
ze



DIREcçÃo:
Anick Bilreiro

Francisco Amaral Frazão
José João Leiria

Luís Pedro Fernandes

amar Dutra

Pedro Barros

GRUPO DE~TRABALHO:
Filipe Pedro

Hugo Alexandre

João Paulo Esperança

Maria João Casanova

ESCREVEM:
Ana Teresa Antunes

Artur Marcos

Francisco Amaral Frazão
João C. N. Figueiredo

João Tiago

jota
Lo

Miguel Castro Caldas

Mónica Ascenção

Patrícia Espinha

Rita Paulos da Silva

Sarah Duarte de Carvalho

ILUSTRAM:
Anick Bilreiro
Francisco Frazão

Paula da Costa

Pedro Barros

CAPA E CONTRACAPA:
Magritte, "A Legenda dos Séculos"

Magritte, "A Resposta Imprevista"

REVISÃO:
GROFL - Grupo de Revisão

de Os Fazedores de Letras:

Ana Isabel José (Coordenação)

Elisabete Ramos

Graça Barroso

Gracinda Alves

Helena Dias

Rita Duarte

Sónia Magarinho

GRAFISMO:
Ricardo Amaro

IMPRESSÃO:
Ciência Gráfica
R. da Escula Politécnica, 58 - /250 UsOOa

TIRAGEM:
3000 Exemplares

- CUSlO total do número: 220.000 $00

- Percentagem suportada

por patrocínios e subsídios: 0%

Contactos: Os Fazedores de Letras,

Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa.

Alameda da Universidade - 1600 Lisboa

Tel: 7990530; Fax: 7958455

C. Electrónico: Ipf@esolerica.pt Propriedade:

Associação de Estudantes
da Faculdade de LeU1lSde Lisboa

Os artigos assinados são da exclusiva responsabilidade dos autores.

Editorial

Três números, uma
conferência, muitos
cartazes e centenas de
visitas de Internet depois

da sua autonomização, Os
Fazedores de Letras atinge o seu
N° 20. Cinco anos após o seu
nascimento, o Jornal da
Associação de Estudantes da
FLUL abandona a sua fase
embrionária e afirma-se como peça
fundamental na dinâmica cultural
da nossa faculdade. A evolução
constrói-se numa maior
proximidade aos estudantes e aos
docentes, na progressiva criação
de um espírito de lugar, na
projecção externa daquilo que de
melhor se faz em Letras.
Defendemos um terrorismo
artístico-cultural no meio
estudantiL Contra o espírito
académico vigente, contra o
marasmo silencioso e o
popularismo barulhento.
Queremos fazer Letras e queremos
fazê-las em belo.

Depois de um número dominado
pela questão da Lei de
Financiamento, de outro dedicado
aos desconcertos que vão pelo
mundo, impunha-se dar prioridade
à criação artística e, em especial, à
poesia. Mas é de eleições que
agora se fala. Depois da
Associação de Estudantes, da
Assembleia de Representantes e
das Comissões Pedagógicas da
FLUL, é a Reitoria que está em
jogo: dois candidatos, duas
entrevistas.
Uma vez mais, a falta de
participação dos estudantes
(quando se escolhe quem vai
defender os estudantes em órgãos
da Faculdade e da Universidade) é
evidente e preocupante. Um
desinteresse por tudo o que
ultrapassa o domínio estrito das
aulas e dos testes e dos trabalhos.
É bom, de vez em quando, ver
anfiteatros cheios, como na
conferência sobre o conflito
linguístico na Galiza, ver este
jornal sair todos os meses. Casos
raros ...
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Recital de poesia
4 de Março. 17h30. Sala de Exposições. Recital de
poesia pela actriz Maria do Céu Guerra, com o se-
guinte programa:
1a parte - poesia portuguesa diversa.
2a parte - homenagem ao poeta João Pedro Grabato
Dias.

Sociedade Histórica daIndependência' dePortugal
Conferência Homenagem à poetisa e cantora lírica Nita
Lupi da autoria de André Neves Bento.
O evento, com entrada livre, realizar-se-á no dia 12
de Março, às 17h30, no Salão Nobre do Palácio da
Independência com a presença da "poeta-de-dizer" '
EIsa Noronha e do Grupo Vocal Feminino Harmonia.

A r t e c apresenta:

GERAÇÃO "DESEN-RASCA" ou Deixei de Acreditar em Deus
Desde quefui com a minha Avó a Fátima de 30 de Janeiro a 7 de
Março: 5as, 6as , e Sábados às 21h15 no Bar Novo da Faculdade
de Letras de Lisboa. Reservas pelo telefone: 7990530

o Grupo Teatro de Letras
apresenta:
Hamlet - Encenação de Ávila Costa. De 12 de Março
a 10 de Junho. 5as, 6as e Sábados às 21h30 na Canti-
na Velha. Preço do bilhete: 350$00.

Fórum ~rupo Literário
Encontros sobre poesia e outras escritas. Este grupo
procura também novos valores com vista à edição de
uma Antologia Periódica.
Sextas-feiras - 14h30 - Pavilhão Novo - (junto ao bar).

Colabora:
n' Os Fazedores de Letras: entrega o teu texto em
disquete na Associação de Estudantes. O tema é livre.

Os F.azedores de Letras na Internet
http://homepage.esoterica. ptl,.l.,lpf/fazedores/

Cartaz de Teatro: Um serviço de informação sema-
nalmente actualizada sobre os espectáculos em cena
por todo o país.
Navegar em Letras: Guia de Internet para os melho-
res sites humanísticos em português: História, Litera-
tura, Linguística, Geografia, Filosofia, Bibliotecas, Li-
vrarias, Editoras, Publicações, Departamentos Univer-
sitários. Tudo e mais alguma coisa.
Fórum de Letras: O fórum de discussão sobre temas
de FLUL,e das Humanidades em geral.

Para mais e mais actualizadas informações, con-
sultar a secção de notícias da edição na Internet de Os
Fazedores de Letras.

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Asso-
ciação de Estudantes ao cuidado da Direcção de Relações
Institucionais de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabili-
zamos por alterações posteriores ao fecho de edição.
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Assembleia deRepresentantes
ListaD:

Pedro Dias
Susana Banha
Ana Azevedo

Joaquim Sousa
Daniel de Oliveira

Licínio Sousa
Luís Ricardo
Vanda Silva

Luís Brás
Paula da Costa
Sara Carvalho

Antónia Couto
Marco MeIo
Ilídio Sousa

Paula Cabral
Raquel Dias

Nuno Femandes Associaçãode Estudantes:
Lista D - 563 votos

Lista e - 449 votos
brancos- 68 votos
nulos -18 votos

total de votantes - 1098

Tiago Strecht
Diana Soller

Patrícia Gonçalves
Paulo Afonso

Carlos Guedes
Adolfo Torres

Alexandra Guerra
Sandra Monteiro

Bárbara Neves
Anick Bilreiro

Cláudia Gomes
Salomé Pinto

Mariana Matos

das
de 17,

dee
na

F.L.U.L.

ComissõesPedagógicas:
Anglísticos: Lista D - Ana Azevedo

- Nuno Femandes
Lista e - Francisco Frazão

L. L. C: Lista D - Gustavo Infante
- Ana Guerreiro

. Lista e - Leonor Carvalho
Filosofia: Lista D - Paulo Mártires

- Dora Marina
- André Leonor

Geografia: Lista e- Adolfo Torres
- Daniel Dias

Lista D - Arlindo Aguiar
-Joaquim Sousa

Lista i - Maria Manuel Gouveia
- David Mérrite Marques

Germanísticos: Lista D -Pedro Dias
-Daniel de Oliveira

-Sylvie Marinho
-Andreia Soares
-Sandra Estrela

-Paula Abreu
História: Lista N - Ornar Dutra

- Luís Serra
- Bruno Carapinha

Lista e - Josina Almeida
- Fátima Nunes

- Ana Filipa Vieira
L.CP.: Lista e - Ana Dupont

-Luís Ramos
-Sandra Sousa

Linguística: Lista D- Rita Gonçalves
-Pedro Pinheiro'

Lista e - José Macário
Românicas: Lista D - Susana Banha

- Ana Femandes
Lista e - Ana Sofia Martinez
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MariaJosé
'Míranda
Entrevista conduzida por Francisco Frazão
e Pedro Barros
Fotos de Pedro Barros

Maria José Miranda
recebeu-nos no seu
gabinete da Reitoria,
onde ocupa o cargo de
Vice-Reitora há quase
12 anos. Foi convidada
por Meira Soares logo
no primeiro mandato,
depois de ter apoiado
publicamente a
candidatura contrária.
Aquilo que era um
mero "compromisso
académico"
transformou-se num
"compromisso pessoal
extremamente
empenhado". Agora é
candidata a Reitora,
erguendo como
bandeiras a experiência
e a confiança. Sem
passagens de
testemunho.

Em recente entrevista a Os
Fazedores de Letras, o Prof.
Meira Soares não discorda da

indexação da taxa de frequência ao
salário mínimo nacional. Num docu-
mento da sua candidatura, diz que a
indexação émuito discutível...
- Ele é químico, eu sou psicóloga. Te-
nho várias razões para dizer isso. A pri-
meira é muito clara: a indexação ao sa-
lário mínimo gera conflitos de interes-
ses (entre trabalhadores e estudantes).
Em segundo lugar, acho que o Governo
sabia onde queria situar a propina quan-
do a indexou: entre os 50 e os 60 con-
tos. Era muito fáci1-lá chegar: aí a mate-
mática serve-nos para tudo (o salário mí-
nimo do ano tal, a multíplicar por 2, a
dividir por 3...) A actualização seria feita
periodicamente à média da taxa de in-
flação. Para mim, a indexação não é
muito discutível: é, realmente, uma tris-
teza.
Exerce funções na reitoria há quase
12 anos. Quais as áreas em que ac-
tuou mais decisivamente?
- Como todos ôs vice-reitores, tenho
delegação de todos os poderes que o
podem ser. Acidentalmente, passei por
todos os pelouros possíveis (pela parte
académica, pelas construções ... ), mas

Universidade 5

as minhas áreas fortes sempre foram o
pessoal, o orçamento e as relações in-
ternacionais.

