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EFECTIVOS
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,~.lIm

Mo-1ueI

~~2crx:o

Po.Jio N<..rCl Serro e S,/',Q
S ena de EIeC! ·FC TliC

1-Agostinho Santos Costa - 5. ano de Economia
2-Paulo Nuno Serra e Silva - 5. ano de Electrot. - F.C.T.U.c.
3-Joaquim Manuel Coutinho Ribeiro - 2. ano de Direito
4-Filipe Caseiro Alves - 5. ano de M9dicina
5.Luís Pratas - 3. ano de História
6Victor Correia de Almeida - 1. ano de Farmácia
7-Maria Isabel Malfaia Novais - 2. ano de Biologia - F.C.TU.C.

Agost,rt'o 5cr>tQS CasTo

5 cro de Ea:>nomlO

.delJrei1o

~'l

/~í

1
i

;;~~.)~

SUPLENTES
1 - Teima JM.Costa - 5. ano de Engenharia Mecânica FC TU C

2 - Maria Eugénia M.Granjo - 5 ano Medeclna
3 - Jorge Barreto - 3 ano Direito
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4 - Paula Ribeiro Go~ - 3 ano de Germânicas - Letras

5 - Emilia Galante - 1 ano de FarmáCia

; ". ~~;;;4 .

I

I
1
AntónIO José V. u~no

2: ano Economia

João Paulo Marques
2 ",na Eng

Civil FC TU.C

r

6' - Isabel Maria R. Oliveira - 4 ano de Engennaria Elect FC TU C
carvalno - 4 ano Economia
7 - Femando Pereira
LUis Pratos
de HIStrO' lC!

~ O")()

CONSELHO ASCAl
EFECTIVOS

'.

1 - João PaulO Marques - 2.ano de Eng . Çlv~ F C lU C.
2 - Antón io José Vidal Urbano - 2. ano Econ'omia
3 - José Manuel G . S. M. Fonseca - 2 a no' de *1edeClna

SUPLENTES
1 - João Valera Pintd - 4 anó dé.oireito . "
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3 - Ana Paula Coelho.- 3... anp Of? tlIQlogla·:' FCTUC.
José reis de PinhO
4. ano'Eng Quim ica F C.T U C

José Bernaoes CooeKl
5. ano MeOec<no

.

-

JOsé 'vlanuel G S. M Fonseca

- ~

2 a no Medeclna
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MESA DA ASSEM8UIA MA~À '< ":
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.EFECTIVOS
1 - António Aranha G . L Xoviet' - 4 ano de Direito
2 - José Bemades Correia · 5 ano de Medecina
3 - José reis de Pinho c 4 ano de Eng Química F.C T.U.C
4 - Augusto José G falcâo - 2 ano de Direito

MaIo Eugénio M. GronjO
S. ano de MedeCino

'elmo José Mogolhões Casto
~ ano Eng. MecOnico F.C.T.U.

~sta

José Guimarães

2. ono de Direito

j
!
'1

Ano Paulo CoelhO
3. ano oe eiOlOglQ F.C.WC

JOóo Valera Pinto
.4.

ano Direito

Jorge Borreto
3. ono DÍ'eito

SUPlENTES
1 - Paulo Carvalhos - 1." ano de HistÓrias Letras
2 -' Francisco pacheco Andrade - 3. ano de Direito
3 - Luis Robalo - 3 ano de Economia
'
<1 - José Miguel B. D. ferrelra - 3. ano Medeclna

UMA
ASSOClACÃO
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Francisco Pacheco Andrade

3. a no de Direito

Paulo CaNalhos

, . ano de Histório '

