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É corrente ver defendida, no
nosso meio universitário, a ideia
da criação de Universidades no
Ultramar Português. Esta ideia
surge naturalmente entre os estudantes da Metrópole, ao contactarem com os seus colegas do
Ultramar. Eles conhecem as dificuldades; que têm de vencer,
quando se deslocam da Província para Lisboa, Porto ou Coimbra. Facilmente induzem e apercebem o problema dos ultramarinos: desenraizamento, separação das famílias, dificuldades financeiras, etc.
Vou procurar analisar, nas
páginas seguintes, as razões principais que tornam urgente tal
criação, assim como as suas possibilidades, principalmente no
que diz respeito a Moçambique.
Quando se contacta com Angola ou Moçambique, verifica-se
que se aspira à criação breve de
Universidades em ambas as Pro-
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víncias. Em primeiro lugar, todas as pessoas com responsabilidades directivas encontram
uma grande dificuldade em promover o progresso dos territórios devido à falta de licenciados
e de técnicos. Sem dúvida que o
progresso material tem sido, sob
muitos aspectos, notável, mas
maior será quando se puder dispor de pessoas suficientemente
preparadas para o conduzirem.
O ensino é deficiente por falta
de licenciados. A agricultura, os
transportes, a indústria, as administrações não encontram técnicos que preencham os seus quadros. O mesmo no campo sanitário.
No domínio do pensamento,
sente-se também a falta de uma
Universidade: o progresso material alcançado não é acompanhanhado por igual desenvolvimento
de uma cultura autêntica.
Assiste-se actualmente à orga-

nização de numerosas universidades em países novos, quer na
Ásia, quer na América Latina,
quer na África. Neste último con_
tinente, depois de um primeiro
período em que as únicas universidades existentes se localizavam nas regiões árabes do Norte
e na União Sul-Africana, têm-se
constituído alguns estabelecimentos de ensino universitário
em plena África Negra. É o caso
das universidades de Dakar, no
Senegal; de Campala, na Uganda; de Achimota e, mais recentemente, a Lovanium, no Congo
Belga, agora República do Congo.
A de Campala, Makerere University College, conta actualmente com algumas centenas de estudantes de letras, ciências, ar
tes, medicina, etc., dos quais cerca de uma centena são africanos.
Depende da Universidade de
Londres, concedendo títulos universitários só com o ciclo de
estudos da própria Universidade.
Alguns alunos, contudo, completam os estudos na Inglaterra ou
nos Estados Unidos.
A Universidade de Lovanium,
em Kimuenza, no ex-Congo Belga, é uma filial da célebre Universidade de Lovaina. Foi fundada em 1953, começando com os
cursos de ciências e medicina.
Ao fim de dois anos, contava
com uma centena d e estudantes,
na quase totalidade africanos.
Na União Sul-Africana, novas
universidades têm sido criadas,
(Continua na pág. 6)
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Aproxima-se o mês de Fevereiro e com ele surge na
vida da grande maioria dos estudantes da Universidade
um acontecimento que irá alterar e agitar o ritmo normal
da sua preparação escolar: os exames de frequência.
Problema velho mas constantemente remoçado pelas polémicas que amiúde suscita, tem merecido a defesa
intransigente de alguns e o ataque encarecido de muitos.
Dentre aqueles que levantam a sua pena contra o sistema dos exames de frequência conta-se A. de Mendonça
Monteiro que ao estudo dos problemas do ensino e da
Universidade do Porto tem dedicado muito do seu trabalho e do seu entusiasmo de estudioso.
Dos variados trabalhos que tem publicado no jornal
«O Primeiro de Janeiro» interessa-nos destacar um artigo
de fundo saído a lume em 21 de Julho do ano transacto
sob o título «A Secundarização do Ensino Superior — Os
Exames de Frequência». É um estudo de tal maneira
claro, circunstanciado e oportuno dos factos que culminaram no estabelecimento do actual sistema de exames
de frequência que, com a devida vénia, ousamos transcrevê-lo na íntegra.
«O regime actual estreou'se no
campo pedagógico por uma ampla
reforma universitária, que representa
o mais alevantado esforço 3 o mais
relevante serviço que desde Passos
Manuel se tem prestado à instrução
nacional».
É deste modo que se refere à r e forma universitária de 1911 o Prof.
Artur Ricardo Jorge no relatório que

zida, quando se não dava o caso de
ser nula.
No pólo quase oposto fixou-se a
doutrina da reforma de 1911 adoptando os chamados cursos livres,
porque, como diz o decreto, «o ensino universitário assenta
fundamentalmente no princípio da liberdade de ensinar e de aprender».
É evidente que um princípio tão

Os exames
antecede o Estatuto da Instrução
Universitária de 1926, publicado a
2 de Outubro deste ano.
Uma das inovações que u reforma de 1911 introduziu foi a alteração do regime de frequência dos
alunos.
Até 1911, ensinava-se, nas escolas superiores em regime de frequência obrigatória.
Neste regime, era obrigatória a
presença às aulas dos alunos e havia
chamadas à lição.
As aulas teóricas eram de duas
horas e, por exemplo, na Academia
Politécnica do Porto, o regulamento
prescrevia que «o lente enipregará
metade do tempo da aula a explicar doutrinas para o dia imediato,
c outra metade a interrogar os alunos ou ouvi-los de lição».
A mecânica do ensino era esta.
0 professor adoptava um compêndio e o seu conteúdo constituía o
programa do curso. O texte, desse
compêndio era explicado pelo professor.
A amplitude desta explicação variava com o critério e zelo do mestre. Algumas vezes era muito redu-

obtivessem neste julgamento dez valores.
Nesta mecânica, todos os alunos
que tivessem comparecido ao número obrigatório de aulas práticas
eram admitidos a exame final. Um
pouco mais tarde, esta disposição
alterou-se. Só podiam comparecer a
exame final os alunos cuja frequência, isto é, cujo aproveitamento nas
aulas práticas tivesse, pelo menos, a
informação de suficiente com dez
valores.
A partir de 1926 começou a notar-se r<a legislação a tendência de
substituir os cursos livres pelos cursos presos.
Confesso que ainda hoje enfileiro
com os partidários dos primeiros.
E não estou em má companhia.
O excepcional e admirável professor que foi o Doutor Luís Voodhouse, numa conferência realizada no
Porto em 1921, no âmbito de um
Congresso Científico Luso-Fspanhol,
toma posição neste debate e opta
pelos cursos livres, justificando a
sua opinião de um modo que é
lapidar.
Transcrevemo-la
textualmente:
«São frequentes os reparos que se
ouvem às liberdades que a moderna
legislação académica concede aos
alunos em matéria de frequência, e
de cujo abuso têm resultado por vezes, forçoso é confessá-lo, consequên-

de

lato, que está codificado visto que
ele constitui o artigo 78." de um d i ploma legislativo, é dificilmente
exequível.
Por isso, eu penso que ele é, sobretudo, um apelo aos mestres e
aos alunos chamando-lhes 1 atenção
para a alta responsabilidade em que
estão investidos: a dos mestres, esinar, e a dos alunos, aprender.
E que só assim se podem compreender as disposições que a lei
contém para o limitar.
Não há, é certo, registo de assistência às aulas teóricas e a ordem
dos estudos em qualquer curso não
é prescrita, mas sim aconselhada.
Mas também o diploma contém
a obrigatoriedade de compaiência a
um determinado número d p aulas
práticas, através das quais se verifica o aproveitamento do aluno, e
tem ainda uma disposição que permite estabelecer em diplomas especiais dependências na ordem dos
estudos.
No exame final este aproveitamento era julgado conjuntamente
com a prova prática sendo excluídos, desde logo, os alunos que não

*
Todos os estatutos de instrução
universitária revelam a preocupação, através de disposições neles insertas, de que os alunos façam lenta
e cautelosamente a sua preparação
intelectual.
É preciso c'ar tempo para que as
ideias e os factos sedimentem, expurgando nesta sedimentação aquilo
que não interessa. Só assim o estudo
será profícuo.
Os exames de frequência são fruto
desta preocupação. Extintos cm 1911,
foram ressuscitados, ainda que facultativamente, pelo Estatuto de
1918, da autoria do Prof. Allredo de
M,agalhães e tornados obrigatórios
para as Faculdades de Ciências, em
1930, por um decreto do Prof. Cordeiro Ramos.

frequência

cias lamentáveis; não obstante, eu
devo afirmar que não me alinho
ainda entre os seus adversários intransigentes. Não posso fazê-lo, embora reconheça que os resultados
obtidos não têm sido francamente
animadores, mas convenço-me que
não se tem lançado mão le todas as
disposições, de todos os recursos que
o estatuto faculta e que dizem respeito à acção do professor t à acção
do assistente, que pode ser preciosa,
e com as quais será possível atenuar
inconvenientes e corrigir abusos,
sem prejuízo da missão 1 levada e
serena que ao professor compete.
A este cumpre hojje desempenhar
mais alto dever do que aquele que
se cifra em marcar lições e fiscalizar
faltas ; tem obrigação insofismável
de ensinar, atraindo e não coagindo,
missão bem mais elevada, agradável,
tranquila e prestigiosa».
O regime dos cursos livres tem o
seu calcanhar de Aquiles. É a falta
de contacto entre o mestre e o aluno. Conhecem-se de vista. E esta
ausência de contacto é muilo prejudicial, quer para o aluno que fica
bastante alheio à influência orien-

;

tadora do mestre, quer para o professor porque lhe dificulta a delicada e importante missão de julgar.
Uma disposição recente — é de
1955 — veio sanar este seriís-imo inconveniente na Faculdade de Engenharia. Nesta faculdade o professor
é obrigado a tomar parte, mensalmente, em determinado número de
aulas práticas. É de esperar que disposição tão meritória e de alcance
tão importante se estenda às outras,
faculdades.