A indexação não é muito
discutível: é, realmente,

uma tristeza.

Podemos ver, na sua candidatura,
depois de um percurso de quase 12
anos ao lado do actual Reitor, uma
passagem de testemunho?
- Vamos por partes. Qualquer pessoa que
conheça minimamente o prof. Meira
Soares e a sua maneira de estar na vida
sabe que ele não é homem de passar tes-
temunho. Em segundo lugar, eu nunca
proporia candidatar-me a Reitora nes-
sas condições. Em terceiro lugar, já dis-
se e escrevi várias vezes que não me si-
tuo nem na continuidade nem na ruptu-
ra. Não enjeito méritos e responsabili-
dades no passado. Mas há uma coisa que
sei, que se deve à liderança do prof.
Meira Soares: para arrancar para coisas
novas, o que foi feito, especialmente
durante este terceiro mandato, tinha de
ter sido feito.
Quer especificar?
- Da forma mais simples: nem as facul-
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dades nem a Reitoria estavam
informatizadas. O orçamento era feito
em papelinhos, encarnados, azuis e ama-
relos, ninguém se entendia. Não havia
projecções (como agora não há bases de
dados, uma aposta da minha candidatu-
ra). Se não tivéssemos integrado novas
escolas, se não tivéssemos introduzido,
ainda que de maneira difícil, e quero re-
forçar isto, o princípio de cooperação
entre elas, se não tivéssemos os estatu-
tos da UL e das faculdades... Se não
tivéssemos passado por tudo isto não era
possível fazer coisas novas.
Como é que vê esse princípio de coo-
peração entre escolas?
- Há uma trave mestra da minha candi-
datura que é a qualidade de vida na UL,
cujos três grandes objectivos são: a co-
esão institucional, a
interdisciplinaridade e o desenvolvi-
mento estratégico. A meu ver, não há
interdisciplinaridade na UL excepto em

. casos extremamente pontuais ...
.••Em dois relatórios, o de Auto-ava-
liação e o das Universidades
Europeias (CRE), há uma série de as-
pectos que são focados. Um deles é o
facto de a UL funcionar como uma
federação em que não há unidade ..•
- Quando comecei a pensar no
enquadramento da minha candidatura,
o grande ponto era a coesão institucional
(isto foi em Junho). O relatório da CRE
só foi entregue em Setembro. Já tinha

dado por isso, já ando a
dizer isto há longos anos.
Se esse problema está
diagnosticado, como é
que pensa enfrentá-lo
no futuro?
- Temos de passar por um
processo de mudança de
cultura dentro da UL, de
nos assumirmos como
uma comunidade univer-

.sitária. O funcionalismo
público é um acidente de
percurso, com vantagens
e desvantagens: a marca
é a Universidade. No

meu anúncio de candidatura faço mui-
tas vezes a pergunta: "estará a UL pre-
parada para isto?" E no do meu progra-
ma digo: não pergunto sequer se o de-
seja. Porque não existe alternativa. Já
atingimos uma pequena cultura (através
das comissões ad hoc, de grupo, do Se-
nado). Agora é como a rosa do Petit
Prince, é preciso regá-la todos os dias.
O Reitor, na entrevista que nos deu
no último número, diz que não pode-
mos ter três faculdades (Medicina, Ci-
ências e Farmácia) todas a dar Quí-
mica. No entanto, não se dá Química
da mesmá maneira nos três sítios.
Como seria possível, então, centrali-
zar esse ensino?
- Não quero centralizar. Quero capitali-
zar os recursos humanos e materiais
(como laboratórios) e, sobretudo ao ní-
vel da investigação, as pessoas poderem
saber o que que os outros estão a fazer.
Por exemplo, a um químico, ou a um
biólogo, interessa saber o que fazem os
outros biólogos. Diz, e com uma certa
razão, que pode não ser a mesma biolo-
gia. Por que é que um aluno da Facul-
dade de Ciências, de acordo com os seus
interesses, não há-de tirar essa mesma
disciplina na Faculdade de Farmácia?
Porque é. que o professor de Ciências
não convida o seu colega de Medicina
ou de Farmácia a ir lá dar umas tantas
aulas e vice-versa? Interdisciplinaridade
é também isso.

Universidade 6

o ante-projecto do
Estatuto da Carreira

Docente elimina os
assistentes liminarmente:
a carreira começa depois

do doutoramento

Defende que a UL não pode continu-
ar a ser penalizada pela sua alta qua-
lificação. É um problema que tem a
ver com directivas do Ministério da
Educação, com as ratios ...
- Tem menos a ver com as ratios (que
estipulam o número total de professo-
res) e mais com os quadros. No caso da
Faculdade de Letras (FLUL), há imen-
sos professores associados com agrega-
ção que não têm lugar assegurado. Há
muitos professores auxiliares com mais
do que currículo para serem associados.
Isto tem a ver com os quadros de pesso-
al. Em termos finaceiros, não há impli-
cações (suponho até que um professor
associado no primeiro escalão ganha um
pouco menos que um professor auxiliar
no último). Mas é extremamente
desmotivante para as pessoas verem
uma carreira fechada.
Como é que encara a actual lei do fi-
nanciamento?
- A lei do financiamento tem de ser re-
gulamentada. E a regulamentação come-
çou pelo fim, pela taxa de frequência.
A única coisa que eu sei de cor da lei é
o artigo 13°, que diz que a taxa de fre-
quência "visa o acréscimo da qualidade
do sistema". O que quer dizer que não
pode ser retirado dinheiro do orçamen-
to de Estado, o dinheiro da
comparticipação dos alunos no Ensino
Superior tem de ser usado na melhoria
da qualidade do ensino.
Que é o que os estudantes defendem ...
- ... É o que eu defendo.
Também o Prof. Meira Soares na en-
trevista, afirma não estar contente
com o orçamento. Mas o Ministro e o
Secretário de Estado do Ensino Su-
perior dizem que houve um aumento



no orçamento para as universidades •..
- Não é verdade. O nosso orçamento real
é inferior ao do ano passado. Mesmo
contando com as propinas. O sr. Reitor
é mais benevolente que eu, diz que uma
parte das propinas pode ser para a qua-
lidade do ensino, a outra para funciona-
mento. Eu nisso vou muito mais longe.
Para mim é claríssimo, está definido,
não precisa de regulamentação. Claro
que depois têm de ser as próprias facul-
dades a fazer a orçamentação da verba
das propinas.
Voltando agora atrás, à questão das
ratios e da renovação do corpo docen-
te ...

Penso que, através da
interdisciplinaridade, o pessoal a mais
não seja tanto a mais como isso. Outra
coisa, que é evidente, é que temos de
renovar. Não quero falar neste momen-
to do ante-projecto do Estatuto da Car-
reira Docente (que elimina os assisten-
tes liminarmente: a carreira começa de-
pois do doutoramento). A ratio tem de
ser calculada com dados reais vindos das
faculdades. Por exemplo, não posso ad-
mitir que funcione uma cadeira optativa
para cinco pessoas contabilizável para
as ratios. A minha ideia é flexibilidade
curricular na formação inicial, margem
para uma formação poli valente. Não
defendo os cursos generalistas, defen-
do os cursos de alta qualidade científi-
ca com uma grande margem de apren-
dizagens complementares. Também ao
nível da pós-graduação, se ela puder
funcionar por módulos, cria-se uma fle-
xibilidade que depois pode combater o
problema das ratios.
Uma outra lei que gerou polémica, por
ter sido aprovada na Assembleia da
República sem debate prévio com to-
das as partes envolvidas ...
- ... Posso interromper? Quando se diz
na Assembleia que foi ouvido o Conse-
lho de Reitores foi só mesmo ouvido,
não quer dizer que tenha dito que sim ...
Essa lei é, então, a Lei de Bases do
Sistema Educativo. Acha que, com ela,
as universidades saem penalizadas?

- Com certeza. Espero é que ela não saia
como estava previsto. Aliás, num deba-
te, o ano passado, no Porto, organizado
pela Fundação das Universidades Por-
tuguesas, defendi muito claramente o
sistema binário. Defendi a vocação pro-
fissional, virada para o mercado de tra-
balho, do Ensino Superior Politécnico,
e outro tipo de vocação para a Univer-
sidade. Desde que esteja assegurada a
mobilidade entre os dois. É um must.
Quanto ao regime de ingresso: se ca-
lhar, seria mais justo (e a médio ou
longo prazo mais barato) acabar com
o numerus clausus, como em França,
onde quem faz o BAC entra e depois
é a própria universidade que selecci-
ona os seus candidatos ao fim do pri-
meiro ano ...
- Penso que as universidades portugue-
sas, sobretudo as públicas, não teriam
capacidade para a absorção de todos os
candidatos. Se ela se fizer, a selecção
será mal feita, porque as universidades
não têm estruturas, por excesso de alu-
nos. É legítimo pôr fora da universida-
de as pessoas quando não há condições
para fazer uma selecção adequada? Res-
pondo-lhe com uma pergunta. Estou
cheia de dúvidas em relação a este pon-
to. Não tenho é dúvidas nenhumas de
que quero aumentar o ingresso, através
de meios eficazes. Por exemplo, há vá-
rias faculdades da UL que têm turnos
nocturnos e diurnos.

