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EDITORIAL
Mais um ano começa e com este novos desafios

'- emergem dentro e fora desta instituição de
ensino público. O início do ano lectivo e a

Reunião Geral de Alunos sobre a polémica Lei de Bases
do Sistema Educativo marcaram o passado mês de
Outubro.

Após o limbo a que foram vetados através da
penosa espera para que saíssem as listas de entrada para
o Ensino Superior, "os caloiros", enfrentam uma nova
realidade da sua carreira escolar que se pretende que
seja bem sucedida, para tal muito devem contribuir os

_mais veteranos nesta~ andanças e os serviços de apoio
desta casa.

Com todo este sangue novo, espera também este
jornal, que a letargia que tem afectado os alunos desta
Faculdade em relação ao Os Fazedores de Letras se
dilua e que os nossos colegas entreguem artigos que
contribuam para este orgão de informação que é VOSSO
e não de uma qualquer entidade superior.

É nossa profunda intenção que este jornal passe
da incerteza da publicação de três ou quatro números ao
longo do ano para uma regular publicação mensal, sem
os vossos artigos tal não é possível. Numa lógica de
elevação dos padrões de qualidade que este orgão de
informaçãotemprocurado atingir,houve no últimonúmero
urna inovação do aspecto gráfico da capa que certamente
não escapou aos nossos leitores mais atentos.

_Votos de felicidade para todos os que iniciam a
sua carreira universitária e para aqueles que já conhecem
os cantos à casa.

Não se esqueçam de entregar os vossos artigos '-

tema livre - na Associação de Estudantes

lVltJ01I0311•....--- -----------



acção social

te ãoocial de laclo~...
Naconjuntura que A ASE no Ensino Supe-

temos para o ac rior parte de um compro-
. tual sistema de misso político entre o-Esta-

ASE (Acção Social Escolar) do e o cidadão/estudante
no Ensino Superior adivin- visando assim um investi-
ham-se algumas e impor- mento na pesso~ humana,
tantes alterações, quer ao sendo o retomo do mesmo
nivel dos beneficios sociais uma mais- -valia social con-
directos (ex: bolsas de estu- siderável, tratando-se tam-
do), quer ao.nivel dos bene- bém de um direito. Ultima-
ficios sociais indirectos (Ex: mente, às discussões que se
alojamento, alimentação).
Tudo isto vem no seguimen- ~~~';
to de uma Política Educati- - ; ••.
va que se quer nova, tanto
na concepção como na
realização, que anteriores
Ministérios da Educação
não conseguiram fazer. To-
davia as aspirações de mu-
dança e de renovo, face a
tudo isto não se concretiza- -
ram da maneira mais espe-
rada com o presente Go-
vemo/ME.

Sendo para a ASE, toda
uma política integrada sa-
tisfazendo na plenitude as
necessidades dos estu-
dantes e cumprindo os pres-
supostos contidos no Dec.-
Lei 129/93, não foi nunca
.tido em conta, prevendo-se
assim a manutenção da sit-
uação precária em que nos

;

encontramos.

têm tido sobre este tema ro- na proposta de Lei-Quadro
dam significativamente à de Financiamento do Ensi-
volta de ássuntos como em- no Superior ( tomada públi- .
préstimos, critério n+ t, re- ca no passado mês de
gulamento de atribuição de Maio), onde para além de se
bolsas e nova fórmula para confundir Acção Social Es-
o cálculo do montante da colar com Financiamento,
bolsa. interpretavam-na como

Os empréstimos toma- . parte significativado mesmo.
ram uma dimensão polémi- A discussão em tomo
ca aquando da sua inclusão disto agravou-se quando se

pretendeu que os mesmos,
seriam considerados como
beneficio social, sendo as-
sim incluidos no actual sis-
tema de ASE. Tendo toma-
do este rumo o debate e a
reacção por parte dos es-

. tudantes cingiu-se a uma
total recusa desta propos-
ta, não contemplando assim
dentro de um sistema de
ASE correcto a figura dos
empréstimos. Contudo não
se negou a existência dos
mesmos paraa autonomiza-
ção do estudante, sal-
vaguardando-se sempre o
seu caracter pontual, inte-'
grando-se assim numa ver-
dadeiraPolítica de Juven-
tude, a qual não deve ser
con:fundidà com qualquer
acção com o mesmo teor
para o Ensino Superior.

~ Paulo Afonso

.•...-.
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política educativa

Umadas que.stões mais
, debatidas ultima-

mente, no que ao En-
sino Superior diz respeito, é a

~. r - . -t._ >:"

proposta de: alterações à Lei
de Bases do Sistema Educa-
iv~. Esta propostafoi já apro-

nda:~eni;ConB,elhd-de Minis-
•. ~{.'" '1",', ~. ':t ~73:."""< ~'(:~' ' J'

ri: ~.êm~u1Ut11deste .anoe" por
propôr alteraçç;es 'que visam
.~a Lei de Bases, teráneces-

, .
S::lt* e~te· de oserJambém

~i"~ Assêlribleia da
,\íti1ica.:Està aprovação

êQ•.nteceus~m qu~Iquer' de-
bate ou sequer consulta às
rJpiversidades a tal respeito,
tentfô sido ouvidas apenas as
Escolas Superiores de Edu-
cação (ESEs) e as suas reivin-
dicações ou aspirações.