Já em outro artigo aqui dissemos,
que os problemas que se levantam
no Ministério da Educação Nacional
são muito delicados. E muitas vezes
sucede que uma medida que se toma
para atingir determinado objectivo
produz efeito diametralmente oposto.
O exame de frequência é um
exemplo típico dum caso destes.
O exame de frequência é o principal elemento perturbador da regular sequência dos trabalhos escolares e é o principal responsável por
aquilo a que chamarei a secundarização do ensino superior.
A experiência mostra, sem uma
única excepção, que quando se aproximam estes exames a assistência às
aulas teóricas e práticas diminui de
uma maneira considerável.
Acabados estes, volta ã normalidade a assistência às aulas práticas,
mas o mesmo não sucede com as aulas teóricas. O aluno deixa de se i n teresar por estas, porque perdeu o
contacto com a matéria que se estava a ensinar e, se regressa às aulas práticas, é porque uma das condições para obter a frequência da

(Continua na pag. 11)
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ABERTURA SOLENE DO A N O LECTIVO
na Universidade do Porto
Alguns

extractos das paíavras
pelo Magnifico
Reitor

escolar de 196061, por S. Ex.a o
Presidente da República, o res
tabelecimento da F aculdade de
O ano escolar de 196061 foi Letras veio a efectivarse, sob a
marcado, para a Universidade do forma de criação duma nova Fa
Porto, por dois factos de relevo : culdade, pelo DecretoLei n.°
o cinquentenário da sua funda 43 864, de 17 d e Agosto de 1961.
Registese em poucas palavras —
ção e a criação da sua nova F a
mas não sem o devido apreço —
culdade de Letras.
Criada, por agrupamento da o exemplo d e fidelidade à pala
Academia Politécnica e da Esco vra dada qu e constitue a publi
la MédicoCirúrgica do Porto — cação deste diploma, apesar das
que datavam, respectivamente, grandes e imprevisíveis dificul
de 1837 e 1836 —, por Decreto de dades que surgiram no entretan
19 dg Abril de 1911, a Universi to; e acentuese o que tem de
dade; do IPorto completava 50 imperativo, para a nova F acul
ano de existência a 19 de Abril dade, as circunstâncias que ro
de 1961; e havia a intenção de deiam a sua criação: a data —
realizar, nessa «lata, uma sessão pois há datas qu e imprimem ca
solene comemorativa. Mas, al rácter às instituições nela nas
cidas, como esta — e as maté
gum tempo antes, deramse em
rias
a qu e de entrada deve limi
Angola os tristes acontecimentos
tar
a
sua actividade. Iniciando a
que cobriram de luto tantas fa
sua
acção
num momento em que
mílias, e obrigaram a enviar pa
Portugal escreve páginas das
ra essa província, a fim de im
mais brilhantes da sua história,
pedir que continuassem, os fi
a
F aculdade não poderá ver na
lhos de tantas outras — muitos
História
só um relato frio de
deles seus alunos, ou membros
factos ou uma crítica estéril,
do seu Corpo Docente —. À data
do cinquentenário, a luta tinha mas a mestra da vida que é pa
atingido a sua fase mais incerta ra quem sabe compreendêla. Em
presença de factos concretos de
e mais dolorosa. A Universidade,
tal magnitude, não poderá enten
sempre atenta a integrarse nc
sentimento nacional, não podia der, por F ilosofia, a simples re
petição indiscriminada dos erros
escolher essa data para uma co
em que os filósofos, no decurso
memoração festiva ; resolveu
por isso adiála para a sessão so ■ de quase 3 milénios, inevitavel
mente cairam sobre assunto de
Iene de abertura do ano escolar
tal dificuldade, e que fizeram
de 196162, que confiadamente
dizer
a um dos maiores pensado
ssperava se pudesse realizar em
res
de
todos os tempos: «se irao
ambiente menos sombrio, como
cuer de la philosophie, c'est vrai
graças a Deus veio a acontecer
ment philosopher»; mas o que,
Agora com 6 F aculdades, 74
se raros o atingiram, foi ao me
professores e mais de 3.500 alu
nos procurado por todos os filó
nos — a contrastar com as 2 Fa
sofos que o eram de verdade:
culdades, 42 professores e escas
estruturação das bases de todo
sos 500 alunos que teve no seu
o pensamento humano, e refle
primeiro ano de actividade —, a
xão sobre as suas relações com
Universidade do Porto, apesar
realidade objectiva; o que, na
das deficiências e dificuldades a
expressão constitue a «filo
apontadas neste relatório, inicia
sofia perene». E,
quando
o segundo meioséculo da sua
cai tão grande fardo sobre
existência cheia de vida, de fé
Os ombros da geração nascente,
e da vontade de cumprir cabal
não poderá menosprezar essa
mente a sua missão, para bem
segunda potência da função edu
do país e da região que lhe com
cativa que é o ensino da Peda
pete servir.
gogia: educar os educadores, pa
ra que a futura geração de por
A criação da nova
tugueses esteja apta a arcar com
Faculdade de Letras
as responsabilidades que lhe vão
caber. Saiba a F aculdade meter
Anunciado publicamente, na
se ao trabalho com o vigor e o
sessão solene de abertura do ano

Cinquentenário da
Universidade do Porto

proferidas

entusiasmo que caracterizaram
a sua antecessora; tenha presen
te a data da sua criação, que lhe
marca o rumo; e poderemos,
tranquilamente, confiar no fu
turo da sua a cção.

A Educação e as dificul
dades presentes
Mas, de não se ter querido
sequer adiar a criação da nova
Faculdade de Letras, apesar dos
sacrifícios de toda a ordem que
o momento presente impõe ao
País, tiro ainda um motivo de
confiar em que não deixará de
se fazer, para a educação, a ex
cepção indispensável nas restri
ções e atrasos que vão ser ne
cessários em tantos ramos da
actividade nacional. A educação
é parte integrante da luta pela
sobrevivência nacional. Acção de
rectaguarda, neste momento agu
do do combate; mas, vencidas
a breve prazo as dificuldades
transitórias, é dela que háde de
pender, fundamentalmente, a vi
tória final. Queremos que Por
tugal dure, e permaneça fiel a si
mesmo; mas háde existir num
mundo muito diferente daquele
em ques e formou, e até daquele
que hoje o rodeia. Tem de se
adaptar, sem transigir, às novas
técnicas e às novas estruturas;
isso exige instrução apropriada
dos portugueses. Exige, sobretu
do, educação no sentido mais
lato do termo, pois essa prepa
ração tem de ser feita conser
vando intactas as qualidades ex
cepcionais da nossa boa gente.
As dificuldades da luta exigem
que se redobre o esforço educa
tivo, se adie ou enfraque
ça. O que limita o nosso pro
gresso é a dificuldade de encon
trar homens devidamente prepa
rados; todos nós conhecemos,
por experiência, o contraste en
tre o sem número de pessoas que
procuram emprego, sujeitando
se a trabalho duro e a salário
baixo, mas sem terem quaisquer
habilitações, e a dificuldade que
há em encontrar pessoas para
qualquer cargo especializado, se
ja qual for o seu nível. Ora toda
a instrução depende, mais ou
menos directamente, do seu grau
supremo, o ensino universitário;

toda a educação também embo
ra a Universidade, nesse domí
nio, não seja autosuficiente. É
preciso que a Universidade não
tenha, por falta de vagas ou de
dotação, de perder os valores e
as vocações que por ela passam ;
que possa darnos os meios de
exercerem a sua acção e mante
rem o seu entusiasmo ; e que, ao
abrir as suas portas a quem
pretende frequentála, tenha pos
sibilidade de lhe garantir ensino
profícuo, ambiente moralmente
são, condições de vida aceitá
veis. Pedindo que, apesar do
grande esforço que a Nação está
a fazer no campo militar, não se
agravem antes se removam, os
obstáculos que tem encontrado,
a Universidade não julga dimi
nuir esse esforço, nem se desin
teressa dos fins que ele tem em
vista. Deseja, pelo contrário, se
cundálo com outro esforço sem
o qual tudo o que ele procura
será perdido ; e vê no passo ago
ra dado com a criação da nova
Faculdade de Letras uma confir
mação de que o Governo assim
o entende.

Homenagem ao
Prof. Armândio Tavares
Por motivo de saúde o Pro
fessor Amândio Tavares pediu a
sua exoneração do cargo de rei
tor que exercia há 15 anos. A
exoneração foilhe concedida
perto do fim do ano lectivo, com
palavras de excepcional louvor
pela maneira como o tinha de
sempenhado. Em reconhecimen
to dos serviços prestados nesse
cargo, o Senado Universitário
sugeriu às instâncias superiores
que lhe seja conferido o tJftulo
de Reitor Honorário da Univer
sidade do Porto e, com o novo
reitor à frente, foio procurar
para lhe exprimir o agradeci
mento da Universidade, que aqui
deixo registado».