Queria dar um pouco mais
de peso aos professores e

diminuir um pouco o peso
dos alunos [no Senado J

Uma outra questão que os Relatórios
apontam é a ineficiência dos órgãos
de decisão da UL: o Senado e a
Assembleia.
- Eles são ineficientes porque são
megalómanos. Numa revisão estatutária
de fundo, não para já, vou propor alte-
rações na sua constituição. Para já, há
uma coisa que eu ponho em causa, que
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é a paridade. Quando os alunos querem,
quebram o quorum, quando os profes-
sores querem, quebram eles o quorum.
Queria dar um pouco mais de peso aos
professores (o que não é nada popular,
reconheço) e diminuir um pouco o peso
dos alunos (que quando não lhes inte-
ressa, não aparecem no Senado). Sem
modificar a composição da Comissão
Coordenadora.
Para terminar, o que é que distingue
a sua candidatura da do Prof. Barata
Moura?
- Li, em linhas muito gerais, o seu pro-
grama. As questões, o diagnóstico dos
pontos críticos, evidentemente, que são
iguais. Se não éramos parvos, 'até por-
que temos ambos uma longa carreira
académica. Penso que, com alguma cla-
reza, explicito as acções a tomar, avan-
ço metodologias, práticas e procedimen-
tos. O que é que distingue as duas can-
didaturas? Talvez os estilos pessoais .•



José Barata
Moura

Entrevista conduzida por Francisco Frazão e
Pedro Barros
Fotos de Anick Bilreiro e Pedro Barros

José Barata Moura
candidata-se "em nome
de propostas positivas
e nao para se
demarcar, distinguir
ou diferenciar de

quem quer que seja".
Não apresenta soluções
nnágicas,procurará
resolver os problemas
através de uma reflexão
sistemática juntamente

com os órgãos da
Universidade. Filosofia
é a sua formação, a
música fez parte de si.
Foi também Pró-Reitor
e participou na

elaboração do Relatório
de Auto-Avaliação da

UL. ~stá pronto para
enfrentar as
adversidades.

Pode ver-se, na sua candidatu
ra, uma crítica ao trabalho
realizado pelo actual Reitor?

- O que está em jogo nestas eleições,
mais do que fazer um balanço do passa-
do, é como é que vamos construir o fu-
turo. A magnitude dos problemas é tal
que o nosso centro de atenção tem que
estar dirigido para a frente e não para
trás.
Muitas vezes é referido o facto de a
UL se parecer com uma federação,
porque as Faculdades parecem estar
de costas umas para as outras, ferin-
do a sua própria unidade. O que tem
a dizer sobre isto?
- Eu penso que o termo federalismo não
é muito feliz. É evidente que na UL, nas
várias unidades que a compõem, há um
sentimento crescente: é importante re-
forçar o sentido de identidade, de coe-
são e cooperação entre os seus membros
e as entidades que a integram. Embora
não haja uma solução mágica, é decisi-
vo um ttabalho concertado e conscien-
te.
Como pensa conciliar a autonomia da
UL com as violações sistemáticas por
parte do ME e com o atrofiamento
financeiro?
- Ao nível nacional e internacional, se
se recuar 10 a 15 anos, houve um certo

desenvolvimento em paralelo entre a
concessão de autonomia às universida-
des e passos extremamente gravosos que
parecem apontar para uma
desresponsabilização do Estado no que
diz respeito ao Ensino Superior Públi-
co (ESP). No quadro do exercício da au-
tonomia, é indispensável que, interna-
mente e em articulação, diálogo e rei-
vindicação com instâncias da UL, seja-
mos capazes de encontrar os recursos
mais adequados ao cumprimento das
tarefas que são as nossas. E que não são
só ensino, são também de investigação,
de cultura, de intervenção social.
Defende a procura de receitas própri-
as. Como vê a Lei do Financiamen-
to?
- Quanto à questão da Lei do Financia-
mento há um aspecto de concepção que
é grave: o modelo fundamental que está
por detrás é que as universidades são
fábricas de licenciados. Mas não há uni-
versidade se ela não intervier de forma
criativa e activa nos outros pilares, que
têm a ver com a produção de ciência,
com a interacção com a comunidade e
com a intervenção cultural. O financia-
mento da Universidade não pode ser
apenas para cursos de formação inicial,
ainda por cima associado a algumas
noções um pouco nebulosas (estou a ser
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generoso) como as do estudante elegí-
vel e curso elegíveis. É no quadro do
que uma Universidade tem para ofere-
cer, em programas conjuntos ou combi-
nados com entidades exteriores à UL,
que o problema de alargar a capacidade
de obter receitas próprias se coloca. É
importante que a própria UL a assuma
como tarefa sua, não apenas ao nível da
reitoria mas ao nível das faculdades, dos
departamentos. Não digo que vamos
poder suprir as graves dificuldades
orçamentais, de natureza estrutural, ape-
nas com o esforço de áumento de recei-
tas próprias.

. SOUcontrário a que o
Ensino Superior seja

pago através de Propinas

De que modo encara o estudante como
pagador do ESP?
- Quanto à questão das propinas: primei-
ro, é extremamente redutor confinar a
questão do financiamento às propinas.
Em segundo lugar, há um quadro naci:
onal da República sobre essa matéria:
todos sabemos que as leis podem ser
boas ou más, que podem ser revistas,
revogadas e suspensas. E há um traba-
lho ao nível da Assembleia da Repúbli-
ca ou fora dela que constitui o pano de
fundo para essas alterações se proces-
sarem. O que não pode ser esquecido é
que, num momento em que seja neces-
sário tomar. decisões, há urna situação
democrática normalizada, há uma lei
sobre esta matéria. Um terceiro ponto:
o espaço de manobra que for deixado à
UL não é exclusivamente decidível pelo
Reitor, terá de ser o resultado de um
debate no interior dos órgãos próprios
da UL. Se quer saber o meu ponto de
vista pessoal, sou contrário a que o ESP
seja pago através de propinas. Isto por-
quê? Creio que no nosso estádio de de-
senvolvimento, para defrontar os pro-
blemas e os atrasos que temos pela fren-
te, é impossível imaginar que o ES não
constitua uma responsabilidade social.
Por outro lado, temos de o fazer funcio-

nar em termos de qualidade e adequa-
ção às necessidades: o ESP justifica-se
como algo que levou muitos séculos a
adquirir, que é a própria sociedade to-
mar em mãos a formação dos seus qua-
dros. Por conseguinte, se no caso do ES
é possível dizer-se que é uma qualifica-
ção privada que os alunos lá vão bus-
car, em termos sociais não é tanto as-
sim, não é indiferente para o conjunto
do país existir ou não um sistema públi-
co de ES de qualidade. Os problemas
fundamentais de estratégia política para
este sector passam pelo desempenho de
uma função social. Um último ponto:
gostaria que as decisões da UL nesta
matéria fossem comandadas pelo que
fosse a nossa interpretação conjunta do
interesse da UL'
Quanto ao espaço de intervenção da
UL: os órgãos da Universidade não
têm funcionado em termos práticos.
No seu programa, diz que ''mais do
que duplicar reuniões talvez haja que
prepará-Ias melhor" ...
- Não partilho a opinião de que é uma
determinada estrutura democrática
organizativa da UL que constitui a fon-
te dos seus problemas. Isto não
significa que não tenhamos de
dar, com sensatez e com a coo-
peração dos. próprios membros,
passos no sentido de melhorar o
funcionamento desses órgãos e a
sua utilidade no governo da UL,
das Faculdades, dos departamen- .
tos, etc. É importante ter uma
vida universitária mais mobiliza-
da e mais empenhada, em que se-
jamos capazes de identificar a na-
tureza real dos problemas e não
sejamos apenas conduzidos por
diferenças de opinião e
idiossincrasias. Para melhorar
esse trabalho, há instrumentos
que poderão ser aplicados me-
lhor: explorar um trabalho por
comissões e, sobretudo, preparar
muito melhor o que vai ser sujei-
to a discussão e deliberação por
parte de órgãos com um peso
numérico significativo.
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Outra lei que foi polémica e que ain-
da não está resolvida é a Lei de Bases
do Sistema Educativo. Pensa que essa
lei desvirtuou a ideia de universida-
de?
- Prefiro tomar o problema pelo lado
positivo. Em relação à questão da for-
mação de professores, que é o que cons-
titui o ponto grosso da polémica, é in-
dispensável pôr de pé um sistema sério
com três vertentes fundamentais: uma
sólida formação científica de base, uma
formação de natureza didática/pedagó-
gica e uma experiência de vivência e tra-
balho nas próprias escolas. O que' me
pode causar inquietação é que o mode-
lo de formação adoptado não cumpra
certas exigências de qualidade, ou per-
mita que alguns agentes dentro do sis-
tema tenham padrões de qualidade que

.não sejam os reconhecidos.

