertos para o
mundo, atento às notícias dos jornais e das televisões e ler muito.
Para funcionar, a publicidade tem
de saber «falar» a linguagem do
consumidor. Foi na Escola Superior de Comunicação Social, no
curso de Publicidade e Marketing,
que Hugo aprendeu a conhecer o
lado do cliente. Embora considere
que para um criativo, o importante, mais do que saber definições,
é perceber como as coisas se processam. Foi na Escola, na organização dos Commies Awards (gala
onde os professores e funcionários são premiados pelo desempenho que tiveram ao longo do ano
lectivo), onde teve oportunidade
de escrever guiões e realizar vídeos, que decidiu dedicar-se em

Anúncio vencedor do Festival de Espinho foi o passaporte para o Brasil

exclusivo à publicidade.
A pressão está sempre presente no desempenho profissional
do criativo publicitário. Não é sem

No mundial, com o Brasil fora das meias-finais, o publicitário (o primeiro à esquerda, atrás na imagem) converteu os colegas brasileiros da McCann Erickson em
adeptos portugueses
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razão que esta actividade é considerada a segunda mais stressante
do mundo, a seguir aos controladores aéreos.
De todos os suportes usados
pela publicidade, o que mais fascina Hugo Veiga é o anúncio de
Imprensa. A aventura de conseguir
transmitir, num pequeno espaço
de papel, uma mensagem é das
coisas que mais gozo lhe dá fazer.
Nos outros suportes mediáticos, as
coisas passam-se de modos diferentes: a Rádio tem a particularidade de colocar todos os criativos em
pé de igualdade, sobrevalorizando
a ideia pura, uma vez que só admite o recurso ao som; a Televisão
sofre o condicionamento dos custos, mais elevados, fazendo com
que nem todas as marcas apostam
neste meio.
Hugo Veiga tem claros os seus
objectivos de curto prazo: manter-
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se no Brasil; fazer boas campanhas
publicitárias e ganhar uns prémios
publicitários. O gosto pela competição está-lhe na massa do sangue.
Já nos tempos de estudante se fazia sentir. Certa vez, em cooperação com dois colegas, venceu a 3ª
edição do Projecto Clio, que valeu a
cada um deles um carro da marca.
E no Festival Internacional de Publicidade de Língua Portuguesa foi
distinguido com um estágio em São

Paulo na agência publicitária Ogilvy. Foi isso, de resto, que o levou
para o Brasil, onde, mais tarde, a
Directora Criativa daquela empresa
assumiu a presidência da McCann
Erickson, convidando-o a ir trabalhar com ela.
Apesar de estar ainda em início de carreira, já constam no seu
currículo diferentes agências e
marcas e criativos, o que considera óptimo. Já passou pela McCann

Lisboa, JC, Strat, Ogilvy Brasil, Leo
Burnett Brasil e TBWA\Lisboa.
Aos estudantes do curso de Publicidade e Marketing aconselha que
façam coisas para além da escola
e aproveitem bem os recursos que
têm na Escola Superior de Comunicação Social. Procurem conhecer
o mercado para que não saiam do
curso sem conhecerem as agências de publicidade e os nomes dos
principais criativos.

O calcanhar de ... Ronaldo
EM VÉSPERAS do Campeonato do Mundo de Futebol na Alemanha, a dupla Hugo Veiga – Doriano
Cecchettini tiveram uma
ideia genial. Os brasileiros
já seguiam de perto os treinos do escrete canarinho,
transmitidos em directo
pela televisão e tudo o que
acontecia com relação ao
Mundial era objecto de
notícia. Tudo, neste caso,
era tudo mesmo… até as
bolhas no calcanhar de
Ronaldo, provocadas pelas chuteiras da Nike. E foi
ao lerem as declarações
do médico da selecção a
um jornal, a este propósito
– «…a bolha está cicatrizando e já vai formando
pele, que a gente protege

que propõe ao cliente a
produção do spot, assumindo por inteiro o risco
(e o custo, claro está) de
o não ver aprovado.
Era preciso agir rapidamente. Metidas mãos
à obra, oito horas depois
estava tudo pronto, com
os espaços reservados
nos principais jornais, faltando apenas a aprovação
da Johnson&Johnson. A
imagem foi enviada ao
cliente por e-mail, as negociações encerradas e o
anúncio, no outro dia, estava nos jornais.
Para tornear a dificuldade decorrente do envolvimento directo do craque
– que requeria tempo,
alguma negociação e o

com ‘Band-Aid’» – que a
ideia surgiu.
Pegando no mote,

pagamento de um chorudo cachet pela utilização

Doriano Cecchettini lançou o desafio: criar um

da sua imagem –, Doriano criou um cartaz onde
aparecia um 9, o número

anúncio para a marca
de pensos rápidos referida pelo seleccionador

de Ronaldo na selecção,
com um penso por baixo.

brasileiro, e propô-lo à
empresa fabricante, a

Hugo escreveu o texto
que faltava: «Se depender de nós, vai ter gol de

Johnson&Johnson. Como
é habitual nestes casos de
oportunidade, é a agência
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calcanhar.».
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Em Foco
António Gaspar, Fisioterapeuta da Selecção Nacional

O homem das mãos de ouro
Antigo aluno da Escola Superior de Tecnologia da Saúde, onde se licenciou com 22
anos, António Gaspar, o fisioterapeuta da Selecção Nacional, é o homem na crista da
onda. Pelas suas mãos passaram alguns dos melhores jogadores do mundo, avaliados
em muitos milhões de euros na bolsa de valores do futebol, como Figo, Deco, Simão
ou Cristiano Ronaldo. Orgulhoso da instituição que o formou e viu nascer para esta
actividade, mantém ainda hoje uma forte ligação à Escola, onde profere palestras e
orienta colóquios.
Textos de Paulo Jorge Silveiro

ANTÓNIO Gaspar concluiu a licenciatura em Fisioterapia em
1985 e quatro anos mais tarde
foi convidado a integrar a equipa médica do futebol profissional
do Benfica, onde se manteve até
2003 e de onde saiu magoado e
em conflito. O seu ingresso na selecção nacional, como Fisiotera-
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peuta Principal, ocorreu em 2000,
data a partir da qual ascendeu ao
estatuto de herói fora de campo.
Não são só Figo e o Inter de
Milão ou Cristiano Ronaldo e o
Manchester United que se entregam nas suas mãos. Ele já recuperou Mantorras e Delfim, trouxe
ao pico da forma Rui Costa, Soko-
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ta e Marco Caneira.
A sua actividade estende-se
ainda às aulas de Fisioterapia no
Desporto na Escola Superior Egas
Moniz. O enorme prestígio de que
hoje goza extravasou há muito a
área do futebol. Na clínica que fundou e a que deu o nome, a Fisiogaspar, trata importantes figuras do
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nosso meio desportivo, social e político. É o caso do actual primeiroministro, José Sócrates, que quando sofreu um estiramento num dos
joelhos, ao cair, no Natal do ano
passado, numa estância de esqui
na Suíça, a ele recorreu.
Considerado o melhor fisioterapeuta português da actualidade,
António Gaspar nasceu a 4 de Janeiro de 1963, na aldeia beirã de
Foz do Ribeiro, «um pequeno paraíso ao cimo da terra», como ele
gosta de dizer, no concelho de
Pampilhosa da Serra, distrito de
Coimbra.
Aos 19 anos, quando não sabia ainda muito bem o que fazer
da vida, resolveu experimentar o
curso de Psicologia, por ser uma
área que lhe agradava. Foi nessa
fase de incerteza que uma pessoa
amiga lhe falou, maravilhada, dos
encantos da Fisioterapia, uma área
de especialização então totalmente
desconhecida para ele. Na dúvida,
acabou por se inscrever no curso
sem desistir do outro, tendo passado dois anos a estudar ambas as
matérias. Só depois dessa experiência optou por aquela que viria
a ser a sua actividade de eleição,
a Fisioterapia, tendo já em mente
dedicar-se ao desporto e, dentro
deste, ao mundo do desporto.
Na altura escolheu a Escola
Superior de Tecnologia da Saúde
de Lisboa por ser um dos poucos
estabelecimentos de ensino oficial
onde esse saber era transmitido
com a exigência necessária. No
ano em que terminou o curso, o
mercado de trabalho estava carenciado de profissionais da área, o
que lhe facilitou bastante a vida. O

foto de Nazareth Nascimento

Em Foco

António Gaspar: “É muito enriquecedor conciliar a experiência práctica com os
currículos académicos”

