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Editorial
I

De como é possível vencer o sistema
Quando este jornal sair já se saberá o resultado das eleições para os orgãos da

Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa. Durante a campanha
eleitoral, este jornal foi acusado de ter aproveitado esse mesmo período para lançar o
n012 de o Os Fazedores de Letras como campanha de "charme" eleitoral. A qualidade
do último número assim pressupunha. Os Fazedores de Letras é um orgão
idealisticamente independente da Direcção da Associação de Estudantes, seja esta ou
qualquer outra lista que seja eleita. Este pressuposto já devia estar interiorizado pe-
los alunos de Letras, já que este jornal vive dos textos dos alunos desta casa e não
dos textos de alguma entidade superior.

Assim abriu o edito-
. rial de Os Faze-

dores de Letras
n013 e assim se abriram
nove meses de polémicas.

•••.••_~_Declaração dejndependên-
por patte de

tatutos de Os Fazedores de
Letras, que estão neste
momento em fase final de
aprovação. Fica garantida a
autonomia do jornal. Fica
garantido o princípio de
ue ence a todos os es-

s desta faculdade.
rantido que, por um
ma boa equipa não

será eada cada vez que
houver mudanças na Direc-

Associação de Es-
s (DAE) e que, por

outro, uma má direcção não
permanecerá it frente do
jornal co a a vontãde dos
aluno

camente independentes.
Para além disto, foi cri-

ado um sistema inovador
no panorama do jornalismo
estudantil. Temos hoje o
,picoj.QJllaLaçadémlco
uia aut mia e

lé
estamos todos nós, estu-
dantes de Letras, de para-

pelo Conselho Fiscal da
»A.E., com a obrigação de

que viu um texto seu publi-
cado sem indicação de au-
toria, a António Conde, que
viu fotografias suas
publicadas sem indicação
de autoria, a David Crespo
e Zé Maria, que viram tex-
tos seus publicados contra
a sua vontade, aos patroci-
nadores desrespeitados e a
todos aqueles que sofreram
injustiças sem o nosso co-
.nhecimento.

Queremos também
apresentar os nossos agra-
decimentos a todos os que
apoiaram esta cruzada, tan-
to aos de dentro como aos
de fora desta faculdade,
ta que deram a cara

que ainda agora
em fazer, em es-

às equipas da
e da Ópio e aos
legas da Faculda-
cologia.
cer o passado, es-

crever nesta página um edi-
torial ariódinej-seria bem

a esta nova di-

ficarmos sem saber se pode
ou não haver censura ao
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II

De como se vai tentar fazer
um grande jornal

Financeiramente. Procuramos redu-
zir e minimizar os encargos da associa-
ção, fazendo o jornal depender de pa-
trocínios. O aumento da tiragem do jor-
nal, que já foi duplicada neste número,
é a prioridade dos primeiros investimen-
tos. Não se embarca num projecto
dispendioso de que apenas se fazem mil
testemunhos para uma faculdade de cin-
co mil testemunhas.

Graficamente. Apostamos em três
princípios: num profissionalismo rigo-
roso, num experirnentalismo artístico e
no bom gosto. O preto e branco não é
uma limitação: será sempre uma opção
estética.

Estruturalmente. Queremos empres-
tar alg\Lma~ordema um conjunto de tex-
tos, mas não limitar e esmiuçar. Assim,
o jornal será constituído por três gran-
des secções: niversidade será o espa-
ço ocupado pelos assuntos ligados à
faculdade, à política educativa e à vida,
académica em geral; Megafone,
incídirã e..$seneialmente sobre cultura e
sociedade; e uma terceira secção será
lugar de criação artística e sobretudo li-
terária.

Rédaetorialme te. Ojornal não tem
redacção. Ou p:telhor: tem uma redac-
ção do tap,lanho d~Jaculdade. Qu;e
mos fazer-um jornal aberto a: fócIos
alunos. E dizer isto não é só dizer a fra .•
se bonita: é colar cartazes regularmen-
te pedindo textos e infor do dos'PJa-
zos em que devem ser en egues, é não
perder o contacto com ~uem escreve ..,
é criar condições pãra que nenhum alu$%j
no abandone a faculdade sem ter pafti- '
cipado, de alguma maneira,.no Jornal. .0%

Não teremos garantida uma conti-
nuidade enquanto não fizermos deste
jornal um projecto de toda a faculdade.
enquanto houver um colega que o '00
sinta c0ll,0 seu.J:ião tereeao .nada iL
inovadot},enquantç>,f-ãoh ver uma df.,
nâmica de equipaalarg a e em perma-
nente renovação. Que emos coutinu-
ar, queremos renova . Leiam, criti-
quem, escrevam, queremos que váÍba
a pena.
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ble,matica
daManif
deDe-zem-
bro

exão e Problemática da Manif de
mbro

,~'", ~:b
~' ~~ "Violência marca protesto", ou "Polícias feridos,

estudantes divididos!"

Infelizmente, foram estes os títulos que a comu-

nicaça ocial utilizou para caracterizar a manifesta-

ção do dia e Dezembro de 1997,

No entanto, . orta referir como tudo isto acon-

teceu e a tão pouco temp ara o pagamento das propi-

nas.

A manifestação inicia-se com oncentração de

estudantes junto. à Alameda da Cidade . ersitária.

Infelizmente éramos poucos, mas, à medida que mi-

nhávamos para a Assembleia da República, a Manifes-

tação foi engrossando. Ao longo da caminhada fize-

mos algumas paragens simbólicas, nomeadamente em

frente ao Ministério da Educação e à residência oficial

do Primeiro Ministro. Depois, seguimos para a escada-

ria da Assembleia da República e nesta altura já está-

vamos a mais de metada da duração da Manif, sem cor

nem brilho e com pouco mais de mil estudantes, quan-

do só a Universidade de Lisboa tem quase trinta mil.

Eu questionava como e porquê em Lisboa as Manif eram

sempre assim. Entretanto, um carro de

uma das Associações de Estudantes pre-

sentes punha no ar, em alto som, um locu-

tor de uma rádio que descrevia uma Manif

com poucos slogans e que já estava cal-

ma, pronta a terminar. No entanto, dez mi-

nutos depois, há uma ocupação simbólica

dos jardins laterais da Assembleia, que foi

reprimida de imediato de uma forma bru-

tal por parte da polícia. Mas, enquanto eles

nos agrediam, fazia-se outra ocupação

simbólica das escadarias da Assembleia

derrubando as barreiras, já que os políci-

as estavam entretidos a agredir os estu-

dantes que estavam sentados no jardim la-
teral.

Evidentemente que a ocupação da

escadaria foi também de imediato repri-

mida com bastões e por uma grade que

era, entretanto, arremessada por um polí-

cia sobre os estudantes. Nessa altura, os

estudantes tentavam formar um cordão humano para

evitar confrontos com a polícia. Entretanto, já não ha-

via controlo da situação, situação essa agravada ainda

mais por um grupo mais radical e agressivo, tomando

os confrontos com a polícia cada vez mais violentos,

sendo assim praticamente até ao final da Manif.

Apesar do que aconteceu, devemos assumir toda

esta situação, ao contrário dos pseudo-representantes

dos estudantes, que no momento de maior tensão da-

vam por terminada a Manif, ordenando os estudantes

para que descessem a escadaria e se deslocassem para

as respectivas Faculdades.

O problema de toda esta situação não foi a mani-

festação em si, mas sim não existirem líderes estudan-

tis que nos representem e que consigam organizar ma-

nifestações com milhares de estudantes, de uma forma

coordenada.

Onde estava o Presidente da Académica de Lis-

boa, Rui Morais? A única vez que o vi, foi do lado de

lá da barricada, a dar entrevistas à Comunicação Soci-

al. Nunca vi este colega a coordenar uma Manif de uma

forma eficaz como, por exemplo, a do Presidente da

Académica de Coimbra.

Em Lisboa, cada um dos representantes das res-

ectivas A.E.s age de uma forma descoordenada, pre- .

ten do apenas protagonismos. Assim sendo, quando

as coisas ITem mal ninguém tem controlo sobre a si-

tuação, e os iri entes, como solução e com falta de

coragem, desrespons .. zam-se deste tipo de situações.

Será que nos temos nvergonhar do que acon-

teceu? Vejamos:

Como é sabido por todos os estu tes do Ensi-

no Superior, este Ministro da Educação tem i osto as

suas leis sem o mínimo diálogo com os estudantes, de-

monstrando uma arrogância e prepotência inaceitáveis,

não admitindo que assuntos como a Lei n0113/97, que

define as Bases do Financiamento ao Ensino Superior

Público, fossem discutidos com os alunos, já, que s~-

gundo o Ministro, são assuntos da exclusiva responsa-

bilidade do governo.

Grande diálogo!! Grande Paixão! !

Assim sendo, os estudantes, ao longo de 1997,
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contra esta Lei. Há dois artigos aberran-
tes, que eu destaco: artigo 4°, ponto 1,
alínea d - "Estudante Elegível"; ponto 2
do mesmo arti o - Conceito de Estudante

, Economicamente Carenciado; e o artigo
14°- Propinas. São, sem dúvidas, estes os
artigos mais caricatos e injustos. Come-
çando pelo "estudante elegível", este con-
ceito é absurdo .á ue só oderia ser os-

to em prática depois de vários critérios cumpridos,
como:

- O aluno ter direito a todas as condições ne-
cessárias em termos de material didáctico, salas, etc.

- Avalia ão do curso a fim de detectar ossí-
veis falhas.

- Avaliação dos docentes - esta questão é im-
portante, pois é sabido que no nosso país se pensa
que ser um bom científico implica ser igualmente
um bom professor, ou seja, acabamos por ter mui-
tos doutores e engenheiros a dar aulas no Ensino
Superior, e muito poucos professores com a respec-
tiva formação pedagógica. Assim sendo, vamos ten-
do um elevado n° de "chumbos" dos alunos, muitas
das vezes devido à incapacidade ~e alguns docen-
tes darem aulas.