As universidades não
devem ser exclusivamente

formadoras de professores
ou de profissionais do que

quer que seja. ,~



Para quem está de fora, a UL parece
ter faculdades só a formar professo-
res ...
- As Universidades podem e devem fa-
zer formação de professores. Mas não
são exclusivamente formadoras de pro-
fessores ou de profissionais do que quer
que seja. Aqui não há uma cisão entre
uma formação científica e uma forma-
ção profissional, elas podem e devem
ser articuladas e a UL não pode alhear-
se disso. Quase tão erróneo seria a UL
fazer uma formação apenas
profissionalizante como apenas uma
formação científica, em abstracto. O que Como é que isto se compatibiliza com
se prevê que vai ser cada vez mais ne- a renovação de quadros?
cessário é que as universidades - A questão do financiamento não é só
fornecam uma base de iniciação e co- o haver pouco ou muito dinheiro num
nhecimento numa área do saber que per- determinado Orçamento de Estado. O
mita a continuação de uma aprendiza- problema fundamental e estruturante é
gem e de uma formação ao longo da que as universidades, e a UL em parti-
vida .. A UL deve fornecer uma forma- cular, têm um défice acumulado cróni-
ção inicial de qualidade com um espec- co de investimento. Há uma coisa que é
tro suficientemente largo que permita segura: a renovação dos quadros não vai
depois outros complementos. poder fazer-se por uma extensão elásti-
O Reitor Meira Soares afirmava que, ca de novas contratações. Vão ser pre-
segundo as ratios definidos pelo ME, cisos esquemas de articulação com ou-
a Faculdade de Letras em particular, tros subsistemas dentro e fora do sector
e a UL em geral, tem excesso de pés- público que permitam que haja um aces-

soal. so, designadamente ao magistério uni-
- Em relação às rationes, os grandes versitário, por parte das novas gerações.
constrangimentos que temos são os se- Este problema é fundamental para as

. guintes: por um lado, a ratio é imposta universidades e para o país. E eu não
pelo ME para diferentes cursos de acor- tenho visto que se estejam a dar passos
do com critérios que as universidades no sentido de debater e depois decidir.
não conhecem nem foram discutidos (a Um ES que está fechado a novas gera-

l~ ~U~Ill~'~~e~r~S~id~a~d~e~JL~()~ ~ •••••••

solução das rationes poderá ser uma
solução a trabalhar e eu não fecho a
porta a isso); o segundo aspecto é que
elas estão muito viradas para privi- .
legiar uma medida desequilibrante,
a formação inicial. Mas universida-
des não fazem apenas formação ini-
cial. Só uma parte dos docentes e
funcionáriós de que as universidades
necessitam pode ser imputada ao seg-
mento da formação inicial. Tudo isto
distorce a aplicação das rationes.
Agora todos os d~dos que eu tenho
não me levam a concluir que a FL
tenha professores a mais. A justifi-
cação para a existência de pessoal
qualificado não está apenas no facto

de haver ou não alunos. Isso é impor-
tante, mas também o é os vários depar-
tamentos poderem formar competência
nos dorrúnios chave da área do saber que
cultivam. Este outro aspecto não está
contemplado na abordagem exclusiva
pelas rationes.

Um Ensino Superior
fechado a novas gerações

condena-nos a prazo como
instituição e como país

ções, que não traz para dentro de si san-
gue novo ... É evidente que nos estamos
a condenar a prazo como instituição e
como país.
Como pensa dinamizar o espaço cul-
tural da UL?
- Uma primeira linha fundamental é que
a própria UL assuma o vector cultural
como constitutivo da sua missão: não
estamos aqui só para dar aulas, não es-
tamos aqui só para escrever uns artigos.
Essa responsabilidade cultural também
faz parte integrante do nosso trabalho.
O sector cultural pode ser um sector pri-

. vilegiado no interface com a cidade e
na coesão da UL, num melhor conheci-
mento dos seus membros. Nessa dimen-
são cultural também podíamos incluir
quer um melhor aproveitamento do nos-
so próprio património (o Estádio Uni-
versitário em relação ao desenvolvimen-
to de uma prática desportiva, o núcleo
dos museus da Politécnica onde há coi-
sas muito bem feitas e interessantes).
Pode ser importante encontrar um pro-
grama anual de iniciativa da UL, pôr em
contacto muitas iniciativas (muitas de-
las dos estudantes) que são levadas a
cabo na UL e que muitas vezes ficam
apenas num círculo mais imediato da-
queles que estão à volta.
Como vai ser a sua relação com os
estudantes?
- A cooperação e o contributo dos estu-
dantes é fundamental para a definição
de uma política universitária. Gostaria
que o clima permitisse que a participa-
ção dos estudantes como parte integran-
te da UL fosse um contributo
enriquecedor para a perspectiva global
da UL e não apenas um lobby, ou um
grupo de pressão, ou algum sector
corporativo. Muitas vezes tem-se traba-
lhado dessa maneira.
O que distingue a sua candidatura da
da outra candidata, a Prof. Maria
José Miranda?
- É um problema que cabe aos eleitores
decidir. Desde o princípio candidatei-
me em nome de propostas positivas e
não para me demarcar, distinguir ou di-
ferenciar de quem quer que fosse .•



realidade, de ter aulas no Pavilhão Ve-
lho, um pré-fabricado de madeira, ins-
talado por trás do Bar Velho, que na
sua decadência acolheu a minha primei-
ra aula nesta casa. O Pavilhão era um
símbolo da História, uma vez que era

J!11 aí que se concentrava a maioria das
~'~4q aulas do curso e representava de forma

<, 'Crua as dificuldades do Ensino Superi-

Devoestar velho e pi~gas, para orrubli~, especialmente das Faculda-
escrever no pasquim da Fa des de Letrascque exibiam assim os
culdade, coisa que nem sequer seus remendos, pré-fabricados, como os

existia quando aqui, cheguei, há seis . pedintes que nos estendem a mão no
anos. Aqui entre nós que ninguém nos meio da rua. Ao mesmo tempõ simbo-
lê, parece-me que alguns gostariam de lizava também a impotência para c'ôn",-. ~ .viver numa Faculdade sem pasquins. seguir ver os seus alunos colocados no <,

~ .Já agora, sem livros, sem debates, em • mercado de trabalho de forma activa, no fim das li:ce~laturas.
suma, vazia de cultura mas com sufi- No entanto, nessa altura, havia garra e as R.G.A. 's êf~ bas-
ciente força para servir de trampolim tante participadas, com os anfiteatros a parecerem a noite deê~

d . ~a uma bela carreira no campeonato as treia de uma mega-produção Hollywoodesca. Estava no auge a pn- <,

politiquices associativas e, se para isso meira luta anti-propinas, e a faculdade discutia com ardo.r a legiti- /'
tiverem engenho e arte, no das midade do seu pagamento, e formas de contrariar a lei. E verda~ »>

politiquices partidárias. que existia, nessa altura, um naipe de alunos capazes de inflamar
A verdade é que sem pasquins as reuniões comas suas intervenções, e isso hoje difiçilménte acon-

as coisas eram bem mais.animadas por tece, por falta de mérito dos palradores, ténues-réplicas, saídas da
estes lados há seis anos. Nessa altura, caverna Platónica, dos tribunos de e~o.;epela quase total ausên-
ainda só se sonhava com o dia em que cia de plateia com que as R.G.~'-s/são hoje confrontadas.
se iria lançar a primeira pedra da nova A plateia. Nessa al!--ura:aplateia estava na Faculdade e fazia
ala da Faculdade, embora todos duvi- . dela a sua casa, instalando-se com o início das aulas e só deban-
dassem de que esse dia realmente che- dando com o-séu términus. Faziam-se memoráveis sardinhadas,
gasse. Em contrapartida debatia-se em ocasiÕes que o justificassem (santos, férias, etc.) e as festas
numa A.G.E. (Assembleia Geral de erain bastante frequentes (embora eu confesse num aparte pessoal
Escola) se a Faculdade iria ou não en- /' /' não ter sido um cliente assíduo). Hoje, também isso quase desapa-
cerrar as portas em Novembro/Dezem- »> -> receu, apesar do surgimento das tunas que supostamente viriam
bro por falta de verbas para o paga- ./ /' »> revitalizar o espírito académico da Faculdade. Esta plateia não faz
mento de despesas correntes (água e/,/' - da Faculdade a sua casa, pelo contrário, permanece aqui o menor
luz), num anfiteatro a rebentar ?las tempo possível, como se fosse à loja de conveniência comprar aque-
costuras, sem que a platei~"arredasse la coisa de que tanto precisa, mas da qual se tinha esquecido, sain-
pé antes do fim da açesa'discussão. do rapidamente e sem olhar para trás.

Apesar de-aíiova ala ser um so- A inércia tem, assim, minado a Faculdade ao longo destes
nho, nós.cotíientavamo-nos com a pro- anos, vindo, paulatina, paciente e cirurgicamente a retirar-lhe a
viséría, transformada em definitiva, Alma, que só se preserva quando se vive com intensi-

/' /' dade as vicissitudes da Casa, e nos faz dizer com or-
gulho - Sou de Letras (de Lisboa, acrescente-se para
aqueles que, como eu, para aqui vieram por causa
dela).

Daí, a importância que assume a existência des-
te pasquim, como meio de agregar em si um pouco do
espírito da Casa, e de o fazer chegar a uma pIa teia,
agora tão amorfa e fugidia.

Ao abrir a todos a hipótese de participar na ela-
boração do pasquim, está a criar-se, pelo menos teori-
camente, uma ligação da plateia à Casa, e a insuflar-
lhe um nova vida que se espera atinja a vitalidade de
outros tempos, com os benefícios que daí podem advir
em termos de vida académica, produção científica e
prestígio para a faculdade e para os seus membros .•
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BOLSAS DE ESTUDO ASIÁTICAS

Era uma vez um senhor chamado 1.1.
Slauerhoff, médico e escritor, que teve uma vida
curta (1898-1936), porém houve vida que lhe che-
gasse para se tomar um clássico da literatura holan-
desa e escrever um livro com o título acima. Nos
anos noventa que ora decorrem dois leitores de ne-
erlandês - Patrícia Couto (actual responsável pelo
Instituto de Neerlandês da FLUL) e Arie Pos (da
Universidade de Coimbra) - embora tendo leituras
diferentes de O Reino Proibido realizaram uma tra-
dução conjunta (ia a escrever "comum", mas tal, er-
radamente, poder-se-ia entender por "banal") da/

/

obra, a qual foi editada recentemente pela Teorema,
com o apoio daFundação para a Produção <t Tradu-
ção da Literatura Neerlandesa e com o/patrocínio
da Fundação Oriente. É interessante ver as imagens
de Macau e de figuras e de momentos portugueses
que 1.J. Slauerhoff plasma co~ uma técnica narrati-
va que no seu tempo não terá sido bem recebida pelos
seus patrícios. Prevê-se qúe este trabalho literário
invulgar venha a ser objecto de uma apre~entação
pública na FLUL. Súgere-se que os amantes da Li-

/

teratura permaJ)eçam atentos ...
/

/

/
/

/
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TIMOR/ASIA :
SEMIBREVES O REINO PROffimO

Adm:_Marcos
(do Centro de Documentação Timor/Ásia da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa)

Neste número de Os Fazedores de Letras optámos por apre-
sentar uma série de apontamentos avulsos em lugar do ha-
bitual pequeno artigo de divulgação acerca de aspectos da
cultura ou realidade timores. Os assuntos serão: bolsas de
estudo para a Ásia; um livro holandês que nos traz Macau,
Camões, Femão Mendes Pinto, um irlandês que não é bem
um irlandês e saltita no tempo ...; POLIFONIA, a revista

. dos docentes leitores da FLUL agrupados no UNIL - Gru-
po Universitário de Investigação em Línguas Vivas; alguns
encontros relacionados com o processo político de Timor
Leste; cooperação internacional no espaço CPLp, inter-
venção académica e empregos no estrangeiro.