lelras

INTRoouçAO
1- Não faltará, nesta Academia quem, ante a perspectiva de um novo acto el eitoral para os corpos gerentes da A.A.C •• não poupe gestos de desdém ou palavras de
descrédito. ~ um facto que não nos espanta: de alguns a no s a esta parte, o Movimento
Associativo vem sofrendc a maior crise, talvez. de toda a sua existência.
Alguns. c~pticos. cr~em que o Movimento As~ociat1vo foi importante apenas quando era hostilizado palo pcder politico, julgando descobrir, assim, na juventude uni. -versitãria, a r'emin'1 scênCia infantil dum espírito da contmdição que, por si só. ani~ava as grandes lutas e as . grandes realizôçfien que a História nos aponta.
Outros, mais profund8s, porventura dotados de uma rr.undivisão mais clara, não
vêem. neste facto, 5en~o mai s uma manifestaç~o daquilo a que chamam de "d8çjd~ncia
da JÚventude". soterrada- segundo uns - nos prazeres da sociedade de consumo. desanimada - para outros - com uma existência desco nfor~le com as suas espe~tativas idealistõs.
Não comungamos nem numa nem noutra persp9ctiva. sem, contudo, negarmos a realidade fáctica do seu objecto.
2- Aliás. a própria História poderá fa~ilmsnte or.erecer. a um observador mais
atento. uma explicação clara da situôção actual do Movimento Associativo: numa breve
rectrospectiva. constatamos imediatamente famas meds ou menos agressivas de esq!Jerdismo totalit~rio. malllpulaç~o e dosvios confe ssas dos seus fundos e ~nGrgias p~ra
fins descaradamento alhe:i.os aos estucJantes [JortL!gues es. Quem não se lE:mbrarã das
"greves selvagens~. das "Assembleias Magnas~ opros sores e coercivas. dos saneamentos
brutais, arbitrários e repugnantes mesmo p a ra a sensibilidade mais embotada?
Não esperaremos pe la História. porem. de braços caídos. para que 58 façá justiça - é que a Histó:;:-ia. é feita por homen s, 12m caso algum valorativa:r;ente indiferentes. No trlbunel da nossa existência, hoje. estudantes da Academia de Coimbra. ca.nsideramos e esquerda merxlsta. anti-democr.:3tica ' de cocação. CULPADA no processo de
esclcBosamanto do Movim9nto Associativo.
Enco~trados os culpados. resta s aber se há cúmplices ou continuadores.
3- Tentando suster os golpes mortais com que a esquerdo agredia o Movimento
Associativo. su::'gi ü o "/\ssociativismo RQfo!'liIista". embora muttos afirmsm nunca o ter
visto. Aprove itAndo o ~entir geral de uma Academia. arrependida da aventura esquerdista em que se envolvera. aquela tend~ncia eprsceu dest i nada a interromper a opress~o totalit~r i a - Gual primeira linha de um "ex~rcito de bcm-senso"que S8 vinha formando.
s6 que. lembrando "Salv6dor Caetano". o "Associativismo Reformista" pretendia
vir para f:!.car. abusando de um certo alivio qt..:e p8rpassou por toda a Academia. quando a bandei ra v er~elh a foi arreada. dos seus "peçus~.N~o tinha. por~m . nada para oferecer: o estigm~ da transitoriedade com que Gascera n~o tardou a manifestar-sa, 8 o
Movimen to Asso~iativc caiu num ma~a8mo de Que os pr6prios responsáveis ai rida hoje se
admiram. Esquec eram - se. t61vez , de que n~o S8 dinamizam associaç6es de e s tudantes sem
projectos ClJltul'ais.
Não souberam atraIr e colaborar com as forças que lhe estavam próximas, não
souberam criar para si aqu81e "elan" que tornou a esquerda tão tristemente c~lebre:
transformaram a A.A.C. numa "terra de ningu€m" . onde a esqu8T'da não governa porque.
simplGsmente. nInguém gO\'8~' na.
O " t\ Ssoc:i~ti v1. sr;!o Ri:.rfor:-oIsta" não soube. enf:i.m, acompanhar as transform=çõ8s
s6cio-pol!tices do pa is. mantGndo-se numa situBção j~ anacr6nica. num difícil equilíbrio de t rap ezist a dss al egant e. usando de fras eologia esquerdista - quando fala i
dtrBita - armando-se em Rio f'~aior - quando se dirige à esquerda.
Est~vamoG, contudo. p~ontos a oferecer-lhe uma vara que o mantivesse no arame
sabendo. como sat)ümos , que 8\12ntualmente não teria rada que o amparassem numa quada que .,,: : ;
se adivinhava -fatal, Pl"clt snóIamos :1.ns'.lflé'r espirito novo. perspectivas culturais numa Associaç~o decr~pita 6 a~c rfa. Fomos repelidos por uma incompreensível "atracç~o
p~~lo abisma".

