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Faculdade de Belas Artes condena ataque "bárbaro" a artistas
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 A Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL)condenou hoje o ataque terrorista
"bárbaro" à redação do jornal Charles Hebdo, em Paris, perpetrado na quarta-feira, que provocou 12
mortos.
 
 Num comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da Faculdade, Vitor dos Reis, condena
"veementemente o ataque terrorista" e manifesta "profundo pesar pela morte de doze pessoas", assim
como solidariedade para com familiares, amigos e colegas das vítimas.
 
 "Sendo a maior escola superior de artes e design em Portugal e uma referência nacional e
internacional no campo da liberdade de expressão e de criação, a Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa condena este bárbaro ataque aos princípios de liberdade de expressão e de
criação", escreve Vítor dos Reis.
 
 Três homens vestidos de preto, encapuzados e armados atacaram na manhã de quarta-feira a sede
do jornal Charlie Hebdo, no centro de Paris, provocando 12 mortos (10 vítimas mortais entre
jornalistas e cartoonistas e dois polícias) e 11 feridos, quatro dos quais em estado grave.
 
 O presidente da FBAUL considera ainda que o ataque foi feito também contra "a intervenção cívica e
de autonomia de pensamento dos cidadãos, em particular de todos os artistas e criadores, pilares dos
quais dependem as sociedades democráticas contemporâneas assentes na liberdade individual, na
participação solidária e no primado da lei".
 
 No comunicado, a entidade repudia este "sangrento acontecimento" e considera-o "mais um episódio
numa longa história de ódio às imagens e à liberdade de representação e de imaginação visual que
elas protagonizam, e manifesta-se contra tudo e todos que, perante elas, defendem a invisibilidade e
a cegueira".
 
 Um dos suspeitos iniciais, Hamyd Mourad, de 18 anos, entregou-se às autoridades. Outros dois
suspeitos, os irmãos Said Kouachi e Cherif Kouachi, de 32 e 34 anos, estão a monte.
 
 Entre as vítimas do ataque estão os cartoonistas Stéphane "Charb" Charbonnier, 47 anos e diretor da
publicação, Jean "Cabu" Cabut, 76 anos, Georges Wolinksi, 80 anos, que fez parte do júri do Porto
Cartoon desde 2004, e Verlhac "Tignous" Bernard, 58 anos.
 
 O semanário Charlie Hebdo, criado em 1992, remonta à revista de humor Hara-Kiri, da década de
1960, igualmente fundada pelo escritor e jornalista François Cavanna. O semanário tornou-se
conhecido em 2006, quando decidiu voltar a publicar `cartoons` do profeta Maomé, inicialmente
publicados no diário dinamarquês Jyllands-Posten, que provocaram forte polémica em vários países
muçulmanos.
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