Clubes portugueses não têm fisioterapeutas
A MAIOR parte dos clubes portugueses de futebol não tem sequer
um fisioterapeuta na sua equipa
médica, o que complica bastante a
recuperação dos atletas. Foi a constatação desta lacuna que abriu caminho à afirmação da Fisiogaspar,
um projecto vocacionado para a re-

50

abilitação de pessoas que contraem
lesões graves na prática desportiva.
A clínica de António Gaspar tem,
por isso, ajudado muitos atletas a
conseguirem livrar-se do pesadelo.
Há os que a procuram por não terem
nos seus clubes as condições necessárias. E os que a escolhem por
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uma questão de confiança. «Neste
tipo de trabalho – lembra Gaspar – a
confiança é fundamental».
Os resultados já alcançados asseguram o sucesso do projecto. «Ali as
pessoas entram para se tratar de maleitas físicas e saem curadas e com novas amizades» – comenta o técnico.
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seu primeiro emprego foi como coordenador de uma clínica em Setúbal, cujo proprietário tinha sido seu
professor.
Forçado a interromper a actividade de fisioterapeuta para
cumprir o serviço militar, quando voltou foi para o Hospital dos
Capuchos, onde teve a sorte de
conhecer as pessoas que o convidaram a trabalhar na área desportiva. Foi o início de uma caminhada auspiciosa.
Em 1988 tornou-se o fisioterapeuta da Selecção Nacional de
Basquetebol, onde permaneceu
um ano. Na época de 1989/90 foi
convidado para integrar a equipa
médica do Benfica, o clube do seu
coração, a que se seguiu a entrada
na selecção das quinas.
Os jornalistas e os jornais desportivas referem-se habitualmente
a ele como «o homem das mãos
mágicas», classificativo que considera exagerado. «Eu – diz – apenas tive o privilégio de recuperar
algumas lesões complicadas de
pessoas muito mediáticas».
Generoso e humilde, apesar
de muito seguro de si, lembra que
existem muitos outros colegas
que poderiam ter feito o mesmo
trabalho, se tivessem tido essa
oportunidade. Os seus projectos
não começam e acabam no futebol, como erradamente se pode
ser tentado a pensar. Planeia expandir a Clínica Fisogaspar, para
um espaço mais amplo e com
mais condições, onde possa receber mais atletas. E quer continuar a dar aulas. «Gosto muito
de ser professor» – confessa,
explicando que essa paixão se

António Gaspar e a equipa médica da Selecção atentos a Cristiano Ronaldo

prende muito com a necessidade
que sente de actualizar constantemente os seus conhecimentos.

Para além de que gosta de partilhar a sua experiência com os
alunos. «É muito enriquecedor

O «milagre» Delfim
ANTÓNIO GASPAR já teve de resolver problemas clínicos muito complicados, que afectaram gravemente
vários jogadores de futebol, como foi
o caso de Jorge Andrade, Simão Sabrosa, Mantorras e, sobretudo, Delfim, o maior desafio de todos.
Quando era jogador do Marse-
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lha, Delfim foi dado como acabado
para o futebol, devido a uma lesão
gravíssima na coluna. «Quando ele
veio à minha consulta já só me pedia para o ajudar a fazer uma vida
normal» – lembra, com emoção.
O jogador estava lesionado há
17 meses e já nem conseguia pegar
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ao colo a sua filha, ainda bebé.
António Gaspar dedicou-se a
fundo ao problema, colocando Delfim no centro de todas as suas preocupações, ao fim de um ano não só o
conseguiu recuperar como homem,
como o pôs de novo a jogar futebol.
Houve quem falasse em «milagre».
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conciliar a experiência prática
com os currículos académicos».
António Gaspar procura transmitir aos seus discípulos os casos práticos, falando sobre os
tratamentos que ministrou, os
resultados que obteve, as dificuldades sentidas e ultrapassadas.
«É através da prática no dia a dia
que nos tornamos bons profissionais» – garante.
Para além dos conhecimentos
técnicos, o fisioterapeuta deve
ser – na opinião de António Gaspar – alguém que transmita confiança, que saiba motivar os atletas. «Quando se sofre uma lesão,
a tendência é para ficar deprimido e desanimado, surgindo inevitavelmente uma ansiedade que
terá de ser controlada» – diz. É a
consequência natural do facto de
o atleta não gostar de estar parado e sofrer uma grande pressão
para que volte rapidamente ao
seu melhor.
Gaspar adverte para os perigos dessa pressa: «Não se podem
queimar etapas no plano de recuperação. O fisioterapeuta tem que
ter a percepção do estado de espírito do atleta e acompanhar a sua
recuperação física com um grande
trabalho psicológico, de forma a
fazê-lo readquirir a sua segurança
emocional».
António Gaspar considera que
o grande problema da medicina
desportiva em Portugal, reside na
falta de comunicação entre as várias áreas envolvidas. Mas assegura que esse problema tem solução.
«As equipas médicas devem querer ser multidisciplinares e devem
complementar-se entre si, possibilitando uma discussão alargada
de forma a encontrar as melhores
opções para a resolução dos problemas» – sugere.
Isto não impede, em sua opinião, que o fisioterapeuta faça o
seu próprio diagnóstico funcional,
independentemente do diagnóstico
que o ortopedista já tenha realizado. «O essencial – ajuíza – é que
exista um diálogo entre todos para
que o trabalho seja optimizado».

Marco Caneira em testes físicos

foto de Nazareth Nascimento

Testando a forma de Cristiano Ronaldo e Figo

Observando a mobilidade atlética dos craques
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foto de Nazareth Nascimento

“Chamem o António!”