I
/

/
/

oselementos da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa (FLUL) interessados
em obter informação sobre programas e bol-

sas para estudar na Ásia dispõem - dentro do
"campus" da UL - de pelo menos três pontos para
terem acesso a esse tipo de informação: (1) o Gabi-
nete de Relações Internacionais da Reitoria, sito no
Edifício da Reitoria, 10 andar; (2) a Agenda Sema-

/

nal da Universidade de Lisboa (ASUL), editada pelo /
/

Gabinete de Imagem, Cultura e Publicações da Rei-
toria e que é recebida na Associação de Es- / /
tudantes; (3) a Secção de Expediente da/ /
FLUL, na Secretaria da faculdade, onde

/

muita informação está disponível para con-
/

sulta numas pastas preparadas p~á o efei-
to. Para além destes, há ainda.o Centro de
Documentação Timor/ Ásia pá faculdade ao
qual duas embaixadas em Lisboa, a da Ín-
dia e a do lapão, oferéceram documenta-
ção sobre os respectivos sistemas de bolsas

/

e informação de utilidade para os estudan-
tes estrangeiros nesses países. Nos últimos
dois anos temos tido notícia de bolsas para
a RP China, Hong Kong, Taiwan (Formo-

/ ,
sa), Corei a do Sul, Tailândia, India, lapão,
Malásia ...

/

/

/
/

/
/

/

UNIL POLIFÓNICO
/

/
/

/

/
Surgiu a publicação Polifonia, revista do

UNIL - Grupo Universitário de Investigação em Lín-
guas Vivas, sendo o número um subordinado ao lema
«As línguas vivas: diálogos interculturais». Reune
textos de profissionais que teorizam ou criam sus-

/

/
/

/

L
/

/
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tentados pelo conhecimento ou vivência
real de práticas de ensino. Há textos em por-
tuguês, alemão, inglês, francês, espanhol.
Esta publicação, aparecida com a chancela
das Edições Colibri, tenta responder a um
certo vazio editorial e a uma necessidade
de expressão dos docentes. Entre outros,
reparámos num texto intitulado
«O papel dos conhecimentos
prévios na aquisição de uma lín-
gua não-materna», por León
Acosta e Isabel Leiria, que apre-
senta um trabalho experimental
realizado com falantes de lín-
guas chinesas (mandarim e

-,cantonês).
-, Polifonia é uma revista

que parece fadada para ser um
instrumento útil para todos os
que se interessam pelo ensino
de uma língua segunda e um
efectivo sinal para-o exterior do
brio profissional dos .Ieitores-,
desta casa. ,
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PARTIR DOS DESENCONTROS PARA, O EN-
CONTRO. FINAL? -,-,

O mês de Fevereiro, no que à política de', -,
Timor Leste se refere, teve entre nós, em Lisboa,
encontros que nos apetece registar.

- Realizou-se no «Bar do Operário», sito na
Calçada do Monte (à Graça), um «Jantar de Solida-
riedade» cujo objectivo foi angariar fundos para os
que lutam em Timor (Frente Clandestina e
FALINTIL - Forças Armadas de Libertação Nacio- .
nal de Timor Leste).

- Na'sequência das movimentações tenden-
tes a reunir ainda este ano uma assembleia magna
política da Diáspora Timorense e da Resistência, à
qual os "media" se têm referido como o "Congresso
da Resistência", deram-se vários encontros, de di-
verso tipo. Pelo que se entende da leitura dos meios
de comunicação fica-se com a seguinte impressão:

1) O projecto inicial "congresso"
transforma-se em dois: uma "convenção" no exteri-
or de Timor (em Lisboa) e, mais tarde e já no interi-
or de Timor, um "congresso". O que está em causa
não é um mero jogo com palavras de sentido simi-
lar. As alterações de projecto e de processo resulta-
rão em parte do facto de a União Democrática

Timorense (UDT), identificada com o dirigente João
Carrascalão, não aceitar ir para um encontro sem
participar na feitura da agenda ou não aceitm: ir para
um encontro supostamente de discussão e delibera-

"" ção conjunta com determinadas decisões já toma-
, 'das e impostas previamente na "secretaria".

-,-,-, 2) Este projecto em progressão, de
uma assembleia magna, para atingir certos objecti-
vos essenciais, terá de ter lugar para nele caberem e
se reconhe~erem muitos timorenses, tanto aqueles-,
mais afastados {la Indonésia como aqueles que
assumidamente mântêm comunicação com o inva-

-,
SOf. <, ,

,
,

"COOPERAÇÃO LUSÓFONA",ÀJ(ADEMIA E
EMPREGO '

-,

A quatro meses do fim de mandato doMag-
nífico Reitor Meira Soares e da sua equipa, ent~n-,
deu a Reitoria nomear uma pessoa - a Prof." Douto- -,
ra Teresa Pité, da Faculdade de Ciências - para o
cargo de pró-reitora para os assuntos de cooperação
e, concretamente, para a cooperação respeitante ao

-,
-,
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espaço da Comunidade dos Países de Língua Portu- sar e desenvolver. Elas têm a ver com a conveniên-
guesa (CPLP). cia de promover o conhecimento mútuo, o conví-

Na sequência pediu-se a cada faculdade da vio, entre estudantes da área da CPLP; com a reso-
. UL que indicasse um professor para cuidar dos mes- lução de problemas; com a detecção de oportunida-

mos assuntos e para ser um interlocutor da Reitoria. des de estágio/emprego.
O Conselho Científico da FLUL indicou a Prof." Entre as ideias sobre a mesa consta a even-
Doutora Isabel Castro Henriques, uma historiadora tual criação de núcleos ou centros de estudantes -
dedicada aos estudos africanos. naturais dos países e territórios considerados pela

Em Dezembro, houve uma primeira reunião CPLP - com vocação para estimularem o convívio e
com os professores enviados por várias faculdades acções de cooperação, assim como a criação de al-
e por um instituto e a tarefa que se encetou foi, es- guma folha informativa que circule entre as facul-
sencialmente, reunir informação sobre o que é que dades e interessados. Questões também a ver são:
as faculdades e centros da UL fizeram, têm feito, eventual criação de núcleos específicos
fazem (ou anseiam fazer) em termos de cooperação. vocacionados para determinados países, a identifi-

Com efeito existem na UL ex- cação de potenciais candidatos para realizarem de-
- periências diferente~e~co- - - - terminada~cçõ~ o~rabalharem em-África ou no

la para escola, várias iniciati- Brasil; identificação de instituições/empresas com
vas dispersas e não conheci- interesses em África ou Brasil, etc.
das e não há uma qualquer tro- Uma representante da AE de Ciências focou
ca de informação, política, cri- bastante o aspecto de não se olhar para a coopera-
tério ou interacção do conjun- ção apenas na perspectiva de colocar pessoas em
W da UL enquanto entidade África, mas também na de se prestar a devida aten-
colectiva. Eventualmente o ção ao apoio aos estudantes dos Países Africanos
grupo dos vários representan- de Língua Oficial Portuguesa, vulgo PALOP, que
tes das faculdades tomar-se-à estudam connosco.
um grupo de trabalho perma- Quanto a nós, o assunto cooperação no es-
nente para a cooperação. paço CPLP, considerado seja numa perspectiva
Entre as questões de trabalho institucional de Universidade de Lisboa (pelo topo:
a encarar mais à frente estarão: Reitoria, Conselhos Directivos, Departamentos ...),
assegurar a circulação de in- seja numa perspectiva de actuação meramente estu-
formação relevante via Reito- dantil (AA.EE., núcleos autónomos de estudantes ...),
ria; potenciar a assunção de seja ainda numa terceira visão que combine a even-
projectos vários, contribuindo tual organização a nível institucional com uma for-
para o desenvolvimento dos te participação estudantil, é um assunto muito sério
países; propiciar o desempe- merecedor do interesse de muitas pessoas envolvi-
nho de agentes activos de co- das nos diferentes níveis de intervenção académica.
operação e de intermediação; O Centro de Documentação Timor/ Ásia as-
promover a colocação .de li- sistiu como observador às reuniões de Dezembro e
cenciados de diferentes áreas, de Fevereiro, pois importa que no seu trabalho te-
etc. nha presentes tanto os dados do nível de actuação
Por outro lado, a Sr." Pró- institucional como os dados da visão associativa
Reitora Teresa Pité resolveu estudantil. Por outro lado é útil que quando se pen-
propor e promover também a sa em termos de CPLP ou da chamada "Lusofonia"

nível estudantil uma reflexão com possíveis efeitos não seja esquecida uma faceta asiática ainda que
práticos sobre os temas de cooperação. Em talvez modesta ou menor que outras, mas todavia
consequência realizou-se a 18.Fev.98 uma primeira pertinente .•
reunião na qual estiveram apenas quatro das oito
associações de estudantes (AA.EE.) da UL. Com-
pareceram representantes das AA.EE. de Direito, Ci-
ências, Farmácia e Letras.