~ com -eles!" '-Nós-cõ-ee lOlltO-'<>-t-'CUTI'rj:lr:indo umo- m1.3~Õo---contra- ~-?I:!:s~odo_. - pelo 'fUtUro
ainda que à custa do presente. Estamos cientes de que os estudantes não podem mais ser
conduzidos pelo agitar de fantasmas.
O noss.o projecto não escondemos: queremos implantar um universalismo moral que
a Ideia de Associação também comporta. Queremos terminar com as O.G.'s de mera gestão; queremos realçar o elemento determinativo da Associação Académica. encarando-a
finalmente como Associação DE €Estudantes. Queremos por fim às tentativas de transformação das organizaç6es de estudantes em instrumentos de agitação polItica.
Universidade. Cultura. Personalismo: eis as Ideias pelas quais ofereceremos o nosso
melhor.
#

Os estudantes jUlgarão!

TRAOIÇOES

ACAO~MICAS

O entusiasmo e apoio alcançado na realização da ~ltima "Queima das Fitas" foi
por si só suficiente para demonstrar o erro e a má-fé daqueles que apregoavam que a
tradição tinha morrido.
Entendemos que as "tradições académicas" são parte fundamental da cultura da Academia e um factor preponderante na ligação do estudante com a cidade.Não podemos
permitir que a actual D.G. se arvore em ~ltimo e exclusivo bastião de defesa da praxe académica.
Tal tipo de prática deve nascer e manifestar-se de uma forma espontânea. nunca
ser dirigida ou orientada paternalfsticamente com objectivos escuros. Defendemos e
apoiaremos todas as iniciativas dos movimentos praxistas e outras promoções culturais
mas não permitiremos qualquer tipo de aproveitamento das mesmas por parte de qualquer
grupo politico. como já tivemos ocasiaõ de constatar.
Será nosso ponto de honra nunca nos. imiscuirmos. como Direcção Geral. em manifestações práxistas. mas prometemos dar o máximo do nossso esforço no incentivo. aprofundamento e ecarinhamento de tais realizaç6es. até por que elas calam bem fundo
nos corações daqueles que estão connosco.
RELAÇÕES A. A . C • I F ACULOADE S
A A.A.C. é o caso tipico do "associativismo concentrado". isto é
uuma associação académica onde um único _orgao - a Direcção-Geral - assume
a dinâmica de intervenção universitária.
~ tEfectivemsnte. nas restantes academias do país. existe uma descentralização assoc+a
que paSSé
_
_
soc~aflva. que passa pela existencia de uma associaçao para cada faculdade.
~ inegável que. em termos de funcionali dade. este esquema se apresenta mais práe
tico e mais eficaz na prossecução dos respectivos objectivos. Contudo. a A.A.C •• de mod
modo algum pode desligar-s8 das suas tradições e das suas particularidades. no âmbito
do Movimento Associativo português.
Assim. sem se de3truir o nosso actual quadro institucional académico. apontamos
para a criação de associações de escola. a funcionar nas diversas faculdades. o que
permiitiria um contacto mais ass1duo com os seus problemas concrectos. Estas associações. que seriam coordenadas pela D.G •• funcionariam. assim. como elo de ligação
entre as faculdades e aquele orgão. o que possibilitaria. desde logo. uma intervenção
mais próxima. mais concrecta. mais particularizada e com resultados mais positivos.
~va.

POLITICA FINANCEIRA
A actual o.G. tem confundido, ad longo do seu mandato. a Associação Académica com
uma em~resa. fazendo prevalecer a sua política financeira sobre a definição de uma verdadeira política associativa. que lhe competia promover. Assim, a o.G. tem-se preocupado
em aumentar, nem sempre justificadamente. o seu quadro de pessoaL com vis{vel prejuízo
de um razo~vel apoio financeiro e logístico ~s secç6es que constituem a A.A.C ••
Como consequência. verifica-se que a Associação Académica de Coimbra. com fortes
tradições culturais. tem decaído. neste campo, consideravelmente.
Consideramos, por isso, de primordial importância, envidar esforços no sentido de
reabilitar a imagem cultural e desportiva da A.A.C. E a nossa proposta incide na reactivaç~o das secções culturais e desportivas, através da concessão de subsídios mais alargados e em forma de orçamentos estipulados, distribuidossegundo critérios de trabalho e
implantação.
POLITICA DESPORTIVA
Tida vulgarmente como o mais importante complexo desportivo da zona eentro do país,
a A.A.C. começa a perder a sua projecção e importãncia como consequência. da desastrosa
polItica financeira da actual Direcção-Geral.
Asnossas críticas incidem em três pontos fundamentais:
1- Falta de cr1terios aoequados na atribuiçao de subs1dios as diversas secçoes.
2- Não criação de novas secções que correspondam aos interesses dos estudantes. Como prova basta verificar que em dois anos apenas foram criadas duas secções - Pesca desportiva
e Motorismo - cuja importância, em termos de j.mplantação, é diminuta.
3- Péssima utilizaç~o e sub-aproveitamento dos complexos desportivos sob a orientação da
....
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O. G••