Falecimentos e Saídas
A morte roubou ao nosso con
vívio, no decurso do ano escolar,
o Prof. Abílio Augusto da Silva
(Continua na pág. 11)
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Com a primeira peça mencionada conseguiu Buero
Vallejo um êxito clamoroso, tanto da parte do público, que
começou a olhá-lo de forma mais atenta.
Desde então estreou diversas obras com variável resultado, mas sempre recebidas com a maior espectativa.
Todo aquele que se debruçar sobre o seu Teatro,
notará que está pleno de interrogativas. Uma análise que
se empreenda terá de incidir fundamentalmente sobre
os problemas dramáticos postos em equação. O próprio
autor confessa que pretende levar o público a pensar,
além de entretê-lo. Não é outra a dupla função do Teatro
senão a de obrigar a despertar a actividade do espectador
e forçá-lo a tomar decisões, além de que deve ser uma
fonte de prazer, o que só por si, chega para o justificar.

Irene
ou o

Tesouro
Algumas

notas

sobre

peça de Buero

esta
Vallejo

por Henrique Nogueira
do T.U.P.

O Teatro Universitário do Porto apresentou ultimamente, pela primeira vez em Portugal, a peça «Irene ou
o Tesouro» do dramaturgo espanhol Antonio Buero Vallejo.
Apesar de já por várias vezes terem aparecido nas
páginas literárias de alguns jornais pequenas referências
a este autor, estou certo de que ele é completamente desconhecido para o grande público português.
Nasceu em Guadalajara, e aí terminou o Curso dos
Liceus. Em 1933 deslocou-se para Madrid onde passou a
estudar pintura na Escola de Belas Artes, estudos esses
que interrompeu com a Guerra Civil e que nunca mais
retomou.
Começou então a dedicar-se ao Teatro. E de tal forma que em 1949 conseguiu o galardão máximo do Teatro
em Espanha: o prémio Lope de Vega com «Historia de
Una Escalera» — a sua peça de estreia. Simultaneamente
obtém o prémio «Amigos de los Quinteros» com a peça
em 1 acto «Las Palabras en la Arena».

As suas obras põem em causa a condição humana
com todo o seu conjunto de contradições. No mundo
inimigo e hostil dominado pela ambição e pelo egoísmo,
o homem procura desesperadamente encontrar-se a si
próprio e ao seu destino — um destino de paz e felicidade,
que forças adversas lhe recusam mas o que ele nunca
renuncia.
É essa busca desesperada mas não sem esperança
que constitui o fundo da sua obra dramática, no qual vão
enquadrar-se as personagens e as situações sem que por
esse motivo aqueles percam a sua individualidade própria
e estas a sua autenticidade.
E se além das obras daquilo a que podemos chamar
de realismo imediato (Historia de Una Escalera, 1949;
Hoy es Fiesta, 1957; Madrugada, 1953), há outras em que
prevalecem ambientes de fantasia (La Tejedora de Suenos, 1952; Casi un Cuento de Hadas, 1953), nota-se que
estas duas constantes da sua obra nem sempre se apresentam em traços tão independentes. Na sua sensibilidade
e na sua inteligência corre um sopro que se confunde, do
mesmo modo que a verdade e a fantasia se misturam, por
vezes, nos seus dramas. É um dos seus dons, o que o leva
a encontrar poesia nos mais lôbregos ambientes, como
que a perscrutar nas mais irracionais crenças das sua* personagens uma realidade superior.
Tal é o caso de «La Senal que se Espera» (1952) e da
peça «Irene ou o Tesouro».
«Irene ou o Tesouro», fábula em 3 actos, foi estreada
em Madrid no Teatro Nacional Maria Guerreio a 14 de
Dezembro de 1954. Foi no dizer do próprio autor, uma das
que levantou maior diversidade de opiniões: — enquanto
que uns a consideraram como a melhor de todas as da sua
autoria, outros viram nela o mais grave dos seus erros.
Mas vejamos a peça:
— Entregue à caridade interesseira dos seus sogros,
Irene leva uma vida de trabalho exaustivo. Perdera o marido, nascera-lhe um filho morto e desde então vive a sonhar com o filho que não tivera. No meio de toda a desgraça que a rodeia, o sonho materializa-se: — um pequeno
duende, insinua-se-lhe entre as mãos, que esboçam carícias, e acaba por mostrar-se-lhe. Mas como este ser, que
vem ao encontro da sua ânsia de maternidade, é invisível
aos olhos dos outros, Irene começa a ser olhada como
louca. E o seu calvário passa a ser ainda maior, principalmente por causa de Dimas, seu sogro, um velho avarento
{Continua

na pág. 10)
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Mais um turno de vigilância <|u<'
começa para mim.
Olivier enrola«e na sua manta.
Dentro «le poucos minutos estará a
dormir. K o costume. A princípio
cuslavame muito a adormecer sobre
a terra nua e fria com a mccbila a
fazer de travesseiro, mas agora atr
ele pé, encostado a uma rocha, eh g"
a adormecer.
Uma estrela cadente acabou ago
ra mesmo de deixar um fugaz risco
branco no céu. ( ma noite estive a
contálas. Pcrdimc. on
melhor,
aborrecime da contagem poie o fe
nómeno não era tão raro como ima
ginara. Lcinbronic ainda que numa
bora contei mais de cinquenta.
Olivier mudouse de posição. So
liressalteime pois aquele seu movi
mento íez com que uma pedra ro
lasse pila encosta abaixo fazendo
deslocar outra pedras. O ruído que
fizeram acordou0 do seu ligeiro
sono. Soergueu a cabeça.
«Não é nada. Umas pedia que
se soltaram... acalmeio eu.
■Ah...» foi a sua resposta
Era preciso 1er cuidado. Q> ale
mães apertavam mais e mais o cerco,
Depois que perlo de «La Hochedé
liante» fizemos descarrilar aquil
maldito comboio de iiiercadorii:s que
vinha de Bríançon, não mai para
ram de nos procurar. Decerto que
não era um simples comboio t!e mer
cadorias. Devíamos ter causado gran
de transtorno aos bo ches. Lm a um
os nossos companheiros tinham sido
eliminados pelas balas das suas armas
automáticas. Agora do grupo só cu o
Olivier restávamos. Mas a persegui
ção continuava. Somente um vil es
pírito de vingança podia justificai
essa continuidade aie à presente al
tura. De retirada em retirada' (tála
mos agora em plenos Alpes.

ram várias manchas de sangue na
minha roupa. Vem daí este meti sen
timento de repugnância quando de
paro com sangue. Chego a sentir ver
dadeiras náuseas. Talvez não seja a
imagem do sangue que me cause di
rectamente esse malestar, mas sim
o medo. medo de que um dia o san
gue que comtemple seja o meu pró
prio sangue. Quererá isto dizer que
tenho medo da morte? Olivier diz
que ela serve para dar mais brilho
ao rasto que deixamos na vida Mas
que fiz eu que mereça brilhar'.
A minha vida decorreu sempre
calmamente. Devo mesmo ter vergo
nha daquilo que não fiz. Só por que
ajudei a descarrilar um comi oii me
recerei a honra de me elumarem
«resistente»? Merecerei mesmo a
morte por me considerarem como
lai? Evelyne temme na conta dum
herói. As últimas notícias que ela
me enviou por aquele brove pastOl

.s

tros vultos. O tempo urgia Ainda
assim tentei pegar na espingarda pa
ra fazer fogo. mas Olivier apressou
nie com o olhar. Peguei na mochila
e corri atrás dele. Ê um boni cami
nhante. Parece 1er umas pernas de
aço. Penso com satisfação qui ne
nhum desajeitado e trôpego alemão
ou mesmo algum prussiano o conse
guirá apanhar nos caminhos da nuui
tanha. Se não fosse a sua experiência
e a sua presença d, espírito há já
muito que eu tinha deixado de per
tencer ao mundo dos vivos.
Olho para trás. Os nosso., perse
guidores continuam a fazer o cerco
ao lugar onde estivemos. Ainda não
st. aperceberam da nossa fuga. Os
tiro, agora mais numerosos, ecoam
pelo vale. Avançam lentamente, pro
legendose sempre com as rochas.
Talvez leniam alguma surpresa da
nossa parle. Disse isso a Olivier. Um
sorriso descontraiu por monui.los os

A EDELWEISS
Conto de Raul Guimarães

são uma verdadeira mensagem de fé.
Ë diz'ine que a data do nosso casa
mento continua a ser a mesma, que
não serão os alemães que vão alterai
a nossa vida. Hélatl Talvez no lugai
de a alterarem eles a destruirão.., li
também me diz que sou um herói,
que todos na aldeia me consideram
um herói. Que me importa ser con
siderado «herói» se eu sei que o não
sou? Mas será que os alemães me
querem inalar por também me con
siderarem herói? Se tudo islo for
\. idade lerei eu alguma satisfação
do conhecimento da causa da minha
morte? Gostava de saber o que pensa
obre islo Olivier.

Os alimentos escasseiam dum mo
do assustador. Ontem senti frio. Isto
fezmc lembrar que já estava em
Setembro e além disso que eslava ein
plena montanha e não na planície.
A geada que cai durante a madru
gada humedece as nossas mantas. Pela
manhã
encontramolas
totalmente
molhadas. Olivier vem desde alguns
dias a esconder de mim uma toss ■
seca, cavernosa.
Uma outra estrela cadente per
passou pelo céu. Será «pie podemos
comparar a nossa vida a uma estrela
cadente? Olivier diz que não. que
de comum só têm a brevidade. Que
o rastci ila estrela ú brilha enquanto

Agora reparo: o Sol cm breve
nascerá. O Monte Viso e a Punia
d \ li i in Itália, leni já os seus
i umes iluminados. Talvez que do ou
tro lado da fronteira os nossos per
seguidores nos deixem em paz. Eis
uma bela ideia! F ugir para Itália.
Ainda não linha pensado nest'1 hipó
tese. Talvez Olivier concorde com

ela exisie e que o DOMO deve b r i l h a r

ela.

mais intensamente depois du m o r t e
Morte. Quando a d i u á «Reristên
cia» esta palavra lignificava para
mim «ausência de vida». Tenho visto
ultimamente que ela tambén pode
significar «sofrimento». Ouço ainda
o grito dilacerante, schaliiu, de Jac
ques ao ser atingido. Vejo ainda o
rictus de dor estampado no rosto
bondoso e senil do  r . F allut, enquan
to eu lhe tentava pnnir a hemorragia
colocando a minha mio sobre a fe
rida. A única coisa que consegui lu

Vim agora descançar uni pouco.
Não deve haver perigo, tudo esté
calmo nas imediações.