Fim de tarde de trabalho no complexo desportivo do Jamor
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Selecção Nacional, que se encontra
a realizar a reabilitação de uma lesão
complicada na Fisiogaspar» - conta o
fisioterapeuta.
Esta preferência pelos profissionais
de saúde portugueses, por parte dos
futebolistas que militam em grandes
ligas europeias, é prestigiante não só

para a Federação Portuguesa de Futebol, mas também, individualmente,
para cada elemento da equipa médica. «Existe – esclarece Gaspar – uma
evolução clara e inequívoca na qualidade dos serviços prestados, que se
revela no elevado nível de satisfação
demonstrado por parte dos atletas».

foto de Nazareth Nascimento

A ENTRADA de António Gaspar para
a Selecção Nacional, em 2000, fez-se
por solicitação dos próprios jogadores, que pediram aos dirigentes federativos da época a sua integração na
equipa médica.
O fisioterapeuta admite, sem
falsas modéstias, que o seu papel
na equipa médica da selecção tem
contribuído para os bons resultados
desportivos que se têm obtido. E não
tem dúvidas em avaliar como «de excelente nível» o trabalho que se tem
realizado na selecção.
«Quando se preparam jogadores
para uma competição da dimensão de
um Campeonato Europeu ou Mundial,
o primeiro passo a dar é uma avaliação
completa do estado físico dos atletas»
– explica. Só depois disso se faz o trabalho de prevenção, quer na antecipação de problemas que já se sabe existirem em certos jogadores, quer na resolução das lesões que eles já trazem.
Mesmo depois de eles regressarem aos seus clubes, existe a preocupação de manter o contacto com os
seleccionados, sendo vulgar o caso
de jogadores que integram os quadros
de equipas estrangeiras preferirem ser
tratados em Portugal. «Actualmente
temos o caso do Jorge Andrade, jogador do Desportivo da Corunha e da

Gaspar testa os movimentos de joelho de Jorge Andrade
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A importância de ter Scolari

Marco Caneira, Luís Filipe Scolari e António Gaspar: uma conjugação de esforços, a pensar na vitória

«Scolari é uma pessoa absolutamente
fantástica que privilegia e sabe manter
a comunicação com os seus colaboradores». É assim que António Gaspar
define o seleccionador nacional. Ele
considera que uma parte do seu êxito
se deve também a Filipão, que o ouve
e que respeita as suas opiniões sob o
ponto de vista profissional, trabalhando sempre com espírito de equipa.
Gaspar já teve o privilégio de trabalhar com grandes treinadores, de SvenGöran Eriksson, o anterior selecciona-
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dor nacional da Inglaterra, ao «special
one» Mourinho, mas não tem dúvidas
de que Luís Filipe Scolari tem um dom
especial de comunicação. «Consegue
preservar o seu grupo de trabalho das
interferências exteriores, e defende-o a
todo o custo» – sublinha.
O fisioterapeuta conta que ainda
durante o último Mundial, era apanágio desta equipa manter um espírito
de brincadeira, responsável, o que
em sua opinião não é fácil, porque
as pessoas têm personalidades di-
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versas, que fazem com que cada um
interprete as coisas à sua maneira.
E nesta equipa técnica é o treinador
quem mais contribui para desanuviar
o ambiente de tensão e ansiedade
que se cria, durante um estágio de
um mês. Mantendo o respeito e a boa
disposição. Por tudo isto, e sobretudo
por o actual seleccionador nacional
ser alguém que possui qualidades
que é raro encontrar no mundo do futebol, ele não tem dúvidas ao afirmar
que Scolari é o seu treinador.
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“António Gaspar é um exemplo’’
A professora Isabel Coutinho
é coordenadora do Curso de
Fisioterapia da Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de
Lisboa e admiradora, confessa,
de António Gaspar. Convidada
a dar opinião, não hesita em
elegê-lo como «um modelo
a seguir por todos os jovens
terapeutas que aspiram a fazer
carreira nesta área». A docente
tem ideias muito claras sobre o
que é e o que deve ser esta área
clínica, apontando o caminho
que, o ensino da especialidade
deverá trilhar, para optimizar os
seus desempenhos.

Isabel Coutinho, coordenadora do curso de Fisioterapia da ESTeSL

Isabel Coutinho segue com grande atenção a carreira de António
Gaspar, apontando-o como exemplo aos actuais alunos da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde.

Uma coisa os une a ambos; a paixão pela Fisioterapia.
Ela define o fisioterapeuta como
um profissional de saúde, cuja intervenção se faz em diversos domínios

e contextos, abrangendo os hospitais, as clínicas privadas, as empresas e uma área muito especial que
é a do desporto. Esta é a área mais
recente e a que tem maior visibilida-

São assim as aulas prácticas na Escola Superior de Tecnologia da Saúde
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Um professor, a exemplificar aos alunos como se deve ensinar um deficiente a passar de uma cadeira de rodas para um banco

de junto do grande público.
O fisioterapeuta começa por realizar uma avaliação do paciente, sob
o ponto de vista da fisioterapia, com
o objectivo de elaborar um plano de
tratamento. E enquanto ele decorre
vai realizando avaliações periódicas,
até chegar à reabilitação total. É um
trabalho feito sempre em equipa,
multidisciplinar, integrando diversas
especialidades clínicas.
Para a professora, a acção do
fisioterapeuta tem, ao contrário de
outros profissionais de saúde, uma
forte componente biopsicossocial.
Ele interessa-se não só pelos aspectos biológicos, mas pelos elementos psicológicos relacionados
com o paciente. Explicando melhor
o seu pensamento, diz que «é importante ter a noção do posicionamento do paciente na sociedade,
apesar das técnicas de tratamento
serem iguais para todos, uma vez
que as reacções às adversidades e
as expectativas de recuperação variam de paciente para paciente».
Na opinião de Isabel Coutinho,
a profissão exige um tempo de maturação. Não basta ensinar as técnicas aos estudantes, é necessário
também dar-lhes tempo para eles
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adquirirem a aprendizagem dessas
técnicas. «É necessário – adianta
– que os jovens estudantes cresçam como pessoas, porque nessa
altura eles estão ainda na fase final
da sua própria adolescência»
Convidada a comentar a opinião
de António Gaspar, de que há falta
de preparação de muitos fisioterapeutas em áreas específicas de intervenção, Isabel Coutinho concorda. E refere ainda um outro aspecto:
o de não se ter ainda conseguido
conceptualizar e pôr em prática, de
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forma continuada, a formação que
dará acesso às especialidades. Em
sua opinião, a Fisioterapia atingiu um
patamar de desenvolvimento significativo, ao nível da formação inicial,
mas a definição das especializações
não é competência específica das
escolas, «As escolas – diz – podem
criar as condições académicas, pedagógicas e científicas necessárias
à oferta de pós-graduações, mas
deverão ser as organizações ligadas
à regulação da profissão a definir as
especializações».
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Na Escola Superior de Tecnologia da Saúde houve a preocupação
de criar disciplinas que mais tarde
poderão dar acesso a especializações, como é o caso da Fisioterapia
no Desporto. Para Isabel Coutinho,
este novo desafio terá passar por
parcerias nacionais e internacionais. «Nós temos que aproveitar as
mais-valias que profissionais como
o António Gaspar poderão trazer à
escola, conjuntamente com os nossos académicos» – sugere.
Para a coordenadora do Curso
de Fisioterapia, a simbiose entre o
conhecimento académico e a experiência profissional é a chave para
o futuro da Escola. E esse futuro
passará pela oferta de pós-graduações em áreas como o Desporto,
a Fisioterapia Cardiorespiratória e
Neuromuscular e a Fisioterapia Materno-infantil. Recentemente surgiram mais duas áreas no País, a
requerer a intervenção dos fisioterapeutas, que são a dos Cuidados
Continuados e a dos Cuidados de
Saúde Primários. «Seria muito bom
que nos próximos anos algumas
destas áreas estivessem em funcionamento», conclui Isabel Coutinho. O ensino da Fisioterapia em
Portugal começou no início do Sé-

culo XX, como Formação em Serviço, no então denominado Hospital
Real de S. José. Em 1966 alargase à Escola de Reabilitação do Alcoitão, em cursos de três anos, e
mais tarde aos grandes Hospitais
de Lisboa, Porto e Coimbra. Aí foram criados centros de formação,
que deram origem às escolas técnicas dos serviços de saúde.

No ano de 1993, as escolas
técnicas sedeadas naquelas cidades foram integradas no Sistema
Educativo Nacional, ao nível do
Ensino Superior Politécnico, passando a de Lisboa a chamar-se
Escola Superior de Tecnologia de
Saúde e a fazer parte, desde Junho de 2004, do Instituto Politécnico de Lisboa.