Em relação à maior injustiça desta lei, que é o
artigo 14° - Propinas: é que este é duplamente in-
justo, ou seja, uma família com rendimento mensal
de 80 a 130 contos paga o mesmo que uma família
com rendimentos mensais superiores a, por exem-
plo, 500 contos. A 2a injustiça é que, como não hou-
ve uma reforma no sistema fiscal, prometida pelo
Primeiro Ministro, e como existe o tal conceito de
estudante carenciado, as farm1iasque no tempo do
Prof. Cavaco Silva ganhavam um imenso ordena-
do, mas, no entanto, apresentavam uma miserável
remuneração, vão continuar a fazer o mesmo, sen-
do naturalmente o estudante considerado economi-
camente carenciado. Resumindo:

Antigamente - quem não podia pagar, não pa-
gava, inclusive os bolseiros; quem podia pagar, pa-
gava; quem podia pagar, mas fugia ao fisco, não
pagava. Era injusto, claro!

Presentemente - quem não pode pagar, paga;
quem pode pagar, paga; quem pode pagar, mas con-
segue fugir ao fisco, o Estado financia. E esta, hein?!

Toma-se assim evidente que este governo vai
dificultar ainda mais a vida das famílias com menos
recursos financeiros, agonizando, destruindo, o di-

de propina) a frequentarem o Ensino reito à igualdade de oportunidades de acesso, fre-
Superior, das duas uma, ou deixam de estu- quência e sucesso escolar. Porque, se o equivalente
dar para trabalhar, ou estudam e trabalham. Seja ao ordenado mínimo, para alguns, são trocos, para
qual for a solução, estes alunos saem sempre em des- outros, são só; simplesmente, o único dinheiro
vantagem em relação àqueles que se podem dedicar a tempo de que dispõempor exemplopara a alimen-
inteiro ao curso. tação da família No caso de as famí-

lias carenciadas terem dois fi-O último governante que fez uma política referente ao Ensino Supe-
rior de uma forma elitista e só para farm1iasricas foi .. , Salazar!

Será que depois destes factos, devemos ser passi-

lhos(113.400$00depro-
pina) ou três

(170.100$00
vos e ordeiros, ou melhor, cordeiros?!

Será que devemos respeitar quem viola o nosso direito à edu-
cação?!

A resposta é só uma, cabe à tua consciência decidir - sim ...
ou não!

Jorge de Jesus



Bolsas deBo
Estudo:~

Es A história
ue o Ministro daA Educação não

• contou ...rla

"'"nao

Todos os estudantes
bolseirostêm vindo a seguir
desde há bastante tempo-as
promessas-do Ministério da
Educação sobre a melhoria
de Acção Social Escolar:
Para a maior part destes
alunos esta é uma questão
muito concreta, com refle-
xos reais e imediatos no seu
dia-a-dia, e portanto a ex-
pectativa era grande quando
foi anunciado o novo Reg
lamento de Atribui - de
Bolsas. O cheiro esturro
começou a n -se pouco
depois, . a que de início
só po alguns: os que esta-
v na situação errada na
altura errada.

O problema começou
logo no início do ano lecti-
vo, quando os SASUL anun-
ciaram que, apesar de 0&

processos de candidatura
para o presente ano terem
sido entregues cinco meses
antes, não seria possível ~n-
da calcular o valor das bol-
sas de estudo por não ter sa-
ído a legislação. •• ••_ _

'!li .,. .,

~ ..•• lO~.
\•..

-
-

Os serviços sociais procede-
riam à entrega de adianta-
mentos com o valor da bol-
sa mensal de 96/97, nos ca-
sos que não levantassem dú-
vidas. Ficavam de fora os
alunos que tivessem chum-
bado e os que não haviam re-
cebido bolsa no último ano
(por terem reprovado em 95/
96 ou por serem caloiros).
Para muitos destes a situa-
ção em breve começou a fi-
car difícil, senão desespera-
da. Não quero parecer
rniserabilista, mas a verda-
de é que há estudantes q
dependem de facto da lsa
de estudo para co prar li-
vros e fotocópi , e para co-
mer e vivem Lisboa.

inalmenfe, a 12 de
N embro (escandalosa-
meA(e tardel), chegou aos
SASUL o Despacho n°. '

10324- D/97, 23 série, pu-
b~cado no Diário da Repú-
lica, U'série, de 31 de Ou-

tubro ôe 1997, promulgado
pelo Ministério da Educa-
ção, regulando a,atribuição
de bolsas para o ensino su-
perior público. Com este re-
gulamento vinha uma sur-
presa desagradável: a
famigerada alínea e) do pon-
to 1 do Art° 7°, que estabe-
lece' a obrigatoridade de o
aluno que "esteve matricu-
lado no ensino superior
em ano lectivo ante que-
lepar equer a bolsa" po-
der concluir o curso em n+Z
anos (n é a duração normal do
curso), sendo que em ne

..



nhuma das reprovações pode
ter feito menos de 40 %
cadeiras' do ano médjo,,;
%~ ...w:
nãoestiver dentro das

#} .... '"

,o/{Õé~~~finidas pelo
J'&' 41"""·'·
llJ.J!IÚ9 perde direito a

;";,~

estudo, residência uni
ria ouqualquer outr poio da
Acção Social scolar <para

""sempre! I significaria na
prátic ue um aluno podia

1i q
*'~do agora (e de que

eira'!,)por ter ren,o~ado
':':< O,!

.por exemplo no 10 ano em
mais de"60% das çadeiras,
mesmo que isso tenha sido há
quatro ou cinco anos atrás, e
9)1ejáJ~esse sido deixado na
aI uma ano s~ bol-'*' <>lik-...«<

••

7
do Administrador dos
SASUL da reunião os
bolseiros consideraram que
apesar de a aplicação do re-
gulamento a ser feita pelos
Serviços Sociais ter vindo a
aproximar-se das nossas rei-
vindicações, nada nos garan-
te que em anos futuros os
SASOL não tenham que apli-

-4
r lite te o texto da lei,

~-~erepú-
. ecidi-



A Questão
Lei das Propinas

da NOVé

por um



o Professor Guerra era na-
tural da freguesia de Penha de
Águia, concelho de Figueira de
Castelo Rodrigo, e residia em
Setúbal.

Em 1980 concluiu o curso
de História da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa
e no ano lectivo de 1979/80 ini-
ciou a sua actividade na Facul-
dade como monitor da cadeira de
Paleografia e Diplomática, exer-
cendo as funções de assistente; .
no presente ano lectivo, as de
Professor auxiliar. Em Janeiro de
1989 apresentou à Faculdade de
Letras da Universidade de Lis-
boa a dissertação Os Escribas
dos Documentos Particulares do
Mosteiro de Santa Maria de
Alcobaça, 1155-1200. Exercíci-
os de Análise deGrafias,obten-
do o grau de Mestre e aprovada
a e com a classificação de
Muito . Em Abril deste ano,
apresentou à iversidade de
Lisboa a dissertaça diplo-
mas privados em Portuga s
séculos IX a XII. Gestos e atitu-
des de rotina dos seus autores
materiais, obtendo o grau de
Doutor com Distinção e Louvor.

Autor de vários estudos,
publicou, entre outros (traduções
do latim e transcrição de docu-
mentos): Construção naval em
Setúbal nos séculos XV-XVI.
Embarcações tradicionais do
Sado, 1986; Escribas de
Alcobaça, 1155-1200. Esboço de
análise de grafias, 1990;
Contributos para a análise ma-
terial e paleográfica do "Frag-
mento Sharrer", 1991; O éscriba
"Frater Gunsaluus et Uisensis
dictus Espiscopus-Alcobaça,

ano de 1176, 1992; La
Chancellerie de l'Éveque de
Lamego au XIII Siécle,
1995.A publicar: Um doeu- .
mento quinhentista da colec-
ção Dr. Seque ira Lopes: sub-
sídios paleográficos para o
seu estudo e La conservation
des chartes dans les archives
privées au Portugal (X-XII
siécles).

Era membro da Socie-
dade Portuguesa de Estudos
Medievais e da APICES,
Association Paléographique
Internationale, Culture Écrite
et Scribes. Era ainda membro
de um grupo ibérico de sete

. Universidades espanholas e
duas portuguesas que tinham
por objectivo a publicação do
Corpus de manuscritos
visigóticos.

Na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa,
para além das actividades que
lhe estavam cometidas como
Professor das cadeiras de
Paleografia e Diplomática e
de leografia Moderna e
Edição e xtos, colaborava .
também na doc cia de cur-
sos de pós-gradua - e
mestrado, nomeadamente na
pós-graduação em Ciências
Documentais, Variante de Ar-

. quivo, no mestrado de Histó-
ria Regional. e Local e no
.mestrado de História da Arte.

No segundo semestre
do presente ano lectivo inici-
aria um dos seminários do·
mestrado em Paleografia e Di- .

~ ",./ .""". """."'y- ,."". '" "'" ---'="'-""""

pIQmátié~Pãleoiraflap'oi-
tuguesa ~Ediçãode Textos
(coordenado pela Professo-
ra Doutorã.ManuelaMen-.
aôii9~t~:q~e~~0CÔiíéi-!ii-.
zou-peis-veis-a falecer-em
Outubro deste ano.

. Dedicava a sua vida
áPáleogfafia~Hoje,õs seus.
alunõs fazem da leitura
paleográfica, em que os ini-
ciou, um gesto de gratidão
por o terem tido como pro-
fessor e amigo. A quem o
escutou transmitiu a men-
sagem de que muito era
possível pelo trabalho, pela
humildade e pelo amor por
aquilo que se estuda ou por
aquilo que se faz.