«Que aconteceu?»
uNão ouviste o tiro? Adnin.cces
t?i> pergunloumc por sua vc/.
Olivier.
«Não... não.». gaguejei.
«Deram com o nosso refúgio Ces
«i/es bo ches!v
Uns quantos vultos apareceram
por entre as rochas da montanha em
frente de nós. Pelo vale corriam ou

L
o pes

músculos do seu roslo macilento.
Alé aqui «hemestar» tem igni
ficado para mim conforto ou mesmo
uma boa posição social, agora signi
fica interpor a máxima distância en
tre mim e os meus inimigos, ('orno
são relativos e volúveis os conceitos
humanos !
O perigo fcznic esquecer os pen.
■amentos que tive durante a madru
gada. Talvez fosse agora a altura de
falar deles a Olivier. Queria te] uma
certeza Esta dúvida causainc uma
verdadeira aflição. E 0 meu espirito
sem resposta alornicnlasc eada vez
mais à medida que ficamos mais en
curralados por aqueles cães perdi
gueiros com forma humana. Hoje
ainda encontramos um caminho li
v r e mas talvez amanhã não tenha
mos essa sorte. Por que diabo deram
eles com o nosso refugiu? lerá já
Olivier pensado nisso? Voulhe per
guntar, «Certamente
respondeu
"ine ele
foi;am aquelas pedras que
se soltaram que chamaram a atenção
de alguma patrulha». Sim. Decerto
foi por isso.
Malditas pedras.
Continuamos a caminhai quase
em completo silêncio durante toda
a manhã.
Começo a sentirme cansado, Es
tou a tropeçar com mui la frequência.
Já mesmo caí. Tenho um joelho a
sangrar mas não ouso fuzerlhe um
curativo, nem sequer olhar para ele.
Tenho medo. Medo da separação de
uma vida que não mereço, pela qual
nunca lutei. í' estranho que tenha

medo de perder unia coisa que nunca
O suor escorrega da minha testa
para dentro dos olhos e causaine
neles uma sensação de ardência bas"
lante desagradável. A minha roupa
Interior já está completamente mo
lhada c isso eniharaçame os movi
mentos. Tenho sede. Vou pedir u
Olivier para passarmos por um névé.
Poderei então molhar os lábios com
um pedaço de gelo.
Cuslame mais andar sobre a ne
ve. Além disso o revérbero da luz do
Sol nesla imensa superfície branca
fazme doer os olhos. Não poderei
continuar por muito mais tempo.
Talvez afinal a morte lambem signi
fique «alívio». Mas se esse alívio for
meramente físico de que me servirá?
Ficarão co migo os mesmos problemas
espirituais e esses é que imporia r e 
solver. Eles c que são a verdadeira
causa do meu sofrer.
Olivier dcixoiime deitado à som
bra duma rocha c foi procurar aque
la flor que nasce nestas paragens, a
grande altitude. Conbcçoa pelo no
me de êddweiss mas ele chamaa «a
imortal das neves». As gentes da sua
região dizem que ela dá uma perene
felicidade. Olivier quer levar um ra
mo delas à sua mulher que o mês
passado teve um filho. Ele ainda não
viu esse sen filho primogénito. Todos
os dias me fala dele. «De que cor se
rão os seus cabelos? e os seus olhos?
Terá as feições perecidas c< m as do
pai ou da mãe? Decerto com as da
mãe. Tanlo melhor, ela é uma bonita
rapariga. E amável, aquele anjo. Ma

petite...»
O Sol pôrscá dentro de uma ou
duas horas. Já recuperei as minhas
forças. Vouine levantar c ajudar
Olivier a procurar a edelweiss. Na
verdade  devo ser franco paru mim
mesmo
o que quero é fozerlhe as
perguntai que trago cm suspenso. Há
já muito que deveria ter feito e pro
curado a sua resposta Terei sido até
hoje um cobarde? Nem só ,; co barde
aquele que foge diante de ema baio
neta.
Onde se terá ele metido? Não o
vejo por estus cercanias. Vou chamar
cm alta vaz por ele.
«Olivier. O L I V I  E R » .
Zutl Não deveria 1er chamado
por ele. O eco espalhou miv lodos
i les monies c vales mais próximos a
minha voz. I.á vamos ter outra vez
us alemães em cima de nós. Raio do
ideia tive!
A h ! Olivier fazme sinais do ci
mo daquele monle. Afasloirsc bas
tante do nosso novo esconderijo. Vou
1er com cie. l.evo u espingarda ou
não levo? Não, não levo. ft um peso
inútil. F sloirme a tornar ridículo,
vejo perigo em tudo.
«Olivier quero falar contigo, pre
ciso de falur contigo».
«Espera um momento. Não posso
deixar de ir colher a flo r du feli-
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em parte pela natural necessida
de de atender a um a afluência
sempre crescente de estudantes
e em parte como consequência
da política de «apartheid» que
leva à separação racial nas uni
versidades.
Por todo o continente e a par
das universidades propriamente
ditas, encontramos numerosos
estabelecimentos de ensino se
cundário complementar e supe
rior, para a formação de auxilia
res de medicina, de engenharia,
de enfermagem, administrativos,
etc. São na sua maioria, organi
zados pelas missões e como na
tural complemento do ensino
secundário a que as missões de
ram a máxima atenção nestes
países. Alguns destes estabeleci
mentos, tal como acontec e com
as universidades, estão depen
dentes de universidades euro
peias.
Toda a Africa, em especial a
Africa Negra, sent e uma grande
necessidade de centros de ensi
no, nos vários níveis. E, por mui
tos que sejam os centros cria
dos, essa necessidade continua
porque a tarefa a realizar é gran
de. Ê dentro do clima de eufo
ria que se vive na Africa, que te
mos de nos situar, ao analisar
mos o problema da criação de
Universidades em Angola ou Mo
çambique.
Uma questão que se põe ime
diatamente é a preferência a dar
a Angola ou a Moçambique, no
caso de não ser possível a cons
tituição de duas Universidades.
Há razões que militam a favor
de uma das soluções e razões a
favor da outra.
Quanto a Angola, a principal
razão é a de uma população dita
«civilizada» muito maior que a
correspondente de Moçambique.
Como natural consequência, o
número de alunos que conclui o
7.° ano do curso liceal é também
mais elevado.
Apesar d e tudo, estou conven
cido que, para Moçambique, é
muito mais urgente a criação de
estudos superiores. A desloca
ção dos estudantes para a Me
trópole tornaSe mais difícil de
vido a maior distância. Além de
um maior custo das passagens,
há um efeito psicológico que faz
com que muitos jovens ponham
de parte a ideia da vinda para a
Europa, preferindo os centros
sulafricanos. E por certo que
este facto nada favorece a posi
ção de Portugal em Africa.
A União SulAfricana desen
volveu uma civilização que, em
muitos aspectos Se afasta das
tradições e d a concepção de vida
dos portugueses. Ess a civilização

começa por assentar na desi
gualdade das raças, no sistema
«apartheid» tão contrário à ma
neira d e sentir dos portugueses
e à nossa própria legislação. Ë
natural que a ideologia do «apar
theid» exerça forte influência na
formação desses jovens moçam
bicanos. De regresso às suas ter
ras, trazem consigo uma grande
admiração pela técnica, pelo pro
gresso material e, muito natu
ralmente, pela cultura e pelo sis
tema de vida sulafricanos.
Além desta influência sobre
uma grande parte de estudantes
de Moçambique, outras se fazem
sentir, quando eles vão frequen
tar os estudos superiores na In
glaterra ou, no caso dos maome
tanos, na índia, Paquistão ou
Cairo.
Não seri a a criação de um
centro local de cultura superior
a melhor maneira de lutar con
tra aquelas tendências? E certa
mente que uma Universidade em
Angola pouco melhoraria este
estado de coisas. Muito poucos
seriam os estudantes que deixa
riam de frequentar as universi
dades para que se deslocam
actualmente, preferindo Angola.
Por outro lado, Moçambique
tornarseia facilmente acessível
aos estudantes das províncias do
Oriente, em especial da Índia
Portuguesa. Com e sta, devido à
afinidade de populações, por
certo que o intercâmbio cultural
se tornaria maior.
Costumase pôr o problema
da preferência por Angola ou
Moçambique, falando de uma
Universidade só, para servir as
populações das duas Províncias.
Julgo que a questão não pode
ser posta assim, pois que uma
Universidade em qualquer delas
pouco mudaria quanto às actuais
preferências dos estudantes da
Província que não fosse favore
cida.
Também não será solução a
criação de algumas F aculdades
em cada Província, de modo a
formarem uma Universidade, no
conjunto. Quando muito, admite
•se como uma solução provisó
ria, a manter durante poucos
anos.
Em primeiro lugar, teríamos
a questão da escolha da s F acul
dades a instalar numa Província
e na outra. Não podemos dizer
que um a delas necessita, mais
que a outra, desta ou daquela
Faculdade. As necessidades são
idênticas.
Em segundo lugar, temos que
pensar que Africa não se conten
ta com simples F aculdades iso
ladas. Africa precisa de Universi
dades autênticas, completas, que