Penso que importa
deixar bem claro que, ao con-
trário da mensagem que os
media têm insistentemente ten-

~ '.- -tado' trahsmitir; esta 'que.s~o
não pôs "estudantes contra
estudantes", em guerra de-
clarada, em luta por um mes-
mo :l2e~aço?e terra. Essa era,

f~'

diversão que fizesse com' <iue~'
nomeadamente, a discussão
acerca do financiamento do
'Ensino Superior e das propi-
nas - questão que, como é
sabido, e já foi demonstrado
em anos anteriores, une os es-
tudantes - deixassem de estar
em cima da mesa. É bom que
não nos esqueçamos disso. ,

Tentei, sinceramente,

D------------------
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" I have a dream "

Martin Luther King Jr. (1929-68)

UniãoEuropeia, utopia ou re-
alidade? A medida que os
anos passam apercebemo-

-nos cada vez mais da complexidade
de obstáculos com que se defronta a
U'E; orgulho de europeístas, cavalo
de batalha de nacionalistas. Será que
os países europeus, berço das duas
grandes guerras mundiais, todos eles
imperialistas por natureza, abdicaram
da sua cultura nacionalista cultivada
durante séculos de existência em vir-
tude de um ideal utópico ? Não me
parece mas o tempo o dirá.

NACIONALISMO - A
FÉNIX RENASCIDA DAS

CINZAS

Para onde caminha a Europa?

como forma de pressão politica, no
fundo quando os interesses de várias
nações se começarem a sobreporuns
aos os outros e a utilização do veto
de forma sistemática for uma cons-
tante, a tão desejada União Europeia
entrará num impasse mortal.

Movida fundamentalmente por
directrizes económicas ditadaspor um
núcleo duro no qual se incluem as su-
perpotências Alemanha, Grã-Bretan-
ha e França (não esquecendo a sem-
pre volátil Itália), tendo os germâni-

A grande questão é quando os cos a última palavra no que respeitainteresses de uma grande nação, ao rumo que o barco União Europeia
como a Inglaterra, forem postos em deve tomar, esta tem enveredado porcausa, como no caso das vacas entrar pelas sempre turbulentas águas
loucas, e esta começar a vetar indis- culturais e desportivas , áreas extre-criminadamente (como se assistiu

mamente propensas ao nacionalismo.
na aprovação de uma reacção da Procurando transportar os seus ide-U'E. à violação dos direitos humanos ais económicos para esses campos,em Timor) todas e quaisquer decisões
deliberadas em conselho de ministros o barco arrisca-se a um naufrágio

I
forçado em virtude de uma armada,---------------------

nacionalista.
Grandes impulsionadores do

sonho europeu foram a Alemanha e a
França, tentando esta última apagar
as memórias de invasões passadas
com uma visível aliança politico-
económica com o colosso germâni-
coo

Iniciahnenteprevistacomo uma
Federação Europeia, esta nunca o
chegou a ser devido à pressão que os
tories (conservadores) britânicos ex-
erceram sobre os restantes países. A
Grã-Bretanha apenas pretendia uma
união económica, nada para alémdis-
so, o espírito nacional elevava-se so-
bre o espírito europeu e assim nasceu
a Comunidade Económica Europeia
sucedendo à Comunidade do Ferro
e do Aço. A Union Jack era has-
teada mais alto que o azul dourado
europeu.

Curiosamente é a França (ex-
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cepção feita à Europa de Leste) o país
europeu que possui o segundo par-
tido nacionalista mais votado, tendo
atingido nas últimas eleições cerca de
13% dos votos dos eleitores france-
ses.

Notável para Jean Marie Le
Pen que vê assim crescer a onda na-
cionalista, que apesar dos assassina-
tos racistas perpetuados por membros
do seu partido e das suas po lémicas
declarações xenófobas, aumenta à
medida que o descon-
tentamento se instalano
eleitorado. Entre as
suas conquistas desta-
cam-se duas câmaras
municipais, uma delas
de uma importante ci-
dade francesa, imedi-
atamente relegadas a
uma governação fàscis-
ta como as recentes
obras ai projectadas o .
demonstram.

Mas este fenó-
meno é natural numa
Europa culturalmente
multi- facetada, cada
vez mais assiste-se a
uma crescente divisão
cultural dentro dos próprios países eu-
ropeus onde a Espanha é o seu ex-
emplo máximo. A Catalunha, região
autónoma, impõe a sua força ao go-
verno central tendo adquirido recen-
temente o direito de autonomia fiscal,
cada vez mais o partido catalão de

Jordi Pujol ganha força em relação à
dependência de Jose Maria Aznar em
aprovar as leis no parlamento, con-
cessões têm de ser feitas e o regio-
nalismo nunca esteve tão forte na pá-
tria de nuestros hermanos, corren-
do o castelhano como língua oficial
sérios riscos em regiões como o País
Basco e Catalunha.

Comum conflitoaberto ao nível
da opinião pública com os governos
dos seus países: em França, os bas-

cos, bretões e os nacionalistas da
Córsega; em Espanha, os bascos,
galegos, andaluzes e catalães; na Grã-
Bretanha, os católicos da Irlanda do
Norte para além do eterno nacional-
ismo escocês; na Bélgica onde flamen-
gos e valões se descriminam, é neste

"teatro de guerra" que a U.E. quer
instalar uma cultura europeísta ? Até
quando o poder económico resistirá
aos ataques dos grupos neo-nazis aos
turcos e inclusivamente aos portu-
gueses na Alemanha, onde os alemães
de leste são considerados como aus-
lander, quando os argelinos são ol-
hados com suspeita nas ruas e es-
tações de comboio e metro em
França, onde o desemprego faz
crescer os ideais ultra-nacionalistas

da Frente Nacion-
al Britânica e do
partido de Jean
Marie Le Pen que
dá origem ao re-
nascimento da luta
armada de grupos
terroristas com ide-
ais nacionalistas
como o LR.A., a
E.T.A. e a Frente
de Libertação da
Córsega, e por fim
a indismentivelper-
da de so berania
das nações euro-
peias emrelação ao
"estado absolutis-
ta" União Europeia

que começa a criar sérios inimigosnas
hostes políticas e populacionais. O
perigo de uma futura linha Maginot
adensa-se.

