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Estando a equipa de Os Fazedores de Letras a.preparar este número 22, pri-
meiro do ano lectivo de 1998/99, alguém levantou uma questão deveras perti-
nente. Nada marcava este primeiro número de Os Fazedores de Letras no ano
lectivo. É (quase) tudo antigo.
Os mesmos estatutos garantindo a independência do jornal em relação à Di-
recção da Associação de Estudantes, entregando a tutela do jornal à RGAe ·à

Assembleia de Colaboradores (será realizada uma já no dia 17 de Novembro),
ditando a sua democraticidade, a sua periodicidade (e a obrigatoriedade de
publicação desses mesmos estatutos no primeiro número do ano, como se
poderá verificar pela consulta das páginas 4 e 5).
Ainda o mesmo sistema de uma redacção do tamanho da faculdade, dando a
todos os alunos a possibilidade de participar com textos. A mesma abertura
para receber no Grupo de Trabalho qualquer aluno que queira de algum
modo colaborar. A mesma obstinação em dinamizar a actividade cultural da
faculdade, organizando debates, performances, uorksbops e outras iniciati-
vas.
O mesmo formato e a anexa discussão existencial quanto à sua possível mu-
dança. O mesmo logotipo e o mesmo preto e branco por opção e não por
limitação. As mesmas três secções (com a Megafone um pouco reduzida, por
ninguém se ter lembrado de entregar artigos de opinião ou posições críticas
sobre todo o cosmos em particular). A ficha técnica sempre à esquerda do
editorial e os agrafos a segurar as páginas do mesmo papel reciclado.
Enfim, isto começa a ser um aborrecimento. Alguns membros da direcção já
sugeriram a possibilidade de publicar a capa em páginas interiores e de colo-
car no seu lugar um texto de cabeça para baixo - isto para só referir as ideias
mais razoáveis que têm sido discutidas.
A derradeira gota de água foi este mesmo editorial. Houve feridos graves du-
rante a discussão sobre se deveria ser um texto de apresentação aos caloiros,
com o inevitávelrol de características do jornal já amplamente explicadas nos
números anteriores; ou se se deveria fugir ao lugar comum de apresentações
em início de ano lectivo e editar uma tomada de posição sobre a questão das
praxes.
Expostas todas estas considerações e tendo-se revelado impossível alcançar
um consenso sem colocar em risco as vidas dos membros da direcção (que
foram todos, sem excepção, ameaçados de morte uns pelos outros), optou-se
por publicar esta pequena nota em que explicamos o porquê de não fazermos
um editorial de esperemos-que-tenham-tido-boas-jérias-e-bem-vindos-a-
este-novo-ano-lectivo. Mais afirmamos que o verdadeiro editorial pode ser
lido na página 6.

ítor:ll
«O Editorial não é aqui»
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Sistema de
da

InternetFLUL
Inicia-se, com o início deste ano lecti-
vo, uma nova fase no relacionamento
da nossa faculdade com as novas
tecnologias tele-informáticas.
A remodelação das actuais instalações
telefónicas e a montagem de um siste-
ma de seis computadores-servidores,
permitirá que, a partir de qualquer sala
da faculdade, qualquer computador
tenha ligação gratuita e imediata à
Internet. Fontes do Gabinete de
Informática adiantaram a este jornal
que está em estudo a possibilidade de
o Conselho Directivo oferecer novos
computadores à Associação de Estu-
dantes para que sejam ligados à
Internet e estejam à disposição dos
alunos na sala de computadores da AE.
Será também activado o tão esperado
sítio da FLUL, com informações so-
bre a instituição, os departamentos,
serviços de apoio, cursos, currículos,
etc. Este serviço será completado por
uma rede interna de informações
(Intranet), pela criação de fóruns em
linha e de grupos de discussão em
correio-electrónico.
Cada aluno terá direito a uma caixa de
correio-e. e a espaço para colocação
da sua própria página de Internet.

Servidor de
Os Fazedores de Letras
No dia 1 de Outubro de 1998, entrou
em funcionamento o servidor virtual
de Internet de Os Fazedores de Le-
tras. Resultado de um protocolo com
a empresa Esoterica, este servidor
consagra finalmente o endereço
www.os-fazedores-de-letras.pt, per-
mitindo a disponibilização de conteú-
dos até 20MB.
Recorda-se que o sítio deste jornal,
com uma média de mil visitas mensais,
para além de reunir todos os textos
publicados na edição em papel, tem
um Fórum de discussão, uma página
de Últimas Notícias e Agenda e uma
secção de Classificados para procura

e oferta de quartos, explicações, etc.
Destacam-se ainda as iniciativas Car-
taz de Teatro, que contém informação
actualizada sobre os espectáculos. em
cena por todo o país, e Navegar em
Letras, uma listagem de sítios de qua-
lidade em língua portuguesa dedicados
às humanidades.

nam estratégias e objectivos. Esta
assembleia, em que têm direito a voto
todos os alunos cujo nome já constou
da ficha técnica do jornal, é o órgão
que acompanha e avalia o trabalho da
Direcção do jornal.

Audições
Estão abertas as inscrições para as
audições do Grupo de Teatro de Letras
e da InoporTUNA.

Conversas à hora do
almoço Inst i tuto de

Cultura Francesa
- Reflexão sobre as Revistas Literári-
as a partir dos anos 50 - Dr. Egito
Gonçalves
Quarta-feira, 4 de Novembro, das
12.30 às 14.00 na sala do ICF
- Problemas da tradução para a re-
presentação teatral: alguns drama-
turgos franceses contemporâneos -
Prof," Christine Zurbach
Quarta-feira, 18 'de Novembro, das
12.30 às 14.00 na sala do ICF

Mesa redonda
Teatro

sobre
Brasileiro

Segunda-feira, 2 de Novembro, pelas
14.00 na sala 5.2
Organização do Instituto de Cultura
Brasileira da FLUL e do Centro de
Estudos de Teatro da FLUL
Com a participação dos professores
doutores:
- Luiz Tyller Pirola (U. Federal de
Ouro Preto)
- Dulce Viana Mindlin (U, Federal de
Ouro Preto)
- Ivete Huppes (UNIVATES - U. do
Vale do Taquari)

Nota: lnfonnações para a Agenda devem
ser entregues na Associaçãode Estudantes
ao cuidado da Direcção de Relações
lnstitucionais de Os Fazedores de Letras.
Não nos responsabilizamos por alterações
posteriores ao fecho de edição.

Debate sobre a
Regionalização

Quarta-feira, 4 de Novembro, pelas
18.00 no Anfiteatro I da FLUL
Organização de Os Fazedores de Le-
tras
Presenças confirmadas: João Amaral,
Jorge Lacão, Jorge Miranda.
Presenças a confirmar: representantes
do PSD, do PP e do Movimento Por-
tugal Único.

Assembleia de
Co1aba rado res de

Os Fazedores de Letras

Em sessão aberta a todos os alunos,
pelas 18.00 do dia 17 de Novembro, a
Direcção desta publicação tentará ex-
por os resultados de um ano de activi-
dade e os planos para este novo ano
lectivo. Pretende-se que haja uma dis-
cussão de ideias sobre todo o projecto
Os Fazedores de Letras e que se defi-



Nota: No final há um glossário com todas
as abreviaturas.

Estatutos
d 70s Fazedores de Letras

1-PrQpriedade:
1.1- Os Pazedores de Letras (OFL) é uma publicação pertença de todos os estudantes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) , representados na figura institucional
da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (AEFLUL).
2- OFL é um jornal feito por e dirigido a:
1°_estudantes da FLUL.
2°-outras entidades colectivas ou individuais da FLUL.
3°_ entidades individuais ou colectivas do meio universitário, das quais se destacam os estu-
dantes.
3-~:
3.1- OFL é gerido pela Direcção de Os Pazedores de Letras (DOFL).
3.2- A DOFL é constituída unicamente por alunos inscritos na FLUL.
3.3- A DOFL é um colectivo aberto e dinâmico quanto à sua constituição, isto é, está em
permanente renovação recebendo facilmente novos elementos e perdendo outros.
3.4- A DOFL é constituída por um mínimo de três elementos, cabendo a estes decidir sobre
a eventual nomeação de um Director de entre eles.
3.5- A entrada de novos elementos para OFL e para a DOFL, assim como a sua demissão,
está unicamente dependente da DOFL.
3.6- A DOFL é independente da Direcção da AEFLUL (DAEFLUL) em questões ideológicas e
editoriais.
3.7- Mudanças na constituição da DAEFLUL não têm repercussões na constituição da DOFL.
3.8- A DOFL é politicamente neutra. A filiação dos seus elementos numa ou noutra lista da
faculdade, a preferência de cada um dos seus membros em relação a qualquer lista, são
aspectos irrelevantes para o funcionamento da DOFL e não podem constituir argumento para
a nomeação ou não nomeação de novos elementos para a DOFL, assim como para a demis-
são dos mesmos.
3.9- Questões de hierarquia ou sua inexistência no interior da DOFL e questões de organografia
no interior da DOFL, são decididas no interior da própria DOFL.
3.10- Transparência da actividade da DOFL:

3.10.1- Todos os arquivos, capas, documentos e ficheiros informáticos de OFL são
públicos e não confidenciais.