Bom filho à casa torna
ANTÓNIO GASPAR terminou o Curso de Fisioterapia na
Escola Superior de Tecnologia da Saúde em 1985. Apesar
de a licenciatura estar ainda, na época, em fase de consolidação, considera que o que lhe foi ali transmitido o preparou
devidamente para a profissão. «Senti que a escola me proporcionava a formação de que necessitava para poder realizar um bom trabalho como Fisioterapeuta» – assegura.
Para ele, o apreço e o esforço demonstrado pelos professores pela causa da fisioterapia permitiram ultrapassar
as lacunas, que sempre existem quando se aborda uma
nova área de ensino. Hoje, quando visita a escola para participar em colóquios ou seminários, sente que ela evoluiu e
melhorou bastante. As estruturas físicas cresceram, o que
faz desta escola, com um corpo docente altamente qualificado, um estabelecimento de ensino de alta qualidade.
Foi com emoção e grande alegria que em 2005 recebeu na Escola Superior de Tecnologia da Saúde uma
homenagem. «Sinto-me um filho da casa» – assegura.
Afinal, foi ali que deu os primeiros passos na sua actividade, sendo com muito orgulho que vê reconhecido por ela
o seu trajecto profissional. Encarou aquela manifestação
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de carinho como um estímulo para continuar, e se possível ir mais longe ainda, na resolução dos problemas que
a Fisioterapia lhe apresenta no dia-a-dia.
Questionado sobre o estado actual da arte, a forma
como se processa o desempenho da Fisioterapia em Portugal, António Gaspar lamenta que ainda subsista falta de
preparação dos fisioterapeutas em áreas específicas de
intervenção. «A Fisioterapia – adverte – desenvolveu-se
de forma tão rápida nos últimos anos que, se não houver
a preocupação de acompanhar esse avanço, do ponto de
vista académico e científico, podemos ficar com graves
lacunas, que mais tarde se irão repercutir negativamente
na imagem da profissão».
António Gaspar ajuíza que o grau de licenciado já
não é suficiente para dar resposta satisfatória às diversas áreas de intervenção da fisioterapia. Em seu entender, o caminho a seguir passa por pós-graduações,
mestrados e doutoramentos. «Se nos mantivermos num
nível de formação básica, a boa imagem de que actualmente gozamos, junto da opinião pública, perder-se-á
rapidamente» – diz.
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Mala Diplomática
O FISEC e a Comunicação Estratégica

A importância de passar
das palavras aos actos
A necessidade de se construir, a breve prazo, um novo modelo de Comunicação baseado na
acção concreta, que se sobreponha e substitua a actual tendência para práticas meramente
discursivas foi o tema dominante, no plano das ideias, do IV Encontro Ibero-americano sobre
Estratégias de Comunicação, que reuniu em Granada, de 20 a 22 de Setembro, com a
participação de docentes portugueses do universo do IPL. Comunicar é afinal – concluíram
os congressistas – agir.
Texto de Mafalda Eiró-Gomes
em Granada
O ENCONTRO foi organizado pelo
Fórum Iberoamericano Sobre Estratégias de Comunicação (FISEC),
com apoio das Universidades de
Granada e Sevilha, congregando
representantes da comunidade de
Estados ibero-americanos, a que
se juntou a Itália, elevando para
75 o número de participantes. As
sessões decorreram na Fundação
Euroárabe de Altos Estudos, em
Granada, e contaram com representantes de trinta instituições do
Ensino Superior, e outras tantas
instituições públicas e empresas,
de treze países.
A definição de novas Estratégias
de Comunicação Face aos Grandes
Problemas da Humanidade foi o
tema do primeiro painel.
Durante a sessão, investigadores espanhóis e colombianos
reflectiram sobre o papel desempenhado pela comunicação na
procura de uma sociedade mais
justa e equitativa.
O segundo painel – Estratégias
de Comunicação para o Desenvolvimento – trouxe-nos um debate
inovador sobre a realidade da comunicação para a mudança social,
O destaque foi conferido ao importante papel desenvolvido pela
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comunicação na concretização de
objectivos de desenvolvimento sustentado e sustentável em diversas
comunidades da Colômbia.
Novas Estratégias para a Educação, a única mesa presidida
por um representante português,
o Prof. Fernando Otero, vice-presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, permitiu aos presentes re-
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flectir, de forma comparativa, sobre a situação vigente em países
tão diferentes quanto Portugal,
Peru, Espanha, Argentina, Colômbia, Itália ou Bolívia. Em confronto
estiveram, naturalmente, os modelos de ensino da Comunicação
que estão a ser aplicados, a nível
universitário e politécnico.
O painel dedicado às EstratéPolitecnia Outubro/2006
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Estimular a
investigação

O FÓRUM Ibero-americano sobre
Estratégias de Comunicação tem
a missão de estimular, facilitar e
potenciar o desenvolvimento da
investigação na área da Comunicação Estratégica, preocupandose em garantir a adequação das
ideias nele produzidas ao mundo
contemporâneo. Constituído em
2003, é uma associação sem fins
lucrativos que congrega investigadores e profissionais de diferentes
áreas do saber com especial incidência nesta área da Comunicação Estratégica.
O português é uma das suas
línguas oficiais, em pé de igualdade com o espanhol (castelhano)
e o inglês. Edita, a partir da Argentina, uma revista científica em
formato digital, intitulada FisecEstrategias, disponível em open
access.
Encontros como de Granada
são organizados anual ou bianualmente, com o objectivo de
reunir presencialmente os seus
membros, quer eles trabalhem
deste ou do outro lado do Atlântico para, em conjunto, discutirem
e reflectirem. Pondo em confronto práticas profissionais e projectos de investigação e debatendo
hipóteses teóricas.
O Congresso de Granada foi
o quarto da série, tendo os anteriores sido realizados na Universidade Complutense de Madrid (2002), na Universidade de
Sevilha (2004) e na Cidade do
México (2005).
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gias de Comunicação para a Saúde
procurou oferecer uma visão global
do que se faz hoje, tanto na área da
Comunicação na Saúde como da
Comunicação Para a Saúde, com
a apresentação de alguns estudos
sobre a influência dos meios de
Comunicação Social nos comportamentos dos jovens.
Os dois últimos painéis – Estratégias de Comunicação Política e Social e Estratégias de Comunicação Corporativa – abriram
as portas à discussão em língua
portuguesa, dada a presença em
ambas as mesas dos professores
da Universidade do Algarve, López Cano e Francisco Serra. E é
precisamente a Universidade do
Algarve que acolherá, em 2007, o
quinto encontro.
Numa primeira leitura poderemos ser levados a pensar que o
Congresso se prendeu exclusivamente com estratégias de comunicação, dada a forma, não muito feliz, de designar os diferentes painéis
de discussão. Tal não foi, porém, o
caso. O que esteve realmente em
discussão, nos diferentes painéis,
foi a noção de Comunicação Estratégica e não, como se esperaria, a
de Estratégias de Comunicação. O
debate acabou assim por convergir
na tentativa de superar muitos dos
problemas com que se deparam, os
que trabalham na área da Comunicação, quando não pensam nem
planeiam estrategicamente, de forma pró-activa. O que caracteriza o
pensamento estratégico parece ser,
pois, a capacidade de determinar
o que queremos ser e o que viremos a ser, aprendendo com o meio
e competindo, com a preocupação
apontada ao futuro.
A estratégia é o que permite à
organização fazer uma síntese entre os seus objectivos, recursos,
riscos e desafios. Para se questionar sobre as novas competências
que lhe são necessárias ou as novas oportunidades que podem e
devem ser criadas. Esse tem sido,
de resto, o entendimento dos que
ao longo dos último anos se têm
debruçado sobre esta temática, e
muito em especial o grande impul-
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sionador deste Fórum, o Professor
Rafael Alberto Pérez, que nos últimos anos tem desenvolvido um
trabalho notável no desbravar de
uma nova teoria estratégica. A sugestão é clara, e estava já contida
no seu livro Una Nueva Teoría Estratégica – razones y sinrazones,
de 2004: «Una nueva teoria estratégica menos geométrica y mas
hermenéutica, menos racional e
más relacional, una teoria de la
estratégia refundada desde la comunicación».
Em qualquer dos casos, o Fórum voltou a afirmar-se como um
espaço de encontro, reflexão e
debate interdisciplinar entre académicos, e especialistas do campo profissional tanto empresarial
como institucional. E deixou o