.€!S Corlos MoreiroI
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Morreu David Mourão-Ferreira
«Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que se veja à mesa o meu lugar vazio.
Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que não viva já ninguém meu conhecido (...)>>

in Ladainha dos Próximos Natais

Nasceu em da sua carreira como «...por vezes som- Ou com mágoa ... 1996.
Lisboa a 24 homem de letras. mos ou choramos ou com medo. E, para que as suas
de Feverei- Homem de letras E por vezes, por Ah! Se eu mor- palavras sejamjamais

ro de 1927 um dos porque a sua escrita vezes, ah! Por vezes resse agora esquecidas, aqui está
maiores escritores e possui uma originali- num segundo se E não estarei mor- a minha homenagem
críticos portugueses. dade de poeta e fie- enrolam tantos rendo!» àquele que foi não só

Licenciou-se em cionista. Demon- anos.» Foi co-director da um grande escritor
letras na Universi- strava uma forte A sua escrita deixa «Távola Redonda» português mas tam-

•dade de Lisboa. Foi ligação ao amor e à marcas supenor- (1950-1954); fez bém professor da
professor do ensino amizade, à saudade mente cultas e supera parte das revistas nossa faculdade.
técnico (1952- de outros tempos. todas as possíveis «Seara Nova» e
1956), do Liceu «Mães têm sempre tentações esteticistas «Graal». Foicolabo-
Normal Pedro a idade que em son- pela consciencializa- rador sistemático de «Adeus. Não penses
Nunes (1956-1957) ho os filhos decret- ção reflexiva do tem- revistas e dicionário que me ultrajar
e assistente da Fa- arr» po e dos costumes. da literatura. E lembro tudo o que era
culdade de Letras de Teorizador da lite- Nela está impressa Da sua obra dest-

simplesLisboa (1957-1963), ratura, exemplar no uma reunião de fac- acam-se livroscorno:
onde teve a seu car- exercício ensaístico, tores que indicam A secreta viagem antes do nada inevitável
go a disciplinaTeoria na sua obra, o rigor uma constante indis- (1950); O Irmão Mas que do nada ao
da Literatura. Em da ideias e da escrita sociabilidade de fun- (1965); Hospital das menos fique
1970 reingressou no e ainda e ainda um do e forma. Letras (1966); Os um monumento de pa-
quadro docente da constante sentido de «E se eu morresse Amantes (1968); lavras!»
Faculdade de Letras qualidade e vigilância agora (...) virias só Tópicos da Crítica e

ln Testamento, 1978como professor au- crítica eram exerci- mais logo já vestida da História Literária
xiliar. dos de uma forma de preto? A pé ou de (1969); Cancioneiro

N a geração de modelar, indepen- automóvel? de Natal (1971). PS Mariana
1950 a sua obra as- dente de qualquerjuí- Depressa ou len- Morreu em Lisboa Matos
sinalou-se pelo início rc, tamente? a 15 de Junho de 2° Ano L.L.M.

I
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Na
,1:''N., ·me,·'.-

numa praia sem ninguém?
-Está à espera dos pescadores?

~.•••~~. %l~*ll~~U.~~~Á~~:;" '~'
aquilo que me tiraram. ':'respondeu
secamente.

Rarniro, sem s.ap.f.:ro que dizer
afastou-se. . . "'._ .

••.••..··Vo~tQu<if-vila.À porta da-taberna
estaya-o seu amigô-Zé Badejo com
ou~.os-&o~eci.Qos. ",:" "....;'11"",.

;~E~óstà~~.cle ver a praia?
.~",.';;.Núl}ça:(lhh~lYiSt:(:r:ti9;~ '\ ,:da:

• -'.1 '."tt:',:' 1, '....."', ,l!!·~Q •.t~~.IÍ~h_1L~". '.
a quê

~.If"'''w.:...

~~'--
-~ _.a ~;~~, ..,
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Aos ditos estudantes de
Línguas Literaturas

r

Aureos os
tempos em
que os

estudantes de Let
se assumiam e
afirmavam como
tal!

Que ingénua
credibilidade levará
a pensar que todos
os alunos de Letras
apreciam
verdadeiramente a
leitura e são
dotados de uma
especial aptidão
para a escrita?

Não, não se tenha
tal ideia.

Ser aluno de
Letras poderá em
muitos casos
significar tudo o
que a imaginação
permitir, em
detrimento da
paixão inata, que
um número
bastante reduzido
de indivíduos ainda
mostra sentir, por

eu
de
textos que
tenho li

Revolta
seja talvez
que me I
a criticar a-
de iniciativ ,
opção pelo mal
fácil e pela lei do
menor esforço que
rema nos
corredores desta
Faculdade.