3.10.1.1- Abre-se uma excepção ao ponto anterior no que diz respeito a
documentos em que haja informações de cariz pessoal sobre qualquer indivíduo. Só terão
acesso a esses documentos membros da DOFL, do Conselho Fiscal da AEFLUL e da Mesa da
RGA. Violações a este ponto poderão levar à demissão da DOFL e ao eventual cumprimento
da lei em vigor.

3.10.1.2- Por razões práticas e de segurança, o acesso aos arquivos é
controlado e vigiado.

3.10.1.3- Mediante requisição nesse sentido, qualquer aluno pode con-
sultar, nas instalações da AEFLUL, todos os arquivos, pastas, documentos e ficheiros
informáticos de OFL.

3.10.2- A DOFL tem obrigação de prestar todos os esclarecimentos a qualquer alu-
no sobre qualquer assunto concernente a OFL.
3.11- A DOFL está directamente dependente da Reunião Geral de Alunos (RGA). O único
órgão com competência para impor directrizes à DOFL, demiti-la ou nomear uma nova DOFL
éaRGA.
4- Assembleia de Colaboradores de OFL.
4.1- A ACOFL é constituída por todos os alunos inscritos na FLUL cujo nome alguma vez
tenha sido referido na Ficha Técnica de algum número de OFL e que não tenham sido remu-
nerados pela sua colaboração.
4.2- A ACOFL reúne-se por iniciativa da DOFL ou quando a DOFL é demitida.

4.2.1- Quando a DOFL é demitida a ACOFL reúne para definir estratégias de nome-
ação de uma nova DOFL e apurar quais os alunos interessados em participar na nova DOFL.

4.2.2- A ACOFL reunirá durante a RGA de nomeação de uma nova DOFL.
4.2.3- A DOFL é obrigada a reunir a ACOFL caso lhe seja apresentado um requeri-

mento nesse sentido assinado por um mínimo de dez elementos da ACOFL.
4.3- A ACOFL elaborará um regimento interno de funcionamento, se achar necessário.
4.4- As decisões da ACOFL são tomadas por voto secreto.
4.5- As decisões da ACOFL são tomadas por maioria de dois terços.
4.6- A ACOFL só se pode realizar se estiverem presentes pelo menos cinco dos seus mem-
bros não pertencentes à DOFL.
4.7- A ACOFL só se pode realizar se pelo menos metade dos seus membros presentes não
pertencer à DOFL.
4.8- Os elementos da DOFL em funções são considerados elementos da ACOFL sem direito a
voto.
4.9- A ACOFL deverá reunir pelo menos duas vezes em cada ano lectivo: a primeira durante
o primeiro mês em que se realizem aulas, a segunda durante a última quinzena de Fevereiro.
4.10- A ACOFL pode determinar a publicação em OFL de textos recusados pela DOFL.

4.11- A ACOFL pode propor a demissão da DOFL. A proposta é redigida constan-
do nela os motivos que a originaram, enviada à mesa da RGA, à DAEFLUL e afixa-
da pela faculdade.
4.12- A ACOFL pode propor uma directiva à DOFL. A proposta é redigida cons-
tando nela a descrição da directiva a aprovar e os motivos que originaram a sua
proposta. É enviada à mesa da RGA, à DAEFLUL e afixada pela faculdade.
4.13- A ACOFL pode propor a alteração dos Estatutos Gerais de OFL. A proposta
é redigi da constando nela as alterações a serem votadas e os motivos que a origi-
naram. É enviada à mesa da RGA, à DAEFLUL e afixada pela faculdade.
4.14- No caso de a ACOFL entender que há, por parte da DOFL, uma violação do
estabelecido no ponto 6.4 ou 8.7 destes estatutos, pode fazer acompanhar uma
proposta de demissão da DOFL por um Bloqueio Editorial a OFL (BEOFL). Uma
vez decretado o BEOFL:

4.14.1- A DOFL não pode editar mais nenhum número de OFL.
4.14.2- A DOFL não pode assumir compromissos financeiros.
4.14.3- A conta bancária de OFL só pode ser movimentada para paga-

mento de compromissos financeiros assumidos antes do decreto do BEon ou
para ser creditada.

4.14.4- A mensagem transcrita no ponto 4.14.4.1 será afixada pela facul-
dade, enviada à DAEFLUL, à mesa da RGA e lida por um elemento da ACOFL esco-
lhido para o efeito na primeira RGA que se realize e em todas as que se seguirem
até ao levantamento do bloqueio (independentemente de nessas RGA's se discuti-
rem ou não questões relativas a OFL).

4.14.4.1- «AAssembleia de Colaboradores de Os Fazedores de
Letras Informa os estudantes da FLULde que a edição de Os Pazedores de Le-
tras se encontra bloqueada de acordo com o estabelecido no ponto 4.14 dos
Estatutos Gerais de Os Pazedores de Letras e de que não poderá ser editado
mais nenhum número desse jornal enquanto os estudantes da FLULnão se pro-
nunciarem em Reunião Geral de Alunos sobre a proposta de demissão da Direc-
ção de Os Fazedores de Letras enviada à mesa da RGApor esta assembleia no
dia .. ./ .. ./ ...
A Assembleia de Colaboradores de Os Bazedores de Letras
Lisboa, .... de .... de ..... »

4.14.5- Só pode ser levantado depois de ter sido tomada uma decisão
em RGA sobre a proposta da ACOFL que originou o BEOFL.

4.14.6- No caso de a proposta de demissão da DOFL ser recusada pela
RGA, a ACOFL não poderá fazer uso do BEOFL durante o resto do ano lectivo em
curso. '
5- A RGA da FLUL é o órgão tutelar de OFL com quatro poderes distintos: a
demissão da DOFL. a nome~ão de uma nova DOFL. a directiya à DOFL e a
aprovação e altera&ão dos Estatutos Gerais.
5.1- Demissão da DOFL:

5.1.1- As propostas de demissão da DOFL são apresentadas em forma
de moção à Mesa da RGA.

5.1.1.1- A Mesa da RGA recebe propostas de demissão da DOFL
da Assembleia de Colaboradores de OFL (ACOFL), da DAEFLUL ou de cento e
cinquenta alunos devidamente identificados em abaixo-assinado.

5.1.2- Uma proposta de demissão da DOFL aprovada por maioria de dois
terços em RGA acarreta a demissão em bloco dessa DOFL, aplicando-se assim o
mesmo critério usado na demissão da DAEFLUL pela RGA segundo os Estatutos
daAEFLULde31/1/1980 (artigo décimo terceiro).

5.1.3- Um elemento de uma DOFL demitida em RGA perde o direito de
fazer parte da DOFL e da ACOFL por um período mínimo de seis meses. A sua
eventual e posterior reintegração na DOFL, caso o deseje, deve ser cuidadosa-
mente ponderada pela DOFL em funções.

5.1.4- A demissão de uma DOFL não afecta a permanência de mais ne-
nhum colaborador da publicação, mantendo-se, assim, as equipas de redacção,
revisão, fotografia, maquetização e outras.
5.2- Nomeação de uma nova DOFL:

5.2.1- Quando a DOFL é demitida em RGA ou se demite, agenda-se a
nomeação de uma nova DOFL para uma outra RGA a realizar o mais depressa
possível (apenas subordinada a temas respeitantes a OFL ou não).

5.2.2- Candidaturas individuais ou colectivas de alunos da FLUL à DOFL
serão apresentadas ~ mesa da RGA, que as veiculará à ACOFL.