Rafael Pérez, presidente do FISEC

convite a repensar tudo em função
do paradigma da complexidade,
da lógica do encontro e desencontro de significados e significantes,
sem perder de vista a condição
humana do comunicador, com todas as suas forças e fraquezas.
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Estante

Heroísmo, amor e morte
no Império colonial inglês

NÃO SE DEIXANDO seduzir pela voga
da ortodoxia dos estudos pós-coloniais, Isabel Simões-Ferreira substitui
à orientação centrífuga neles prevalecente e que decorreu do estudo matricial de 1978 de Edward Saïd, ‘’Orientalism’’, uma abordagem centrípeta,
segundo proposta de David Trotter.
Esta opção é a que se afigura mais
adequada porque, complementarmente a um olhar exclusivamente centrado
no “outro” colonizado e nas estratégias
do seu silenciamento, ela permitiu-lhe
um desvio da atenção para o “sujeito
colonizador, cuja subjectividade, como
diz, “tem sido apagada” (p. 15).
Mas o que se pretende, então, com
esta obra? Quais os seus propósitos? É
o que nos explica na “Introdução”, onde
somos informados de que é seu objectivo abordar um corpus seleccionado do
âmbito da chamada literatura anglo-indiana, um ramo da literatura colonial que

Combater
a tuberculose

PORTUGAL continua a
ser o país da Europa Ocidental com maior taxa de
incidência de tuberculose,
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foto de Sofia Gomes

O livro de Isabel Simões-Ferreira “Visões do Império: Os ingleses na Índia”
editado pelo Instituto Politécnico de Lisboa na colecção Caminhos do Conhecimento,
traz até nós histórias exemplares do heroísmo, amor e morte que caracterizaram o
colonialismo inglês. Concebida com grande independência intelectual e criatividade, esta obra é,
a um tempo, reconstituição histórica, estudo de mentalidades, estudo de recepção e exercício de
crítica literária. A não perder.
Texto de Isabel Fernandes*

Isabel Fernandes (à esquerda na imagem, ao lado da autora): ao lermos este livro,
somos convidados a recriar os ambientes e os costumes dos ingleses na Índia

se ocupa da vida dos ingleses na Índia,
durante o Império. Como já referi, opta
por tratar a obra de três autores: o consagrado Kipling e as tais duas autoras
quase totalmente desconhecidas – Flora
Annie Steel e Maud Diver, praticamente

apesar da tendência decrescente registada na última década e da melhoria
geral dos indicadores de
eficácia do Plano Nacional de Luta. A informação
está disponível no site da
Direcção-Geral de Saúde.
É nas áreas urbanas
de Lisboa, Porto e Setúbal que se concentra
a maior parte dos casos
registados em território
nacional e onde o ritmo
de declínio é mais lento.
O assunto está a preocupar não só as autoridades portuguesas mas
a própria Organização
Mundial de Saúde, dada
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contemporâneas de Kipling (ainda que
Steel seja 18 anos mais velha), e ambas,
alegadamente, da “escola de Kipling”.
Quem foram estas mulheres? A primeira, Flora Annie Steel, era esposa dum
funcionário administrativo do Indian Civil

a sua incidência internacional. A OMS disponibiliza, por isso mesmo, um
vasto conjunto de obras,
a que os interessados
poderão aceder através
do endereço www.who.
int/er/, bastando digitalizar na pesquisa a palavra tuberculosis.
Uma dessas obras é o
Relatório do Desenvolvimento Humano, onde se
refere que são infectadas
com tuberculose, todos os
anos, 60 milhões de pessoas. Embora actualmente a doença seja tratável,
ainda mata anualmente
cerca de dois milhões de

seres humanos, 98% dos
quais em países em vias
de desenvolvimento.
Cerca de um terço da
população mundial encontra-se infectado pelo bacilo
da tuberculose. Sem um
controlo muito mais eficaz,
cerca de mil milhões de
pessoas serão infectadas
e 35 milhões morrerão da
doença até 2020.
Perante os factos, a
OMS declarou a tuberculose uma emergência mundial, tendo implementado
a nível global a estratégia
DOTS (Directly Observed
Therapy Short-Course),
uma iniciativa de saúde
Politecnia Outubro/2006

Estante

pública de baixos custos.
À semelhança de mais de
centena e meia de países,
também Portugal adoptou
e implementou a iniciativa
DOTS, a qual cobre na
actualidade mais de 60%
da população mundial.
A tuberculose é uma
doença infecciosa, grave,
causada por um micróbio
(bacilo de Koch). Transmite-se pelo ar, de pessoa
para pessoa, atingindo sobretudo os pulmões, mas
também outros órgãos e
partes do corpo (gânglios,
rins, ossos, intestinos,
meninges). Uma pessoa
saudável pode infectar-se
Politecnia Outubro/2006

disputam entre si o grosso do corpo
do volume e exploram áreas temáticas
decorrentes da gesta imperial britânica e com incidência imaginativa no
chamado “romance de aventuras” (género partilhado pelos três escritores),
enquanto que a terceira e mais curta
se propõe: “descer até à interioridade”
e observar na ficção destes romances
“o confronto com a morte, o medo e a
alienação do eu” (p. 18). A escolha destes grandes blocos temáticos permite à
autora concretizar um estudo de natureza comparativa, orientado por uma
“hermenêutica restauradora”, como lhe
chama, ou seja, um estudo visando a
compreensão dos textos à luz das condições da sua produção e recepção. A
abordagem comparatista dos três escritores que prossegue em cada uma
das secções centrais é concretizada
gradualmente, de forma muito bem fundamentada e vai delineando simultaneamente o perfil próprio e as idiossincra-