Foi simples o
apelo feito aos
colegas: textos para
o Jornal feito a
pensar neles, em

levar a mais
.erena alma a

rcD:tZ~pensarem todas
aquelas pessoas
que, já não estando
entre nós, tanta
saudade deixaram;
que são incapazes
de acordar para a
realidade que as
rodeia e que não
conseguem ver que
Letras, vive,
poderão ter amanhã
algum papel
importante neste
mundo em que

~. __vagueIam.
São pequenos

nadas que revelam
grandezas, por isso,
a todos vocês que
pnmam por ser
apenas mais um
número num
cartão, parabéns
pela vossa inércia.

numa SOCI
que se diz mo
com esperança e
força para mudar o
que se mostra
errado e para inovar
o que se vê
desactualizado ...

Sinto terror ao
pensar que aqueles
que diariamente
comigo se cruzam e
que VIvem numa
passividade capaz ~ Maria Luis

1....-------------
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Conside-\p um
. positivo o facto de
tudantes da FL.L.
em enveredado por
titude mera. nte
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Naquele
dia, até
fazia

sol, peguei em
mim e nas minhas
ideias pseudo-in-
telecto-anárquicas
(sim, porque a
tenra idade e ex-
periência letal não
me permitiam ain-
da a fundamen-
tação política e
cultural sufi-

. cientes para que
pudesse ingressar
no clube do anar-
quismo nem ar-
mar tenda na
comunidade dos
chamados in-
telectuais). E saí
à rua. Apanhei o
comboio das 12 e
tal e em menos de
meia-hora chega-
va ao meu desti-
no - nem sei se
era este o meu
destino, sei que
foi para ali que
me apeteceu ir.
Que me
desculpem os
seres celestiais.
Acho que na altu-
ra ia só para olhar
as montras - nem
sequer era fim do

mês.
Lembro-me de

ter dado algum
dinheiro para
uma qualquer in-
stituição de cari-
dade ou seria para
ajudar o centro de
apoio à mocidade
portuguesa? - Ad-
mito a minha in-
capacidade nata
para desprezar
aquelas criaturas
de persistência.
aberrante e inco-
modativa com um
«Não quero
nada» ou um
«vai à m.:. », tão
tipicamente por-
tuguês, desper-
diçando ver-
gonhosamente a
pequena mesada
que. recebia.

Mas, andava
eu aqui e ali pelo
Rossio, quando
passou por mim,
a velocidade de
equestre já
avançado na
idade, e : como
que um bovino ao
ver o pano escar-
late, um meu se-
melhante que
quase me fez cair.

S
J

rqUI eas
,

e IS oa
o transeunte se-. .guiu o seu camin-
ho. Parecia espe-
cialmente feliz
pois gracejava a-
dolescentemente,
revelando uma
extensa murada
amarelada e meio
encavalitada.

Não podendo
abstrair-me da
minha orla cultu-
ral, fui atrás dele
com a única in-
tenção de lhe rou-
bar um simples
«desculpe».

Como era hora
de almoço, acabei
por perdê-lo por
entre os esfomea-
dos dos créditos e
as bonequinhas
dos cabides. Ele

devia ser mais um
desses fatos
cinzentos, natu-
ralmente simpáti-
cos e altruistas
que adoram ad-
ministrar o que é,
nosso. Percebi ao
ver a multidão
louca que o rode-
ava e seguia, que
nem moscas, que
era de um políti-
co qúe se tratava.
Àquela hora
provavelmente
buscava apoio e
um possível con-
vite caridoso para
almoçar. Ele há
gente que adora
convidar os sen-
hores doutores
para uma patus-
cada, mas que na

hora H vota no
partido da
oposição - ainda
hoje me pergunto
qual será a hora
H. Então e as
outras nove letras
que a precedem
que horas serão?
Por vezes ponho-
me a pensar nas
coisas que se diz,
naquilo que eu
digo e acabo por
não entender
porque digo o que
digo ... A minha
mulher diz-me
que estou a ficar
senil e que como
não tenho que
fazer, perco tem-
po com estupi-
dezes destas - ela
sempre usa estu-m~----------------------
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pidezes porque
sabe que detesto
que o diga ... A
verdade é que não
fez mais do que a
Quarta Classe e
não sabe mais do
que uma florista
precisava de saber
para vender flores
- conheci-a nesse
dia em Lisboa
quando fui com-
prar orquídeas
para uma rapariga
que namoriscava
na altura. (Ficava
linda rodeada de
flores e cores
como se comple-
tassem formando
uma aguarela lin-
da). Isto foi há
mais de vinte
anos, no tempo da

Maria Ca-
chucha... Mas,
afinal, quem foi a
Maria Cachucha?

Obviamente de-
sisti de esperar
daquele sujeito
qualquer «des-
culpe» que fosse -
é atitude que não
se pode procurar
ver num político
porque os políticos
têm sempre razão,
e os jovens só têm
direito à palavra
(será?!) quando se
trata dos proble-
mas académicos.
N aquela altura os
problemas aca-
démicos também
existiam - os tem-
pos eram eferves-
centes e o ensino

era supenor ...
Naquele dia não

sei porque fui até
ao Rossio - talvez
só para comprar
orquídeas, talvez
apenas por capn-
cho dos altos, para
conhecer a minha
mulher. Ontem
voltei lá - pensei
que ía só para
comprar orquídeas
à minha mulher -
fazemos vinte
anos de casados ...

Eram cerca das
13 horas quando
cheguei ao Rossio.
Logo depois
comprava uns por-
ta-chaves baratu-
chos pelas crianças
esfomeadas e uma
revista que não li.