5.2.3- Cabe à ACOFL procurar elaborar uma proposta de consenso e
apresentá-la.

5.2.4- Caso haja propostas alternativas, estas serão apresentadas, desde
que apoiadas por cento e cinquenta alunos devidamente identificados em abaixo-
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assinado.
5.2.5- Nessa RGA, a ACOFL estará em reunião permanente.
5.2.6- Só poderão ser propostos para a nova DOFL alunos presentes

nessa RGA (salvo justificação avaliada pela mesa da RGA).
5.2.7- Em caso de proposta única, esta só será aprovada por maioria

simples.
5.2.8- Em caso de propostas alternativas, será aprovada a mais votada.

5.3- Directiva à DOFL.
5.3.1 - As propostas de directiva à DOFL são apresentadas em RGA pela

ACOFL, pela DAEFLUL ou cem alunos da FLUL devidamente identificados.
5.3.2- A directiva é aprovada por maioria de dois terços (abre-se assim

uma excepção ao estatuído no artigo décimo terceiro dos Estatutos da AEFLUL de
31/1/1980).

5.3.3- O não cumprimento de uma directiva aprovada em RGA por parte
de uma DOFL implica a sua demissão.

5.3.4- Cada directiva à DOFL é assinada pelos membros da Mesa da RGA,
sendo anexada uma cópia da directiva a estes estatutos e outra entregue à DOFL.
5.4- Alteração dos Estatutos Gerais de OFL:

5.4.1 - É feita sob proposta da DOFL, da ACOFL ou de duzentos alunos
devidamente identificados em abaixo-assinado.

5.4.2- A alteração só é aprovada em RGA se conseguir uma maioria de
dois terços, aplicando-se o mesmo critério usado na alteração dos Estatutos da
AEFLUL segundo o artigo décimo terceiro dos Estatutos daAEFLUL de 31/1/1980.

5.4.3- Uma cópia dos Estatutos Gerais de OFL já emendada deverá ser
anexada aos Estatutos Gerais da AEFLUL.
6- Periodicidade:
6.1 - OFL é uma publicação de periodicidade mensal enquanto decorre o ano lecti-
vo.
6;2- O facto de não sair no primeiro ou no último mês do ano lectivo, ou em
meses em que haja um período de férias superior ou igual a dez dias, não é con-
siderado grave.
6.3.1 - O facto de não sair em um dos outros meses é considerado grave.
6.3.2- Quando o jornal (ainda que devido a um BEOFL) não sair num dos meses
acordados com um patrocinador:

6.3.2.1 - Deverá ser devolvida aos patrocinadores a quantia financeira relativa
ao mês ou aos meses em que o jornal não saiu.

6'.3.2.2- Sem que o ponto anterior deixe de ser cumprido, outras
contrapartidas reparatórias adicionais poderão ser negociadas entre a DOFL e cada
patrocinador.
6.4- A DOFL deverá ser demitida em RGA quando o jornal não sair:

6.4.1 - Em três meses consecutivos.
6.4.2- Em dois dos meses considerados graves.
6.4.3- Pelo menos seis vezes durante o ano lectivo.
6.4.4- Abre-se excepção aos três pontos anteriores quando o jornal não

sair devido a um BEOFL.
7- Re8JlOnsabilidade sobre os conteúdos:
7.1 - Todos os artigos assinados são da exclusiva responsabilidade dos autores.
7.2- Todos os artigos não assinados são da exclusiva responsabilidade da DOFL.
7.3- Todas as inserções publicitárias são da exclusiva responsabilidade da DOFL.
7.4- As fotografias são da exclusiva responsabilidade do autor do texto quando a
sua inserção dependeu de uma instrução do mesmo.
7.5- As fotografias são da exclusiva responsabilidade da DOFL quando a sua in-
serção dependeu de uma decisão da mesma.
7'.6- As fotografias são da exclusiva responsabilidade do autor das mesmas quan-
do a sua inserção não se destinou a ilustrar um artigo ou a publicitar um produ-
to.
S- Financiamento:
8.1- OFL é um jornal sem fins lucrativos.
8.2- OFL é uma publicação gratuita.
8.3- A gestão de todos os recursos financeiros de OFL é competência exclusiva da
DOn.
8.4- OFL depende logística e financeiramente da AEFLUL.

8.4.1 - A DAEFLUL deve veicular a OFL, dentro das suas possibilidades,
as condições financeiras e logísticas necessárias ao seu funcionamento.

8.4.2- Quando a DAEFLUL, por qualquer motivo, não veicular as condi-
ções financeiras ou logísticas necessárias ao bom funcionamento do jornal a DOFL
não poderá ser responsabilizada pelos danos ou deficiências de edição daí resul-
tantes. A DOFL poderá informar õs alunos da FLUL sobre esse facto da forma que
mais achar conveniente.
8.5- Haverá ordinariamente, no início de cada semestre, uma reunião entre a DOFL
e a DAEFLUL para efeitos de orçamento do jornal e respectiva contribuição fínan-
ceira da parte da DAEFLUL para esse semestre.
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8.5.1 - Todas as despesas extraordinárias são propostas pela DOFL à AEFLUL, cabe

à direcção desta atender às propostas dando-lhes cobertura financeira ou decliná-las.
8.6- Será criada uma conta bancária, em nome da AEFLUL ou do próprio jornal, para uso
exclusivo de OFL.

8.6.1 - A conta só poderá ser gerida por elementos da DOFL e movimentada com as
assinaturas de dois elementos da DOFL e de dois elementos da DAEFLUL.

8.6.2- Todos os elementos da DOFL são considerados responsáveis pelos movi-
mentos da conta.

8.6.3- Qualquer dinheiro que seja entregue para uso exclusivo de OFL (provenien-
te de patrocínios, subsídios, pagamentos, apoios financeiros da AEFLUL ou de outras prove-
niências) é depositado nesta conta bancária.

8.6.4- A conta bancária de OFL, bem como o seu saldo, sendo a conta de um órgão
informativo da AEFLUL, é entendida como propriedade da AEFLUL e deverá estar submetida
ao mesmo sistema de fiscalização financeira a que está submetida a DAEFLUL.

8.6.5- O saldo e os movimentos da conta bancária de OFL são do conhecimento
público.

8.6.6- Todos os pagamentos de despesas de OFL são feitos a partir da conta bancá-
ria de OFL.
8.7- Qualquer irregularidade financeira cometida pela DOFL (por exemplo, despesas saídas
da conta bancária de OFL e não devidamente justificadas) deverá levar à demissão da DOFL e
ao eventual cumprimento da lei em vigor aplicável à situação específica.
8.8- A DOFL tem a obrigação de constantemente tentar captar patrocínios, investimentos pu-
blicitários, subsídios e outros tipos de apoios financeiros.

8.8.1 - Todos os proveitos financeiros obtidos para OFL apenas poderão ser utiliza-
dos em proveito de OFL.

8.8.2- Todos os produtos oferecidos a OFL em troca de inserções publicitárias ou
de outras contrapartidas são propriedade da AEFLUL para uso prioritário mas não exclusivo
deOFL.
8.9- Na ficha técnica de cada número de OFL deve constar:

8.9.1- Tiragem do número
8.9.2- Custo total do número.
8.9.3- Percentagem do custo total do número suportada pelos patrocínios e subsí-

dios.
8.10- Nenhuma informação relativa às finanças de OFL poderá ser ocultada pela DOFL, sob
pena da sua demissão.
8.11 - Na mesma RGA em que é apresentado o Relatório de Contas da AEFLUL, é igualmente
apresentado pela DOFL um Relatório de Contas de OFL relativo a todos os movimentos fi-
nanceiros que tiveram lugar desde a apresentação do último relatório.
9.1- Os Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras são aprovados e alterados em RGA e
averbados aos Estatutos da AEFLUL. O seu não cumprimento por parte da DOFL deve acar-
retar a sua demissílo. •
9.2- No primeírô nümero de OFL de cada ano lectivo serão obrigatória e integralmente pu-
blicados estes estatutos, assim como todas as Directívas à DOFL que, à data, estejam em
vigor.
9.3- Durante os três primeiros meses de cada ano de número ímpar haverá uma revisão
ordinária destes estatutos (respeitando o estatuído no ponto 5.4.2: só haverá alteração com
maioria de dois terços) conjuntamente com uma reaprovação ou revogação de cada uma das
directivas em vigor (respeitando o ponto 5.3.2: só será reaprovada uma directiva com maio-
ria de dois terços).