formem o homem integralmente.
S e isto é verdade em qualquer
parte do mundo, é muito mais
verdade em Africa, onde uma ci
vilização se constrói quase desde
o princípio. Num sistema de F a
culdades isoladas, é mais difícil
a formação de dirigentes com
pletos.
Temse falado da instalação
de certos estudos preparatórios
superiores como os três primei
ros anos de Engenharia que de
pois seriam completados na Me
trópole. Sem dúvida que seria
um passo em frente, mas ainda
não seria a formação de uma
Universidade. Admito perfeita
mente a ideia como solução pro
visória, pois que evitaria alguns
inconvenientes. Evitaria, por
exemplo, a fuga para certos cen
tros estrangeiros. Aumentaria o
número de candidatos ao curso
superior.
A maioria dos estudantes ul
tramarinos vem fazer os seus
cursos à Metrópole. Um inqué
rito recente, na Universidade do
Porto, revelou que há cerca de
duas centenas de estudantes na
turais do Ultramar Português,
dos quais metade de Angola e
um quarto de Moçambique. A
estes números, podemos acres
centar um número talvez igual
de estudantes que têm os pais
no Ultramar, embora não sejam
naturais de lá.
Há dois anos ,havia, nos três
centros do País, 1 200 estudantes
naturais do Ultramar. Julgo que
não são exagerados os números
que calculam em 3 000 os estu
dantes universitários de qual
quer modo ligados ao Ultramar,
ou porque de lá são naturais ou
porque lá têm a família. Nestes
dois últimos anos, o aumento foi
realmente grande. Só no Porto,
foi de cerca de 60%. Daqueles
três milhares talvez cerca de um
milhar deve corresponder a Mo
çambique.
Estes números dãonos já uma
ideia das possibilidades de fre
quência que teria uma Universi
dade em Moçambique.
Para este acréscimo rápido do
número de universitários ultra
marinos têm contribuído algu
mas medidas oficiais. Uma delas
é a instituição de bolsas de estu
do pois todos são unânimes em
verificar a carência de licencia
dos em Africa.
Uma outra iniciativa oficial é
a concessão de subsídios de via
gem, quer no início do curso,
quer no final, quer ainda para
passar férias. Principalmente es
tas últimas permitem que se
mantenha o contacto com as ter
ras de origem, evitando que, de
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pois de formados, as esqueçam.
Vale a pena para r um pouco
e pensar no que se passa com
estes rapazes e estas raparigas
que vêm até à Europa em busca
da cultura e da ciência. Podemos
fazer uma classificação destes
estudantes, de modo a examinar
mos os diversos modos como
eles encaram a sua passagem
pela Metrópole.
Um primeiro grupo será o
dos estudantes naturais da Me
trópole, com família no Ultra
mar, onde não têm mais contac
tos e o dos que, embor a lá te
nham vivido algum tempo, pas
saram a quase totalidade da sua
vida no Continente. Quanto a
estes, a maiori a não apresenta
particularidades que os diferen

ciem dos seus colegas metropoli
tanos.
Um segundo grupo será o da
queles que têm família na Me
trópole, embora pouco tempo ou
nunca tenham vivido com ela.
Depois de algumas dificuldades
iniciais, acabam por s e adaptar
ao ambiente metropolitano, na
sua maioria.
Finalmente, e para não com
plicar inutilmente a classifica
ção, temos todos aqueles, bran
cos, negros ou indianos, que não
têm relações na Metrópole, que
desembarcam do barco ou do
avião em terra quase estranha.
Estes é que constituem um
problema a resolver. São eles os
que melhor representam as so
ciedades ultramarinas. São eles

que mais as vão influenciar, pois
que estão ligados por laços fa
miliares às populações melhor
radicadas nos territórios. Contu
do, são eles os que levam uma
pior Impressão da vida portu
guesa e, muitas vezes, a pior pre
paração para a função de diri
gentes.
A sua situação tem sido estu
dada em muitos países europeus
e um pouco no nosso. Não se
conseguiu ainda evitar alguns in
venientes graves que resultam
da sua passagem pela Europa.
Li algures que o seu grande ini
migo na Europa, e portanto en
tre nós, é o frio. O frio físico a
que não estavam habituados. O
estudo, no Inverno, tornase difí
cil. Há uma ânsia de calor, de
sol, de praias quentes, de movi
mentos livres das roupas pesa
das. Mas, pior que este frio é o
frio da alma. O ultramarino en
contrase num meio desconheci
do, cortês e delicado, mas fria
mente cortês e delicado. Não
tem com quem se expandir. Con
tacta com os seus colegas, mas
não lhes penetra na vida Íntima.
A maioria tira o seu curso sem
sequer saber o que é a família
portuguesa. Nunca entrou em ne
nhuma. Não sofre segregação so
cial porque, entre nós, tal siste
ma não existe, mas vive de certo
modo segregado.
O choque sofrido, durante a
primeira semana de Metrópole,
é demasiado violento para não
deixar marcas. Durante muito
tempo, é uma ferida que sangra.
Não admira que reajam como
que em defesa, que se unam e
acabem por criar uma separa
ção maior ainda entre eles e a
sociedade metropolitana.
Por tudo isto se torna urgente
a criação de Universidades Ultra
marinas. No meu entender, esta
é a r azão mais forte para a sua
justificação. Ë preferível que a
maioria dos universitários ultra
marinos não conheça a Metrópo
le do que a conheça erradamen
te, vista de uma posição falsa.
Ë sabido qu e o africano tem
sed e de saber. Precipitase para
as escolas, abandonando muitas
vezes a família, a caminho da ci
dade ou da missão vizinha. Pro
cura de todos os modos elevar o
seu nível social, instruindose
nas escolas primárias, nas esco
las de artes e ofícios, nas escolas
normais, nos quartéis, etc. Sem
pre que pode, entra nas escolas
secundárias e nas superiores. Es
ta uma das realidades da Africa
actual.
Durante muito tempo, os edu
cadores europeus preconizaram

um sistema de programas fiel
mente decalcados nos da Euro
pa. Esse princípio está a ser pos
to de parte, mas tem de se evi
tar cair no extremo oposto que
seria educar dentro dum exotis
mo que não tem em conta a evo
lução em curso. Esse problema
põese, em Africa, em todos os
graus de ensino.
Não se pode fazer tábua raza
de uma civilização, de todos os
valores que a cultura negra con
tém. Nos territórios portugueses,
a questão é mais grave ainda. Ë
que esses territórios estão a ser
ocupados por um número cada
vez maior de europeus.
Qual a orientação a seguir,
dentro de uma Universidade em
Moçambique? Digo de Moçambi
que porque foi desta que mais
particularmente me propus tra
tar no início deste trabalho. Uma
possível orientação será copiar
pura e simplesmente as Univer
sidades metropolitanas. Será tal
vez a solução viável, pelo menos
de início, pois que terá de come
çar com professores cedidos pe
la Metrópole. Não é porém a me
lhor solução porque, quando
muito, formará técnicos à altura
da Africa. Mas, volto a insistir,
tanto como de técnicos, Africa
precisa de dirigentes sociais e
administrativos, de pensadores e
juristas.
Uma outra orientação seria
partir unicamente dos valores da
civilização negra. Esses valores
são incontestáveis, mas, de modo
nenhum, poderão servi r de base
a um a Universidade. Há anos
que vimos assistindo à tomada
de consciência do mundo negro,
do valor da sua «negritude». Al
guns pensadores africanos pre
tendem que se ponha de parte
tudo o que a Europ a leva à Afri
ca, excepto os seus progressos
técnicos. Ë uma atitude extre
mista mas, d e certo modo, com
preensível, pela maneira como a
Europa tratou a civilização ne
gra: consideroua infantil, digna
dos museus mas não de ser vi
vida.
Esta civilização africana en
contrase fortemente perturbada
perante a europeia. Desde as flo
rescentes cidades, até ao mais
profundo do mato, a Europa e a
sua civilidação tomaram posi
ções. Temos de partir desta reali
dade, ao pensarmos na Universi
dade de Moçambique. Ela tem
de começar, primeiro que tudo,
com mestres e programas euro
peus, mas trabalhando inteligên
cias africanas, de qualquer raça
que sejam. Alguns choques serão
de esperar, nos primeiros tem
pos. Esperemos que, mais uma
vez, a r aça portuguesa aproveite

