
PREFAclO 

A intensidade de uma vida e a sua fulguraltao 

o que se passa e que, no que conta, na~ ha retorno numa vida. Apenas existe ida. 
E sempre de ida 0 caminho que nos espera. Somos urn corpo em viagem. Estamos a 
caminho. Somos urn lugar de afectos e de alian~as. E tambem somos feitos de expec
tativas, entusiasmos, resistencias, hesita~6es. Mas e sempre de id~ a nossa viagem. 
E na ida que esta a particular fulgura~ao da nossa vida. 

Que melhor homenagem podemos fazer hoje ao Professor Anibali\J.ves, na festa 
da sua aposenta~ao, do que seguir 0 lema que sempre 0 acompanhou: nao nos limi
tarmos a polir e a fazer reluzir velhas palavras, antes criar, fabricar palavras novas, 
persuadindo-nos uns aos outros a servirmo-nos delas? Por certo nao foram palavras 
velhas, todavia polidas e reluzentes, que 0 persuadiram a dar corpo ao projecto das 
Ciencias da Comunicacao na Universidade do Minho. Palavras novas, palavras que 
o persuadiram para a navegaciio intermina do conhecimento, essa sim, essa foi a 
sua arte, urn caminho por onde sempre procurou conduzir 0 Departamento. 

Existem momentos na vida das institui~6es que podem constituir-se em afluente 
de todas as memorias e em futuro de todos os encontros. E assim que pensamos este 
momento em que 0 Departamento de Ciencias da Comunicacao homenageia 0 seu 
fundador. Sentimos, no entanto, que na~ possufmos este momento por inteiro, por
que nao possufmos 0 fogo, nem a agua, nem 0 caminho. A viagem que falta empreen
der exige que renas~amos, que recebamos 0 Iume e a agua para 0 caminho, e que 
tomemos sobre n6s a injun~ao de ficar, vigiar e perseverar. 

Podemos perguntar, no entanto, mas como despertar para a aventura, se 0 nosso 
tempo e hoje mais de amea~a que de esperan~a? Como respirar 0 tempo presente, se 
e a nossa vida toda que parece hoje incendiada em guerra e afli~ao? 

Cada gera~ao tern de tentar de novo, tern de tentar sempre urn caminho ainda 
por achar. Pela mao do Professor Anibal Alves, 0 Departamento tra~ou uma historia, 
procedeu regularmente a reformula~ao das suas func6es e foi experimentando sem
pre novas articuIa~5es. Fe-Io no ensino, na investiga~ao e na extensao universitaria. 
Mas como em todas as epocas, 0 Departamento seguira a sua viagem, cosendo toda
via a paciencia antiga com as suas impacientes chegadas. 

Aprendemos com 0 Professor Anibal Alves que 0 que faz a qualidade de uma 
vida e a sua intensidade, sendo na viagem que esta a sua particular fulgura~ao e no 
caminho a dobrar que esta 0 futuro de todos os encontros. Com efeito, se nada nos 
faltasse, nao haveria caminho, nem viagem. Se nada nos faltasse, nada haveria a 
esperar como Iugar originario da nossa procura. 
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A viagem, 0 caminho e 0 encontro, na partilha das expectativas, do entusiasmo 
e do trabalho comuns, sao 0 exemplo que recebemos do Professor Anibal Alves. nesse 
exemplo retiramos a forea que queremos contrapor ao rumor vulgar, a a~biguidade, 
ao diferendo insanavel, em que por regra se instalam e acomodam as comunidades 
humanas. A nossa realidade teni esta particular intensidade: 0 interesse pela sin
gularidade, a aten~ao pela complexidade e a paixao pela prospectiva. E esse lugar 
de promessa que queremos arrancar a nOBsa existencia universitAria, urn Iugar de 
pequenos nadas que fazem toda a diferen~a, urn lugar capaz de nos reunir e mobi
lizar como urn corpo de desejo. 
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