Moção de cria~ão dos Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras: .
Considerando que os Estatutos daAEFLUL, celebrados em escritura pública a 31 de Janeiro de 1980, são
omissos em relação ao modo de funcionamento e de gestão do Jornal da AEFLULOs Pazedores de
Letras e de acordo com o artigo quinquagésimo terceiro dos mesmos, os alunos da FLUL,reunidos em
RGAno dia 13 de Março de 1998:
a) determinam que o Jornal da AEFLULOs Fazedores de Letras seja de hoje em diante unicamente
regido por estes Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras, excepto nos casos de omissão em que
se recorrerá an estabelecido nos Estatutos da AEFLULou sobre os quais deliberará a RGA
b) determinam que estes estatutos sejam averbados aos Estatutos da AEFLULjá referidos

GLOSSÁRIO:
FLUL:Faculdadede Letrasde Iísboa
HlJL
on: Os Fazedores de Letras
Acon: Assembleiade Colaboradores de OFL
BEon: Bloqueio Editorial a OFL

AEFLUL:Associaçãode Estudantes da
DAEFLUL:Direcçãoda AEFLUL
Don: Direcção de OFL

RGA:Reunião Geral de Alunos

Propostabase por: AnickBilreiro,carlos Moreira,FranciscoFI'a1ão,Joaquim Sousa,LuísPedro Fernandes,
Pedro Barros e VascoResende



A
Por 'tradição (que no entan-

to tem vindo a deixar de ser tão ri-
gorosa nos últimos anos) a Associ-
ação de Estudantes da Faculdade de
Letras mantém uma certa distância
das actividades praxistas, geralmente
levadas a cabo por grupos de alu-
nos sem qualquer organização sis-
temática.

Logo no momento das ins-
crições, cerca de um mês antes do
início das aulas, o caloiro costuma
voltar para casa de cara pintada e,
eventualmente, CQmuma gravata ou
lacinho de papel. Já com as aulas a
funcionar, os praxístas, em ocasio-
nais investidas, arrebanham os re-
cém-chegados para mais uma ses-
são de praxe: uma das mais popu-
lares é a eleição do par Mr. e Miss
Caloiro.

Enfim, chega o dia do tribu-
nal de praxe. Em data secreta, as
salas de aulas são invadidas por ve-
teranos. Os professores podem não
permitir a interrupção da aula, o
que é raro. Os caloiros vêem os seus
documentos retidos, bem como uma
ou outra peça de roupa, para evitar
fugas. São então levados para o Bar
Novo, onde são pintados, para de-
pois serem obrigados a seguir em
ma, aos pares e de mãos dadas (por
vezes amarrados), pela Cidade Uni-
versitária, cantando cantigas infan-
tis. Sujeitam-se os caloiros aos mais
variados jogos, que consistem mui-
tas vezes na humilhação pura e sim-
ples. O que costuma haver de mais
violento nestas praxes é a exposi-
ção forçada do indivíduo à multi-
dão: obriga-se um a cantar, outro a
ajoelhar-se, outro a rastejar, um
outro a despir umas quantas peças
de vestuário, outro ainda a imitar
um porco e a circular assim em ple-
na rua. Fica-se no dilema de obede-
cer, à revelia de qualquer sentimen-
to de timidez que se possa ter, ou
de desobedecer e enfrentar
consequências desconhecidas.

Depois do almoço, na Canti-
na Velha da Universidade de Lísboa,

Praxe em Letras
Como é

"e o que nos
achamos dela

feito sem direito a talheres e com
outras surpresas do mesmo estilo,
dá-se início ao tribunal de praxe
no Anfiteatro I. Há quem ache este
o acontecimento mais divertido do
ano na faculdade e há quem o con-
sidere a maior das barbaridades que
costumam ter lugar naquela sala.
Alunos, sozinhos ou em grupo, são
convidados (leia-se obrigados) a su-
bir ao palco e a satisfazer as exigên-
cias dos praxistas. Para gáudio de
uma assistência de centenas de pes-
soas, realizam-se os mesmos jogos
de gosto duvidoso que preencheram
a manhã. Ao fim da tarde os caloiros
são baptizados com um copo de água
pela cabeça, os documentos são-
lhes devolvidos e são distribui dos
diplomas de praxe.

O pior de tudo isto é que o
caloiro não sabe que consequências
é que pode sofrer por se recusar a
obedecer aos praxistas nem até que
ponto é que eles irão nas suas exi-
gências. Será marginalizado na fa-
culdade até ao fim do curso?, será
atirado ao lago da esplanada?, ba-
ter-lhe-ão? Estão bem divulgadas as
histórias de praxes noutras faculda-
des do país em que os caloiros são
obrigados a entrar em piscinas chei-
as de excrementos, os casos de

quem teve de voltar para casa em
roupa interior ou sem ela, os exem-
plos de feridos e mortos de alguns
anos atrás. A verdade é que, para
alguns caloiros, os primeiros tem-
pos na FLULsão verdadeiramente
medonhos.

Estes excessos, porém" são
casos muito pontuais e nenhum
deles sucedeu na FLUL.Não há me-
mória de ter sido posta em causa a
integridade física de qualquer alu-
no durante as praxes. Na verdade,
pouco há a temer.

Em primeiro lugar a FLUL
fica em Lisboa e não numa aldeia
perdida no interior da Somália:
aqui existem leis, polícia e um te-
cido social no interior da faculda-
de que certamente não veria abusos
com bons olhos. Desaparece o fan-
tasma da agressão física.

Em segundo lugar, estamos
numa cidade de três milhões de ha-
bitantes e uma vez fora das instala-
ções da FLULo poder dos praxistas
é tão nulo quanto a probabilidade
de encontrar um deles na rua.
Estamos numa faculdade com cin-
co mil alunos, mais um milhar de
professores, funcionários e transe-
untes. Ou seja, se o caloiro não
quiser conviver com os praxistas, se
os praxistas não simpatizarem com
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ele e ainda imaginando que o gru-
po dos praxistas tenha cinquenta
membros, ainda sobra um universo
de cinco mil, novecentos e cinquen-
ta potenciais amigos. E desaparece
o fantasma da marginalização.

Consequências reais de uma
recusa à praxe? O grupo de praxistas
tentará intimidar o caloiro com
ameaças e ridicularizá-lo perante os
colegas presentes. Alguns dos
praxistas poderão não esquecer o
sucedido, tratarão o caloiro com ar-
rogância enquanto se lembrarem e
poderão tentar prejudicá-lo no cír-
culo social a que pertençam.

Algumas sugestões:
a) tentar não sobressair no

meio da multidão de caloiros e não
atrair sobre si as atenções dos
praxistas.

b) pesar aquilo que lhe é
exigido, o seu sentimento de vonta-
de e de dignidade e a importância
que dá às consequências sociais que
poderão advir de uma recusa; agir
em conformidade de modo a, mais
tarde, poder ficar de consciência
tranquila no que diz respeito à ati-
tude que tomou ou que não tomou.

c) no caso de se conside-
rar vítima de abusos deve denunciá-
los a quem de direito.

A Direcção de Os Pazedores
de Letras está claramente contra
qualquer tipo de abuso ou humi-
lhação praticados seja por quem for
sobre quem quer que seja e, espe-
cificamente, contra os factos acima
descritos. Se por praxe se entende
um conjunto de iniciativas que têm
por objectivos humilhar,
hierarquizar e libertar pulsões agres-
sivas, estamos absolutamente con-
tra a praxe. Pelo contrário, defen-
demos a organização de uma verda-
deira recepção ao caloiro, mais aco-
lhedora, mais saudável, mais adul-
ta .•

A Direcção de Os Fazedores de
Letras.



Estemés. o Conselho Directivo destoco

~ \ ", ,GABINETE\DE·INFORMATICA
Frente ao Anfiteatro Grego

(anterior espaço da Cátedra de Estudos Sefarditas)

- um serviço à disposição da Faculdade nas áreas de:

Manutenção
Assistência
InstGlação
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Letras em
Constru ão

Estão em construção, a norte da Fa-
culdade de Letras, dois novos edifí-
cios que irão ampliar as actuais ins-
talações. Num deles ficará a Associa-
ção de Estudantes e concessionários,
no outro uma nova biblioteca. Que
traga a cidade ti Faculdade.

divisão do espaço em altura.
No segundo andar estarão

dois anfiteatros com 152 lugares
cada, servidospor um átrio onde
desemboca uma escada em ca-
racol. Por baixo deste piso ha-
verá vários gabinetes e quatro
salas com equipamento Segundo piso do bloco A

informático.
Este bloco ficará ligado ao

edifício central por uma escada
e um elevador, no enfiamento dos departa-
mentos de Clássicas, Geografia e linguísti-
ca. Existirão igualmente acessos indepen-
dentes.