uma das suas grandes virtudes
que é a compreensão e o respei
to pela maneira de pensar dos
outros povos.
Tudo na Africa se passa com
uma rapidez vertiginosa. Não é
de admirar, portanto, que em
pouco tempo vejamos os pró
prios africanos tomarem posi
ção na orientação das suas uni
versidades, ao lado dos mestres
europeus. Compete a eles, por
que só eles o podem fazer, pro
curar os valores autênticos da
Africa, aproveitálos e desenvol
vêlos.
Por certo que não estamos
longe do dia em que tenhamos
a Universidade de Moçambique,
centro de cultura lusíada, tradu
zindo afinal toda a obra civili
zadora portuguesa. Não digo um
centro de cultur a portuguesa ou
um centro d e cultura africana,
mas sim um centro de cultura
lusíada.
No mundo actual, com o sis
tema de comunicações de toda a
espécie, cobrindo tod a a super
fície do globo, cada vez se tende
mais para a uniformização das
culturas. As diferenças entre a
Asia, a Europa ou a Africa ten
dem a atenuarse pela adopção
dos mesmos padrões, das mes
mas ideias, das mesmas técnicas.
Paradoxalmente, cada vez
mais os povos se preocupam em
conservar uma individualidade
cultural. Ë dentro desta ordem
de ideias que está certo que nós,
os portugueses, procuremos tam
bém, a iodo o custo, conservar
aquilo que nos deu unidade e
que ajudou a manter a nossa
independência.
Esta cultura lusíada é a que
caracteriza o mundo lusobrasi
leiro ,fusão dos elementos c?as
mais diversas origens. Nela se
integram as culturas portuguesa,
brasileira e, possivelmente, mo
çambicana, angolana e lusoin
diana.
O Brasil é uma síntese de
Portugal e da Africa, em terras
da América. Moçambique será a
síntes e d a Africa com o Oriente
e o Ocidente.
Talvez que pareça demasiado
apressado ao pensar tanto nos
africanos e na sua prepara.ão
universitária. Ë que muitos es
píritos, entre nós, ainda não
sentiram bem as necessidades
actuais da Africa. Podem objec
tar que o que importa sobretudo
é desenvolver a cultura entre as
massas, mais do que a formação
de élites africanas. Concordo
que é uma solução ilusória pre
tender a formação de um núme
ro relativamente grande de li
cenciados, quando a maioria
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Perspectivas do ensino superior de Moçambique
continua analfabeta. Veremos
qu e os dois movimentos devem
andar a par.
Um esforço gigantesco está a
ser feito, principalmente pelas
missões, para a difusão do ensi
no primário e elementar. É já
elevada a população que fre
quenta o ensino primário ele
mentar missionário e o primário
oficial. No ano de 1958, estavam
inscritos, em Moçambique, cerca
de 370 000 alunos (Anuário Esta
tístico) um número notável sob
muitos aspectos, mas aue nao
deve atingir ainda metade da
população em idade escolar.
Nos últimos anos. o ensino
secundário e técnicoproíissional
tomou um grande impulso, com
a criação de vários estabeleci
mentos de ensino oficiais e par
ticulares (principalmente de
orientação católica) em todas as
capitais de distrito P nté noutros
centros de menor importância.
É de salientar a criação d e um
colégio em Hamolne que se pro
põe levar o ensino secundário
directamente às populações do
mato.
Não estará o ambiente ja su
ficientemente preparado para a
criação da Universidade .remate
natural de todo o sistema de en
sino?
Todas a s dificuldades que se
ponham actualmente à constitui
ção de élites africanas são pre
judiciais. É preciso que essas
élites sejam formadas à sombra
da bandeira verderubra e não
de outras bandeiras mais verme
lhas. Acerca deste trabalho in
completo, dizia um militante
comunista: «As missões fazem
um trabalho admirável, prepa
randonos o terreno junto dos
indígenas. Elas e n s i n amnos a
1er e a escrever: nós ensinamo
■los a pensar» (Citado por L. P.
Aujoulat em «Aujourd'hui l'Afri
que»).
Cada vez mais a s notícias que
nos chegam do continente afri
cano nos levam à conclusão de
que falta muita ponderação aos
africanos que dirigem os desti
nos das populações indígenas.
Faltalhes ponderação e prepa
ção para os postos que ocu
pam. Que ao menos Portugal,
que tão boas condições soube
criar para um trabalho em paz,
continue a aplicar as lições do
passado, aliadas ao conhecimen
todo presente, facilitando e
orientando o desenvolvimento
de élites africanas.
São verdadeiras também cer

tas reservas que se têm posto,
atendendo a qu e falta ainda, em
Moçambique, todo o ensino se
cundário complementar, par a a
formação de quadros auxiliares.
Faltam os institutos comerciais
e industriais, escolas normais ao
nível das metropolitanas, escolas
que preparem auxiliares agríco
las. F altam centros de formação
de auxiliares sociais, administra
tivos e médicos.
O facto de haver estas lacu
nas todas não pode ser razão
para um adiamento da instala
ção de centros de estudos uni
versitários.
Vimos que normalmente as
universidades africanas come
çam como filiais de outras uni
versidades europeias. Por certo
que o mesmo terá de se passar
com a de Moçambique. Já vimos
também que só como solução
transitóri a s e poderá admitir
que sejam professores das uni
versidades metropolitanas a en
sinar programas metropolitanos
dentro dg uma organização tipi
camente metropolitana.
De qual das três Universida
des deverá depender? Da de Lis
boa, da de Coimbra ou da do
Porto? Talvez se encontrem ra
zões para defender a opção por
qualquer delas. Julgo que o ideal
seria não depender de nenhuma
em particular. Aliás, temos rea
lizada na Metrópole a uniformi
zação dg programas, com uma
absoluta equivalência de cursos.
Os métodos são os mesmos. Só
administrativamente não há uni
dade.
Portanto, só num aspecto
administrativo é que há proble
ma, o qu e não interessa para
est e trabalho.
Já que abordamos a questão
das relações com os centros de
ensino metropolitanos, convém
referir o problema da equivalên
cia, em qualquer parcela do ter
ritório, de modo a não formar
compartimentos estanques, im
pedindo praticamente a livre cir
culação dos licenciados.
Este tem sido um dos males,
dum modo geral, do ensino em
Africa. Em parte, devido a uma
real diferença de níveis entr e os
cursos, preferemse os licencia
dos na Europa e na América aos
que fizeram os cursos em insti
tutos e universidades locais. Ha
verá qu e providenciar par a que
o mesmo não aconteça entre nós.
A propósito da responsabili
dad e das Universidades metro
politanas no desenvolvimento da

África, convém referir que va
mos assistir, a partir deste ano,
à organização de cursos de fé
rias em Angola e Moçambique.
Esses cursos são, em cada ano,
organizados por uma das Uni
versidades, afirmandose, deste
modo, uma igual responsabili
dade dos três centros na prepa
ração do meio par a o próximo
estabelecimento do ensino su
perior.
Quando se fala da Universi
dade em Moçambique, logo se
propõe um local como o ideal, o
que oferece o máximo de condi
ções. A maioria das vezes, são
locais dos mais impróprios. Há
tempos, escreviase em Louren
ço Marques, que nenhuma locali
dade estava mais indicada que
a cidade de Moçambique, pelo
seu passado histórico. Não se
pensou, por certo, que nem to
dos os climas são favoráveis ao
estudo. Um a das condições será
a sua posição relativamente à
distribuição d a população. Por
um lado, a maioria d a população
dita «assimilada» encontra se na
áre a de Lourenço Marques, por
outro lado, mais dg metade da
população «não assimilada» en
contrase ao norte do Zambeze.
Atendendo a que não basta ter
em conta os estudantes actuais
mas também os potenciais, a
zona melhor situada em relação
aos centros de gravidade da po
pulação é a d a Beira.
Lourenço Marques tem, a seu
favor, uma maior facilidade de
vida e o facto de, como disse,
ser o centro d a maioria da po
pulação evoluída.
Mas est e facto é de certo mo
do também um contra. É que
mostra quanto a Capital se está
tornando desmedida para a Pro
víncia. Em Lourenço Marques,
fezse uma centralização dema
siada contra a qual é preciso lu
tar enquanto é tempo.
É uma cidade que, dentro em
breve, terá todos os inconvenien
tes de uma grande cidade. Não
haverá nela aquelas condições
óptimas de sossego qu e exige
um a cidade universitária.
Contra Lourenço Marques,
milita outr a desvantagem. Disse
se qu e um centro de estudos
superiores em Moçambique terá
de ser o alfobre d e uma misce
genação d e culturas, europeia e
africana. Será isto possível na
Lourenço Marques actual tão
perto como está dos centros sul
af ricanos? Estou convencido que
não. Embor a a legislação portu
guesa estabeleça a igualdadg en

tre raças, embor a essa igualdade
seja aceitg pelo temperamento
português, é um facto que, so
cialmente, há separação de ra
ças, em Lourenço Marques. Só
quem nunca lá viveu é qu e po
derá afirmar o contrário. Só há
uma explicação possível par a es
te fasto, pois que não aparece
praticamente noutros pontos do
território português: a proximi
dade da União SulAfricana e
do seu sistema de «apartheid»
Impõese que o centro da cultu
ra moçambicana s e afaste o
mais possível dessa influência.
Tudo parece indicar que a re
gião planáltica, vizinha da Beira,
seja a zona ideal para aí colocar
a cidade universitária. Aliás à
mesma conclusão se chega quan.
do se pensa na capital adminis
trativa da Província.
Ë uma zona com possibilida
des energéticas praticamente
inesgotáveis. O surto industrial
é notável. Estãose construindo
boas estradas ligando aos prin
cipais centros dg Moçambique.
Enfim, o clima é saudável e pro
pício ao estudo.
Deverá a Universidade de Mo
çambique ser uma Universidade
Católica? Eis uma pergunta que
muitas vezes tenho posto a mim
mesmo.
Não pretendo entrar na polé
mica que ultimamente se tem
levantado entre nós acerca de
uma possível Universidade Cato
liça portuguesa.
Refiro o assunto porque cons
tatamos que, em Africa, algumas
das novas universidades são de
orientação católica. É o caso da
Lovanium, no Congo exBelga e
da Universidade da Basutulândia.
Em Moçambique, justificava
se que a nova Universidade fos
se católica. Vejamos as razões
desta afirmação:
a) Toda a Africa está actual
mente a ser cobiçada por potên
cias estrangeiras, com ideologias
ao seu serviço. Moçambique não
escapa a essa cobiça: Por um la
do a Rússia com o comunismo
internacional ; por outro lado, os
países árabes com a ideia do
panislamismo. E a índia não
deixa também de se mostrar in
teressada. ..
Ora tanto o comunismo como
o islamismo são ideologias ten
tadoras para a Africa. Apresen
tamse cheias de vigor, capazes
de orienta r toda uma vida. Te
mos de lhes opor uma barreira
à altura, de oferecer aos africa
(Conctui

na pág.