Uma perda abrupta,
de um discurso do poder
que não tendia a excluir
mas a integrar e de um es-
tatuto de autoridade que
não levava à distanciação
mas ao convívio. O Profes-
sor Guerra deixou mais que
um historial de vida
acadérnica. Um fogo que
na memória de muitos não
se apagará, Professor!
Tomara o fogo na mão. To-
mara tê-lo aqui.

"Desen-Rasca"
OU

de Acreditar em Deus Desde que
Fui com a Minha Avó a Fátima



conduzida por Bilreiro, FranciscO Frazão, João Couvadeiro, Pedro Barros

Fernando Mão de Ferro
Por cima da Reprografia Azul, na cave da faculdade, fica a sede

de uma editora: a Colibri, uma das mais conceituadas no meio
universitário. Fernando Mão de Ferro, proprietário da editora e

figura da casa, recebeu-nos. Lá em cima, o chão range e bate-se
com a cabeça no tecto. Pedimos-lhe primeiro para falar da sua

vida até chegar à Faculdade de Letras. De onde nunca chegou a
sair.

Nasceu numa aldeia do Alentejo, Ribeira do Niza. O primeiro
contacto com os livros deu-se através da Biblioteca itenerante da

Gulbenkian, que os pais, camponeses de poucas posses, não os
tinham em casa. Aos onze anos, feita a quarta classe, foi trabalhar
numa mercearia. Voltou à escola, nocturna, aos catorze anos. Aos
dezassete, ingressou na Marinha como voluntário. Aí ganhou cons-

ciência política, amigos passaram-lhe livros de Karl Marx,
Feuerbach, Fernando Namora, Alves Redol .... Foi para a guerra,

em África, onde contactou com pessoas da oposição ao regime. O
25 de Abril, quando chega, já não é surpresa. Fez parte do MFA
da Marinhaem Angola, viveu o período com a generosidade e a
entrega possíveis e necessárias. Reconhece os méritos do período

revolucionário ("Houve muito mais emprego nos campos do

Alentejo") e resigna-se na desilusão que trouxe o futuro: "Era
• um engano, muita gente pensava que la começar um novo mun-

do." No 25 de Novembro foi expulso da Marinha, "com muita
honra". Foi militante do Partido Comunista Português entre 75 e

78, andou pelo Leste (Moscovo, República Democrática Alemã)
e percebeu a mentira. Depois, em 1981, decidiu dar um novo rumo

à vida: entrou para a Universidade.

Depois da guerra e da revo-

lução, já 'em Portugal, como

é que chegou à Universida-

de?
- Quando voltei para cá, ao

abrigo do regime militar tinha

a facilidade de fazer os exames

de três em três meses. Depois

comecei a pensar que valia a
pena entrar na Universidade e

fazer o curso de Filosofia. Pen-

sei que isso me ajudaria a dar

respostas a muitas preocupa-

ções que, na altura, com vinte

e poucos anos, tinha a ilusão

de querer saber.

Quer contar algumas coisas

desse período (não tão dis-

tante como isso)? De que

modo foi ou não determinan-

te, que factos o marcaram

mais ...
- O mais importante, para

além daquilo que o curso me

deu, foi a relação que estabe-

leci não só com os colegas mas

também com muitos professo-

res. Se calhar, foi destes rela-

cionamentos que nasceu mais

tarde a minha actividade edi-

torial. Havia nessa altura um

ambiente cultural muito forte,

uma efervescência a que, pas-

sados quase vinte anos, rara-

mente tenho assistido nesta fa-

culdade. Um dia, estava eu

aqui a trabalhar com uma má-

quina de off set, no período em

que estive na Associação de

Estudantes, e a cantar cantigas

do Adriano Correia de Olivei-

ra; foi então que me vieram

dizer que ele tinha acabado de

morrer. A notícia tocou-nos a

todos, profundamente. Resol-

vemos angariar fundos para

fazer uma grande homenagem

ao Adriano. Isso mobilizou

gente, foi espectacular. Conse-

guimos fazer um espectáculo

na Aula Magna, que estava re-

pleta. Trouxemos o Luís Cília,

o Sérgio Godinho ...

Passando para a tua activi-

dade empresarial: foi aqui

nesta casa de fotocópias que

começaste a trabalhar ainda

enquanto estudante ...
- Sim, quando vim para aqui

trabalhar, este espaço era da

Associação. Nunca cheguei a

sair daqui. Na altura, fui ter

com a associação e disse que

queria. estudar Filosofia mas

que os meus pais não tinham

hipóteses de me ajudar. Tive

sorte, porque fui substituir a

pessoa que trabalhava na

reprografia e acabava o curso

nesse ano. Pouco depois, a

Associação privatizou os espa-

ços e chegámos a um acordo

de aluguer. Isto foi crescendo

e, em 1991, o que até aí era só

uma casa de fotocópias passou

a editora.
Como sentiu que podia ser

editor?
- Havia o fascínio pelos li-

vros, que fui ganhando com o

tempo. Através de livros de

autores, através de livros de

10



departamentos, de colóquios

ou congressos que se faziam e

que comecei por imprimir aqui,

achei que teria todo o cabimen-

to avançar com uma editora.

Qual foi, então, o primeiro

livro que publicou?

- O primeiro foi um livro que

eu achei fundamental para de-

marcar bem aquilo que a edi-

tora queria ser. Foi o livro do

Viriato Soromenho Marques,

Direitos Humanos e Revolu-

ção.

De onde é que vem o nome

da editora?

- Isso é mais complicado. Eu

tive uma grande amiga, que

infelizmente já não existe, que

gostava muito de colibris. Eu

também gosto, acho que é um

passarinho muito bonito ... No

logotipo, o colibri com as asas

abertas parece um livro aber-

to.

Quais são as áreas, ou os te-

mas, que escolhe para publi-

car?

- Esta é uma editora que tem

a vantagem de recolher ideias

dos autores. Até pelo meio em

que estamos, boa parte das

obras que nós publicamos são

obras de carácter científico:

teses de doutoramento, de

mestrado, trabalhos de inves-

tigação ...

Quais são as tiragens médi-

as?
- Andam na ordem dos mil

11

exemplares.

E poder-se-á falar de uma li-

gação privilegiada com os

professores desta faculdade?

- Assim por alto, poderia di-

zer que cerca de 60% dos li-

vros publicados são de profes-

sores desta faculdade.

Isto não pode originar difi-

culdades de implantação

noutras universidades (visto

que há naturalmente uma

concorrência entre os docen-

tes, em trabalhos de investi-

gação)?

- Eu penso que não. Nós co-

meçámos aqui, é inevitável que

boa parte das obras sejam de

professores desta casa. Mas o

certo é que não houve da parte

de outras universidades nenhu-

ma relutância relativamente a

sermos a editora dos seus au-

tores. E esclareço melhor: a

Faculdade de Ciências Sociais

e Humanas convidou-nos a

participar num concurso para

a abertura de uma livraria nas

suas instalações da Avenida de

Berna - e acabámos por ser

nós a ganhá-lo. Como contra-

partida, tem garantidas uma

série de publicações. Estamos

neste momento a colaborar

com a Faculdade de Letras de

Coimbra: já saiu um livro e te-

mos mais para sair em Janeiro

e Fevereiro. Ainda há muito

pouco tempo saiu um livro de

um professor de Évora ... Isto

leva-me a acreditar, pelo con-

trário, que há interesse de ou-

tras faculdades em que a Coli-

bri se implante lá também.

Já que a editora é tão ligada

à Universidade, não tem ideia

de publicar trabalhos de alu-

nos?

- Porque não? Mas aqui põe-

se um problema: a maior parte

dos trabalhos que nos aparece

para apreciação e everitual pu-

blicação são de poesia. Infeliz-

mente, todos nós sabemos que

a poesia em termos de ... via-

bilidade anda pelas ruas da

amargura, não é? Somos um

país de poetas, todos nós, em

momentos mais ... (risos) inte-

ressantes ou menos fizemos

poesia, e depois há o proble-

ma: quem compra a poesia?

Mesmo grandes poetas neste

país saltam constantemente de

editora para editora ... É um si-

nal de que ou há de facto uma

grande concorrência das edito-

ras (infelizmente não é isso) ou

de que mesmo os grandes au-

.tores têm dificuldade em ven-

der. E não há muitos autores

novos, pois não? Aparece um

ou outro, de vez em quando ...

arrisca-se pouco. E isto com-

preende-se: a margem de lucro

dos livros é muito pequena;

arriscar num livro pode signi-

ficar uma perda de muitas cen-

tenas de contos, arriscar nou-

tro é a multiplicar por dois ...

Mas eu, sempre que posso,

aconselho as pessoas a ir ter

com instituições ou autarquias

para garantirem compra de

exemplares ...

Se calhar ainda pior do que

poesia é publicar teatro ...

- Neste momento nós temos

uma colecção de teatro e va-

mos ter em Janeiro três peças.

Há um livro do Hélder Costa e

há dois livros do Norberto

Ávila, inseridos num programa

de apoios do Instituto Portugu-

ês do Livro e das Bibliotecas ...

Espero que esta linha continue ,

porque o país tem uma tradi-

ção de teatro muito forte e é

uma pena que os livros não se-

jam publicados. Há muitos por-

tugueses com boas obras de

teatro e se calhar vale a pena

encená-las ... Mas se não forem

conhecidas, os grupos de tea-

tro também não as podem en-

cenar ...

Há uma obra que editou re-

centemente e que me parece

particularmente interessan-

te: os discursos dos laureados

com o prémio Nobel da Paz

José Ramos Horta e Ximenes

Belo. A Colibri tem, para

além dessa edição, apostado

na publicação de livros sobre

Timor, não é?