Não se admire quem encontrar neste
artigo demasiados verbos conjugados no
futuro. É dele que aqui se trata, do que há
de ser, por isso se fala de planos e projec-
tos, de ideias mais ou menos vagas,de obras
quase feitas ou por fazer. Fala-se da Facul-
dade de Letras daqui a pouco mais de um
ano.

actual Biblioteca Central se irão juntar to-
das as bibliotecas de todos os departamen-
tos e institutos da faculdade. Todas? Todas
não, já que segundo o Prof. Ivo de Castro,
Presidente do Conselho de Leitura, é mais
do que provável que Filosofiae alguns cen-
tros de História permaneçam, irredutíveis,
no edifício antigo [brevemente, em Os
Fazedores de Letras, será tratada a orga-
nização interna da Biblioteca l.

O maior desafio para este espaço,
como nos diz o Dr. Miguel Monteiro, do
Conselho Directivo (CD), é colocar todos

o Bloco 8Coisas concretas: estão em constru-
ção, a norte da Faculdade, dois novos edifí-
cios que irão ampliar as actuais instalações.
Aos dois blocos, desenhados pelo Arquitecto
Harro Wittmer, correspondem duas letras,
A e B. A de Associação e Anfiteatros,B de
Biblioteca. Complementarmente, estão pre-
vistas alterações no EdifícioCentral, no Pa-
vilhão Novo e no Pavilhão do Campo Gran-
de, relacionadas em particular com as es-
truturas que vão ser transferidas.

A nova Biblioteca é o epicentro de
todas estas mudanças. Num edifício com
cerca de 12000 m2 passará a funcionar uma
das maiores bibliotecas universitárias do
país, com qualquer coisa como quatrocen-
tos mil volumes. Isto porque ao espólio da

o Bloco A '

Este será o edifício mais pequeno, em
forma de torre de dois andares. No piso tér-
reo ficarão a livraria e duas reprografias,
bem como um bar/restaurante com
esplanada e as instalações da creche, com
várias salas e recreio, destinadas aos filhos
de alunos, professores e funcionários. Se o
jardim infantil é um serviço prestado pela
Associação de Estudantes, os outros espa-
ços são por ela concessionados.

A AE propriamente dita ocupará o
piso intermédio imediatamenteacima. Aíha-
verá salas para a Direcção e para as sec-
ções, além de uma zona para reuniões. A
área total será de 208 m , portanto muito
superior à actual, mas com um pé direito Fachada da Biblioteca
inferior que não permite, como agora, uma

universidade 8



estes livros em consulta directa, isto é, per-
mitindo aos leitores o livre acesso às estan-
tes. Excluem-se,como é óbvio, os livros que
pela sua antiguidade ou raridade integra-
rão o depósito de Reservados (cerca de
dezoito mil volumes).

Esta Biblioteca contará com diversos
outros serviços: uma videoteca, uma
fototeca,uma zona de Cartografia,uma zona
para deficientes visuais, gabinetes individu-
ais para investigadores (dez) e salas de lei-
tura para grupos (doze). Estará à disposi-
ção de todos os que a quiserem utilizar, o
que pode ser uma forma de abertura da Fa-
culdade à cidade de Lisboa,para mais numa
área onde já se encontram a Torre do Tom- Ligações da biblioteca ao edifício central: uma subterrânea, outra a céu aberto
bo e, um pouco mais longe, a Biblioteca
Nacional.

Remodelações no resto da Faculdade

Coma transferência de estruturas para
o novo edifício, aguardam-se grandes mu-
danças no EdifícioCentral, no PavilhãoNovo
e no Pavilhãodo CampoGrande. Assim,com
a centralização das bibliotecas, ganhar-se-
ão dez novas salas de aula; a actual Sala de
Leitura será transformada num espaço
polivalente (para exposições, por exemplo)
e a zona dos depósitos será
compartimentada em gabinetes para profes-
sores; o espaço que é agora da AEserá, em
princípio, ocupado com o arquivo adminis- .
trativo;também na cave, far-se-ádo Bar Novo
uma zona de convívioreservada aos profes-
sores.

O futuro do Pavilhão Novo continua
incerto: se para o CD as hipóteses são a
ampliação, a remodelação' ou a demolição
pura e simples, esta última afigura-se, para
a Reitoria, incomportável. Segundo a Prof",
Lucinda Fonseca, Pró-Reitora da UL, este
pré-fabricado representa 50% do número
de salas da faculdade.

Para o Pavilhão do Campo Grande,
onde funciona o Ramo de Formação Edu-
cacional, existem muitos planos. As obras
de renovação de telhados, casas-de-banho
e salas de aula estão concluídas, mas o ob-
jectivoa médio prazo é a demolição da área
pré-fabricada e o restauro das três moradi-
as originais. Assegurada que está a propri-
edade do espaço, projecta-se o nascimento
de um Clube de Investigadores da UL,sem
prejuízo de uma ocupação maioritária por
parte da FLUL.

.•.

Cidade Universitária em ebulição

Nem só Letras está em obras: toda a
Universidadeestá em transformação, no sen-

tido mais prosaico do sector imobiliário. Em
Direito constrói-se igualmente uma biblio-
teca, que não esquecerá os gabinetes para
docentes; em Ciências constroem-se dois
novos corpos, o c6 e o C8. Uma das priori-
dades da Reitoriaé, aliás, a melhoria da qua-
lidade de vida no campus.

Embora o Plano Director para a Ci-
dade Universitária não tenha sido ainda
aprovado pela Câmara, tem havido conver-
sações entre esta, a Reitoria e o Ministério
da Educação no sentido de resolver alguns
dos problemas mais urgentes, O trânsito é
um deles: há propostas, diz-nos a Prof",

Lucinda Fonseca, no sentido da criação de
um corredor Bus e de semáforos na Alame-
da da Universidadesendo que, a médio pra-
zo, o objectivo é a proibição do
atravessamento excepto para transportes
públicos e utentes das faculdades.
Quanto ao problema do estacionamento,
será minimizado pela criação de barreiras
e cancelas, para além dos parques subter-
râneos que estão a ser construídos por bai-
xo das bibliotecas de Direito e de Letras
(cem lugares cada). E ainda há muito espa-
ço livre. Pelo menos debaixo da terra,

F.F. e O.D.

Uma das futuras salas de leitura

u,
u,
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Dr. Mlguel
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Com todas estas mudanças, vai ou não
haver, por parte dos departamentos,
uma corrida aos espaços que vaga-
rem?
O Conselho Directivo (CD) promoveu
uma reunião com os directores dos de-
partamentos, que puderam apreciar todo
o plano de intervenção e de distribuição
de salas. Essa questão ficou acautelada,
nenhum departamento ficará prejudica-
do. Não passem a ideia de que quem che-
ga primeiro arranja o melhor espaço. O
que está em causa é o sentido de escola.
Quanto às novas instalações ...
Deixe-me que preste uma homenagem
aos CD's anteriores, que iniciaram este
projecto, que vai ser terminado pelo ac-
tual. É quase como a ponte Vasco da
Gama. É um projecto comum de toda
uma Academia que soube arregaçar as
mangas para o levar a cabo. Com sacri-
ficio, sem dúvida, nomeadamente para
os três departamentos mais afectados:
o de Linguística, o de Geografia e o de
Clássicas, que teve de ser transferido
para o Pavilhão 3, do Campo Grande.
Vão ser integradas, no novo edifício,
todas as bibliotecas de todos os de-
partamentos e institutos?
Isso está a ser discutido, temos de res-
peitar as especificidades de cada depar-
tamento. Eu, pessoalmente, veria com
alguma apreensão a possibilidade de as
bibliotecas não irem todas para uma Bi-
blioteca Central como se sonhou e pen-
sou.
Com essa transferência o que é que
acontecerá aos funcionários que lá
trabalham?
Continuam a desempenhar as mesmas
funções na nova biblioteca. Haverá uma
zona de recepção e outra de controle,
para além da zona de leitura, ao serviço
.das quais ficarão os funcionários. No
Novo Edificio haverá, sem dúvida, uma
melhoria das condições de trabalho.
Como é que funciona o financiamen-
to da obra?
São verbas públicas, do Ministério. Mas