O sector desportivoé, sem dúvida, a sector mais preponderante da A.A.C •• 8 o que
reúne maior adesão estudantil. Urge, por isso, fazer renascer a antigo brilho da nossa
Associação; para tanto propomos:
1- Supressão das ser-ç6es cujo peso é nulo ou diminuto;
2- Valorizar e apoiar as secções que pelo seu trabalho o ex1jem, tendo em conta o número
de praticantes e ins~itos, e a sua importãncia no ãmbito da desporto nacional.
a- Promover campanhas daspórtivas para motivação dos estudantes ~ prática do desporto.
tendo em vista o desenvolvimento do desporto escolar
A titulo ilustrativo do que é a pr~tica da actual o.G. neste sector. queremos apreseritar o seguinte examplo:
TURISMO JUVENIL - quais os frutos deste departamento criado pela o.G.?Ser~ que foi
só para angariar nome, ou os estudantes não têem realmente direito a usufruir das regalias prometidas por esta secção?
No ano transacto este departamento funcionou três meses; deppois ••• Nem planos nem
contactos com 03 estudantes. Nada! O turismo estudantil só serve para passar cartôes de
estudante int8~nGcionai s ?
POLiTICA CULTURAL
COIMBRA E: A LUSA-ATE!\!AS ... A A.A.C. O SEU CoRAÇl:'O.
Cultura é o cerne do "Associativismo Personalista", o seu sentido mais profundo, a sua
corporização.
Com desgosto e m~goa assistimos ao enorme divórcio que existe hoje entre a o.G. e
um qualquer projecta cultural, ante a incontida satisfação dos que usam a Associação pa- '
ra fins de auto-promoção politica, e em completo desprezo pela essência do associativismo. Hoje, as secções "cultu:cais""são dominadas pela esquerda marxista e financiadas pela
amorfismo reformista. Hoje a o.G. conseguiu talvez uma proeza inédita :0 conseguir extinguir uma velha tradição de diversificação cultural outrora tão fecunda e salutar.
A e~tual O. G. demitiu-se da sua função cultural,o que equivale a dizer que se demitiu
da sua razão de ser e de existir.

A actuaIG.G. -financia secções "culturais", (perdoem a inexactidão ou a inestécti- '
oa do termo') que são por si a anti-cultura. A actual D.G. tenta encerrar secções cultuT'i::.'i. s· sem~iar secções alternativas.
A actual O. G. não abriu, no periodo dos seus dois mandatos • uma úrr.tca· secção cul t:!
··. r ç1.
A actual O.G. nãn .. d1vulga uma stmples revista que cor:stitua ~ umorgão impulsiona:.. -,. dc'!"da divulg.açãoB animação de um projecto. cul tural (excepto quando as eleições se avio:inham)
Enf1m.aact"ual O.G. não possuLproj eeto cultural próprio, limital'ldo-se a financi- '
_ -.. ~ -ar '(é-'ma1.) .os alheios.
A actual O.G~ 'limita-s8 a gerir financeiramente a Assoc1açãoAcad~mica. V~-se
..., .,
;:-" .:--:- Q orc'l O uma empresa j'não -como algo que deve constituir a mais alta expressão do pensamento
. de uma geração.
_.. .. ....... , ~
.. .. _ ç.~ '- ... . CasO venhamos ' a ser eleitos propomo-nos desde logo:
I
. ·Rigoroso inquérito às actividades de secções cujos obj ectivos s-e revelem dúbios · ,
, ou · suspeitos;
/
Criação de novas secções das quais destacamos:
- Gabinete de Estudos de Integração Europeia;
Gabinete de Estudos Jurídicos;
- -.__
.... - ' .
Secção para a divulgação de ' Obras Literárias de Autores rtortugueses
Edição regular de uma Revista da O.G. de periocidade mensal;
.. - CriCjção de um . novo Grupo de Teatro;
Remodelação das secções de Rádio,FGtografia.Cinema;
.....
. ..
-Criaçe.ode uma secção de Estudos jornalisticos •
- -._~

-.._.......