De súbito, como
que manada de bi-
sontes em tempo
de migração, pas-
sou por mim um
aglomerado cin-
zento de homens
e mulheres loucos
e esgazeados - lá
no meio sobres-
saia uma face ag-
onizante que sor-
ria. Deduzi que
aquele conjunto
indistinto móvel
não era senão um
político em cam-
panha, os seus
guarda-costas e
frentes, e os jor-
nalistas. Não tive
tempo de me des-
viar, acabei por
tombar. A idade
não me ajudou a
levantar. Uma vez
de pé, fui atrás
daqueles homens
para buscar o que
me era de direitó.
Desta vez não de-
sisti, já tinha idade
para ISSO.

Quando me
cheguei junto do
imberbe político,
ele olhou-me de
alto a baixo (aliás,
a sua estatura di-

ferente obrigou-
me a olhar de
baixo a alto) e
mandou que um
dos seus segui-
dores monolíticos
me dessem uns
trocos para uma
sopinha.

Nem tive tempo
de lhe explicar o
que queria porque
quando dei por
mim, a minha mão
fechada "e dura já
sentia aquela face
agonizante (que
agora não sorria)
daquele homem.

São 13 horas.
Hoje não 'posso ir
ao Rossio. Eu e
mais uns 150 (mas
estes têm a mão
leve ... ) vamos
agora almoçar ao
refeitório e eu não
comprei as orquí-
deas à minha mul-
her que esta noite
(e as próximas)
dormiu sozinha.

~ Cláudia
Almeida

-------------"---~I
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Um pouco vidrados, queriàóesc.
abaixo de um dem a paisagem por tnís,\.;'
semáforo ver-janelas parao vazio, sem

melho, ao fundo da rua, mágoas nem; saudades,
para além da janela do só resigrtaçã6, $Ó con-
meu quarto, acende-se a cretismo. LeV~nt~-~me~

t, "

chama que há-de con- empurrando a t mesa e'
't

sumir os oníricos palá- derrubando a cadeira,
cios da noite. Talvez seja empino o indicador e
tempo de dormir. Aman- declaro em alta voz: -
~ã;>pgrest~:pºtJ:l, estará Até aos vinte e sete anos
quasi chegâl:~âra'~;;'" :: ninguém te, ire~
o momento dõ aõordat- de "'" est 'se '
Nessa altura estas féri-,~'~stâtftdiz!~ ::.•
as já serão passado.qá, ~ Volto" sent·...:.a",<~r.;,:" ;h>.~~,.,

ff!~4$i€i aU~1!~~~t~~': " ouc~,'lt~f-""i2~,~0!,~lP~, ~ ~ '.. "v~~ga.nhd..d?QllL, ,~
- ter horária li ~-'~.,"'> s 'qa"'~s' .~àção~'fuIeu PMa:\ tartQu;e-$elc

r voltas a da ii~ridaâéy~ eu d~f:Víd'ãsdos'transe-
mpo, sem o o bar á 1\a&l<:o.:':' ·:unte'S~.E>ido-m ','

, 11 ~ ~~" 't • ~ ;<j

,endo mar nCI sum d e , do o mais, c<).1!l'os parte, ~ erm' "
~,emyreacordari4~~ui'-' ,?~:Stnhi~o~i,Jão~ illêx ;;~:p'tóprio,s matra~iUI~ ~n ~:Utra ~
to depois de já ter'~!i:, "istente quanto eu. ~.,' ":k~}}l..;::eR9uSO,.,,põftla voa, sobe ate uma estre-
hado o suficiente, fàzen- oI'ª~Agora-' tudo.õuvir os suspiros dos la, avança centenas de
deestasemanadas'matt- ISSO morreu'. Não. fantasmas. anos no tempo, olha a
líãs noites, na outra das voltará-Nunca.mais-E . Como um sopro do' parcela de si que ficou
noites tardes e em uma -nada, absolutamente sedcvir, peipassa-meofrio = emt,erré!~.hátant,os séc-
outra ainda dasnôites .'nád~'restarádesses'lon- . da madrugada. Subo os"";~ulos, tristonha, sorum-
nóvamente noites. gos maracilhôsos diaS. degraus da entrada 'dois bática,comoseasuain-
Amanhã não vagabun- Nem am~mória. Porqúe~ , a dois, c~o o gr~de' signi~cância~e pudesse
dearei todo o dia por ela é um nllto.E a nossa salão de baile do edifi- levar 'a sério:'"ridículo.
Lisboa na companhia do' vi~a um ininterrupto CiO,j~fto~'If~s~uerd~~e~~'~o!~~~~aser ,a~ena,;,sum,
meu amigo Raskolnikov, fluir. Morremos a cada ocupo ~ptuneIra me~J:l,.",re~~o~me. «Salão de
não entrarei ao acaso em momento que passa, desocupada. Que coisa" j;:raile»?'Levanto-me no-
nenhúm comboio subur- como um sonho. 1&0 estranha ... segundo a . amente, existem outro'
bano de que não se,~o Hoje mesmo,em ál-minhaló~ca~tudo neste olhos nêsta faculdaq~"
destino, nem assistirei gwnas hOI:as"esfarei de ,,,,lbgar deveria ser luto e corro 'ao AnfueatfQ,
ao desligar da ilumi- volta aQs~()rrêdór~s dã~Ylamento. Contudo, o que I, hár '.,\oniem,
nação pública pombali- faculdade, e ~ão será ais yejo são ex- paro: iado, há almas
na esperando por uni có~o em certo dia de.' . sões apàgadas, olhos, ..que áãnçam, e -.Cé~9'!'l~1----------IIIIiI-.------~ -_

não para todos, só para loucos ...

neura



não para todos, só para loucos...

iguais, em cada um fi-
,cará guardado algo que
valeria a pena recordar, ,
os meus dias não pas-

i:sarão em vão, cada um
t ~ ;x s,

deles será ~vo e-vi-s
brante renascer. ~ooos,- -'eles, até que tenha caí-
do a última folha seca,
hão-de constituir para
mim, até que também eu
seque e parta, de algum
modo, uma era mítica d '
minha grande -viagJm,
sempre presente, ainda
que ida e esquecida.