Acertou-se reunir informação sobre as dife-
rentes experiências ou trabalhos prévios relaciona-
dos com cooperação a nível estudantil nas várias
faculdades. Houve a distribuição de uma folha com
algumas ideias ou sugestões para apreciar, conver-
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Como se vai desenrolar a acção
na Secção Portuguesa

Pretendemos desenvolver a campanha
em duas vertentes: chamar a atenção do pú-
blico para a importância da Declaração,
através da ampla divulgação do seu texto e "
sensibilização "da opinião pública para a
temática e simultaneamente promover o tra-
balho da Amnistia Internacional na defesa
dos Direitos Humanos e na prevenção das
suas violações com vista ao crescimento do
seu número de membros e a consolidação
deste mesmo trabalho. Outro objectivo é
incrementar o trabalho com outras organi-
zações que se debruçam sobre esta área, na
tentativa de promover o desenvolvimento
de um movimento de Direitos Humanos
mais forte e dinâmico.

As escolas são certamente um local
privilegiado para atingir muitos destes ob-
jectivos. A protecção e a promoção dos Di-
reitos Humanos passam necessariamente
pelo desenvolvimento de uma atitude favo-
rável entre os cidadãos, em especial os mais
jovens. Assim, um grande número de ac-
ções será a elas dirigido através da realiza-
ção de sessões de divulgação dos Direitos
Humanos, estabelecimento de protocolos de
cooperação com escolas dos vários niveis,
incentivando os alunos a reflectir e a ela-
borar trabalhos sobre o tema e ainda pro-
postas de concursos de desenho, fotogra-
fia, textos ou poesia sobre os Direitos Hu-

--- ------

manos.
A comunicação social e as campanhas

publicitárias são outro forte meio que te-
mos à disposição para alcançar estes objec-
tivos e permitir que cada vez mais a socie-
dade civil participe na promoção dos Di-
reitos Humanos e na prevenção das suas
violações. Contamos aproveitar alguns
acontecimentos exteriores à campanha, mas
com grande importância para o seu desen-
rolar: vamos ter uma colaboração regular
com a Expo 98, oportunidade excelente para
alcançar um público alargado.

Acções previstas a nível internacional

O livro de assinaturas será uma das
acções a desenvolver em todo o mundo e
visa a recolha de assinaturas em livros pre-
parados para o efeito. O objectivo princi-
pal é o de abordar o maior número possível
de pessoas, solicitando-lhes que assumam
um compromisso pessoal com a Declara-
ção Universal, assinando o seguinte texto:

. " Farei tudo o que estiver ao meu al-
cance para assegurar que os direitos
consagrados na Declaração Universal
dos Direitos Humanos se tornem uma
realidade em todo o mundo"

Devido às mudanças importantes
ocorridas na África do Sul durante a última
década, a Amnistia Internacional escolheu

a cidade de Joanesburgo para realizar um
concerto de música popular em 1998. Pre-
tende-se que este seja transmitido interna-
cionalmente, chamando assim a atenção dos
jovens de todo o mundo para esta campa-
nha e para os casos individuais que esta
focará .•

\

\
\
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A Senhora Dona Maria José das minhas
férias no algarve punha-se à sombra de
uma oliveira com uma galinha ao colo e

cortava-lhe o pescoço, como quem parte maçãs
em quartos, e eu fui a correr libertar as que
estavam ainda de reserva na capoeira, com o
mesmo horror com que o vendedor da empresa
de mediação imobiliária ao mostrar um andar dos
prédios da encosta do castelo de S. Jorge espreita
para o jardim do socalco abaixo e depara com
uma criação de coelhos a mastigar as buganvílias
e as rosas deixadas pelo inquilino anterior,

- Que horror! ...
O vendedor a guiar-me pela rua

Costa do Castelo, todo direito, todo orgulhoso da
rua, a certa altura apontando para umas varandas

- Ali mora um doutor
e nas janelas ao lado vi mulheres

que fazem tratados de sociologia à janela e
maridos que vão ao tabaco e ao vinho de pijama
porque já são velhos,

- Esta é uma zona nobre de Lisboa,
calculo que tenha facilidades no empréstimo do
banco? ...

notários com esclerose nos dedos,
viúvas há mais tempo do que foram casadas,
taxistas reformados com os mercedes de
oitocentos mil quilómetros à porta afundados nas
suspensões e pneus, todos a morrer, deixando
unicamente para a posteridade as paredes das .
suas casas que metiam água, e os herdeiros
foram os senhorios, fizeram uma obrazinha,
puseram à venda, e então começou a vir sabe-se
lá de onde uma espécie de gente de respeito, dos
quintais fazendo jardins à maneira de Sintra,
ainda tentaram rebentar umas paredes e uns
pátios para fazer garagens, de forma que de noite
só se consegue ver senhores com um ar solene a
passear o cãozinho com cassetes de vídeo
debaixo do braço (os mais cultos sem cassetes de
vídeo), ignorantes do bairro, incapazes de
compreender as hortas, as nespereiras, os

. limoeiros, os coelhos (uma casa ruiu devido à .
pressão da encosta do castelo), o vendedor todo
arranjado, todo fatiota, com os dentes
branquíssimos, eu gostava de saber porque é que
os vendedores têm sempre a boca tão bem
arranjada, todo orgulhoso, mais parecendo o
próprio dono da casa, coelhos no jardim, com
franqueza, que porcaria, diga lá minha senhora,
ganhou-lhes estima, foi, mas então porque não
tem antes um cãozinho, sempre é mais amigo

- O cãozinho não convém comer.
- Credo (atenção que isto é
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mentira, o vendedor nunca teria tal conversa com
a dona dos coelhos

- Quando tenho criação vou vendê-
los à praça),

não percebem um tiro de
espingarda a meio da noite, a roupa dos estendais
a pingar nos turistas,

(ruiu devido à pressão das hortas
dos socalcos, das couves, das sandálias dos
turistas a passear pelas ameias do castelo, das
cenouras, da figueira que um dia alguém
resolveu plantar com umas raízestão profundas
que levantam tudo)

não percebem da mesma maneira
igualzinha que eu não percebia por que se havia
de matar galinhas, uma mulher a gritar Mataram
o meufilho ao longo da rua em vestido de noite,
o vendedor,

- ali à frente vive um ministro, está
a ver o polícia à porta?..

(ruiu devido às rosas, devido às
trepadeiras, devido aos repuxos nos jardins,
devido às ràízes da figueira que levantaram a
casa, que se ninguém as cortasse levantariam
também a muralha do castelo, levantariam
também a cidade inteira, e as tangerineiras dos
sucalcos, as nespereiras, os limoeiros)

se estou a ver o polícia, vejo muito
bem, a Pau linha sempre à janela a conversar com
os polícias que guardam o ministro, qual
carochinha, cada semana experimentando um
novo até se decidir casar, e partir para Odivelas
ou Massamá,

não percebem por que razão
ninguém chama a polícia por estar um
homenzinho ruivo a cantar o fado às três da
manhã justamente quando a taberna da esquina o
expulsou com os seus comparsas a tropeçarem
uns nos outros

- Ninguém cala aquele vadio
O vendedor cujos dentes me

ofuscavam os olhos,
- maneira que já não há ladrões

nesta rua
e eu não compreendia porque se

havia de matar galinhas no algarve da mesma
forma que os novos moradores da rua da muralha
do castelo não percebem um poço nas traseiras,
preferem uma garagem, de maneira que soltei as
galinhas e fugi por veredas e muros, pelas
amendoeiras, pelas figueiras, parei ofegante atrás
dum arbusto, ao pé da sapiência de um bode
preso à árvore, que também soltei numa euforia,
mas o bode não quis fugir. Simplesmente não

quis fugir. Ficou ali todo disposto a ouvir-me,
concordando com a barbicha que a vida das
galinhas é para respeitar, mas que pouca
vergonha, e eu prestes a ruir no algarve ao fitar a
galinha de pescoço pendurado a sangrar para o
balde, com a pressão toda da encosta do castelo
em cima de mim, a cidade inteira levantada pelas
raízes da figueira aos meus ombros, com cara de
vendedor estupefacto subitamente com os dentes
brilhantíssimos sem perceber nada do que se
estava a passar,

pois nessa noite soube-me tão bem
a canja de galinha que a minha mãe trouxe feita
pela Senhora Dona Maria José, quando eu ardia
em febre devido às contradições da vida .•
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Paula da Costa Um vento bateu-me na cara ''''/.;
/ ~Oquando fechei os pulsos / "

as enfermeiras disseram que não era nada "
mas eu não acreditei/ / ""

/ "Tinha o corpo vazio "
E milagres nos. olhos "
Voavam ~tfelas no tecto
E restos-de poesia estragada.

/
Peili para comer um pudim

/ Ninguém me quis ajudar.
/ Queria tanto um pudim.

/
/

/
/

/
/

"/
/

Crist~ fec~ou os olhos na cruz
Os peixes acabam por morrer no aquário
e corpos apodrecem nas águas turvas

O mistério da vida começa nos pulsos
Existem monstros para prová-lo
fizeram-me morrer. ..

Chega-se à ponte de pedra
Com cocaína nas veias
e a esperança nas algibeiras ...

Toca o telefone.
quem fala?
Pensei que fosse Deus, , .

É a agência funerária.
. De que cor quer o caixão?
Da cor da liberdade ...

Depois, chegou um médico
Aquele que costuma abrir as pernas das meninas
Gritou, disse que eu não tinha sexo.
Só isso, a menos que tivesse morrido.