..

BOLSAS OE ESTUDO

,:. -<'.

,l\ pesar de o atraso de pagamento das Bolsas de Estudo ter em parte diminu{do.consituação verdadeiramente escandalosa. facto que afecta alguns
....~. __.·-mI Hl.::.: S3 de estudantes.
.
J s Bolseiro 5 têm experimentado nos últimos tempos momentos angustiantes devido
..7 · · · .
. '
-_ w
'
a . es s s s· atrasos. ,
- .
Vive-se um autêntico reino de- " compadrio" ,já que alguns estudantes usufruem indevidamentede ·bolsas de estudo em prejuízo de oütros mais necessitados.
Como forma derssolução da situação propomos a formação de uma comissão para a
.... -:.~.
c ts9 !"ve~ão "inloco" dos dados · fornecidos pelos estudantes, procedendo assim a uma cor.f6c 'ca- · atribuição dos subsídios •
.......· ·-_ ·_· -t ~."!!~

= veri ficar- ~e "uma

ALOJ fI.MENTO
Apesar de se ter verificado a abertura de urra nova residência universitária con-·- ... ·
.__~inuam a verificar-se claras insuficiências no ãmbito desta questão.
Nem todos os Estudantes podem pagar os preços exorbitantes eXigido.s .. pelosquar..,-. · .~.
-" .. '. tos particul ~ res.
:. .•_., '
. Propomos para a resolução do problema,envidar esforços para construção dum. gran.: --·de blbco residenci al,assim co~o uma intervenção mais activa dos serviços s6ciais no
" .... . ' -âmbito da Habit.açeo Escuca nt il. como tentativa da estabilização dos preços.
-·
· por· outro l ado,p r' opomos ainda o arrendament·o de casas de habitação.a serem pos' . teriormente sub-c;lugadõs aos 8studanteSJa revisão da legislação sobre os sUb-alugamen~ tos que estabeleç B límitesmáximos dos preços e exija condições mínimas de conforto e .
. ' hiziene; aillda como medida a curto prazo, tentaremos a recuperação de casas antigasi6 fim '
. de serem transformadas em residências universitárias.
.. .
.~ :

. CANTINAS
são de todos conhecidas as caracterfsticas dos serviços das eantinas~ ma qual1da-de,pequenas 'quantidades de alimentação e grande falta de higiene •
...... . .

.

.

~'

Neste sector propomos:
1- Maior controle 8 intervenç;o da O.G. Nos servjços de cantinas;
2- Reaparecimento de em a~tas ma is variadas e nutritivas nas refeiç6es;
3- f\bGrtura dos refeit óri o" aos Domingo s;
4- ReôbeT"tura temporária., até conclusão das obras da cantina, do bar d~ Medicina
como cantina plena.

t.

~~.

.

1~

-"....,

que elguns: dos preços prat~, cados no Supermercado sejam iguais, e
por vezes sup8ri~res, aos do m2rCAd o externo.
Propomo-nos intervir para pôr cobro a tal situação, nomeando uma comissão que
actue neste sector.
'
de 1~n8nta r

.ê..ERvrços Mr:'oICO-SOCI/US
~~ Ij"rü~~,e ;:i am8 ntáv81 é a situação que 59 verifica neste dom:fnio. Quahto a nés,
e por" :it~o nos bat8remos , os ut ent esr;do s Serviços Médico-Socizais deverão ter aceSSQ
. grõtuito aos s egut!l t 8s cUJ.C1mlc" de seú n a:
1- V:Lg il Bncia e prcincçao de saúde;
2- Prevenç~o de doença.

3-

En fsrrn;:.~g8rr. .

4- Assi s t~ncia m~dica de clinica geral e especialidades.
5- Elementos complGmsntares de diagn6stico.
.
6- Trat ane ntos esp8ci ~ l i z ados .
7- Medicamentos 9 produrtos medicamentosos.
J' "

SERVIÇO DE TEXTOS _
Tendo em conta a importância deste serviço, julgalos ser necessário, antes de mais
de U~(la estrutura financeira que lhe permita mai-or eficácia.
s6 assim se poderá exi gir um aumento na quantidade de materi al didático. Este ser~
viço deveri-a ainda publicar todos , os anos um fol!)eto informativo do materiôl 98 que
di,s põe.