- Sim, temos quatro livros

publicados sobre a questão de

Timor. Temos um livro de po-

esia do [Fernando 1Sylvan,

I



que infelizmente faleceu oito forma bastante rudimentar, está

dias depois do lançamento. apenas o catálogo. Mas está-se

Temos o único livro publicado a trabalhar para que qualquer

do Xanana Gusmão ... e depois pessoa que consulte o nosso

temos o livro do Artur Marcos, site possa imediatamente saber

um trabalho- histérico~coII1--quem são os autores, que livros, -----._--
muitos elementos sobre a geo- há, com uma série de referên-

grafia de Timor: acho que é um cias. Essa é uma forma' de di-

trabalho fundamental. E, mais vulgação, e penso que impor-

tarde, publicámos o livro do tante. Temos a nossa revista,

Prémio Nobel. Foi uma gran- . que é a Colibri, de que saiu um

de honra para nós termos con- número (vamos ver se conse-

seguido publicar a obra. Mais guimos em breve pôr o segun-

importante do que a tiragem do número cá fora). Mandamos

(cerca de dez mil exemplares), regularmente informações para

foi a divulgação que nós con- os jornais, fazemos bancas nas

seguimos fazer junto de enti- faculdades, em algumas esco-

dades públicas e privadas, ao las secundárias, feiras do li-

ponto de haver mais de cem ou vro ... e na grande Feira do Li-

mais instituições que aceitaram vro de Lisboa e do Porto.

publicar o livro e divulgá-lo. Consta que a Feira do Livro

Até porque os discursos estão irá desenrolar-se no futuro

extremamente bem feitos, tan- nas instalações da Expo ...

to o de D. Ximenes como o de - Oxalá que sim, vamos ver...

Ramos Horta, e foi uma for- Se houver um espaço um pou-

ma de divulgar o problema de co mais nobre onde o livro pos-

Timor ... Se tivermos consegui- sa ser exposto, estou comple-

tamente de acordo. Emborado que aqueles dez mil livros

tenham chegado a dez mil pon-

tos do país, é de facto muito im-

portante para nós ...

E já que falamos de Tímor,

tem em mente criar um espa-

ço reservado à Lusofonia?

- Há um projecto bastante in-

teressante, que ainda não está

concretizado, que era o de cri-

armos uma colecção que

abrangesse autores de todos os

países de expressão portugue-

sa. As coisas estavam bem en-

caminhadas, depois houve um

compasso de espera. Agora

esperemos que as coisas avan-
cem ...

Como é que faz a promoção

dos seus livros?, Feira do Li-

vro, revista, Internet. ..

- Na Internet, ainda de uma

isso signifique grandes encar-

gos para os livreiros e para os

editores, porque em princípio

os pavilhões vão ser comple-
tamente alterados ...

Há tempos, tinha a vontade

de se dedicar quase exclusi-

vamente à questão editorial

e deixar um pouco de lado

esta parte da reprografia ...

- Sem dúvida, sem dúvida.

Neste momento, já não ocupo

muito tempo com a esta área

aqui. Eu hoje estou seriamente

encarreirado nos livros, é de

facto desta área que eu gosto.

E fotocopiam-se livros, aqui

na reprografia?

- Não, não, aliás, se virem ali

à porta está escrito ... Eu até

gostava que houvesse uma boa

separação entre aquilo que é a concorrenciais. Nesse sentido,

Colibri-Artes Gráficas e a edi- preferia não ser concorrencial,

tora ... Gostaria que ficasse ela- preferia parar pura e simples-
ro que aqui não se fotocopiam mente.

livros, até porque seria um con- Neste seu percurso já de qua-

tra-senso. No entanto, há foto- se vinte anos aqui ligado à
copiadoras i1õCbrre-dor risso --faculâade, que-alterações

fica, depois, ao critério de cada tem visto do ponto de vista

aluno, não é? académico, da vivência dos
E as condições de trabalho

com o vosso concessionário,

a Associação de Estudantes?

- Acho que, de há alguns

anos a esta parte, há uma rela-

ção institucional entre a Asso-

ciação de Estudantes e a Coli-

bri. Sempre que há condições,

colaboramos em iniciativas

conjuntas: publicamos coisas

apoiadas pela Associação, te-

mos participado em exposições

em que damos o nosso contri-

buto (nomeadamente através

da impressão de materiais), etc.

Penso que isso só dignifica
quem nelas participa.

Já que há uma relação 'tão

próxima com a Associação, e

a Associação reivindica o

melhor para os alunos ... Por-

que é que os preços das foto-

cópias são tão altos?

- Isso poderá ter a ver com

algumas políticas que se prati-

caram há alguns anos atrás. As

rendas subiram

exorbitantemente quase de um

momento para o outro e nós

não tínhamos alternativas, pro-

pusemos preços mais altos das

cópias. Em relação aos funci-

onários, tenho uma política que

é a de manter um grupo a tra-

balhar há muitos anos, não lhes

posso pagar salários de misé-

ria ... Eu também conheço ser-

viços em que se utiliza mão-

de-obra baratíssima, em certas

empresas que depois são

próprios estudantes na vida
universitária (a participação,

o interesse dos estudantes, o

tipo de estudantes que te-
mos)?

- Há uma grande diferença
entre os alunos que foram meus

colegas e os alunos de hoje.

Isto tem a ver com razões polí-

ticas e com tudo o que se vi-

veu naquele período, mas te-

nho ideia que havia uma von-

tade de participação nas coisas

muito maior do que a que exis-

te hoje. Houve aqui uma fase

que foi péssima, em que o in-

dividualismo imperava, e isso

sentia-se muito. As pessoas

queriam a todo o custo ter um

curso e depois a concorrência

lá fora era terrível em termos

de emprego ... Ultimamente,

parece-me que há um renovar:

houve, durante alguns momen-

tos, uma agitação, com expo-

sições nos próprios corredores,

com feiras do livro, tanta coi-

sa. Há uma série de revistas,

não é? Há Os Fazedores de
Letras, há a Subcave ... Face a

tudo isto, penso que as pers-

pectivas não são más. Se ca-

lhar, estes órgãos poderão ser

embriões para muita coisa.

Ainda em relação ao acolhi-

mento que eu vou tendo aqui:

penso que é como em todo o

lado, há fases em que as rela-

ções institucionais são melho-

res, outras são piores. De um12



- Preferia não responder, pre-

feria não responder. De um

modo geral, as relações que

tenho com a esmagadora mai-

oria dos professores, dos fun-
-..----.:.-.c~i:onárioLe_.dos alunos desta

casa (dos alunos não tanto,

porque conheço cada vez me-

modo geral...

E actualmente?

nos, estou por aqui menos tem-
po) são óptimas.

A Colibri esteve, à cerca de

um ano, envolvida numa po-

lémica lançada pelo jornal

Público. Uma investigação da

jornalista Isabel Braga rela-

tiva à gestão da Torre do

Tombo acusava-o de usufruir

do parque gráfico lá instala-

do e de privilegiar, na sua

editora, uma autora em par-

ticular, a professora Manuela

Mendonça (na altura sub-di-

rectora dos Arquivos e do-

cente do departamento de

História desta faculdade) ...

- Eu apareço nessa polémica

porque a senhora jornalista

teve muito pouco cuidado em

colher fontes: o meu nome e o

da Colibri aparecem deitados

às feras sem ter havido a míni-

ma tentativa de contacto

connosco. O Público fez o fa-

vor de me dar direito de res-

posta na semana seguinte. Fi-

zeram-se acusações de toda a

ordem em relação à minha ho-

nestidade, à honestidade ou

não dos directores da Torre do

Tombo. Face a uma série de

dados que no artigo são apon-

tados, tive o cuidado de me

munir de documentos e enviar

à senhora jornalista, coisa que

ela simplesmente se negou a

referir. Dizia-se que a sede era

na Torre do Tombo quando não

13
é verdade ... toda uma série de

acusações perfeitamente des-

cabidas. Se alguém tiver inte-

resse em saber, eu faculto os

documentos. Fiz um dossier

corri toda a documentação que

enviei a todas as instituições

que tinham relações com a Co-
libri. "Penso que fuHeito-um--

serviço de jornalismo péssimo:

hoje em dia, tal como há ópti-

mos jornalistas, há péssimos

jornalistas que à força das gran-

des polémicas (porque é isso

que lhes faz vender os jornais)

não se importam de cilindrar

seja quem for que lhes apareça·

na frente. Não é para esse tipo

de democracia nem de jorna-

lismo que eu quero contribuir.

Em jeito de conclusão, rela-

tivamente aos dois candida-

tos que concorrem ao lugar

de Reitor da Universidade

Lisboa, o professor Barata

Moura desta faculdade e a

professora Maria José

Miranda da Faculdade de
Psicologia, o que pensa?

- Não tenho direito de voto e

não terei qualquer influência na

eleição do novo Reitor. Tenho

a melhor impressão do profes-

sor Barata Moura. Penso que é

difícil para quem, como eu, te-

nha passado pelas aulas dele

não ter ficado com uma refe-
rência fundamental. Como tal,

por aquilo que conheço dele

como professor, como homem,

como pessoa extremamente

interessada na melhoria das

condições da Universidade,

acho que é um óptimo candi-
dato a Reitor.
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Artes de Timor:
Um Desafio à Curiosidade Académica

Actualmente a situação em Timor não é de-
certo favorável ao desenvolvimento das tes
populares tradicionais ou daquelas o ras cha-
madas eruditas, contudo a afi ação de um
povo passa também pela rmação das suas
manifestações de í ôle artística. No nosso
entender, e con . erando que este textoé basi-
camente a enumeração de artes populares,
algu dos tópicos que indicaremos poderiam

otivar a feitura, por exemplo por parte dos
colegas de História da Arte, de alguns artigos
breves para publicar na imprensa associativa
ou diversa, cuidando de cada uma das artes
manifestadas.