/
/

/
/

/
/

/
/

Meteram-me um pau na garganta
Só para ver o que ainda sobrava
Engasgaram-me os sonhos ...
e fiquei sem estômago.

Havia aquele rapaz que eu gostava
Debruçou-se sobre mim
Para ver se era verdade - estava bem morta

Serviu um copo de whisky
E abriu-me a boca com um alicate
.Chorou quando viu que eu não ria
E percebeu que ia ser sempre assim.

Veio o padre rezar por mim
Tinha alma perdida nos esgotos
Cheirava mal. Fedia a esperança.

Roçava-se às paredes
Apagava o fogo do corpo com as mãos.

Despiu-me
E pôs-me água benta na cona.
Ficou com tesão
disse que eu tinha o diabo no corpo.

O céu estava azul
Visto da televisão
Os papás continuavam no sofá
A posar as banhas no veludo.

De vez em quando a mãe dizia: Porquê?
Alguém lá em cima respondia: Eu bem te disse!
- Falaste, querido? Exclamava-se a mulher,
- Não, porquê?
- Pensei.
Era a voz de Deus presa no ecrã. •
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~ ~S~~ _
Rita Paulos da Silva

Meu amor fechou-se, subtil, como as palavras,
num batel velho, encarcerado em mar revolto.
Então, um instante cala-me, se na mudez falas,
ou não, se tuas mãos correm o espaço solto.

I,
E ali sei que sou um horizonte longínquo
no teu olhar. E tu tocas-me. Dor esquecida ...
E iludes-me que desde todo o princípio,
teu gesto, temo, fala: Dá-me a tua vida!

i
íMeu amor fechou-se, subtil, como as palavras.

Metáforas! Diluídas e em cativeiro,
palavras, que falam por mim nestas praias
em que naufraguei por teu gesto traiçoeiro!

E ali sei que não sei a verdade dos caminhos
que são teus - livro apócrifo do silêncio -
nem como te delinear nos manuscritos
do meu corpo. Amor ou deslizante incenso?

Paula da Costa

-, -.
-. Declaro-me-,

"'" Rita Paulos da Silva
'\

"'" .
"'"_ Estranho. Sentunento, certo. Certeza. Amar-te.

"'" Doce. O tempo. És tu. Desejo palavras.
-, "'" Vem. Agora. Eu quero. Escuta os sons.

"'" De ti. Para te amar. Te amar. Diz.-. -,
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Neurótica,
Erótica,
Eurótica,
Assim se divide a alma
Do europeu,
Europeu de gema
Como tu e eu.

Mais espaço vital
Para procriar,
Para cruzar a espécie,
O homem nunca será igual,
Do extremo da civilização,
Ao agressivo capitalismo,
Ao agressivo estalinismo,
Não é tudo um aneurismo?
Um aforismo?
Um fanatismo?
Um racismo?
Uma cisma?
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-, -,-, E sta é uma história de filosofias vãs; sobe e que teima em escorregar, como a areia, entre
<, daquilo que poderia Ter sido: de um as mãos, como o é a vida, para a sabedoria popular.

'" universo paralelo, no meio da Anti- E para ti também, não é M? O teu Kat'ka tinha um
'" ~atéria perdido, de um poeta quedo da sua K...Deixa-me Ter o meu M. Eles que lhe dêem o

M~a calada; e de mim. significado que quiserem. Nós 2 sabemos ... Ou não?
'No entendimento do real nasce a dú- Eles estão em maioria ... E se Eles se associarem

vida das-incertezas que são o empecilho da numa Corporativa de Entendedores do M., como é
vista para atingir as emoções. que os vamos convencer de que estão errados? Mas

Ou talvez esteja enga- estarão? Não seremos nós a lutar contra o Mundo?
nada. Se haverá sempre alguém contra nós, porquê conti-

~o a boca e calo os nuar sequer? A pedra continua a rolar, as palavras
olhos e nos pés, de tanto an- teimam em continuar a falar sem entender que estou
dar peregrinando por um ca- aqui sem compreender porquê a roda que gira duas
minho que nãb sei que des- vezes é a pedra que continua a' rolar e não chega lá
vios toma para ak;~çar o seu acima, porque é tudo um esforço inútil e sou força-
fim ou se é somente 'ele, um da a admitir que a minha vida é um caos! Pobre Sísifo
todo de encruzilhadas e)u~a- ... Sabes que podes sempre contar comigo para te
res-comuns. Como estas p~ ajudar nesse encargo penoso de empurrar a pedra,
lavras. Conjunto descabido dia após dia ... Já estou habituada ... Até gosto de a
de morfemas; ao qual tentam '" ver rolar depois ... Porque tomei o gosto ao balanço.
injectar um sentido que não '" '" Então, vamos aproveitar para começar de novo: Hum
reside neles, mas que trazem ,,<;., a liberdade aparente de criar, como o Deus que
convosco - ou então, fazem todos queremos ser, sem nunca saber como o ser
batota. Porque estas são as re- quer-Ser sem sequer O conhecer. Mas eu quero.
gras do jogo. É a vossa vez. - Conhecê-lo, quero dizer. Qual será o código de con-
Mais um cálice de vinho para duta social-adequado para cumprimentar Deus?
a mesa por favor! Ahhh!, xe- - Prazer-o meu nome é Patati Patata, enquan-
que-mate, "mate" - compa- to estendo a mão .JZaraA apertar? Esqueci-me! Lá,
nheiro, "mate" - procria, na outra dimensão ~ realidade sem dúvidas incer-
"mate" é a seiva da vida. Meu tas, não se pode apertar, as mãos, porque já não te-
Deus, que arte a minha que mos mão para apertar. P~ce-me então que esse
queria a Arte como um código não é de fiar ... '"
escadote para alcançar a lâm- O que é que eu faço,' o que.é que eu digo?
pada da perfeição possível, Tira o verbo: o que é-que eu.Tira a 2" conjun-
ascetas endeusados, somos ção: o que é eu. Acrescenta-lhe um Po~o de inter-
Xamãs falaciosos: a fogueira rogação: o que é eu? Aí está. Não é preciso dizer
queima as bruxas e os gatos mais. Porque até Deus, D'eus é feito (Boa'!'). Pen-
são negros como os buracos sem vocês no resto, que esforço inútil é este, o~e
que me sugam o sangue da tentar encher de significado aquilo que à partida 1\
vida que tento cuspir; denta- livre de significar o que cada um de vos quiser. Es-
da de cobra dói: é o soro da tive bem agora, não estive, M.? Como te sentes agora
vida - o Sopro Divino! Mas a
costela protesta. Basta de ser
o suporte, vamos ser todo, no
feminino.

Olhem para o que digo,
não olhem para o que eu faço,
mas até agora não disse nada; _ - -
Grande s~esa ::-:-ESpiCaça-

__ se-oEgo e logo foge lesto
para um universo de gotas

pretas que pingam, pingam mas não fazem
a chuva. Porque será que temos que perce-
ber tudo, mesmo quando parecemos não
perceber absolutamente nada?

Porque é uma roda que gira, que gira,
que toma a girar, uma pedra que sobe, que

Paula da Costa
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que te abri as portas deste novo universo? Estás cá,
para sempre. Até a pedra chegar, fmalmente, ao cimo
(de quem, perguntas?): da tua alma! E se não che-
gar, paciência. Continua a tentar. Eu ajudo. Acabei
... Gostaste? •



1
1~,.:J~,

~4 e:3~~. : então o homem do sobretu-
1 Blo cinzento fechou o guarda-chu-
4 va, sacudiu-o duas ou três ve-
1 Szes, sentou-se na paragem
5 do autocarro e deu um tiro
1 7nos miolos.
6 Vá, confes-
1 2se, não é uma cena a

fatal novelo que fez com que o gato sufocasse numa
cadência de espasmos, durante longos minutos: as rectas
no gráfico emaranham-se uma na outra, verdes,
retorcidas, cobertas de saliva aflita, e cruzam-se num
ponto inevitável, a solução do problema, as coordenadas
significam morte ... e agora?, pensa ele, enquanto vê o
Tejo, e a ponte, e o cristo rei impotente, os braços abertos,
quase que encolhendo os ombros (eu não tenho culpa).

A Rita. É a mulher <i1ilfn.E:uPIlt).hor(Baex+
mulher, que o deixou para ir vivi, fi t~t~ SUCg-4i~9)-
engenheiro de pontes (porque éWj''l~un~\!le;oaiu UIDll;,.

em cima da cabeça?), um engenp.@iJP:quct:J'ti~u colega,
de curso. No Técnico. Foi quando a Rita se foi embora,
numa manhã tal e qual aquela de Outono, numa manhã
assim, branca, de arestas molhadas e silenciosas que

,( ClNTI!üL l IT, í, a'<; ~ +
ele pensou que se calhar o me!p .era ao ~ ~s aul~~,.,
que só por uma vez não fazia mãl, :e ~1wu at~ i
Baixa, vagueou pelas ruas direItas enquanto o seu
pensamento dava curvas e curva~.:tNão sa13~:@x~ctamente>-
o que fez. Recorda-se, e recorda-o agora, de ter parado
num café minúsculo cheio de hnmens ctlltta:bnrba-pol>
fazer a beber cerveja em mesas manchadas onde entre
goles pousavam os cotovelos, de ter visto uma vizinha
dos seus pais que andava às compras, de ter::rassado
para o outro lado da rua para a evitar. + ,

Já não se vê o rio. Uma sombra sentá-se 1.1,0

lugar vago ao seu lado. O comboio pára entr'é d4'í:\s
estações, estaca nos carris paralelos (só se encontram
no infinito ... mas o infinito não existe!). Já não vai chegar
à tabela. Olha negligentemente para o relógio: ainda tem
muito tempo, apanha sempre o comboio anterioràquele
que o faria chegar mesmo em cima do toque de entrada.
A sombra (este perfume ...) pergunta-lhe as horaS?Olha-

Mas deixe-me contar-lhe outra história. a (Rita! Tu por aqui!) e ela sobressalta-se e sorri (Jorgel). t'\.