E amanhã - hoje aindl~~~... ,~ :;."

, caminhare] n<tVa,,:'~oouí{i·cados nas mais-
-::i~lI ~

mente, solitário, p" \ s. variadas insÍgnificâncias
corredores dáfaculd:!e, .~,i,quenos r~~iam, sinais

~ . I',
T'" !

., ",'",I;

caído de sono, por fora, vivos, para quem os sou-
mas vivo e erguido, por ber ler, de que há um
dentro. Porque saberei paraíso terreno; entre
espreitar pelas janelas, e .uma sala,ç outro anfite-
sentir a luz que entra, anp, estareide nnvo pas-
poderei n4dar em lagos' seando Pelá·~fàiâ. '

~,~ ;( . ."'"

qu~ fiCaItlJ,ara além de- .' -, Se não guardo ~~au.:
las e, 'em tal lugar, nem 'dade, se não lamento?~~ . .
me faltará-a companhia ". Ror y.ry.: vez, sinto que
de raparigas bonitas não, qüe aceno discre=
(que dançam?). Entre tamente um adeus e que
uma aula e outra sala, sorrio à medida que o
com um pouco de son- com1>oiO-~arrancae gan-
ho e um pouco de at- ha v ocidade ...
ençãó, aos discretos
apelos que emergem do
nosso próprio interior,

. - .~ A:\Luís Pedra
l~ ,

FeI11WlQfs\Greenaway's
~ ~ Prospero

-----------1
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tver o-
TVER

Pois é, estou de volta. Para angústia, tédio,
revolta e indiferença de muitos, e para alegria,
entusiasmo, espanto e choque de poucos, volt-
ei. E como não podia deixar de ser, volto a falar
de televisão. Mais concretamente do panorama
musical televisivo português que, apesar dos
novos aromas propostos pelo Spr
muito fraquinho. Dos exec
tugal, Big Show SI
vale a pena fal
tinuam o To
referir qu
dade da
Rollin

eapre
itiveRe
to, não pe
tunidade de o
22/11, aqui na
dade). Apesar de t
lançado o fantástico cd-
single Hipócrita, foi
Seven fingered friend
que os tomou mais pop-
ulares (chega a passar na
Rádio Cidade!), razão

e-temoso
J",-" ~-i>:' '~:.,.'

~ ep Of-:rhe Popsque,
, apres·entadO p~lo expe-
riente radialista da FM

p ..
dos TIT e égu'ftiiB,
facto da versão musical
utilizada ser ligeiramente
diferente do original. Por

pudemos a
conversaba
nente sobre os .

-
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rádio & cinema'

mil exemplares ou dizem-
nos que os Metàllica já
venderam cerca de 60 mil-
hões de cópias de todos
os seus álbuns. Em geral
não éum programa que
nos atraía por aí além, mas
sempre tem o selo BBC.
A ver, mas com algumas
reservas ...+Tor OfThe
Pops (TVI, Sábados,

. )

izar gostaria de
àRTP que
.espectácu-

e trans-
a trans-

.Mu-

ssim que
as é aocin-

orexemplo o
potting), aotea-

um museu ou a um
~;concerto (há inúmeros em
Novembro) mas por favor
não se atrofiem emcasa.
Ah, não se esqueçam de
levar o Fazedores para
onde forem! Bons es-
pectáculos. ~ F.P.

Já este ano lectivo distribuimos um colectânea dos
melhores da Sub-Cave para que os recém-chegados (vulgo
caloiros) podessem tomar conhecimento da publicação. O
último número, primeiro deste ano, saiu com novo visual,
um nome mais curto (de Sub-cave de Letras para Sub-
Cave) e com novos colaboradores, ainda uma das grandes
faltas desta revista. Contámos com a colaborações precio-
sas do João Marcelo, Paulo Anarca e David Pires. O preço
fixou-se em 60$ (50$ para os sócios) coincidente com uma
significativa melhoria gráfica. A Sub-Cave ainda é muito
jovem. Cometemos erros, falhamos, não conseguimos a
periodicidade que desejaríamos. Estamos a mudar todos
os dias. Queremos melhorar, ganhar colaboradores e lei-
tores. Desde o princípio temo-nos porém deparado com
unia barreira difícil de ultrapassar, barreira que aliás trava
também o Fazedores: falta quem escreva, quem interven-
ha, quem nos diga que quer participar. Na área do Jazz
ainda não encontrámos ninguém que se disponibilizasse
para escrever. O mesmo se passa com a música clássica, a
chamada world-music, especialistas em techno, etc. Tivé-
mos que recorrer a alunos de outras faculdades para
apareceram novos nomes a escrever.