A Arte Popular timorense de que havemos
notícia abarca - ademais da literatura oral, da
música e da dança - os produtos de artesanato,
repartidos por cinco áreas:
- Tecelagem;
- Arte dos metais (ourivesaria);
- Trabalhos em madeira, chifre de búfalo e cas-
ca de tartaruga;
- Rota (vimes) e entrançado de fibras;
- Cerâmica.

EM

Os panos de Timo -o acaso o produto
artesanal da ilha mais conheci no exterior
dela. Tradicionalmente feitos com fio
godão tingidos seja em mesclas de s
certas folhas ou raízes com água e , seja tin-
gidos por imersão em certas mas ou lodos,
depois urdidos em teares e cintura (uma pon-
ta do tear está firm a outra está ligada a uma
faixa que pass elas costas da tecedeira, sen-
do o peso o seu corpo que estica o tear), os
pano cumprem diversas funções - não só prã-

iéas e económicas, mas também relativas ao
relacionamento social e ritual entre pessoas e
clãs.

Com o tempo, devido à presença portugue-
sa na ilha, certos motivos artísticos (desenhos,
figuras ...) presentes no artesanato português fo-
ram tendo alguma presença ou incorporação
junto dos motivos e linhas tradicionais
timorenses.

Em Timor reconhecem-se uns panos gr -
des, diferenciados consoante sejam P os de
homem ou de mulher, e uns pano equenos e
estreitos comparáveis com u achecol. Os ho-
mens levam os panos rolados na cintura e
cobrindo grande p e das pernas, em jeito de
saia, e també traçados ou pendentes ao om-
bro (mai u menos como por vezes fazem os
estu ntes universitários portugueses com as

as capas académicas). As mulheres enrolam
os panos em volta do corpo, sob os sovacos e
cobrindo os seios, ficando assim tapadas até
ao ozelos, tal como se levassem um vesti-
do.

Hoje em dia u .. am-se não só as linhas da
fiação tradicional, manua, as também novos
fios de origem industrial.

Alguma juventude timorense na dia Ta,
que em algum momento se sentiu embaraçada
ou algo envergonhada com os trajos tradicio-
nais, de facto uns trajos tão diferentes da roupa
juvenil moderna, a partir do momento em que
entendeu que os mesmos podem servir como
uma bandeira, como uma afirmação de identi-
dade política nacional, passou a usá-los com
orgulho e militância em manifestações várias
de índole cultural ou política.
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ARTE OS METAIS

Segun julgamos saber, e por peças que
temos visto tradicionalmente os artesãos
timorenses us am sobretudo o cobre (ou li-
gas de cobre) e prata e, menos, o estanho e
o ouro, na feitur das suas obras.

Para além de c ixas inteiramente de pra-
ta decoradas com fi .grana do mesmo metal,
de caixas de chifre de úfalo com base e tam-
pa argênteas, de figur e objectos decora .
vos vários em metal a arelo (cavar os,
casas, cinzeiros ...), conhec m-se a mos pes-
soais femininos ou masc os em prata
(brincos, pregos de cab o, ulseiras, brace-
letes, guarnições a bolsas pano, anéis),
manilhas de obre e prata, feites tipo
diadema .scos de ouro ou pra
co peitoral, etc .. Há também gisto de
olares diversos (muti-salas, missa

riadas, contas de ouro).

Trabalhos em madeira, chifre de búfi
casca de tartaruga

Os materiais indicados no subtítulo são a
base em trabalhos de talhe, incisão ou escul-
tura. Existem trabalhos meramente decorati-
vos e outros com valor de representação ri-
tual ou religiosa (por exemplo representações
dos antepassados na origem de determinada
linhagem familiar ou clanica). Existem pe-
quenas figuras antropomórficas e, também,
figuras de muito razoável porte.

ROTA (VIMES) E ENTRANÇADO DE
FIBRAS

"A rota está para Timor como os vimes
estão para a ilha da Madeira". Lemos uma

assim algures. Todavia haja cautela na
sua inte ação. O artesanato em rota - que
é um tipo de vi - toma a forma de biom-
bos, cadeiras, sofás, etc., durante os anos
sessenta terá estado na base de a ma expe-
riência concreta de tentativa de criaça e
uma unidade empresarial a partir de uma arte
local, mas que nunca tivera qualquer expres-

são ou relevância de teor económico, qual-
quer significado traduzível em "postos de a-
balho", ao invés do que há muito se erifica-
va na Madeira onde os vime constituíam
uma actividade económi .

Arte bem mais co ecida e expandida que
a da rota é a art os entrançados de fibras de
palmeira de outros vegetais, dela resul-
tando steiras, cestas, caixas, bolsas de levar

acolo, cigarreiras, sacos grandes para ar-
mazenar cereais, saquetas para tabaco, betel
ou noz de areca ...

Cerâmica

O barro em Timor foi tradicionalmente
aproveitado para a feitura de recipientes do-
mésticos rudimentares (potes, bilhas ...), por
uma técnica que desconhece a roda de oleiro
e o forno.

Não havemos constância de que em
Timor os filhos do país tenham usado o bar-

ro para delibe dos ou hipotéticos fins artís-
ticos, se excep armos um caso individual
muito particular sem expressão.

Já no que resp ita à diáspora sequente à
invasão militar indo ésia temos alguma no-
tícia de jovens que 1 eram peças em cerâ-
mica com intenção e ética, contudo não
integráveis no domínio chamada Arte Po-
pular.
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

Para concluir este texto, três indicações
de livros muito ilustrados, fáceis de encon-
trar e que servem para começar uma certa
aproximação às artes de Timor:

AA.VY.: Povos de Timor, Povo de Timor
- Vida, Aliança, Morte! Peuples de Timor,
Peuple de Timor - Vie, Alliance, Mortl
Peoples of Timor, People of Timor - Life,
Alliance, Death. Lisboa, Fundação OrienteI
Instituto de Investigação Científica Tropical

(IlCT) , 1992. (Catálogo
trilingue da exposição
com o mesmo nome
inaugurada no Museu
Nacional de Etnologia,
em Lisboa, a
14.DEZ.89.)

Cinatti, Ruy &
Leopoldo de Almeida &
Sousa Mendes: Arquitec-
tura Timorense. Lisboa,
IICT/Museu de
Etnologia,1987. (O livro
não se limita a abordar a ar-
quitectura.)
Cinatti, Ruy: Motivos Ar-

tísticos Timorenses e a Sua Integração. Lis-
boa, IlCTlMuseu de Etnologia, 1987.

Um lugar onde se podem encontrar estes
livros e outros é a Biblioteca Espaço por
Timor, sita na Rua de S.Bento, n." 182, em
Lisboa, junto à Assembleia da República.

ARTUR MARCOS
(do CD Timor/Ásia da FLUL)



NÚcleo da Amnistia
Internacional da
Faculdade de Le-
tras de Lisboa

Este núcleo existe
nesta casa há alguns anos

e neste momento reentrou
em actividade. Contamos
apenas com 5 elementos
estáveis: uma coordenado_

ra, uma co-coordenadora,
um tesoureiro e duas bibli-

o mas, todos eles liga-
dos à no Faculdade. Ne-
cessitávamos mais uns
5 elementos para de a

forma estável e regular re-
alizarmos as nossas tare-
fas: exposições e bancas
para divulgação do Man-
dato da AI. e angariação

de fundos e envio de ac-
ções urgentes (neste m'o-

mento não temos ossibi-

Se quiseres ser membro
da A I., de forma a receberes
mensalmente informação em
casa, vai à Reprografia Cas-
tanha e pede um boletim de
inscrição. Neste local existe
uma pasta da A L com acções

r------------,urgentes e abaixo-assinados
ue podes enviar directamen-
t: para a morada indicada ou
ecolher assinaturas que pos-
eriormente podes entregar na

.Queríamos deixar ainda

o contacto da Secção Portu-
guesa e do Secretariado Inter-

nacional, que são:

.E.
Telef:3861652/64

o Mandato da Amnistia
Internacional

SI
1 on Street
London Cl X8DJ
Inglaterra
Telef: 00 44 71 41 500
Fax: 004471 956115

Muitas organizações ac-
tuam guiadas por mandatos
que as ajudam a limitar e defi-
nir o seu trabalho e a concen-
trar as suas energias. O Man-
dato da A L, os pedidos con-
cretos que fazemos aos ~over-
nos de todos os países e que

exprimem a tarefa do movi-
mento consistem em quatro
pontos principais:
- Liberdade de todos os pre-
sos de consciência (pessoas re-
clusas pelas suas crenças, ori-
gem étnica, sexo, cor ou idio-....~,"'"-...•
ma, que não tenham recorrido
à violência nem a tenham in-

- Submetirnento a um julgamen-
to rápido, justo e imparcial de
todos os presos cujas causas te-
nham um elemento político;
- Abolição da pena de morte e
irradicação da tortura e outros
tratamentos cruéis aplicados a
qualquer prisioneiro;
- Fim de todas as execuções
extrajudiciais e "desaparecimen-
tos".

A A. L apoia todos os arti-
-o Universal dos

Direitos Humanos, mas mobili-
za os seus meios numa luta acti-
va em defesa de um número li-
mitado desses direitos. A A. L
não é um movimento de Direi-
tos Humanos em Geral; contri-
bui para a protecção globàl dos
Direitos Humanos, defendendo
certos direitos fundamentais de
que toda a gente deve desfrutar,

Esses direitos são: a liber-
dade de consciência e de expres-

são, o direito de não se ser dis-
criminado por motivos étnicos,
de sexo, cor ou idioma e o direi-
to à integridade física e mental.
A A. L trabalha para pôr fim às
atrocidades mais graves relativas
a esses direitos, como o uso da
força extrema - tortura e homi-
cídio - e a privação da liberdade.