II)
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HOMO . . .

Míseras sombras, a teu lado, vigiámos.
Impotentes sombras transidas do mistério
que em ti, mortal sabido, se fazia.
Nossos anjos bebiam o lúcido chorar
que os corações, vertiam, por fracos e mesquinhos,
e.as frontes sereníssimas de lírios ignorantes
pendiam sobre ti, extáticos a alheios.
Junto de nós, o prélio derradeiro, o maior
que te foi permitido, cavaleiro brioso,
sem trégua feriste e sem renúncia.
Presentes, Céu e Terra, porém silenciando.
Imparcial a meio, o Anjo teu
a cada golpe em ti, sem queixa se morria.
Mãos de verdade inexorável o fim trouxeram
e te vestiram de Absoluto.
RICARDO GIL

Clareira
Ébrios de palavras,
hoje meus pensamento são
espadas, rasgando
a noite, a miséria, a injustiça.
Límpidos,
como se por uma loucura cândida
fossem purificados, eles são
um rio tumultuoso, absorvendo
um mundo de frustrações e incoerências

<2>o mingo
Uma paz podre a iluminar
O grande painel cinzento
Que serve de fundo à cena.
Un} lírico traço de saudade
Com decoração acidental.
Um festim de felicidade biológica
E um coro de títeres pequeninos
A dar um tom de tragédia antiga.
Duas cartas, um cigarro
E o escorrer pungente duma tarde
Viscoso e frio como um beijo morto.
MOURA PACHECO
(Lisboa)

Hoje, talvez mesmo passassem
aquele muro de angústias,
que um dia, de olhos vendados,
as Parcas teceram, interpondo-o
entre esta vida e a ilha
possuída no horizonte.
Talvez agora sejam
aquela força serena
que a brisa ao passar pela face
ensina:
a simples força do mar
a grande força do mar.
Manuel Bernardo do Carmo Leal

Dor
Dor.
Dor das dores,
Esta dor de não ter dor,
Esta dor de só viver em pensamento.
Pois há Vida numa vida
Sem amor?
E acaso algum Amor
Num amor sem sofrimento?
LIZ
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Recordand
No dia 22 de Agosto de 1959, o «Império» chegou
a Lourenço Marques com uma embaixada de mocidade e
alegria: o Orfeão Universitário do Porto.
No Cais Gorjão batido pelo vento, um vento fresco
com ressaibos de Inverno, contemplei com ansiedade a
mole do paquete que se aproxima. Não era apenas uma
espectadora trazida pela curiosidade ou pelo desejo de
ver e conhecer os jovens visitantes: era a madrinha do
O. U. P. e, pela primeira vez envolta numa capa negra,
esperava cento e catorze afilhados. Estudante da Faculdade de Letras de Lisboa, desconhecia por completo o
meio académico portuense e, experimentando uma sensação de descoberta, contemplava as manchas negras debruçadas na amurada, escutava as vozes moças que enchiam o entardecer.
Entrámos. Tropecei na capa que, como «coisa nova»,
ainda me embaraçava os movimentos e encontrei-me no
salão, rodeada de orfeonistas. Apresentações. O Presidente da Direcção do O. U. P.... A madrinha... Outros
membros da Direcção... Foi grande a minha admiração
quando, subitamente, me senti à vontade, me senti entre
colegas, universitários como eu, que, apesar de nunca ter
visto antes, me eram já familiares, talvez, até, por como
eu terem nos ombros uma capa negra. «Onde estuda, madrinha?» «Ficámos muito satisfeitos quando soubemos
que é nossa colega... » «Nunca usou uma capa?... » E conversámos como velhos camaradas, sentindo já entre nós
estreitos laços de simpatia.
Depois, depois, os dias mais felizes da minha vida
de universitária, dias em que profundamente vivi o meio
académico portuense a milhares de quilómetros da Cidade
Invicta: as serenatas que, até então, eram para mim algo
de intangível, algo com que sonhara mas nunca pensara
alcançar, tornaram-se realidade; passeios em que se ria,
se cantava e em que comecei a sentir que fazia parte do
O. U. P.; o trocar de impressões com esta ou aquela afilhada, aquele ou este orfeonista e o nascer de uma amizade profunda que prometia perdurar. Em poucos dias,
éramos todos camaradas e, mais ainda, éramos amigos. A
récita de gala no Teatro Manuel Rodrigues foi mais uma
surpresa a acrescentar a tantas outras: a surpresa de escutar os meus afilhados, de reconhecer neles um agrupamento de alto nível artístico numa mensagem de evocação
e de saudade. Vivi intensamente o ambiente académico e
vivi-o com o entusiasmo de quem nunca o tinha experimentado, com a ansiedade de quem sabia não ser provável
vivê-lo novamente. Veio o primeiro adeus, o adeus da
partida para o norte. Quando o último orfeonista entrou
no avião, com rumo à Beira, e, olhando em volta, já não
divisei os vultos familiares que desde há duas semanas
eram o meu mundo, reconheci então quanto representavam para mim. Acompanhei diariamente, pelos jornais, a
digressão pelo norte da Província: acompanhei-a passo a
passo, vivi-a como se estivesse presente. Quando o Orfeão
regressou para partir, todos nós pensávamos na despedida, na despedida que veio mais cedo do que desejávamos. Foi com pesar, com desgosto que Lourenço Marques
viu partir o Orfeão Universitário do Porto que tanto lhe

o...
trouxera e tanto lhe dera: as recordações de uma Academia, a saudade de Portugal distante, e, acima de tudo, a
afirmação do valor de uma mocidade franca, simples e
alegre que ficou no coração de todos. E foi com lágrimas
que eu disse adeus ao Orfeão Universitário do Porto, aos
meus colegas, afilhados e, acima de tudo, Amigos: colegas, que me ensinaram o que é usar uma capa negra e
amá-la como se ama um ente querido, afilhados que me
me enchiam de orgulho quando um teatro inteiro os aplaudia delirantemente; Amigos que me proporcionaram o
que de mais precioso há nas relações humanas: uma amizade verdadeira.
Orlanda Marina de Nóbrega Correia

Irene ou o Tesouro
(Continuação

da pág. 4)

que com o seu feitio transforma a casa num inferno. Dimas, que se quer ver livre de Irene, é convencido a deixar
què a internem numa casa de doidos. Mas sem que ele
soubesse, a própria mulher colabora na mentira e é Dimas
que é internado em vez de Irene, que acaba por se percipitar da varanda à rua.
Há, como vemos, em toda a obra um sentido trágico geral. Mas a análise de cada personagem leva-nos a
afirmar que cada um deles possui a sua particular vocação trágica, ainda que apontada com intensidade desigual
que a importância de cada um consente. Mas a obra vive
também do equívoco do ambiente de fantasia criado pela
presença do duende e da Voz, e da realidade da vida de
todos os dias. Tudo depende da perspectiva com que a
olhemos. O autor quere mostrar-nos que as coisas do
mundo nunca podem ser olhadas por um só prisma, ainda
que, desde logo, nem todos os ângulos sejam igualmente
valiosos. Entre a perspectiva, por exemplo, de Irene só e
desfeita sobre as pedras da rua que os personagens vêm
no final da obra e a da Irene acompanhada do seu menino
afastando-se pelo caminho de luz, que o público vê. é
mais bela e piedosa esta última, embora não fiquemos
autorizados a supor que é a mais certa.
Mas basta de comentário, que a obra dá para muito.
Não quero, no entanto deixar de aconselhar quer a leitura
da peça, quer a assistência à sua representação, e que meditem sobre ela, para que se multipliquem os equívocos
e para que se encontrem as respostas.
HENRIQUE NOGUEIRA

Em Lisboa O R F E Ã O c o n t i n u a a ser v e n d i d o
n a T a b a c a r i a d o Café M a r t i n h o .