a variação percentual que nos é permiti-
da relativamente ao orçamento da obra
é muito pequena. Há pormenores que
têm sido assumidos pelo orçamento da
faculdade. Temos de gerir as poucas ver-
bas que temos o melhor possível. Sabe-
mos que há muito a fazer, somos sensí-
veis a muitas zonas degradadas desta
casa.
Quais são as ideias do CD a esse ní-
vel?
Há planos para devolver este edificio à
antiga traça. Estava muito
descaracterizado nalguns lugares, por

re, está bastante mais atrasado do que
o da Biblioteca ...
É verdade. Se bem que tenhamos a ga-
rantia de que tudo estará terminado a
tempo.
A tempo quando é?
A tempo é no final de 1999. Houve al-
guns atrasos iniciais, mas a empresa tem
todo o interesse em acabar as obras a
tempo (há prérnios em jogo). Tem sido
uma questão de contratar mais pessoal.
Isso relativamente à obra. E quanto
aos acabamentos, ao mobiliário?
Neste momento está a ser organizado o
caderno de encargos para abrirmos um
concurso público para a adjudicação do
mobiliário. Tudo irá passar, como é ób-
vio, pelo Gabinete Jurídico da Reitoria,
que dará o seu parecer. Os técnicos li-
gados às bibliotecas também se vão pro-
nunciar.

necessidade dos departamentos. Por
exemplo, a Sala de Leitura da Bibliote-
ca vai ser transformada numa sala multi-
usos com a traça inicial. Estamos a apro-
veitar a oportunidade para renovar estas
instalações, já que as novas não vão re-
solver todos os problemas: vamo-nos
continuar a debater com algum proble-
ma de espaço.
De fora, pareceu-nos que o edifício
da Associação de Estudantes, a tor- O.D. e F.F. •
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Pavilhão Novo: ampliado, remodelado ou demolido?

Quando é que professores, alunos e
funcionários poderão contar com
novas instalações e quando é que a
cidade terá uma nova Biblioteca?
De Maio a Setembro de 1999 far-se-á a
transferência das bibliotecas para o novo
edificio. Tudo estará pronto para ser uti-
lizado no ano lectivo de 1999/2000.
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Arte ou rroooa

A instabilidade motivada
pela impotênciaminis-
terial, pela crise finan-

ceira, aumentos incontrolados
dos preços, insatisfação da pro-
víncia e do funcionalismo,a hos-
tilidade operária, a carência de
uma política homogénea, terão
sido as principais razões que
corroeram os equilíbrios soci-
ais, já de si precários, que sus-
tentavam a I República e deter-
minaram a sua queda efectiva-
da pela acção do movimentore-
volucionário de 28 de Maio de
1926. As lutas entre as facções
divergentes do golpe militar ge-
raram sucessivos golpes palaci-
anos. A agitação política termi-
na com o afastamento dos revo-
lucionários republicanos da pri-
meira hora e a ascensão da di-
reita nos governos da ditadura.
Esta última força organiza-se, a
partir de 1928, em torno de
António de Oliveira Salazar, en-
tão Ministro das Finanças. Esta
nova forma de Estado saído do
período da ditadura militar foi
designada de Estado Novo.
As matrizes políticas deste novo
regime encontravam-se então,
na década de 20, espalhadas
pela Europa. Experiências dita-
toriais estavam a ser levadas a
cabo na Polónia, com Pilsudsky;
na Itália, com Mussolini;na Áus-
tria, com Dolfuss; na Hungria,
com Horthy,etc. São regimes di-
tatoriais de diferente estrutura,
assentes no ideário da ordem e
do culto do chefe, que tinham
em Portugal os seus adeptos e
propugnadores. Mais tarde, na
década de 30, a Alemanha com
Hitler e a Espanha com Franco
adoptaram também regimes po-
líticos com estas características.
Com maior ou menor firmeza,
estes regimes adoptaram uma

política cultural cujos objectivos
passavam por favorecer,
propagandear e legitimar a sua
postura política. Tratava-se de
inflamar as almas com um dis-
curso propagandeador do regi-
me político. Os meios para tal
fim eram, entre outros, os pro-
gramas escolares, a instituição
da censura na imprensa e ou-
tros órgãos de comunicação
social, e também a produção
artística. Assistimos a partir de
então à produção de uma arte
comprometida com o discurso
do regime, reflectindo uma ima-
gem filtrada e intencional, uma
estética oficial.
Em Portugal muitos artistas be-
neficiaram do fervor constru-
tivo e comemorativo do Estado
Novo.A arquitectura, a pintura,
e especialmente a escultura ga-
nharam um papel de destaque
neste contexto proporcionador
de um raro momento de enco-
mendas.
Desde o princípio do século, ou
mesmo antes, muitos artistas
modernos encontravam-se pre-
dispostos para recolher influên-
cias de várias direcções. Os ar-
tistas ambicionam a inovação, a
criação de novas linguagens ar-
tísticas, a ruptura com as formas
tradicionais. Este desejo traduz-
se na produção de uma arte
eclética ou experimental, cami-
nhando para a construção de
uma cultura artística
supranacional, europeia. Sur-
gem neste contexto correntes ou
movimentosartísticos (cubismo,
futurismo, etc.) que conviveme
coexistem num mesmo tempo e
num mesmo espaço, contribu-
indo para desvincular a arte das
tradições nacionais já desfigu-
radas e ultrapassadas.
Em Paris encontravam-se

Salazar dando posse a António Ferro como primeiro director do
Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) em 26/10/1933

Daniel HenriflUe-Á. SaniIJ"'oo"-- ----'i

Picasso, Matissee Braque, artis-
tas que gradualmenteforam sen-
do reconhecidos como os gran-
des mestres da arte contempo-
rânea. Com estes, outros artis-
tas que afluíam à capital france-
sa produziam uma arte inde-
pendente de qualquer orienta-
ção político - ideológica.A cha-
mada écolede Paris é um caso
paradigmático do
cosmopolitismo artístico. Neste
ambiente heterogéneo o único
ideal comum é o da absoluta li-
berdade da arte, liberta de qual-
quer forma de pressão política
ou qualquer limite moralista.
Perante a constante tentativa de
inovação da arte moderna hou-
ve, da parte do poder político,
reacções que chegaram a ultra-
passar a aversão tradicional das
esferas oficiais. Os regimes to-
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talitários contrariaram e fre-
quentemente proibiram todos
os avanços artísticos. Procura-
vam subjugá-los instituindo e
fomentando uma arte de Esta-
do. As pesquisas artísticas avan-
çadas geraram uma arte que foi
condenada pelo fascismo e na-
zismo como subversiva e
bolchevista, e pelo estalinismo
como burguesa. Do lado opos-
to, a dita arte de Estado, geral-
mente praticada por artistas me-
díocres, produziu obras de va-
lor duvidoso.
Os fascismos com maior rele-
vância no mapa político da Eu-
ropa da primeira metade do sé:
culo XXvão assumir uma atitu-
de, em termos culturais, que se
vai materializar na produção de
uma arte que tem pontos con-
vergentes mas também conside-



ráveis contrastes. Assemelham-
se no gosto pelo colossalismo,
na exaltação do Estado, no
historicismo e contrastam na ati-
tude perante as tais pesquisas
artísticas avançadas (a
modernidade): a censura total,
no caso alemão; a tolerância
inicial, depois decrescente, no
caso italiano; a integração cau-
telosa, no caso espanhol.
Em Portugal, no início da déca-
da de 30, o Estado Novo come-
ça a propagandear-se como um
movimento de ressurgimento
nacional. Depois de todas as
anatematizações caídas sobre a
I República, o novo regime apa-
recia determinado a ser uma re-
volução nacional que daí em
diante pugnaria pela realização
dum novo modelo de socieda-
de, mais de acordo com os va-
lores da Igreja e com a índole
do povo português. O regime
que se implantou, autoritário,
antiparlamentar e corporativo,
não pretendia ser uma mera
ditadura militar nem um
interregno entre regimes. Ins-
pirava-se no pensamento con-
tra - revolucionário portugu-
ês e europeu, no
republicanismo conserva-
dor, na doutrina social da
Igreja e em algumas experi-
ências políticas em curso na
Europa de então, mais pre-
cisamente, no fascismo ita-
liano.
Baseando-se numa política
de equilíbrio orçamental e
de relançamento das
obras públicas, Salazar irá
dominar as várias tendên-
cias que tinham derruba-
do a I República em
1926. À medida que Sa-
lazar definia a sua política, apre-
sentava a sua obra financeira e
agia em prol da concretização
de vários empreendimentos ou
melhoramentos materiais.
Ideólogos como António Ferro,
conhecedor e atento ao que se
passava na Europa nos países
com regimes mais ou menos
idênticos, entendem o valor po-
lítico da arte. Desde logo, esses
ideólogos "se lançaram na de-
fesa do princípio segundo o

qual as alterações políticas, so-
ciais e os melhoramentos mate-
riais só seriam radicalmente
transformadores se assentassem
num suplemento de alma que
fosse capaz de entusiasmar a
Nação, isto é, a prática política
só regeneraria se fosse anima-
da por uma política do espiri-
to'":
Lisboa, 1932, António Ferro en-
trevista Salazarpara o Diário de