Embora esses direitos fun-
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ora esses direitos fundamentais se ex-
~uma forma sucinta em quatro frases,
nte assinalar que o mandato da A.I.,
nitado, é bastante complexo. É impor-
os membros e apoiantes da A.I. vejam
.e quais são os Direitos Humanos pelos
. o movimento. Ao representar a organi-
ve sempre expressar-se o que faz a A.I.:
'az petições concretas a favor de vítimas
iões concretas dos Direitos Humanos;
pede a libertação imediata e incondicio-
risioneiros ou pessoas submetidas a res-
ísicas, em qualquer lugar, pelas suas cren-
~emétnica, sexo, cor ou idioma, desde que

.LI

http'//www, terrayi sta, pUgl1 i acho!
lO3.6. - Este é o ende reço da pág i na de

azedores de Letras na web , Fun-
cion o à margem dos actuais diri-
gentes as ciativos que, aliás, sem-
pre demonstr m um preocupcnte de-
sinteresse pelo mo, este si te foi
durante meses umórga e denúncia da
antiga direcção do Iorno , Podem en-
contrar por lá as edições núme onze,
doze e treze da publ íccçõo. umca
pio de peças de teat ro actual izado se-
manalmente e um infindável número de
ligações a outras páginas, Esta pá-
gina conta já com quase mil visitan-
tes, Como tempo, esperam-se algumas
melhorias gráficas,

reservas (seja ele um preso
de consciência, um prisionei-
ro político que tenha recor-
rido à violência ou um d I'e rn-
quente comum).

- A AJ. opõe-se a todas as

execuções extrajudiciais e "d .
tos" . esapareClmen_

. A morte delIberada e ilegal de uma pes-
soa, por motivos políticos às _, rnaos de um
governo, decidida a qualquer nível desse
governo, serve para eliminar pessoas e gru-
pos concretos - A A I. . .. protesta contra "de-
saparecImento "
I . s , sequestros, realizados pe-
as autondades ou com a sua a _

d . provaçao que
" epols negam ter a vítima em seu pOde~.Os
desaparecidos" correm geralmente o peri-

bem como à tomada de re-
éns por esses mesmos gru-

pos de oposição.

- Resumindo e concluindo:'a
A. 1. é um movimento inter-
nacional que trabalha pela li-
bertação dos presos de cons

ciência, pela celebração d
Julgamentos justos, rápi-
dos e imparciais para os
presos pOlíticos, pelo
fim da tortura e execu-
ções de qualquer for-
ma possível.

http.!!www.terravista.pt!meco!
~ - Esta é a morada da revista
suocove na web. Podem-me chama r
narcisista, mas só falo dela por-
que o seu responsável é o autor da
página precedente, Verdade seja
di ta, a edição em 1 ínno da revista
suocove está a anos-luz da sua
conséne re ed i toda emecoe 1 , Aceso r
disso podem encontrar por lá umes-
oec ial comos melhores álbuns de 96
e a suocave número nove (referente
a Março de 97! n Aguarda-se para
breve umnovo grafismo e umademar-
c -o emtermos de autonomia em re-
loção' edição em papel, Fiquem
atentos a a mudança de endereço
que não deve t dar,

NÚcleo da A.I da
FL.U.L

.lo.J..L.L...J.....:l...L..J...L1..J...J~~..L...L.,,uJlll - Depo is de
'itoioçye NoCode, os
na calha o seu quin-

to registo originais comedição
prevista p ra a primei ra semana de
Feve re i roz Na pág i na ofi c i a 1 des-
ta banda de Seattle podem encon-
trar to as as suas letras, inúme-
ras fo os e ext ractos de músi cas ,
Caso o saibam, os Pearl Jam dei-
xara de fazer telediscos depois
da a us i va passagem que Jeremy ob-
te e na MTV, Quem não apreciar o
e i lo demos iodo 1Imoo do si te po-

rá aventurar-se na procura das
entenas de páginas não oficiais

elaboradas pelos seus tõs ,

Fi l ípe Pedro



Solidariedade
no Natal con-
tra a Fome

Anual

época de escassez, como
poderiam os pastores an-
'dar pelos campos com as
suas ovelhas? Sendo in-

-verno;naóseriadífícII
Hoje descobri quão distinguir no céu nubla-

. desprezível consigo ser. do uma qualquer estrela?
Talvez sempre o tenha Pior que o desequilíbrio
sido, mas não tivesse tido cronológico, será
a oportunidade de o de- desequilíbrio cultural e
monstrar, ou talvez pos- está patente nessas r(re-
sua a capacidade prodigi - sentações grotesci. co-
osa e fria, que nem actriz mummente chjdas de
de renome.para represen- "presépios", que nos
tar qualquer papel, em apresentam Jnativo de
qualquer palco. A verda- Belém, o J~deu, de faces
de é que hoje fui uma pes- róseas, olhos azuis e ca-
soa que nunca pensei ser. belo 10~6,o mesmo "ari-

Sendo altura do ano" que, em criações
Natal, muita gente procu- q~e retendem represen-
ra aproveitar e explorar a tar adulto, é um homem
bondade alheia que pare- 9 ar efeminado de pele

ce crescer no coração das. / morena e cabelo escuro!
pessoas assim que a pel A explosão de gargalha-
núltima folha do Calendt das não podia ser maior
rio é arrancada; umale- se não se lhe juntassem
nerosidade que vai au- todos os outros símbolos
mentando conforme essa e rituais do Natal que, eu-
12" folha vai se/cto pre- riosamente, nada têm a
enchida, atin~6.do o seu ver com o natal de Jesus
apogeu ao /hegarmos - o frondoso e verde pi-
àquele fatídico F rubro da nheiro (ou abeto), que
vergOnh(cte ser o moti- para além de contribuir

v~ da 71idariedad~ hip~- para a desflorestação
cnta e tantos, a hipocri- mundial, não serve senão
sia .sfarçada e assumida para encher a carpete de
p r muitos, a infelicida- caruma -, mais tarde

e nata e redobrada de substituído por um mais
mais ainda. Por outro higiénico e grotesco
lado, à vergonha dessa monte de piaçabas verdes
falsa humanidade cres- presos a um tripé, gene-
cente que me dá uma do- rosamente adornados de
entia vontade de chorar, fitas coloridas e luzes
opõe-se o riso e a chaco- multicolores psica-
ta do ridículo de toda a délicas, constantemente
significação que se pre- ligadas (responsáveis
tende atribuir a esse dia e pelo excessivo consumo
que foi mundialmente de electricidade e, conse-
aceite - chego a corar de quentemente, pela dimi-
tanto rir, mas na realida- nuição cavalgante da
de é deprimente, acredi- conta bancária), salpicos
tar que Jesus Cristo tives- desvairados de pedaços
se nascido a 25 de De- de algodão (na tentativa
zembro! Sendo inverno, frustrada de imitar flocos

inestética no topo e caracterizan s dessa
muitos presentes na base. quadra que, sem úvida,
O Pai Natal -um velhi- fogem a qualquer en ua-
nho milionário e barrigu- dramento lógico possíve .
do, nascido nas terras fri- No entanto, não foi essa
as do norte da Europa, re- a razão para a ignomínia
criado pela Coca-Cola e do meu acto cretino de
que distribui prendas ape- hoje. Sempre detestei o
nas às crianças que se Natal por todo o jogo eco-
portaram bem durante um nómico que implica - o
ano inteiro (que natural- consumo desmedido, o
mente seriam poucas ou desperdício, a correria
nenhumas, dado que se louca pelo presente per-
trata de crianças cujo ín- feito, em especial, pelo
timo rebelde só leva para interesse, o egoísmo e o
o mau comportamento e desprezo humano habitu-
a ruindade), o que apenas ais disfarçados de amor,
conduz ao inevitável solidariedade e respeito
crescimento e cultivo do ao próximo natalícios.
sentimento interesseiro e Isto sempre critiquei.
hipócrita dos mais novos Nesta altura é
que se pretendem inocen- costume haver institui-
tes e puros, dignos das ções a fazer campanhas a
prendas escandalosamen- favor dos mais necessita-
te caras exigidas aos pais. dos pedindo donativos
Um senhor velhinho e monetários ou em géne-

gordo, cheio de genica ros alimentícios. O suces-
que sobrevoa os céus (até so só pode ser garantido:
durante tempestades a quadra obriga até o mais
impiedosas e respeitando avarento e malévolo hu-
os fusos horários) num mano a ser bondoso e ge-
trenó, que caminha neroso, escondendo com
descontraidamente pelos rai va o seu verdadeiro
telhados molhados ou co- ódio a quaisquer tipos de
bertos de gelo e neve, e doação, principalmente
que invade as proprieda- as livres e altruístas.
des alheias entrando pela Hoje, por todo o país, o
chaminé, pela qual, de Banco Alimentar Contra
uma forma igualmente in- a Fome começou uma
crível, toma a subir, cum- dessas campanhas: en-
prindo este ritual por todo trou pelos supermercados
o mundo, em biliões de adentro com a colabora-
casas (mesmo as que não ção de um bando de jo-
têm chaminé, mas que ar-vens com ar de anjolas de
ranjam uma para aquela Dezembro, que nos enfi-
noite específica) numa avam um saco e uma lis-
única noite, após ter lido ta dos produtos alimentí-
montanhas de cartas de cios mais urgentes nas
criançasquesere~~~ mãos, tornando a

de neve) bOl":~ . em listas intermináveis
velas, 1 ços, "nJ::.n;;~ s presentesdesejados,
nhas, orações, embru- Poderia conti-
lhos pipocas e até dinhei- nuar ::t_~~~nyºlYeroJoL-
rõ-cõm~m~~~tr;i~t~~~--~~~~~sivo das marcas
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caridosãêõntribuição num dever obrigatório.
Também tive direito a um enem tive tempo
de dizer nada pois aquele anjola já tinha es-
voaçado de encontro ao contribuinte "volun-
tário" que entrava depois de mim. Da prate-
leira dos farináceos retirei um pacote de ar-
roz e outro de açúcar que coloquei no saco.
Segui então a comprar aquelas bolachas que
queria mesmo comprar.

