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~ . "AS QUATRO ESTAÇOES"

OU DE COMO EM ALGUNS FRAGMENTOS SE CONTAM
AS PERIPÉCIAS DE DOIS JOVENS QUE, COM A COLA·
BORAÇÃO DE CENTO E SESSENTA E OITO AUTORES,
RESOLVERAM FAZER UMA REVISTA PARTINDO DE
UMA FORTE VONTADE DE CRIAR UM ESPAÇO ABERTO AO DIÁLOGO E DISCUSSÃO DE DIVERSAS PERSPECTIVAS CULTURAIS, OU DE COMO A BELA ENGANOU O MONSTRO E O CAPUCHINHO VERMELHO
ENGOLIU O LOBO NO MEIO DA CIDADE, QUE É COMO
QUEM CONTA AS AVENTURAS E DESVENTURAS DE
UMA INOCENTE REVISTA EM PERMANENTE CONFRONTO COM UMA CERTA MANEIRA DE ESTAR NA
CRISE, COM O INTRIGUISMO E COMPADRIO DE AL- ·
GUNS SENHORES, O PESO BUROCRÁTICO DAS INSTITUIÇÕES, PORQUE AS IDSTORIAS T~M TODAS OS
SEUS VAZIOS E ESTE TITULO ENQUANTO SUB-TITULO,
PONTO FINAL
l.
Apetece dizer: desculpem, esta revista foi uma brincadeira. Nunca
existiu. Mas, a consideração que nos merecem todos aqueles que connosco
colaboraram (mesmo os que hoje não hesitam em nos insultar), impede o
gesto fácil de passar ao lado de quatro números de uma revista que termina
com a mesma transparência com que começou. Talvez por isso estas linhas
como que a justificar o texto ...
A vontade era deixar falar a revolta causada por injustiças provocadas
conscientemente, um· certo desencanto pela falta de honestidade de algumas pessoas. Impunha-se, porém, a recusa de o fazer, não só pelo risco
evidente de cair na mediocridade das acusações pessoais, como pela injustiça de promover certas excepções (que, apesar de tudo, não deixam de
magoar) ao estatuto e importância que não têm. Deixemos esse papel a
quem nada mais sabe.
O segundo impulso, mais racional, nasceu da necessidade sentida de
não calar algumas ideias e , sem saudosismo, falar da fantástica aventura
que foi a edição da SEMA.
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2.
Não terá sido difícil fazer esta revista.
Difícil foi, na verdade, conjugar o papel das personagens: as suas
vontades e sensibilidades; os seus (des)encantos e procuras; as suas exigências e os seus fantasmas.
Difícil foi entender a paisagem, a mentalidade de alguns, essa neblina
cultural que paira a partir do almoço, cheia de um discurso (apenas teórico)
para consumo à mesa do café ou, à noite, em frente d.a caneca de cerveja.
Isso. E o pretensiosismo intelectual, como uma das modas mais "travestidas" e assumidas por alguns agentes da nossa praça urbana. E os mitos,
obsessivamente apontados a iniciativas descomprometidas, justificados por
várias histórias recambolescas, que, de geração em geração, contam as
aventuras e desventuras de heróis conhecidos, como um chamado Sebastião
e um tal Fernando ... Como resultado aí temos a nostalgia do passado e a
impossibilidade do presente.
Da cultura portuguesa ouvem-se algumas moscas troçando. A identidade portuguesa, como disse alguém, "é feita de procurar a identidade
portuguesa". A crise é a justificação de tudo o que não acontece. Enfim,
resta-nos vagamente a ilusão cultural da CEE e a esperança de qualificação
para o Mundial de 1984.
O que convenhamos é muito pouco.

3.
Ficou-nos a certeza do enorme vazio que significa não haver em ·Portugal uma publicação cultural de grande tiragem que funcione como meio de
difusão e aproximação de diferentes propostas, ideias e tendências. A viabilidade de tal empreendimento. não é um mero exercício de retórica. A
maior dificuldade para a sua existência, mais do que um sólido "plafond"
económico que a viabilize, reside na necessidade de uma linha editorial coni
evidentes garantias de distanciamento a grupos ou ideologias-partidárias.
É importante o nascimento de uma dinâmica que desmonte o papel de
alguns intelectuais pseudo-marginais que mais não sabem do que gritar
contra o custo do papel, o desinteresse das principais editoras, a falta de
subsídios das entidades oficiais, as elevadas comissões dos intermediários
e por aí adiante, tentando camuflar uma vincada incapacidade para explorar
outras vias possíveis (que são muitas) com imaginação, criando circuitos
novos e, acima de tudo, uma personalidade própria. É importante que exista
um projecto capaz de congregar à sua volta todos aqueles que se proponham
ao diálogo, à descoberta de uma "praxis" inovadora, atenta ao que se
passa em todo o território nacional e nos principais centros culturais do
mundo. Um projecto com capacidade para mobilizar milhares de potenciais
leitores, muitos deles de formação pré-universitária e universitária, consciente das realidades do nosso tempo, que é a década de oitenta, e de que a
cultura portuguesa não se fechou no túmulo de Fernando Pessoa.
Isto não é, e mais uma vez, um sonho irrealizável. Antes pelo contrário
é uma necessidade que terá forçosamente expressão a curto-médio prazo.

4.
Este número encerra um ciclo de vida sazonal, iniciado na Primavera
de 1979. Acabamos porque queremos, com um espaço construído e uma
aposta ganha. Publicamos ao longo de quatro números 484 págs. com trabalhos de 168 autores. Só por si, e sem falsas modéstias, estes indicadores
deixam-nos convencidos da importância e dimensão da iniciativa.
Paradoxalmente, esta revista acaba porque o sentido da sua existência
se esgotou por completo. (Preferimos sair de olhos abertos e com as luzes
abertas). A vivência destes anos mostrou-nos que esta revista, tal como
sempre foi, apenas se justificava como a experiência que nunca deixou de
ser. As nossas convicções evoluíram e, no ponto anterior, fica esboçado o
projecto que nos interessa. Isso não significa que não se mantenha um
Projecto-SEMA, preocupado com a edição, e assente nos pressupostos que
coerentemente temos assumido desde o início. A palavra "SEMA" tem
para nós um sabor, dir-se-ia sentimental, que não queremos perder. O que
significa uma promessa e ...
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