Notícias e deixa

defendia em 1932: "atravessa-
mos, sem dúvida, uma hora de
renascença financeira, econó-
mica, industrial (...). Negar este
impulso, esta aleluia, esta des-
coberta de Portugal pelos por-
tugueses, seria uma injustiça,
uma prova de má vontade. Falta
uma política do Espírito, inteli-
gente e constante, consolidan-
do a descoberta, dando-lhe al-
tura, significação e eternidade
(. .. ). O Espírito, afinal, também

é matéria, (...) a

E~s~ta~·tu~a~d~e~G~;;:~~~-~$"••
onçalves Zarco de FranciscoFranco

escapar ao político: "...alguns
dos seus admiradores gostariam
de ver aproveitar mais a lição de
Itália, a lição do Duce'? . Ferro
propõe a Salazar a mobilização
da arte, da literatura e da ciên-
cia (actividades que considera
constituidoras da "grande fa-
chada de uma nacionalidade")
em prol do regime. Tenta ensi-
nar ao regime o jogo vantajoso
das multidões inflamadas. Como

matéria prima da alma dos ho-
mens e da alma dos pOVOS"3.
Salazar entende a vantagem po-
lítica da proposta. A criação do
Secretariado de Propaganda
Nacional,em Setembro de 1933,
e a nomeação de António Ferro
para seu director concretizavam
o início de uma estratégia que a
célebre entrevista deixou a en-
tender.
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Ferro é um homem que tem as
suas solidariedades artísticas de
geração. Na sua mente está, tam-
bém, a utilização política dessa
arte, dessa modernidade. Con-
tudo, modernismo para António
Ferro significava um
neoacademismo tranquilo base-
ado num acordo entre a "inqui-
etação" e "um indispensável
equilíbrio" que renegava "uma
loucura de formas" e agia "em
nome da ordem e do equilí-
brío'" . Qualquer experimenta-

ção abstraccionista fica-
va assim arre-
dada em fa-
vor de um fi-
gurino mo-
derno e figu-
rativo, fre-
quentemente
classizante.
O nacionalis-
mo e a ordem
assegurada
pelo regime
constituem
ideias funda-
mentais a difun-
dir pelo Estado
Novo. Sendo um
regime ditador,
de "partido úni-
co"; procurou-se
moldar as ideias
políticas e a cul-
tura em defesa de
um modelo tido
como indiscutível.
A história era, para
a ideologia do Es-
tado Novo, algo a
retomar. Para Sala-
zar haveria que res-
gatar a história por-
tuguesa e
redíreccíoná-la num
rumo certo, afastan-
do-a do que consi-

d e - rava o rumo criticista
e derrotista do demoliberalismo
e o rumo materialista do comu-
nismo. "A história é, para Sala-
zar, feita sobretudo de manifes-
tações de nacionalismo, de sa-
crifícios heróicos, de Ouriques,
de Aljubarrotas, de Descobri-
mentos e de Restaurações, que
prolongam o passado mas que
se viram para o futuro, para o



mundo novo, como afirmava
numa terminologia de sabor
fascista'":
Durante o Estado Novo a histó-
ria é recuperada e entendida,
sobretudo na imagética política,
como um passado glorioso, su-
perado pelo presente, e por um
futuro mais glorioso em que re-
nascem novos heróis, à frente
dos quais está Salazar. Natural-
mente esta ideia foi materializa-
da no campo das manifestações
simbólicas e artísticas patroci-
nadas pelo Estado. Regista-seda
parte deste uma grande sensi-
bilidade em relação ao culto do
passado, e acrescida importân-
cia atribuída aos lugares e ho-
mens dignos de memória, apro-

... -
, •...

veitando simultaneamente para
daí retirar proveitos em benefí-
cio do Estado Novo. Esta atitu-
de, entre outras acções, tradu-
ziu-se na defesa de um certo
património cultural que impor-
tava ser recordado. Os templos
e os castelos foram particular-
mente visados por esta política
que, para além dos objectivos
turísticos, pretendia dar digni-
dade aos monumentos.
Em todas as outras acções em
que se pretendia empolar e di-
fundir um conjunto de valores
defendidos pelo regime deu-se
prioridade a expressões estéti-
cas de forte visualização (escul-
tura, arquitectura, cartazes) e
suscitadoras de dinamismo

(teatralização da história). Na
orientação destas manifesta-
ções, dando seguimento à sua
política do Espírito, encontra-
va-se António Ferro à frente do
Secretariado de Propaganda
Nacional.
Salazar,portanto, o Estado Novo,
coloca 'a escultura em primeiro
plano. Mas uma escultura com
características bem definidas:
evocativa, comemorativa e his-
tórica. Por todo o território na-
cional, incluindo o ultramar, er-
gueram-se monumentos
evocativos aos mortos da Gran-
de Guerra, a heróis da nossa
história, como chefes militares,
navegadores, exploradores,
reis, literatos, chefes de gover-
no e até presidentes da Repú-
blica.
Neste contexto suscitado r de
obras públicas (anos 30 e 40)
toda uma geração de escultores
foi activadae saiu favorecida em
relação a outros artistas. A es-
cultura em que o regime se en-
contra tem um nome importan-
te: Francisco Franco. A sua es-
tátua João Gonçalves Zarco,
erguida no Funchal em 1928,
iniciará o que AntónioFerro de-
signa, em 1949, de idade de
ouro da escultura portuguesa.
A estrutura do Zarco de Fran-
co, sugerindo alguma influência
por via das figuras severamente
impostas nos painéis de São
Vicente de Fora, forneceu um
padrão que foi insistentemente
copiado por outros artistas nas
décadas seguintes. O Zarco é a
história, o império, o culto do
herói, a severa espiritualidade,
a solidão do comando, a
genealogia moral e cultural de
que se reclama o regíme' . É em
torno desta estátua que toda a
escultura se vai, igualmente, de-
sencadear em volumes compac-
tos de uma estética modernista
quanto baste, naturalista, de
consideráveis dimensões, pesa-
das vestes, expressão nobre dos
rostos, procurando definir uma
particularidade portuguesa e
materializando a desejada polí-
tica do Espírito.
A obra que traduz, em si, a ple-
na assunção dos mitos heróicos
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da nação, do escultor Leopoldo
de Almeida, em parceria com o
arquitecto Cottinelli Teimo, será
o Padrão dos Descobrimentos,
projectado para integrar o es-
paço da Exposição do Mundo
Português, em 1940. Construído
em material precário (estafe)
em 1940, Col desmantelado apõs
a exposição e reconstruído em
pedra em 1960.
O projecto propõe a Pátria sim-
bolizada numa rígida caravela
evocando o Infante D. Henrique
e os seus colaboradores. Diogo
Cão, Bartolomeu Dias, Corte
Real, Fernão de Magalhães,
Pedro Álvares Cabral, Vasco da
Gama,João GonçalvesZarco, Gil
Eanes, Afonso de Albuquerque,
Pedro Nunes, Camões, Nuno
Gonçalves, os infantes D. Pedro,
D. Fernando, D. Afonso V, D.
Filipa de Lencastre e outros mais
(ao todo são trinta e duas figu-
ras) convergem para a figura
elevada e dominante do Infante
D. Henrique, também ele com
uma caravela nas mãos.
O conjunto repete, em tudo, uma
iconografia abundantemente
tratada nas praças públicas.
Leopoldo de Almeida compôs as
figuras com formas frias e
académicas, de influência du-
plamente radicada nos Painéis
de Nuno Gonçalves e na estátua
João Gonçalves Zarco de Fran-
cisco Franco. O resultado pre-
tendido é alcançado: "o efeito é
mais uma vez fortemente
cenográfico e a intenção ideo-
lógica, identificando a Expansão
com uma única e mitificada per-
sonalidade, superiormente gui-
ando uma mole humana de di-
recção única. É um cortejo de
heróis que se afirmam não pela
dinâmica da diferença mas pelo
apagamento de si, em função de