Que gesto tão belo o meu! Poder aju-
dar quem precisa, combater a fome! ...Porém,
a minha mente humana, a consciência do meu
verdadeiro Eu, começou a movimentar-se e a
ganhar terreno sobre aquele acto nobre que
não passava senão de um bonito verniz de hi-
pocrisia e falsidade, o mesmo que eu sempre
achara feio, que toda a vida criticara, mas sue,
no entanto, também usava. E então, aquelas
bolachas tão precisas deixaram de o ser - tor-
naram-se mesmo caras e desnecessárias-, as
filas para as caíxas pareciam, de repente, ter
aumentado e, subitamente, ficara sem tempo
para esperar. Voltei para trás e coloquei tudo
nos seus respectivos lugares. Esvaziado o
saco, amachuquei-o e enfiei-o num bolso
para poder sair "à francesa" sem passar por
forreta.

Depois senti-me horrível. Eu não
quis pagar por uns miseráveis pacotes de
açúcar e arroz!. .. Que atitude mesquinha
para uma pessoa que se diz "Cristã"}. .. Fui
a pior das criaturas porque não consegui ser
boazinha como toda aquela gente ...tão boa ...
Eu também sinto pena e horror ao ver pe-
dintes e esfomeados! Mas a minha pena não
tira barrigas da miséria.

Afinal não sou tão versátil como
ensava - não fui capaz de desempenhar

ele papel, que presumia fácil por haver
1ft. tanto capazes de o tomar. Desta vez limi-

Cf.
ndré Galland\ tei-me a azer o papel da minha pessoa -

será isso mal. condenável do que ser uma
falsa caridosa? O eu crime foi grave e por
isso cumpro uma pe pesada - sou punida
com fortes vergastadas remorsos, culpa e
vergonha, que são a minha ombra que me
persegue de dia e de noite.

Cláudia eida
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nurnha ou noutra alusom às Cantigas me-
dievais galego-portuguesas, e a maior
parte simplesmente conheciam a Galiza
porque estiveram com algum galego ou
galega que lhes falara do problema.

Com este panorama so podemos ti-
rar urnha conclusom: A Galiza e Portu-

gal continuam a estar afastadas apenas por razões
políticas das quais a populaçom nada sabe mas que
alguns imaginamos; e é que a actual configuraçom
territorial da Península Ibérica responde histórica,
política e culturalmente a bastante pouca e a Galiza,
ou melhor, a relaçom da Galiza com Portugal é com
certeza urnha séria ameaça para este estado de
cousas, pois ajudaria a mudar substancialmente a
ordenaçom do território espanhol e nom só ao nor-
te do Estado Luso, mas também no que diz respei-
to aos Países Catalães, ao País Basco, etc.

Deste onto de vista ara o overno e ara
as instituições portuguesas ajudar ou simplesmen-
te solidarizar-se com a causa nacional galega é pou-
co menos que urnha ingerência na política interna
doutra naçom (ou estado).

Mas a populaçom, deve saltar essas barreiras
que foram impostas por poderes que nem sempr
actuaram desde o povo e para o povo.

Deve saber-se que na Galiza, ainda 75% da
populaçom fala galego (português da Galiza), um
galego que é preciso depurar após cinco séculos de

.espanholizaçom; mas deve saber-se também, que
.,~,ô~galego-português perde falantes de dia para dia,
"po~\ausa da pressom do espanhol, e da imposiçom

" dümha normativa ortográfica espanholizante para
o galego-português no ensino (nas únicas duas ca-
deiras que nom som leccionadas em espanhol), que
'impede a aproximaçom do galego ao português.
Essa aproximaçom pola que estamos a trabalhar
.' ,~tos e tantas nacionalistas galegas e outras pes-
s9as que se opõem à actual estruturaçom peninsu-
,)hi permitiria ao Povo Galego relacionar-se com o
.mundo com outra língua que nom fosse o espa-

.;.nhol, mas a nossa própria, pois o espanhol é a lín-
, gua com a que estamos em conflito.

As instituições portuguesas jogam um papel
diferente em dous conflitos, que desde o ponto de
vista do direito à autodeterminaçom, som simila-
res: o de Timor e o da Galiza; o que surpreende é
que timor está nas antípodas portuguesas e a Galiza
ao lado de Portugal. Esta situaçom tem de mudar
já, quanto antes. Agora que o grande capital tenta
uniformizar o mundo, galegos/as e portuguesas/es
nom nos devemos ignorar. Como dizia Rodrigues
Lapa "ignorar-nos afigura-se-nos um erro imper-
doável em que, infelizmente, muitos galegos e por-
tugueses têm incorrido".

Eduardo Sánchez Maragoto (Ortegal-Galiza)
do Movimento Defesa da Língua (M.D.L.)

*A Norma linguísti~/uti~izada
neste artigo é a que o movlmento
reintegracionista (movimento de
aproximaçom galego-portuguesa)
está a empregar na Galiza enquan-
to à Galiza nom se lhe permita
entrar nos acordos ortográficos
da C/PLP.
//
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sensato nem um sensacionalista de ocasião.
Quem sou? Porquê pôr em causa algo cuja His-
tória e a vida emolduram e oferecem aos teus
olhos psíquicos como o mais belo quadro de
sempre? Nem eu sei se há realmente uma ra-

Vem comigo! Vamos brincar zão evidente e necessária para pôr em causa o
aos universos e às humanidades. mais comum valor dos homens; sei, contudo,
Não sabes (!)? Não posso acredi- que há qualquer coisa que me faz duvidar ter-

.~<~+tar. Tu, que te humanizas segundo rivelmente da humanidade. Será o deus da di-
a segundo, sabes de cor a brinca- versão e afins? Será ... Alguém viu por aí a Hu-
deira e, por isso, brincar com aqui- manidade? Que se lixe! O que eu queria era
lo que mais fazes (ou procuras fa- brincar contigo aos universos e às
zer) é profundamente aborrecido e deshumanidades. (visto estar a divertir-me
irónico. É claro, não convém que a imenso com deshumanidade, prometo que, ou-
humanidade brinque à humanida- tro dia, brincarei contigo só aos universos). /
de. Jáique não te mostras interes- Decerto te apercebeste que a minha na-
sado em brincar aos universos e às tureza é diferente da tua. Sou um ser de liga-
humanidades, brinquemos então às ção, universal, não-divino. Não fiques com essa
deshumanidades e aos universos. cara estranha e terráquea; o não-divino é pro-
Quem se deshumaniza, só se pode visório, estou só à espera de ser chamad07ara
divinizar, quem se diviniza toma- Deus-Aprendiz. Quanto a ti.já sei que não
se necessariamente universal. queres brincar comigo, o que c9mpro- /

Escusas de manifestar o que mete ainda mais a tua in~ignifi-/
estás a pensar. Dirias que estou cante e baixa natureza. Es
terreamente alucinado, que Humano, Não-Uni- /
humanismo e afins são, decerto, o versal e dificil- /
melhor que nos acontece. Quem mente serás /
partilhar o contrário é, aos teus Divino, até /
olhos, um pobre insensato, um sen- porque /
saco lista de ocasião. /

A. evo dizer-te que estou far- /
humanidade, humanização,
ismos e afins. Cheiram a /

frvofor~ a ranço estas pala- /
v't-as,cÇnceitos podres de /

t'"9';~éq~~~::Od/
'sOu netn um
p';'à"15"r'e

Vem brincar comigo aos
universos e às humani-

dades

21
primeiro, estou eu que estou tirando o divino curso
cujo primeiro módulo é a Embriaguez. Inicialmente
fui curioso (bem mais do que tu alguma vez serás),
depois fui sonhador e, agora, sou aluno da Sã-Loucu-
ra-Transcendente. Serei divino muito em breve; aguar-
do apenas, só e sereno, a visita da deusa Morte.

Como é bom aprender a morrer com Sã-
Loucura-Transcendente! ~~vReflecte deshumana-mente em i;>-%
tudo isto. . . ~o~

Contacta-me! Estou algu- ;;.0
res num sonho que vais ter. r?-,~%

Viver é mais um passo que traça o alcatrão
É a minha mão só, a convidar a tua à solidão
Dez segredos guardados, cem medos por vencer
E no fim do dia só se vê o passado a escurecer

Selo o cavalo uma vez mais, mas não o deixo cavalgar
E o meu destino, a glória do amanhã, continua sem pressa de chegar
O vento levanta e leva o mundo com ele
Acende-se uma vela, descobre-se uma Lua
Sente-se o perfume dessa seda ao toque chamada pele
E os cães uivam, amam e morrem na rua

Chama por mim a porta do esquecimento
Chama por mim cheia de confissões e arrependimento
Sofre por mim a luz que contorna o meu rosto
Sofre comigo o chão que me serve de encosto

Costas marcadas por gritos de chicote
Olhos perdidos, cansados, que dormem para fugir da morte

. Ruas escuras, barcos sem rumo, mapas sem fim
Perde-se a noite quando procura por mim

Tresandam a mar as minhas lembranças
. E revolto, revolve tudo em seu caminho

Escapam-se de uma boca para falsas confianças
Palavras que são segredos no silêncio de um andarilho

Abraça as chaminés dos telhados que pisas
E volta aos cabelos que afagas e alisas
Marcados por um velho tom de arrependimento
Trancam-se as portas, cerram-se os olhos, fecha-se em si o momento

Poeta, narra fabulam!
Hugo Miguel Santos
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Entre ele e a escrita, a máquina. Uma máquina-de-escrever que devia estar num museu.
uma pré-hist6rica Rogers & Pairci:ild com as teclas gastas. Gastas pelo ba~er dos
dedos (usa-os todos, devagar) e pela humldade destes, que ins1diosa corr6i a
cobertura àas teclas. O B, por exemplo. É a tecla mais esbatida de toõas. Já não se
'ié, o B. Sabe naturalmente onde ele está. mesmo náo o vendo, é aquela tecla. em
baixo, ligeiramente sobre a direita. entr-e um V e um N aí nda perceptíveis. l'Ías
porquê o B? Não é decerto a mais usada das letras, o mais comum dos sons nas línguas
ocidentais ... Estará ele apaixor.adc, ainda Que inconscientemente, por essa explosão
conso~ãntica, essa detonação dos lábios? B ... Porquê o B?