Ao contrário das restantes publicações da
A.E.F.L.U.L., a Sub-Cave é um projecto muito

recente com um objectivo bem definido: dar destaque às
actividades culturais e recreativas (música, teatroe cine-
ma). O início das actividades remonta a Janeiro de 96
quando, um grupo de pessoas (oFilipe, oZéMariae o
João Callixto) com ideais semelhantes, resolveu aven-
turar-se neste estranho mundo da imprensa escrita. O
número de estreia saíu a 15 de Fevereiro deste ano e,
distribuído gratuitamente, esgotou em poucas horas. Em
Março saíram duas Sub-Cave's com 16páginas cada, ao
preço de uma moeda (à escolha do consumidor): Nos
números de Abril e Maio o n" de páginas sobe para 36 e
40 respectivamente. Por essa altura publicámos extrac-
tos da Photo-Biografia de Mário Viegas que obteve uma
resposta agradável por parte dos leitores. Por essa altura
alterámos o visual, que, mesmo agora, sofre constantes
melhoramentos eadaptações. O nOSda Sub-Cave vendeu
como nenhum outro tinha vendido. Os primeiros ses-
senta exemplares desapareceram num dia etivémos di-
ficuldades em satisfazer as necessidades dos que nos
pediam (e continuam a pedir) mais,

Fica pois a mensagem: colaboradores precisa-se!

A secçõo de Audto-tisuats

,.RADIO E CINEMA. programa terá o seu nome escolhido pelo utilizador.

Enfim, tentativas de mexer um pouco com a es-
tática Faculdade de Letras.NovOano, vida nova. Foi este o lema que a secção de

audio-visuais da A.E. tentou incutir nos novos uti-
lizadores da cabine de rádio do Bar Novo. Um regula-
mento mais exigente para minimizar falhas técnicas e
destruições, um cartão para cada utilizador e instruções
para que sejam utilizados imaginação e empenhamento
em cada hora. Reduzimos para uma só hora cada progra-

ma, nova mesa de mistura para melhor qualidade e novo Contamos como em tudo na A.E. com as vossas
microfone para fazer os "radialistas" apresentarem as sugestões e a vossa participação. Larguem timidez e inér-
músicas da sua escolha, evitando subidas e descidas de .

cia e apresentem-nos ideias, proponham-nos concertos,
escadas «Quem é que estava a tocar?» e semelhanças.

entreguem-nos filmes, etc.
Afixaremos os nomes de programas e os respectivos
horários no Bar Novo para evitar anonimidades. Cada

Arrancaremos igualmente com o cinema. Temos o
prazer de anunciar que vão passar, uma vez por semana,
filmes na televisão do Bar Novo da mais alta qualidade:
Tarantino, Jacque Tatti, Hitchcock, Godard, Chaplin entre
muitos outros, em horário que anunciaremos ao princípio
de cada mês.

A secção de Audio- VISuais



timor

A FACETAS CULTURAIS DE
TIMOR LESTE.

~ RECURSOS PARA AULAS DE

PORTUGUÊS

El...EVENTUALMENTE, DE OUTRAS

LÍNGUAS:

Livros talvez mais facil-
mente encontráveis:

o POESIA.

RAKMABEAN, Kay Shaly, Ver-
sos do Oprimido. Braga, Real Asso-
ciação de Braga, 1995. ( Além dos
versos do autor leste-timorense, inclui
um poema de Xanana Gusmão com
versão em inglês por Susan Castillo).

SYLVAN, Fernando. A Voz
Fagueira de Oan Tímor. Lisboa, Co-
libri, 1993. (Recolha/Reedição de poe-
sia do escritor leste-timorense organi-
zada por Artur Marcos & Jorge Mar-
rão, prefaciada por Maria de Santa
Cruz e a revisão final da obra realiza-
da pelo próprio autor dos poemas. Re-
une trabalhos de 1965 para cá.)

MARCOS, Artur. Timor Timor-
ense - Com suas Línguas, Literatu-
ras, Lusofonia ... Lisboa, Colibri, 1995.
(Livro que refere tópicos relativos a
Linguística, Literatura, Geografia,
História, Educação, Teatro, Resistên-
cia Cultural... Uma parte do livro é for-
mada por textos de autores leste-timo-
renses, em prosa e em verso. Apre-
senta textos com versões em várias lín-
guas de Timor e em inglês.)

ANDRESEN, Sophia de Mello

Breyner, Primeiro Livro de Poesia /
Poemas em língua portuguesa para
a infância e a adolescência. Lisboa,
Caminho, 1991. (Apresenta poemas de
diversas origens, alguns são de origem
timor.)

o PROSA.

SYLVAN, Fernando. Cantolenda
Maubere / Hananuknanoik Mau-
bere / The Legends of the Mauberes.
Lisboa, Fundação AustronésiaBorja da
Costa, 1988. (Lendas de Timor conta-
das por F.S., cada história tem versões
em três idiomas: Versões em tétum por
Luís da Costa, versões em inglês pelo
D.P.F.A.B.C.)

MARCOS, Artur. (A obra Timor
Timorense também tem peças em pró-
sa.) .

P ENDEREÇOS & CON-
TACTOS

(...)
~ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES

NÃO-TIMORENSES

. (...)
BlliLIOTECA POR TIMORRe-

sponsável: Dr," Graça Afonso
WGabinete da Biblioteca
(01)605702
Recepção (01) 397 71 28/3977141
FAX (01) 39771 28
[8J Rua de S.Bento, 182 - 1200
LISBOA

:Obs.: tenta ser uma biblioteca es-
pecializada, um local de comunicação
e sede de iniciativas; para além dos
funcionários (esta biblioteca faz parte
da rede de bibliotecas municipais da
Câmara Municipal de Lisboa), encon-
tram-se lá militantes e quadros timor-
enses.