~ , _ r.:!(Jt ó - l0

LIVRARIA E PAPELARIA
Para o bom funcionamento destes serviços, impoe-se que tenham verbas que permit am a aquisição Qe todos os livros que tenham interesse universitário e maio r Guantidace do mais diverso ~ateriai didático.
t nossa intenção. caso -sejamos eleitos, tentar o imposss:fvel para reduzir ou mesmo abolir, em condições especiais, o impo s to de transacção e 05 direitos alfandegários
s obra diversos artigos de interesse didático, nomeadamente livros. Tal medida teria uma p
profunda repercurssão na dimoinuição do preço dos mesmos, constantemente aumentados todms 0':; ~s, ~illk:SÓ; devido â inflação mas também a umas enerme especulação que se verifica heste sector.

GIL VICENTE
A o.G. disoôe do Teatro Gil Vicente uma vez por semana. Os espectáculos culturais
realizam-se pouquíssimas vezes. Será que a actual O.G. é assim tão pobre de ideias? Ou
as ideias são ~6 para campanhas eleitorais?
Propomos a realização de inj,ciat ivas culturais diversificadas no Teatro Gil Vicente, por forma a devolver-lhe a função pedagógica e associativa a que está destinado.

· I

,
ESTATUTOS
b

A funcionalidade e eficácia de qualcaaer.. º_I'gBnização reppousa nos seu! estatutos.
Obviamente .. ':'lE:mhuma--er~nizeç-eo-eebrev1ve sem uma lei .T.und5lefttal..J::aLUL1.ha~conTsr~a.-Sua-·, / · ~ ....
especificidade. a sua razão de ser e até a sua ética metodo&g1ca.
A actual D.G. e a anterior (sua progenitora) apresentaram como
ponto de honra"
nos seus prol!'t'amas a elaboração de uns "estatutos" que ainda não tivemos o ensejo de
apreciar.
,/ .
t: que 08 aetuais "astê!ttutos" não são mais que uma mera meia dúzia de artigos avulsos. contidos num obscuro panfleta.
Quais as consequênCias decorrentes de tal situação?
Serão muitas e variadas. mas todas elas convergem na exequibilidade do -abuso dp
pode~' com que a actual O.G. diz e. quotidianamente nos presenteia.
Senão detenhamo-nos apenas em dois simples exemplos:
- Imposição de um quorum para as Assembleias Magnas de 50%. o que é, manifectamente. não só ridículo. mas também imoral. Acreditamos que se trata de uma brincadeira de
..' -ftSu.....gosto •
.../
- O actual reguUlmento. que mais não constitui. ~e umhábU..1n!'tTyrrmnto ao serviço de interesses eleitoralistas e de estratégias da actual O.G. e da lista co~ · .-te, que aquela gerou e apadrinha.
Anossa proposta, no que concerne a este assunto. é a seguinte:
- Institucionalização de quorum de 25% pera as Assembleieg Megnas.
- Compromisso. perante a Academia. de apresentação de estatutos no preze de dois
meses após a tomaS6 de pesse(caso venhamos a ser O.G.l que submeteremos a referendo . no
sentido de aprovação da mesma
II

CONCLusAo
" Ora neste Ministério sobrava o talento. Incontstávelmente havie lá talentos
pujantes.
Essa é forte'. gritou Ega atirando os braços ae ar,
~ extraordinário. Neste abençoado país todos os ~olíticos têam imenso talento! A
Oposição confessa ,sempre que os Ministros que ela cobre de injúr1as~têem. aparte os disparates que fazem. um "talento de primeira ordem"~
Por outro lado a Maioria admite que a Oposição, a quem ela constantemente recrina pelos disparates que fez, está cheia de"robustlssimos talentos" : Oe resto todo o
mundo concorda que o País é uma choldra. E resulta, portanto. este facto supra-cómiCO:
U,::, país gO\lernado com"imenso talento". que é de todos na Europa. segundo o consenso unanime, o mais estupidamente governadG: Eu proponho isto, a ver, que, como os talentos
sempre falham. se exprimentem u~ vez os imbecis!"

Eça de Que1róz, in "Os Maias·.