Duas da manhã e a cama at nda p :-a.z.e.r__~_Glaro, e 16 é um escritor, tem direito
às suas manias. pequenas liberdades SOC1~1~ Aliás, o que são camas

" feitas ou por fazer, louça rachada, cortinas rasgadas ... s eaâ matéria, substância,
~ magroa para a erupção da escrita?

)
~

~

~

" Bom. Não é decerto isto o mais im~ortal:te. O ma í s importante é, e sempre foi
~ (agara sem hesitação), escrever. Escrever bem. E beber melhor. Jack' Daniels, prova-c

a garrRfa, já quase no fim, e O copo redondo, de vidro fosco. Sem gele. Pousados à
~ esquerda da máquina, à distância de uma rápida pausa para reflexão. Fumar: fumar

também é importante. Lá está o cinzeiro de chumbo, à direita, roubad:J num daqueles
~ restaurantes à beira da estrada: Billie Jean's Diner, poderia ler-se no fundo, se as
~ camadas sucessivas de cigarros não tapassem a inscrição por completo .

•••Têmo-Io então sentado à secretária. Como de costume, de resto. Impl'et.erivelmente a
., partir das dez da noite. Gosta àe rotinas. Às vezes inventa-as. esforça-se por criar
•• pequenos hábitos quotidianos. Depois, esforça-se por mante-los. Os vícios, depressa
-4 o percebeu, não se adquirem facilmente.

j mais ficil escrever à noite. Não é, pelo menos, tão penoso. O silêncio é maior. Os
pequenos ruídos (a madeira que estala, os passos descompassados nas ruas, as
ambulâncias longínquas) ganham a dimensão de símbolos que são absorvidos pela

~ pr6pria escrita, tornando-a i~repetivel. Estabelece-se uma relação de causalidade
~ entre aquele adjectivo ali e os adolescentes ~ue jogam basket no beco das traseiras.
, Assim, pe lo entrecruzamento dos ritmos, a folha dac t í Iogr-af'ada cicatriza.

~ A manhã traz consigo a releitura atenta e sempre impiedosa. Detesta as manhãs. A luz
crua que entra peloe vidro6sujoS.

Sobre a cama, o velho chapéu de cowboy. Ofereceu-lho a irmã, no dia em que decidiu
ser escritor e percorrer a América. A irmã, que por essa altura andava no liceu,
vive agora no Micnesota: ca~a, marido, filhos, ~etos, conta-poupança-reforma.
Afinal, a América não tinha multo para ver.

Ainda sonha com a Europa. Conhece Paris, Praga, Dublin, São Petersburgo.
Conhece-as dos livros Que leu, nU.CR ganhou o suficiente com a publicação esporádica
de co~tos e poemas. Vive da tradução, basicamente, e embora tenha escrito dois ou
três romances, nunca teve coragem para os mostrar ao se~ editor. Nunca quis escrever
um best-seller, n~nca leu um.
Mulheres. Algumas, ao longo da vida. Na gaveta da me~a-de-cabeceira, debai de
uma tradução de Hblderlin feita aos dezoito anos; guarda uma fotografia especial.
Agl:es: só de pensar nela tem uma erecção. l>lorl"eu-lhenos braços na r n te í r-a
mexicana.

Enve Ihec er pode ser bom, tem as suas vantagens. O wbisky ~e melhor. Os
cigarros também, f~mam-se com a ironia de quem já ná~m idade para morrer de
cancr-o do pulmão. E mais provável cair das escadas :t5aixoou adormecer na banlieã r-a .
Mas escrever' mais diricil. A depuração progreR va' o seu espinhoso oaminho, a
sua via dolorosa. prasas curtas.

Está agora sentado muito direito, as stas apoiadas r.oespaldar da cadeira de modo
a evitar complicações na coluna de 1t tada . As mãos pouaadas na secretária í.l.us tram
os anos passados, os dedos tor us das artrosea. Na mãqulna-de-sscrever, uma frase: U

» Do canto da boca escorre m fio de sangue.



••Au cas ou vous passeriez
sous une rame de métro ...

[pour vous y aller
suicider ... ]

Valideriez-vous votre
ticket?"

Como louco que sou,
transpus já a linha que se-
para os loucos dos homens,
a vida da morte, a linha
amarela do metropolitano.
Entrei numa estação, desci

----------__________ as escadas, passei pelas bi-

COITw res..{londer? .. Há per- lheteiras, não comprei o bi-
guntas que contêm ern-si.e:óprias a lhete, desci outras escadas,
resposta, exactamente ~or não terel!l decidi-me a saltar, lembrei-
nenhuma, ou, se prefenrem, porque ~~de que não tinha pica-
qualquer uma será válida. Se quise- do otnlhete, subi as escadas, com-
rem, respondam, como sempre fa- prei o bilhe~qUe~ltei a des-
zem, sim ou não, não vos interessa cer as escadas e entrei no comboio.
qual, desde que respondam... Não sei onde nem quando saí. Não

Calern-se l l! Estou farto de me perguntem por que não saltei,
quem, como todos os homens, já acho que o cão tinha ainda que co-
pensou no suicídio, sem que tenha mero
chegado ao limite da loucura, ao
ponto em que se torna imperativo
escolher entre picar ou não o bilhete
no metro. Quem, como todos os ho-
mens aquém da loucura, consegue
responder sim ou não, assim, sem
mais, nunca se fez esta pergunta,
nunca teve que responder sim ou
não. A pergunta pode parecer sim-
ples, a resposta mais ainda. Mas o
que é certo é que nunca antes a ou-
viram, o que é certo é que a resposta
está muito para além de uma posi-
ção teórica que possam assumir,
aqui, tão longe de uma estação de
metro, agora, tão longe do suicídio. _
Se não sabem o que fariam, não es-
colham uma das du~hipóteses. Na
dúvida, escolham as duas, ou não es-
c~~nhuma. Mas acima de

~do não me respondam!

"Au cas OU vous passeriez sous
une rame de métro ...

[pour vous y aller suicider ... i
Valideriez-vous votre ticket?"

A atracção do vazio é mais do
que a mera pergunta «e se eu saltas-
se?» que se faz à beira do precipí-
cio. Aqueles que cedem a essa atrac-
ção não são os que se perguntam
apenas por perguntar, nem.tão pou-
co os que acabam por saltar. A atrac-
ção do vazio sente-a quem se deci-
de a saltar e, no último instante, pen-
sa «valeu a pena?».

Claro que não! ... Nada nunca
vale a pena. A vida é um vazio de
sentido que urge preencher. Poucos
são aquel~ue se decidem a saltar.
Ainda menos os que acabam por

»>
fazê-lo. Além dos homens e aquém
dos suicidas encontram-se os loucos
como eu, que não conseguem dei-
xar de olhar para trás e que desistem
de um fim para insistirem noutro
princípio qualquer. Há sempre uma

desculpa, uma última coisa a fazer, mais importante
que a morte, mais importante que qualquer coisa que
se tenha já feito. Nem que seja ir dar de comer ao

____cão ...

~ O autor, perante a obra acabada, sente que não
devia ser assim.É possível não reler um livro, não o
é não olhar para trás. O último instante da vida, ou
aquele que o poderia ser, é o mais Jongo de sempre,
tão longo quanto o sempre, um reviver ao mais pe-
queno pormenor de tudo, geração, vida intra-uterina,
parto, o meu primeiro choro, a minha primeira que-
da, o meu primeiro passo, a minha primeira palavra,
o meu primeiro beijo, e tudo, antes durante e depois,
o meu último beijo, a minha última palavra, o meu
último passo, a minha próxima queda, o meu último
grito ... «Sim, vemo-nos amanhã ...» Descer as esca-
das, deé'idir-me a saltar, passar a linha amarela, a li-
nha que define a vida ou a morte, o ser louco ou
apenas homem. Não piquei o bilhete ...

Não, não valeu a pena! Quanto mais não seja
falta-me ainda uma última coisa. Viver ... Mesmo que
o tivesse picado, mesmo que o cão não tivesse que
comer, haveria sempre uma desculpa. Inevitavelmen-
te, por mais cansado que esteja de tudo isto. Viver...

Podes subir uma montanha e chegar à beira do
abismo. É mais prático dar um passo em frente que
voltar a descer a montanha. Podes nadar em direc-
ção ao horizonte até te faltarem as forças. É mais
fácil nadar outro tanto que dar mais uma braçada.

Mas nada disto é verdadeiramente importante
quando como única resposta obtenho sim ou não.
Ou, na melhor ou na pior das hipóteses, não sei. A
pergunta é por si só estranha. Tanto se responde a si
própria como não tem resposta possível. Os loucos
como eu encontram-se algures entre as duas, entre
o sim e o não, a vida e a morte. Nenhuma pergunta
é por si só admissível. Nenhuma resposta é válida
quando não se está disposto a cumpri-la.

. Como louco que sou, disponho-me a voltar
atrás, sempre! Como homens que são, deviam dis-
por-se a picar ou não o bilhete, e a suicidarem-se.
Ou, pelo menos, se não for pedir muito, a não me
responderem.

[ota
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