sias de cada autor que emerge, assim,
bem individualizado e definido. Daí que
o espaço concedido a cada um deles
em cada uma dessas partes nem sempre seja equivalente, dependendo das
ênfases, interesses e filiação genérica
de cada autor. É por essa razão que,
por exemplo, no capítulo “Convenção e
ousadia no retrato: Para uma mito-sociologia do herói imperial”, a “talhada
de leão” (passe o coloquialismo) cabe
a Kipling, enquanto a obra de Flora Annie Steel nem sequer é mencionada em
“Verticalidades e horizontalidades na
época imperial”, onde se opta por pôr
em confronto Diver e Kipling.
O primeiro capítulo da parte I, intitulado “Tema e contexto”, que procura repor,
na óptica da tal “hermenêutica restauradora”, os contextos de produção e recepção das obras dos três escritores, equaciona de forma muito esclarecedora a
tríade: romance de aventuras, heroísmo
e imperialismo, para chegar à diagnose
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Service, enquanto o pai e o marido de Diver eram militares, em serviço na Índia.
Ambas procuraram seguir o exemplo de
Kipling, fornecendo nas suas obras um
quadro ilustrativo da vida dos ingleses no
subcontinente e de alguns dos acontecimentos mais marcantes da época, em
versão ficcionada, como foi o caso da
célebre “Revolta dos Sipaios” evocada
em ‘’On the Face of the Waters’’ (1896)
de Steel, um sucesso editorial. De resto, uma outra característica da literatura
produzida por estas escritoras é precisamente o facto de ela ter sido consumida
com avidez e ter conhecido um certo êxito, mensurável em volume de vendas.
Steel e Diver são apenas duas das
autoras que, nessa época, produziram,
paralelamente a Kipling, alguns bestsellers. Mas, como elas, houve muitas
outras escritoras inglesas que estiveram na Índia e cujos romances usaram
como pano de fundo a sociedade anglo-indiana na qual se integraram. Para
estas autoras, a Índia era um cenário
exótico que lhes serviu de contexto a
histórias de amor e aventura, algumas,
diga-se, um pouco improváveis. Ora é
justamente esta dicotomia temática, o
amor e a aventura, que, em parte, dita
as duas secções mais importantes do
livro: a parte I, intitulada “Heroísmo e
Aventura” e a parte II, “Domesticidade,
Amor e Sentimento”. A estas duas sucede-se uma secção final mais curta:
“A leste do Suez”. Estas três grandes
divisões são rematadas por uma breve
conclusão. As duas primeiras partes

A apresentação do livro, na ESCS, juntou professores, alunos e amigos da autora

ao respirar o ar de um determinado ambiente onde
esteve um doente com
tuberculose. O espirro
desse doente pode projectar no ar cerca de dois
milhões de bacilos.
A prevenção faz-se
através da vacina BCG
(Bacilo de Calmette e Guérin), obrigatória e gratuita,
aplicada no primeiro mês
de vida, que protege das
formas mais graves de tuberculose. Evitar permanecer em locais de ambiente
saturado, pouco arejados e
pouco limpos é, em si mesmo, uma prevenção.
Maria da Luz Antunes

Língua portuguesa
viva em Macau

PARA assinalar os cem
anos da fundação da Escola Superior de Línguas
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e Tradução de Macau, o
Instituto Politécnico de
Macau lançou uma Edição
Especial do seu Boletim.
O interessante conjunto
de textos, de professores e alunos da Escola,
dá-nos uma visão global
das experiências vividas
e partilhadas. São testemunhos emocionados sobre a qualidade do ensino
praticado«Temos a honra
de ter dado à Administração profissionais cujo
desempenho tem merecido os maiores elogios de
toda a gente», escreve, no
prefácio, o Prof. Lei Heong
Iok, presidente do Instituto

61

foto de Nazaret Nascimento

Estante

Isabel Simões Ferreira, Maria Leonor Machado de Sousa, orientadora da tese de
doutoramento e Fernando Otero, vice-presidente do IPL, no lançamento do livro

do problema sintetizada no que a autora
designa de “condição distópica do solo
insular” que demonstra estar intimamente articulada com o florescimento das
narrativas de aventuras na época. E aqui
é pertinente citar o texto: “Na verdade a
condição distópica que caracteriza o solo
insular contribui também para fazer das
narrativas de aventuras – (...) o grande
baluarte imaginativo e ideológico de um
império que, para perdurar, necessitava
de símbolos mobilizadores, imagens de
espaços distantes, ainda por desbravar
e actos de valentia” (p. 37).
De facto, esta cumplicidade ou conivência entre a ideologia imperial e a
ficção de aventuras ajuda a explicar,
em parte, a anacrónica longevidade
daquela ideologia, uma vez que pode
afirmar-se que o imperialismo foi a ideologia dominante da sociedade britânica até aos anos 50, muito para além
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Politécnico de Macau.
A Escola Superior de
Línguas e Tradução traduz, com clareza, uma
aposta no fortalecimento da língua portuguesa
em Macau e nas possibilidades de «viagem»,
para outros continentes,
das culturas portuguesa
e chinesa. A mensagem
que fica, explícita nos
depoimentos publicados,
é a certeza de que Macau pode contar com a
Escola de Tradução para
inventariar carências linguísticas e sugerir soluções. A pensar nos próximos cem anos.

da manifestação dos sintomas que,
desde o início do séc. XX anunciavam
o declínio do poder de sua majestade
no mundo. Esta inesperada sobrevivência da ideologia do império (e dos
seus suportes e aparelhos), justificada,
como muito bem salienta a autora, por
constrangimentos internos que exigiam
o reforço da coesão e identidade nacionais, determina alianças tácitas entre o
poder e a cultura de massas (designadamente no âmbito da literatura e do
cinema) mas, simultaneamente, não
pode deixar de suscitar a suspeição e o
afastamento crítico das elites intelectuais e literárias que, desde o princípio do
séc. diagnosticavam o fim do império e
lhe denunciavam fraquezas e vícios.
Esta dinâmica disjuntiva está na
base da contraditória fortuna crítica de
Rudyard Kipling também referida nesta
obra. Mas a aura de Kipling, galardoado

Diálogo cultural
com Moçambique

A ESCOLA Portuguesa
de Moçambique fez publicar as Actas do II Simpósio Internacional de Língua Portuguesa, «Diálogo
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em 1907 com o Nobel, é o que impele escritoras como Diver e Steel a emulá-lo.
Como mulheres que são, porém, o cultivo do romance de aventuras reveste-se
de características peculiares: em Diver
temos uma simbiose de “domesticidade
e heroísmo”, enquanto em Steel se enfatiza a presença do elemento feminino
(bastante atenuada em Kipling), numa
clara concessão ao chamado “romance
doméstico anglo-indiano”.
A originalidade da estrutura do livro,
organizado em três partes temáticas
sucessivas que, sinteticamente, poderíamos identificar como: heroísmo, amor
e morte, tem, para além disso, uma virtualidade que o torna ainda mais interessante: a dimensão crítica que, sendo
explicitamente assumida, está também
implícita na organização interna das
suas partes. Nestas, a sucessão de
autores não obedece a “critérios cronológicos ou de importância literária, mas
tão-somente a um trabalho ideológico
que vai do autor mais convencional para
o menos convencional” (p. 26). Ora, verificamos que, ao longo da obra, a autora vai reservando, consistentemente
e com muita justiça, o último lugar para
Kipling, ou seja, por este posicionamento vai sugerindo que o reconhece como
o escritor menos convencional do trio, o
que, de resto, explicita na “Conclusão”,
ao celebrar a criatividade do autor de
Kim. É claro que, pelo facto de estar a
ser comparado com escritoras claramente comprometidas com a ideologia
imperial, amarradas a certos estériotipos e a muitas das convenções mais

entre Culturas», que teve
como tema a literatura
infanto-juvenil, dos mitos
aos heróis e à educação
para a cidadania. Intitulado «Aprender Juntos», o
livro corresponde a duas
edições da revista do
Centro de Ensino e Língua Portuguesa.
As duas instituições
(Escola e Centro de Ensino) nasceram do acordo
de cooperação Portugal/
Moçambique, em 28 de
Julho de 1995, que passou à prática o desejo
do Estado português de
promover uma maior valorização, defesa e difusão

internacional da língua
portuguesa nos PALOP.
A realização do Simpósio, já em segunda edição, é já um marco no panorama cultural moçambicano. Através dele se
fortalece a aproximação
entre escritores moçambicanos e portugueses e
se promove o intercâmbio
de culturas. Aberto à comunidade de lusofalantes,
esteja ela onde estiver, o
encontro suscita o debate
e o entendimento sobre
as diferentes formas de
sentir, pensar e expressar
o mundo em língua portuguesa.
Politecnia Outubro/2006
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French Touch