Nesta não entram autocarros, é "tina história As engrenagens, com estalidos metálicos e seguros,
ferroviária. Há um homem no meu prédio, que tem um põem de novo a máquina em andamento, primeiro lenta,
gato chamado Samuel. É professor de liceu, persistente 'pesada, ferrugenta, depois cada vez mais rápida,
na inglória tarefa de ensinar matemática: tudo muito b~m acelerando, as ~res e as nuvens e as casas esparsas
explicado, as equações resolvidas a caneta de feltro ve;de _.1-" passam cada vez mais depressa, cada vez mais depres~áer-:> nas folhas quadriculadas, e ele leva-as cuidadosamehte (E o Rui? Um saco de cimento? Coitado ... Não" agora
numeradas numa pasta de plástico, todas as manhãs. To~os s., , não posso, as aulas, sabes como é ... Sim, telef6'na/me

Q) os dias faz exactamente o mesmo percurso para o emprego, \j logo à noite). Antes de entrar na aula, Jorge respira
entra no mesmo café de bairro para tomar o pequeno- fundo. Sabe perfeitamente que só ele é que fb os
almoço, apanha o mesmo trepidante comboio. Os trabalhos de casa. I

I
(' ~ professores são gente que nunca chegou a sair da escola. I

~ Ora, há uma semana, o gato morreu, o Samuel Então, que tal? Como? Como é que ~úsei tudo
1 '~I .rnorreu, e ele enterrou-o no quintal da porteira. Na manhã '" :; isto sobre ,9 meu vizinho? Mas qual vizinho, não há

Q) <. seguinte sai rua fora à hora habitual, descendo a ave~lda vizinho neQ,hum, o senhor não percebeu na/la? Espere,
I dos plátanos .a pensar nos dois problemas que qu~r {e- ouça, ~per~ aí, não se vá embora, ouça esta! esta passou-

solver na aula das oito e meia. Tenta conservar a morte do se COID1go..,..• I

I O· gato longe da sua aritmética mental. . ~ I

I 3 I
Entra no comboio e senta-se no lugar do cos-."::, 2 I

L tume àj-ª.nela'-ª..ver ~sar mar~ riQ,e ocasionais árvores, ~)__ _ _ _ _ _ _ _ /
nuvens e casas degradadas. Na sua cabeça intersectarn-se ,J1Fancpço Amara! Frazão I

o problema de duas equações a duas incógnitas (tão fácil, 1 ~. /
tão estupidamente fácil, porque é que eles não conseguem .~(" '1~. I

fazer esta merda?) e o último novelo, o novelo do gato 1;r:: /

morto, que agora rolou para debaixo do maple da sala, o 1 '1.J /

22/

6

7 que se assista todos
'1 Sls dias ... Não falo
8 da violência do
2Cacto em si, mas do
9 pormenor: ele
21 sacudiu o chapéu-
1 Ctle-chuva antes de
2::;;''puxar o gatilho .. '{2
1'iPorquê tal
2&utomatismo, esse
'12último gesto social,

a derradeira
preocupação em não

n·K'f:niolhar o fato ... para
logo a seguir fazer
rebentar a cabeça, espalhar
o córtex por todo o mapa da
cidade desenhado no vidro
translüeido? Neurónios nas 4
avenidas, brevemente, num cin-
ema perto de si. Mas antes, que
ridículo, que tão profundamente
ridículo e ... humano, o idiota do%elho ...
o guarda-chuva ... Ahl, Ah!, Ah!. ..

Man ist allein mít allem, was man liebt /
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e que te serve esse "Deus"?
10
22
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Não lhe soube responder. Conheciam-se há uma
semana, e outra faltava para que não se vissem nun-
ca mais. (Acham pouco tempo?) Não se despediri-
am. De alguma forma, aquilo que os unia, o mesmo
sentido da vida, era o que acabava por afastá-los.
Deus, o mundo, não saber ... (o quê?) ... nada. De
deus, do mundo, da vida, de algum sentido que isso

) DP'~" 'lrc;9ydesse fazer. Encontrá-Io-iam longe dali, onde tudo
,-rL~Pr~'~r~eçou, no quarto em que pediam para deixarem a
-TPliCR ~~z acesa (tenho medo ... - de quê?), em que

destruiam brinquedos e arrancavam folhas a livros
em que só mais tarde encontrariam algum sentido,
ou pelo menos um sentido a seguir (Há, nalgumas
almas ... ) ou a negar (No início, era o verbo ... ). Mas

S~Rtretanto, houve a vida, depois da infância e antes
.~. ""_.Wh'h' Dmquele momento, depois dali e até cumprirem o seu
....- Tl~§I1lno, o único possível. Morrer. Viver (?).

qualquer forma, o que interessa é que não lhe
chegaria nunca a responder. Mesmo depois de se
conformar como facto de estar destinado a viver,
mesmo depois de ter a certeza da não existência de

história. Mas não podia voltar. A paz da-
quele mosteiro, como a da igreja matriz de
Ponta Delgada, que era a paz de Deus, não
o ajudaria nunca a apreender o sentido do
mundo. Como a Heroína não o poderia aju-
dar. Acima de tudo, procurava o sentido úl-
timo das coisas e do mundo, o de não terem
sentido nenhum. Precisava de uma razão
para não voltar atrás. Só assim poderia vi-
ver. E completar o seu ciclo. Viver ... Sem
nada que o prendesse a sítio algum. (Mas
havia sempre qualquer coisa, um bilhete de
metro' a picar, o cão que tinha de comer, um
livro a escrever.) Claro que tinha ainda pe-
quenos vícios, que apesar do que se pudes-
se pensar não seriam nunca razão suficien-
te para voltar atrás. Fumar (tabaco de enro-
lar, para ter tempo de se lembrar que fumar
pode matar). Beber (vodka whisky rum,
puros, sem gelo - meio que só servia para
atingir o seu fim). Amar (quantas mulheres
houvesse, fosse por que fosse). Escrever (o
que quer que fosse, com quanto menos sen-
tido melhor).

Aquela pergunta caía no meio deles
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como as pedras que atirava à lagoa quando se conheceram,
sem ter nenhum efeito aparente. Havia a corrente, o fluxo e
refluxo do mar que entrava e saía da lagoa entre marés,
havia o amor, na altura em que tinham já deixado de procu-
rar o que havia de comum entre eles para encontrarem ape-
nas o que os separaria para sempre, um fluxo e refluxo de
vidas entre a chegada e a partida.

Não era nada disso. Os seus mundos não seriam nunca
os mesmos, por mais que as suas almas se interpenetrassem,
tal como a água da lagoa não seria nunca a mesma do mar,
por mais que houvesse marés. E daquela pergunta nascia a
consciência disso mesmo. De que lhe serviria Deus? Sabia
de nada servir, e por isso mesmo acreditava. Tal como ago-
ra, passados anos que sabia não existir, era a única coisa
que sabia existir para que pudesse continuar a viver e não
ter por que voltar atrás.

/

/
/

/
/

/
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Deus, momentos houve em que pensou não ir por
ali, em que se riu e olhou para os céus e passou por
uma estação de metro. Pensou na existência de Deus.
Em saltar. Mas tinha mais que fazer. Nunca o conse-
guiria fazer.

De que lhe servia Deus? Havia naquele mosteiro "De nada ... Na altura pensava que sim, mas agora já
a paz que nunca alcançaria, a que encontrara e en- tenho uma heroína para a minha história. Mas agora, que
contraria ainda durante algum tempo, no tempo que sei não existir, é quando me faz mais falta. Precisava de
já permanecera e permaneceria ainda nas ilhas, e que alguém que me tomasse conta da alma. Ficava com tempo
o fazia não ter, ainda, a noção da embriaguês, que para viver, como tinha quando acreditava. Se calhar era
seria afinal o seu novo deus. Alguma coisa ela lhe por isso. Que o desespero não era nunca tão grande. Como
ensinou. Deu-lhe uma heroína para uma história que hoje. Perco tempo demais a tentar arranjar uma razão para
não escreveria nunca mas que viveria para sempre. ser. Mas não há nenhuma. A não ser talvez viver a minha
Ainda que ele nãotenha··veltado,eeme·e1a-velteu"·~~···história·,eom·a·sua·heroína:·tEra·a-mulher1dea17Hm'Subs.-~-·-··-~~~
Aliás, seria difícif cumprir o seu destino se tivesse tituto para Deus.) Seria fácil demais ...
voltado. Dificilm~rh~;;;vweria-seo ..tivesse.feite;-Em-.. • ·········J'f)eus·morreu;·S·ylvie-morreu:-Be·que·serve·continu"~~·~_···_···~
vez disso, conhec~u:k e nunca ma,l~'kviu. Por esco- ar?!? Porque é que ela não me deixou morrer??? Seria
lha sua. Porque ert a mulher ideaCSd havia coisa de bom poder dizê-lo. Eu morri! Mas não. Tenho ainda uma
que não gostava (j~a-dO"-ideal-;-:~_-~···-~-;-~·~;-'··--'··"últimaToisa·a·fazer:'tJmiivro-a·escrever(havia-uma'pe""""---''F"'. 'bLza ; L)cc~unent r+Ltnt)er- " J:?-\l

E, por ISSO, Deus 9,ao lhe servia ôe wâa. Amou-., S9a. ,.J~·Y.. . H j '\

o, demais, quase ti tS'com i arfi~UiãlHlr8?KlPd~r''{ii~uer .. 1..'-)1 c;l::\, venen l'/i2JtCO ·l.U
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