
>BREVE ENCONTRO<

António Feijó
Clássicos e inéditos na

editora da Univ. de Lisboa
([ Na rentrée, surgirá uma nova editora: a Imprensa da Universidade de

Lisboa (lUL) vai lançar os seus primeiros oito livros, de um plano anual
de 18, já em setembro, seguindo os exemplos das chancelas das Univ. do
Porto e Coimbra. Dirigida pelo vice-reitor António Feijó, com Hugo Xavier
na coordenação editorial, suportados por um extenso conselho editorial, a

lUL publicará textos fundamentais e clássicos. A apresentação decorreu no

passado dia 25, durante as comemorações do 5.- aniversário da fusão das

universidade Clássica e Técnica de Lisboa.

Jornal de Letras: Porquê uma Imprensa da Universidade de Lisboa?

António Feijó: O panorama editorial em Portugal é muito rico, de enorme

qualidade. A Imprensa da Universidade de Lisboa poderá dar o seu contri-
buto no campo da não-ficção e do ensaio. Um exemplo: a Gradiva tem um
trabalho muito importante na área da Ciência, mas também aí há muito

por fazer. Editaremos livros nos domínios da História da Ciência e da

própria Ciência, participando nesse esforço de divulgação, sempre de uma
forma não concorrencial.

Que abordagem terá a editora?
A missão da lUL passa pela publicação de origi-
nais, de mérito científico e cultural comprova-
do, em todos os domínios do saber, obras fun-
damentais e de volumes resultantes de projetos
culturais ou institucionais singulares. Tem como

objetivo prolongar o próprio fim da universida-

de, que é o da produção de conhecimento.

Esse enquadramento será estruturado em coleções?
Em duas. Por um lado, a dedicada aos textos clássicos fundamentais, que
nunca foram publicados ou que estão há muito esgotados. Será certamente
muito importante e útil disponibilizar estas obras às gerações mais novas,
tornando-as acessíveis ao debate e à reflexão. Por outro, a que se ocupará
de textos inéditos que resultem da investigação mais recente, o que
também é uma forma de a divulgar. Na escolha dos títulos, na paginação
e até do design (do atelier FBA) , os livros são pensados para a comunidade

académica, obviamente, e para um público mais alargado, inteligente e

culto, que se interessa pelas mais diversas temáticas.

Quantos livros pensam publicar por ano?

Será um plano contido e modesto, na linha de outras editoras que já exis-
tem no círculo da Universidade de Lisboa, como a da Faculdade de Direito.
Temos em mente apublicação de 18 novidades anuais. Começamos com

oito, que não traçam necessariamente a linha editorial que vamos seguir,
mas que ilustram as potencialidades da lUL. E o caso, por exemplo, do vo-
lume organizado por João Ferrão e José Manuel Pinto Paixão, Metodologias
de Avaliação de Políticas Públicas, que reúne contributos de 45 investiga-
dores. E um atlas que procura mapear e pensar as políticas públicas e a sua

possível avaliação. Deste modo estamos a contribuir para um debate que

supera qualquer conjuntura política.

Quais os restantes títulos?

Ensaios em Persuasão, com a faceta mais política de John MaynardKeynes;
Cartas daßússia, de Marquês de Custine, um excelente contraponto a Da
Democraciana América, de Alexis de Tocqueville; Vanguarda eKitsch, de

Clement Greenberg, um dos grandes críticos de arte norte-americanos;
As vilas do norte de Portugal, um clássico de Alberto Sampaio; O azulejo em

Portugal, coletânea de ensaio inéditos de Vergílio Correia, precursor dos

estudos deste género artístico; MonsieurPmust, de Celeste Albaret, com
as memórias da governanta do grande escritor francês. E, por último, a

exceção à regra. Não publicaremos ficção, mas consideramos inspirador
disponibilizar, em reedição, A Leitora Incomum, de Alan Bennett. jl LUÍS
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