O DVD do espectáculo de
Patricia Petibon, na Salle
Gaveau em Paris, saiu
em Novembro de 2005.
A cantora lírica, soprano
Politecnia Outubro/2006

Maud Diver, a situação era bem mais difícil, uma vez que nada existia. O modo
admirável como a autora soube superar
esta lacuna, tirando maior partido de
material autobiográfico e ensaístico das
próprias escritoras e de estudos sobre
a literatura anglo-indiana em geral, atestam a independência intelectual e a criatividade de Isabel Simões-Ferreira.
Com uma destreza notável no uso
de capacidades críticas de análise
e avaliação dos textos literários e no
manuseamento de instrumentos diversificados (desde a psicanálise à narratologia), consegue oferecer-nos um
estudo completo e equilibrado da obra
dos três autores que escolheu tratar
e, ao fazê-lo, fornecer-nos um quadro
alargado da sociedade anglo-indiana,

sua mentalidade, hábitos, medos, valores e sonhos. Ao lermos este livro,
somos convidados a recriar os ambientes e os costumes dos Ingleses na
Índia e a projectar e a rever, nas imagens assim recriadas, essa importante
parcela do Império britânico. Estamos
perante uma obra compósita: reconstituição histórica, estudo de mentalidades, estudo de recepção e exercício
de crítica literária. É, além disso, um
texto que, apesar do seu rigor intelectual e da sua sólida fundamentação, se
lê com gosto e com muito interesse, o
que o torna uma leitura vivamente recomendável.
*Professora Associada da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa
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batidas do romance, Kipling sai extraordinariamente beneficiado (o que, provavelmente, não aconteceria se a comparação fosse com Joseph Conrad, por
exemplo). Como resultado, no final da
leitura do livro, a imagem emergente do
artista é muito mais criativa, inconformista, eclética e desafiadora de preceitos, convenções e valores socialmente
sancionados do que pareceria legítimo
esperar tendo em conta o cunho ideológico do seu discurso, que é também,
como sabemos, e a autora amiúde reconhece, marcadamente imperialista.
Há pois, aqui, o que poderíamos considerar uma reapreciação crítica de Kipling, num contexto literário invulgar.
Pelos meios a que antes aludi, às
semelhanças, sobretudo temáticas, detectadas entre os três autores tratados,
sobrepõe-se, neste livro, uma série de
diferenças que fracturam a alegada uniformidade monológica que Saïd postulou
para o discurso imperial e que nele insinuam dissensões e dissonâncias. E isto
é, a meu ver, extremamente estimulante,
indo ao arrepio da maioria das obras que
se debruçam sobre esta problemática.
Referi inicialmente a dificuldade que
tive em obter as obras de Diver e Steel, mas convém acrescentar que a ela
se vem somar a quase total inexistência
de material crítico sobre as escritoras o
que obrigou a Isabel Simões-Ferreira a
elaborar o seu discurso crítico praticamente a partir do zero. Se, no caso de
Flora Annie Steel, estavam disponíveis,
à data, duas monografias (uma de 1963
e outra, mais recente, de 1981), no de

Sessão de autógrafos, vendo-se em primeiro plano o prof. Manuel Correia

colorature, interpreta temas de vários compositores franceses dos séculos
XIX e XX, entre os quais
Aboulker, Chabrier, Collet,
Delibes, Hahn, Massenet,
Messager,
Offenbach,
Poulenc, Satie, Willemetz,
acompanhada por Susan
Manoff, ao piano, Joël
Grare, nas percussões,
François Poly, ao violoncelo e com a presença de
Raphaël Cottin, bailarino.
Patricia Petibon estudou
no Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, recebeu o seu
primeiro prémio de canto
em 1995 e foi nomeada

“artiste lyrique de l’année”
nas “Victoires de la musique classique” 2006. Mas
em French Touch, não se
limita a cantar com uma
voz límpida e versátil,
ela encanta pelas suas
expressões faciais e corporais, habitando o palco
como uma verdadeira actriz. Os músicos não hesitam a contracenar com
ela, tornando este recital
de música lírica numa
festa alegre, oferecendo
ao público momentos de
verdadeira felicidade. O
percussionista torna-se
virtuoso em tocar instrumentos inéditos e sur-
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preendentes, tanto para
o ouvido como para os
olhos, desde sinos de
Chamonix, reco-reco aos
menos usuais recipientes
com água, plantas…
Num registo humorístico, o texto da canção de Isabelle Aboulber, «Je t’aime (Vocalise
amoureuse pour soprano
éperdue)», extremamente repetitivo, encontra
o seu pleno significado
graças tanto à riqueza
dos vocalizes e amplitude dos intervalos melódicos como à mestria
da intérprete. Num outro
registo, mais intimista,
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Instrumentos setecentistas
A obra Cordofones de Tecla Portugueses do século XVIII Clavicórdios,
Cravos, Pianofortes e Espinetas, da autoria de Gerhard Doderer e John
Henry Van der Meer, acaba de ser lançada pelo Serviço de Música da
Fundação Gulbenkian.
OS AUTORES pretenderam realizar
um levantamento exaustivo dos instrumentos setecentistas portugueses, de tecla e corda, que chegaram
aos nossos dias.
Todos estes instrumentos são de
origem portuguesa, tendo sido na
sua maioria, construídos no século

revisitando uma canção
tradicional
francesa,
“Colchique”, Patrícia Petibon envolve o ouvinte
e espectador. Na magia
participa também o novo
arranjo de David Moreau, onde se confundem
o timbre vocal e as sonoridades produzidas pelo
percussionista em objectos diversos com recurso
a um arco de violino.
Este DVD é uma deliciosa oportunidade para
(re)descobrir alguns compositores franceses de relevo dos dois últimos séculos, num momento de
partilha e prazer.
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XVIII, com excepção a alguns clavicórdios e ao único piano de mesa
conhecido – construído na oficina de
um artesão português – que datam
já do século XIX.
A obra integra ainda uma interessante resenha fotográfica representativo do estado dos instrumentos ou da

Aprender
a filmar

O LIVRO, Métodos e Procedimentos do Assistente
de Imagem, da autoria de
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existência de substância histórica que
presentemente já não é observável.
Este excelente trabalho, é uma
referência obrigatória, para o estudo
do fabrico destes instrumentos em
Portugal no período analisado.

Tony Costa, é um manual
que tem como objectivo
sistematizar uma abordagem aos métodos e técnicas necessárias ao desempenho da actividade
do assistente de câmara.
A necessidade da sua
elaboração resulta da
complexidade crescente
das técnicas cinematográficas e da inexistência
de um manual deste género em português. Ser
assistente de câmara requer rigor e disciplina por
se tratar de uma profissão exigente e por vezes
impiedosa. De filme para
filme adquirem-se novos

Artur Saramago

conhecimentos técnicos e
aperfeiçoam-se métodos.
O assistente deve estar
preparado para enfrentar
todas as situações que
lhe surgem ao longo do
dia de trabalho.
Este manual incontornável com ilustrações de
Mário Costa que fazem
ver com rigor cada pormenor, visa, segundo o
seu autor, dividir a sua experiência pessoal com os
colegas e dar a conhecer
aos mais novos o mundo
das câmaras de filmar.
À venda na Biblioteca
da ESTC
Politecnia Outubro/2006
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Nova música portuguesa
Dois novos discos mostram que, apesar das dificuldades, a nova música portuguesa existe.
O primeiro editado pela Classic Concert Records, e interpretado pelo Trio Mediterrain e o segundo editado pela Numérica e interpretado pela Orquestra Sinfónica da Póvoa de Varzim,
sob a direcção de Osvaldo Ferreira.

