
 

Está desertificado e nós sonhámos ser –   to avoid a misunderstanding we must.  

PERDA OU ROUBO, também, que eu não me sinto uma personal expression of art à l’état brut.   

Em caso de extravio, perda, furto, roubo ou ponto – sou um homem do cine-‘refined’, pure sugar 

from molasses, de imediato, através do  

serviço Phoneguês – nem chinês, nem americano.  

É o has no bearing whatsoever on his verdict, durante o seu horário de funcionamento.  

Um desejo que nasce Quando o Homem, when the spectator experiences the 5.2 –  

notificação referida na cláusula anterior, com a lenta evolução da espécie e from 

 inert matter into a work of art.  

Em qualquer balcão, designadamente, vem  

cá para fora, olha o mundo (place) and the role of the spectator is to de, no caso 

de furto, fazer per esthetic scale. Policiais ou de investigação, o(s) Titulare(s) do seu próprio corpo.  

Está inscrito os problemas que muita gente enfrenta –  

os telefónicos ou electrónicos e o respectivo ar.  

É o desejo de projectar o seu pró-próprio para conhecer «quem é» - pro 5.3. – 

A DFNG providenciará pela rápida inibição este desejo ligado a toda a tria das psicoterapias.  

Não é problember this ‘art coefficient’ – mas existem não apenas ao  

nível do raw state which must be, na cronofotografia, entendida como um todo.  

So o espectator; the digit of this coeficiente da maquineta. 

O que se descobre na incerteza sobre o modo como o creative act takes  

another aspect de passar nas rodinhas do Edison, só como  

indivíduos que sofremos de transmutation: through the ‘acho óptimo’,  

é um espingardar de identidades e objectivos; toda a nossa actual transubtantiation  

parece confusa quanto à sua natureza para  

ser projectada __________ numa superfície.  

Tentaram fomentar a crença nas virtudes, porquê?  

O cinema é um mundo da caderneta: 

- o(s) titular(es) obriga-se(am-se) a notificar modos atribuindo um sentido ético  



aos habitantes desse mundo.  

É nesse telefone 707 20 20 24 que se cimenta a crença nas virtudes da competição.  

Considero-me confirmada por escrito no prazo máximo de  

48 horas para a associação humana.  

O cinema para mim não é antes elementos:  

a) identificação completa da conta e do(s) instrumento(s) de ganho e de consumo.  

Cinema é o desejo de criar um mundo com uso  

abusivo, cópia da participação às autoridades para definir se sai da caverna – 

sair verticalmente a efectuar o registo das suas comunicações, incluindo:  

- lemas que alimentam a vasta indústria,  

- a conformidade da bacia à posição de dados, nos termos permitidos por Lei.  

- lemas apenas pessoais, estes prob-lemas. 

 

Mas na própria sociedade perguntas  

sobre vivermos numa desesper-Lascaux, na mãozinha impressa,  

se se relacionam entre si.  

Não é o próprio corpo numa superfície.  

E por e-nação e confusão acerca das nossas Histórias do Homem, 

está no Platão ociedade, concebida como entidade, com a invenção da direcção.  

Sociedades mais antigas da cooperação e do apoio,  

desse século XIX – uma tecnologia que ida social – a sociedade moderna – marey – etc  

da espingarda e do egoísmo,  

assim despojando para captar imagens.  

Excepto, talvez, enquanto permitiu que o cinema saísse do sentido, o cinema  

conquistou o espaço.  

 

 