ORFEÃO
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Perspectivas do ensino A EDELWEISS
superior em Moçambique
{Continuação

da pág. 5)

(Continuação da pág. 8)
cidade que desabrochou
daquela escarpa».

nos um ideal mais fort e ainda.
Só o Cristianismo será capaz de
se medir com o comunismo e o
islamismo. Há moçambicanos
que frequentam a s universidades
islâmicas. A darmos crédito ao
que, por vezes, é publicado em
jornais diários, tudo leva a crer
que igualmente os há nas universidades comunistas. É pois ao
nível universitário que ess e combate tem de começar.
b) Todos sabemos que foi a
Igreja Católica que conseguiu,
não só em Moçar)biqu e como
por toda a África, organizar uma
rede de estabelecimentos de ensino nos diversos graus. São as
missões que têm a seu cargo todo o ensino primário entre indígenas. O Estado, sentindo-se incapaz de substituir tal edifício
por outro oficial mas capaz de
de igual eficiência, ampara ° e n '
sino missionário. Com ele gasta,
como é lógico, somas apreciáveis. Por que não há-de gastar
também somas idênticas com o
ensino universitário católico?
IS ão será a Igreja capaz de criar
uma Universidade Católica igualmente com um dispêndio menor
de energias?? A resposta parece
ser afirmativa.
c) Actualmente são grandes
as dificuldades de recrutamento
de professores para o ensino oficial secundário em África. Este
tem sido o maior entrave à expansão dos liceus do Estado,
quer em Moçambique, quer em
Angola. Grande part e dos professores é constituída por licenciados exercendo profissões liberais, por indivíduos com o curso
universitário incompleto e, em
muitos casos, por pessoas apenas com o 7.° ano dos liceusNo caso do ensino universitário, é de prever que o problema se viria a pôr do mesmo modo. Ora é neste domínio que a
Igreja conseguiria vence r as didificuldades como as vence no
caso do e nsino secundário. É-lhe
fácil organizar um quadro de
mestres à altura da tarefa.
d) Um facto importante é
que o único estabelecimento de
ensino superior em Moçambique
é precisamente o seminário interdiocesano da Namaaeha.
e) Apesa r das naturais tendências temperamentais, será difícil a desejada fusão de culturas, sem qualquer espécie de segregação.
A influência dos territórios

vizinhos é grande e temos de
contar com ele. Não será a presença de uma doutrina que afirma desde o início que «não há,
pois, judeu nem grego, escravo
ou livre, varão ou fêmea, pois
sois todos um em Jesus Cristo»,
a melhor maneir a de evitar caminhos errados?
Não levará muito tempo a
vermos aparecer a Universidade
de Moçambique. Poderá, de início, ter estudos completos ou
não, se r acompanhada ou não
duma intens a escolarização da
população moçambicana; poderá
localizar-se em Lourenço Marques ou no Chimoio, ser confessional ou não confessional; mas
tenhamos esperanças que depres'
sa atinja a independência, sinal
de maturidade, que seja capaz de
contribuir para uma autêntica
cultura luso-africana, que saibil
aproveitar o que de válido há nt
civilização negra, que seja en
fim o símbolo d e Portugal em
África.
UM MOÇAMBICANO

no

rimo

«Tem cuidado, Olivier. A escarpa
é muito íngreme e além disso está
exposta ao vale. Não vás. Supõe que
algum boche...»
Não vale a pena continuar. Ele
já se lançou ao assalto do alcantil.
Só me resta esperar. Sc ao menos já
estivéssemos em Itália. A h ! Já está
quase a alcançar a edelweiss. Só lhe
falta trepar aquela parede rochosa
que cai a pique sobre o vale.
Céus! Que vejo eu lá em baixo?
São eles. Malditos! Malditos! Tenho
de avisar Olivier. Terá ele tempo de
descer?
«Olivier, Olivier, les boches!»
Eis já ali um, bem perto. É um
oficial. Está a visar Olivier. E cu
sem a minha espingarda.
Disparou.
Os olhos embaciaram-se-me. Ainda distingo porém umas imagens ealetdoseópicas de sangue, de uma mão
crispada sobre uma edelweiss, de po,
Sobe até à minha boca um vómi'

to de fel.
R. Guimarães Lopes

0 NOSSO DELEGADO EM LISBOA LANÇA UMA CAMPANHA

Todos os antigos universitários
do Porto devem assinar
o jornal «ORFEÃO»
«Devo dizer que merece todo o meu aplauso
e simpatia a ideia de promover a expansão do jornal ORFEÃO entre os antigos universitários do
Porto, em obediência ao propósito de manter e
reforçar os laços que prendem aqueles que um
dia passaram pelos bancos da nossa querida Universidade. Muito contribuirá, decerto, para afervorar o espírito de unidade que entre todos deve
existir».
Prof, Amândio Tavares
Passagem da carta enviada ao Delegado do
Orfeão em Lisboa, Luís Aires de Sousa.

Boletim do Teatro Universitário do Porto
O 13." aniversário do Teaíro Universitário do Porto que no mês de
Dezembro findo a Universidade comemorou, ficou assinalado por um
facto que honrou o TUP e a todos
nos encheu de alegria: saiu a lume
0 primeiro número do «Boletim do
Teatro Universitário do Porto».
«Obra
realização

ingrata, obra de difícil
e de fácil crítica...» (o

novel Boletim apresenta-se com excelente colaboração e cuidodo aspecto gráfico.
ORFEÃO,
que agora $.? sente
menos só para desempenhar a difí'
cil missão da imprensa
universitária, deseja ao «Boletim
lo Teatro
Universitário do Porto» lima vida
longa ao serviço da cultura universitária.

Abertura solene
do ano lectivo na
Universidade do
Porto
(Continuação da pág. 3)

Barreiro, da Faculdade de Ciências, jubilada! desde 1948, mas
que, como presidente da Sociedade Portuguesa de Física e Química, mantinha estreito contacto
com o Laboratório d e Química
da mesm a Faculdade, e o Prof.
Francisco N u n e s Guimarães
Coimbra, da Faculdad e de Me
dicina, também jubilado. Durante o Verão faleceu também o 1.°
assistent e d a Faculdade de Engenharia, Doutor Guilherme Lobo Alves Lopes, e o antigo professor extraordinário contratado
da Faculdade de Ciências, e depois naturalista d a mesma Faculdade, Lic.° Alfredo Mendonça
da Costa Athayde. Presto ã memória de todos respeitosa homenagem de saudade.
Servindo o país, morreu na
Guiné o Lie." José Carlos Godinho Ferreira de Almeida, contratado para encarregado de curso
da Faculdade de Economia mas
que não chegou a tomar posse.
Esperança qu e se desvaneceu, e
primeiro filho — pois como tal o
considerava já — com que a Universidade contribuiu par a o sacrifício que a nação está a fazer
a fim de assegurar a sua sobrevivência, aqui o recordo com
tristeza, mas também com justificado orgulho.
Por terem atingido o limite
de idade, tiveram de deixar o
serviço docente o Prof. João Carrington Simões da Costa, da Faculdade e Ciências, e o Prof
Hernâni Bastos Monteiro, da Faculdade de Medicina. Aqui lhes
exprimo afectuosa homenagem,
certo de que, pelo seu labor cien
tífico, continuarão a honrar a
Universidade a que não deixam
de pertencer.
CONCLUSÃO

Para concluir: a Universidade
do Porto não desanima no seu
esforço, que, nessa qualidade, já
dura há 50 anos. Orgulhosa dos
seus diplomados, que a têm honrado em tantas terras e tantos
sectores, vê nisso uma prova de
qu e a sua orientação fundamental está certa. Mas, como deve
ser, está insatisfeita. Quer fazer
mais e melhor; e expõe lealmente, a quem de direito, os meit'S
de que para isso necessita, tomando consigo mesma o compromisso de, se esses meios lhe
forem concedidos, não se poupar
a trabalho nem a sacrifícios para deles tirar pleno proveito.

ORFEÃO
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padeira é assistir a um lie terminado
número delas.

Os exames de

A explicação é hoje moeda corrente no ensino superior. E o mais
grave é que recorrem a ela os bons
alunos.
0 facto revela que o aluno a quem
obrigam, durante o ano, a r m a série
de provas de exame, entremeados
com as aulas, não tem tempo para
os preparar convenientemente e recorre, por isso, ao auxílio de terceiros.

(Continuação

Ora, aceitar a explicação é projectar em plano secundário o ensino
superior.
«Como já alguém disse, em jeito
caricatural, a ciência passa pelas
mãos dos alunos; não lbes penetra
no espírito».

frequência

da pág.

*
Os exames de frequência são uma
praga daninha no ensino superior.

2)

0 Ministério da Educação Nacional já principiou a mondá-la, reduz i d o o seu número na Faculdade de
Engenharia.

Isto, que é a transcrição quase
íextual do que se encontra escrito
num relatório oficial, é uma autêntica verdade.

Só há que continuar, para evitar
que a praga volte a invadir a seara
e estender a monda às outras faculdades».

E um dos responsáveis por esta
verdade é o exame de frequência.

Livraria Luso-Espanhola, Lda
Filial n o P o r t o

14 —Rua do Carmo —14 A
Telef 24076
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DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS - 3." edição —por J. Costa e A. Sampaio e Melo, cora a colaboração d
diversos professores especializados.
DICIONÁRIO DE FRANCÊS-PORTUGUÊS — por Olívio de Carvalho.
DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS-FRANCÊS - por Olívio de Carvalho.
DICIONÁRIO DE ESPANHOL-PORTUGUÊS — SL* edição, por J. M. Almoyna.
DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS-ESPANHOL —por J. M, Almoyna. '
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Casa

Madureira

ARTIGOS PARA ESTOFOS E DECORAÇÃO

DUAS CASAS que tudo o que
fabricam e vendem é bom

PRIMAR
CONFEITARIA _ SALÃO DE CHÁ
Rua do Carmo

Rua das Carmelitas, 20
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CASA
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FILIAL: Rua Mártires da Liberdade, 139-145
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MATERIAL ESCOLAR
ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
TRABALHOS TIPOGRÁFICOS
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GRAUS DE ENSINO
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CAFÉ UNIVERSIDADE
SERVIÇO DE CAFÉ: -Pequenos
almoços, lanches, Batidos Nutritivos, dentro dos modernos
moldes de «Alimentação Racional»
SERVIÇO DE B. A.R.: _ Em cave própria («Casa
das Máquinas»), recentemente
remodelada.
Serviço de almoços e jantares, espscializada em:
FRANGOS E COELHOS ASSADOS
Garrafeira própria
Praça Parada Leitão, 37 - Porto

Telef. 25471
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