O CD do Trio Mediterrain inclui quatro novas obras, escritas propositadamente para o trio, da autoria de
João Pedro Oliveira (Beyond), Nuno
Corte-Real (Largo intimissimo), Vasco Mendonça (Cadaveri), e Sérgio
Azevedo (Berliner Trio). O CD da
Orquestra da Póvoa, por seu lado,
inclui três peças encomendadas no
âmbito do Festival de Música da Póvoa de Varzim, da autoria de Cândido Lima ( ...do Mar da Póvoa-Manta), Isabel Soveral (Le navigateur du
Soleil Incandescent), Fernando Lapa
(Três cantos para uma memória), e
ainda uma peça que, embora não
encomendada pelo festival, faz parte
do repertório da orquestra, a Suite
Concertante, para flauta de bisel e
cordas, de Sérgio Azevedo.
É interessante salientar que destes
sete compositores, os três mais novos estudaram na Escola Superior de
Música de Lisboa, o que demonstra a
extraordinária vitalidade desta escola
do IPL no que toca à (boa) formação
dos novos compositores. Também a
Politecnia Outubro/2006

variedade de estilos é uma lufada de
ar fresco num panorama que, e apenas há alguns anos ainda, primava
pela uniformidade e cinzentismo das
escritas seriais ou pós-seriais, com
pouco ou nenhum espaço para outras
visões artísticas, mais independentes
de correntes e escolas.
Em ambos os CD’s tal variedade
é imediatamente evidente: desde a
escrita de grandes massas, textural
e xenakiana, de Cândido Lima, ou a
fusão entre sons acústicos e electroacústicos de João Pedro Oliveira, até
ao neoclassicismo de Sérgio Azevedo (na Suite) e ao intimismo de Nuno
Corte-Real, passando pela austeridade de Isabel Soveral e Fernando
Lapa, ou ainda pela minuciosidade
macabra de Vasco Mendonça e o
misticismo visionário do Berliner Trio
de Sérgio Azevedo.
As interpretações em ambos os
CD’s são superlativas, ou não fossem
todos os músicos de alta craveira,
possuidores de carreiras internacionais (como o Trio Mediterrain, sediado
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em Berlim, António Carrilho e Osvaldo Ferreira), ou nacionais, de grande projecção, como o jovem Pedro
Meireles, duplamente premiado no
concurso Jovens Músicos, em 2000
(violino) e 2004 (viola), actualmente a
estudar em Londres.
Já o repertório mostra mais coesão, naturalmente, no CD do Trio
Mediterrain, uma vez que se trata de quatro obras escritas para a
mesma formação. O CD da Póvoa
inclui desde uma obra para orquestra sinfónica, e outra para orquestra
de cordas com solista, até ao piano
solo e à violeta e piano, contingências das encomendas do festival entre 2004 e 2005.
Convirá, aliás, salientar mais
uma vez este ponto essencial: das
oito peças incluídas nestes CD’s,
sete foram encomendas, o que no
Portugal de hoje, pouco dado à cultura musical (a cultura literária, ainda assim, consegue mais apoios...),
é feito de monta.
Sérgio Azevedo
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luta contra a doença, o
sofrimento e a morte tem
as suas origens em diferentes civilizações e níveis de
desenvolvimento, para a qual os
povos contribuíram com as suas
artes de cura e de diagnóstico. É
um património não exclusivo de
profissões em particular, mas de
todos os homens e gerações ao
longo do tempo.
As tecnologias da saúde vêem
a sua aplicação referenciada no
final do século XIX e formalizada
no início do século XX, no Hospital Real de S. José, em Lisboa.
O Decreto “da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino” de
24 de Dezembro de 1901, cria o
“Laboratório Geral de Analyse Clínica” neste Hospital onde surgem
meia dúzia das actuais dezoito
profissões de diagnóstico e terapêutica que actualmente integram
as áreas de Análises Clínicas e
Saúde Pública, Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica,
Audiologia, Cardiopneumologia,
Dietética, Farmácia, Fisioterapia,
Higiene Oral, Medicina Nuclear,
Neurofisiologia, Ortoprotesia, Ortóptica, Prótese Dentária Radiologia, Radioterapia, Saúde Ambiental, Terapia da Fala e Terapia
Ocupacional.
Nascidas em ambiente hospitalar estas profissões viram muitas vezes subalternizada a sua
participação, sem possibilidade
de assumirem a sua própria autonomia ou identidade profissional.
Foi nessa participação muitas
vezes silenciosa que se construiu a afirmação do saber fazer,
experimentando e consolidando
o conhecimento que havia de sustentar o desenvolvimento das Tecnologias da Saúde.
Honramos, a herança desse
passado de mais de um século
homenageando todos aqueles
que, nesse silêncio e com as limitações do seu futuro deram o seu
melhor ao longo de muitos anos,
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Preparando o futuro

Manuel Correia *

As Escolas Superiores
de Tecnologia da Saúde
adoptam hoje um modelo
de intervenção na saúde
que recorre à mobilização
de uma complexa
interdisciplinaridade de
saberes e práticas
sabendo cumprir a missão que
lhes cabia de modo a dar corpo a
profissões que hoje estão no centro da prestação de cuidados de
saúde.
Este compromisso com o passado exige, por isso, que continuemos a privilegiar a memória
das tecnologias da saúde evidenciando a evolução dos métodos e
das técnicas, mas não esquecendo o enquadramento institucional
e sobretudo o trabalho individual
e colectivo na criação e fortalecimento de profissões que tiveram
e têm de lutar em permanência
pela sua dignificação, autonomia
e evolução.
O progresso a que assistimos
nos finais do século XX obrigou a
profundas alterações na reorganização do ensino destas áreas da
saúde levando à construção de
novos saberes de modo a poderem conviver com as exigências
de tão acelerado desenvolvimen-
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to e da sua aplicação à prestação
de cuidados.
Foi essa a missão atribuída às
Escolas Superiores de Tecnologia da Saúde que desde há vinte
e cinco anos preparam profissionais cujo modelo de intervenção
na saúde nos dias de hoje recorre
à mobilização de uma complexa
interdisciplinaridade de saberes e
práticas que têm por base a área
clínica e o relacionamento e intervenção directa junto do doente.
Esta formação de base científica sólida em que o saber não
é entendido como mera acumulação de conhecimento, mas
como factor de agilidade mental
para utilizar esse conhecimento,
permite aos técnicos de diagnóstico e terapêutica na sua prática
quotidiana conhecer, relacionar,
interpretar e tirar conclusões do
resultado do seu trabalho, baseados no conhecimento científico e
no controlo de qualidade das suas
práticas.
A matriz de conhecimentos
científicos e tecnológicos de que
dispõem, associada à componente de processos de humanização
referenciadas a quadros exigentes
de natureza ética e deontológica,
onde se evidencia a relação de
ajuda, o trabalho em equipa e a
capacidade de trabalhar com pessoas doentes, permite que os cidadãos que procuram os Serviços
de Saúde na sua vertente de prevenção, diagnóstico e tratamento
constituam, em permanência, o
primado da sua acção.
É nesse sentido que o futuro
da prestação de cuidados de saúde não pode ser imaginado sem a
participação dos profissionais de
diagnóstico e terapêutica, não só
por direito próprio, mas pela exigência da garantia desse bem que
não tem preço, que é a saúde.
*Presidente do Conselho Directivo
da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa
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