(...)
Informação sobre Timor

Leste na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa
(FLUL) encontra-se disponív-
el: (1)na Biblioteca Central, (2)
na Livraria AE, (3) na Colibri,
(4) na loja de fotocópias
Castanha (nesta loja, situada
na cave junto às oficinas, ex-
iste uma "Pasta de Timor"
com materiais para fotocopi-
ar). »

RS Tb.

M'

----------~----~I
p.



"'

inoportuna

. ···.=:4 .....'

SER INOPORTUNO
O .p .~

AINOPORTU-
. NA, Tuna

Académica da
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa,
nasceu oficialmente no dia
21 de Novembro, do ano do
Senhor de 1995.

Esta Tuna surgju após '.
a cisão da tuna mista, à qual
pertenciam os membros fim-
dadores das actuais tunas ex-
istentes nesta faculdade: a
Tuna Feminina, T-ÚNICA,
e a Tuna Masculina, INO-
PORTUNA. Foi uma sepa- ,
ração feita em comum acordo, re-
sultando a partir desse momento uni sentimento de coop-
eração e amizade que, de certa forma, se tornou mais
benéfica para ambas as partes. _

. A INOPORTUNA seguiu o seu caminho e
começou a trabalhar no seu projecto de fazer renascer
(ou mesmo nascer) e fomentar o Espírito Académico que .
nunca conseguiu encontrar nesta faculdade. Éuma tarefa
árdua e frustrante, especialmente quando nos chamam de
"Batmans" ou "Vampiros" quando estamos trajados. Mas
o mais importante é não perder a esperança e continuar a
tentar.

Quando iniciámos os trabalhos éramos quatro ou
cinco, apenas os elementos saídos da anterior tuna mista
e fundadores da Tuna Masculina. Rapidamente começá-
mos a fazer produção musical. Ao fim de uma ou duas
semanas já tínhamos bastantes canções originais e músi-
cas para dar e vender! O mais dificil foi angariar pessoas
para as tocarem.

Foi então que abrimos inscrições para a Tuna, só
que, como é de se esperar, numa faculdade onde 80% da
população estudantil é feminina, 10% são paneleiros (se-
gundo se diz pelos corredores) e somente 10% é mascu-
lina, torna-se, como se deve calcular, muito dificil ter um
grande universo de selecção. No entanto, depois de
grandes esforços fisicos (surdez) e psicológicos (loucu-

ra), conseguimos seleccionarum
número razoável de espécimes

machos dispostos a seguir em
frente com este projecto que nin-
guém sabia no que é que ia dar
(pode dizer-se que estávamos à

mercê dos deuses), .
Não foi preciso esperar mui-

to para sermos bombardeados com
_ os primeiros convites para actu-

~ /-~ ações. Com mais ou com menos
:z~<-.. ' -.".. ~. . _iIO :L:.:f~ elementos, tentámos sempre re-

~~ •.~ ..••~----=.. " ....:.\j:~i?I.=:.1.,:& .~~- sponder a todos os pedidos, con-
~~ victos de que estávamos ali não

,,-y ~, • - --~ só a apresentar as nossas quali-
. --_...... dades (e defeitos), mas também, e

principalmente, a representar a nos-
saFaculdade.

Podemos dizer que andámos pelos quatro cantos
do mundo ... de Bragança até à Ponta de Sagres! Na real-

- idade já passámos por várias cidades de Portugal, onde
esperamos um dia voltar (se nos quiserem lá outra vez).
Bragança, Mangualde, Caldas da Raínha, Santarém,
Coruche, Alcochete, são sítios onde já deixámos as nos-
sas impressões digitais (uns mais que outros ...), mas Lis-
boa é a cidade onde já actuámos maior número de vezes.

Continuamos à espera de convites para actuações
em sítios mais exóticos, mas enquanto eles não surgem
ficamos mesmo por aqui.

Este mês completamos o nosso primeiro ano de
existência, e para éomemorar o acontecimento organiza-
mos no dia 21 (data do nosso aniversário) um encontro
de tunas académicas (ainda a divulgar): Esperamos que
apareçam, nem que seja só para dar uma olhadela e ir
embora, mas se gostarem fiquem mais um bocado porque
é capaz de ser giro.

P.S. - Se quiseres entrar para a INOPORTUNA
basta teres um órgão sexual masculino, tocar ou cantar e,
como é de calcular, Espírito Académico (fala com o Nuno
Mota ou com o Bruno Neves).

. INOPORTUNA

1-' ----------------------
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mente sã, corpo são

" .

- ''. A Secção DeSportiva da À.E
- ~ •.. t'<. •

,
:arrancaram de mim,
~'! .

~u se me roubaram de ti.

,e,agora querer I ~

" !
arrancá-la de mim .. '- ,

, 'I

Que monstro é este I

que sem razão, ny~ífim
tira d~;lJoc~ da criá I .

<.<;t ~ ~

o que ~es lhe deu a comer?
, :l';:" -

A razão-não ta nego
.,).,'._~, ,~A" ,.. ",Ij..'

J; , ..~"
más não me ''Sufoques com,

~. ~ - .
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. ~ ,·Revista Opio N° 4
Sai em Janeiro.

Se /estiveres
interessado

contacta aA.E.

na sala- de expósições da faculdade de letras de lisboá,
.De dia 18 d~ lTovembl'Oa dia 10 de Dezembro '