, uma missão transistórica, assu-
mida como desuno'? .
Aosolhos dos salazaristas um in-
fante D. Henrique assim, única
e mitificada personalidade res-
ponsável pela expansão portu-
guesa no mundo corresponderia
agora, no seu tempo, a Oliveira
Salazar. Em fins de 1932, Antó-
nio Ferro escrevia: "Como o in-
fante D. Henrique, (00') sobre

~~=-----------------------------~~------~~==--------------------------------------~-----



mapas e cartas, ajudado pelo
seu cosmógrafo Jaime de
Maiorca, ele [Salazar] debruça-
se, igualmente, ( ... ) ajudado
pelos seus ministros, sobre as
contas do Estado (. ..). A época
é outra, as caravelas, hoje, são
transatlânticos, pontes, escolas,
portos, oficinas, creches, bair-
ros operários. E um infante D.
Henrique, que se lembrasse de
ressuscitar na nossa época tor-
mentosa, em que a felicidade de
um povo oscila entre a sua
finança e a sua economia, po-
deria bem ser um ministro das
Finanças, um Oliveira Salazar".
É considerável, portanto, a im-
portância sociológica desta pro-
dução. Reerguer em 1960 uma
obra de 1940 é um sinal de
hermetismoe de negação do de-
sejável aprofundamento de no-
vas formas, de novos valores es-
téticos.As formas dos anos 30 e

. 40 permaneciam perenes nas
décadas seguintes. António Fer-
ro para tal contribuiu, dando
corpo à ambicionada política
do Espírito, que transparece
nesta obra e em muitas outras
produzidas ao longo do perío-
do de vida do Estado Novo.Mui-
tos artistas, renunciando a obras
e formas mais intimistas desen-
volvema sua actividade de fun-
cionários do regime. A necessi-
dade de adequação às exigên-
cias ideológicas e plásticas da
grande estatuária prejudicou a
inovação e o natural avanço das
formas, condenando artistas
mais jovens que, ou se confor-
mavam em repetir os trabalhos
dos mestres já consagrados, em-
pobrecendo-o na maioria dos
casos, ou se marginalizavam
pondo em causa a possibilida-
de de profissionalização .•
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lençóis ao vento - deixou um bilhete - não consigo responder ao frio
cortante que sinto por dentro),
, resolveu, persistindo em avançar ainda e apesar, pelos
rodapés arrancados, pelo soalho desgastado de chinelos, contendo uma
zanga de anos uma discussão por ter (malditas cadeiras), resolveu

- Eu acredito no futuro
ir viver para o táxi
e da cama Jacinta, sua mulher, empinando a cabeça,

vinte e sete cabelos
- Que dizes tu
renovou uma quantidade impressionamte de células ao

arrancar do grande sono o seu automóvel sem travões, cujo motor não
tra~alha a desde os meu~, onze anos, partiu para :; baixa da cidade
delxanôopara trás a mobília que cresce com os anos (ou é a casa que
encolhe com a velhice?), a humidade dos tectos, o cheiro dos fritos, a
balbúrdia das cadeiras,

aquela sala, o pólo norte do bilhete que o filho deixou
a marquise, puta das cadeiras, o quentinho da

marquise, e a Jacinta,
sua mulher, vinte e sete cabelos, Quando me ponho a

lavar a loiça, e o vapor da água quente embacia a janela de tal maneira
que deixo de ver lisboa, só umas luzinhas esbatidas, é quando me per-
gunto o que é que está por trás de certas coisas, como por exemplo da
televisão, Como é que é possível ver gente verdadeira ali a falar connosco
é coisa que nunca consegui compreender, por mais que o meu filho que
já morreu me tente explicar, Outra coisa é como é que alguém desco-
briu que de uma espiga de trigo se podia fazer uma data de coisas que
acabavam por dar em pão para a gente comer. E há alturas em que me
ponho a olhar para o espelho e pergunto quem é esta velha que vejo à
minha frente. Deito contas à vida: a minha mãe morreu com setenta e
sete e eu já vou nos sessenta e quatro - é certo que estou quase no fim
- para trás, um corpo que foi dar nisto, a sustentar um homem em fim
uma espécie de homem, e todos os outros à volta a morrer, para trás é
isto, mortos a instalarem-se nos ombros dos vivos. Por isso, creio eu,
alguns ficam marrecos e outros parece que andam constantemente a
fazer força para cima com os ombros, como se tivessem que suportar
um peso insustentável, como o mundo. Mas são raros aqueles que se
conservam leves. Para trás é isto, é mesmo isto. Para a frente pergun-
to-me, olho para o meu rosto no espelho e não sei se sou eu ou se é
outra pessoa que olha para mim do outro lado, a fingir que está tão
dentro de mim como eu, a esforçar-se por ser uma boa actriz do fihne
da minha vida, ou então sou eu adiantada, um bocadinho mais velha, a
mostrar-me como será um ano depois. Se assim for, quando estiver
para morrer, não verei ninguém no espelho. Mas estará transparente ou

De há uns dias para cá tem-se levantado da cama rião
antes da uma da tarde, o que deixava Jacinta, sua mulher, preocupada,
pois com a idade e com a reforma ganha-se o hábito de dormir pouco e
levantar cedo, ainda mais cedo do que no tempo em que se trabalhava,
uma espécie de sentido de fazer coisas que não há para fazer, a casa
num brinco, somente atafulhada de coisas que Jacinta comprava deses-
peradamente nas lojas de bugigangas baratas, mas num brinco. Acon-
tece que um dia, Jac.inta não sabe porquê, deixou-se ficar deitado, seis
horas sete horas oito horas nove horas dez horas (transpirava nos seus
poros uma frase ouvida em qualquer lado)

é preciso encontrar uma razão para um homem se
levantar da cama,

onze horas, meio-dia, uma hora, ficava a manhã a
ressonar com as portadas abertas, com o barulho do aspirador, com o
cheiro dos fritos do carapau, mas tratava-se de um sono incomodado
digamos que obrigado, voltas e voltas na cama, o lençol todo torcido, um
sono impaciente,

é preciso encontrar... e Jacinta, sua mulher, preocu-
pada, o almoço a arrefecer e o marido enfiado na cama, carapaus fritos,
carapaus fritos quase em estado de escabeche, esta preocupação mis-
turada com o vício de desatar a comprar coisas para enfeitar os cantos
e os tampos, o tampo da mesa, o tampo da televisão, o tampo das prate-
leiras das colecções emfascículos,

...uma razão para um homem... até que, hoje, acor-
dou como antigamente, às seis e meia da manhã. Sentou-se na cama,
abotoou a camisa, foi lavar a cara e regressou ao quarto para informar
Jacinta, sua mulher

- Vou viver para o táxi.

Esta é a história do velho taxista reformado que mora
na rua costa do castelo ao lado do prédio do meu pai, com Jacinta, sua
mulher e o fantasma do filho que se enforcou no tecto da sala, o taxista
que resolveu, aos tropeções pelas curvas do corredor ainda mais aper-
tado pelo guarda-vestidos, na demanda da casa-de-banho, com a ideia
de lavar as ramelas dos olhos e pentear a réstea de cabelos brancos
entalados pelas orelhas que esperam uma só lufadinha de vento para
seguirem de uma vez por todas o seu rumo,

resolveu, passando pela dispensa que serviu de quarto
ao filho, enforcado na sala em frente a um concurso da manhã, num
verão atravancado pelo armário que ocupava dois terços do espaço

(e pelas cadeiras, que não há maneira de se conseguir
passar para a marquise e respirar um bocadinho de estendais ao sol, de 16



I embaciado como da panela de pressão, ou de lavar as mãos com água
quente no inverno?

Eu acredito no futuro, dizia o taxista desvairado pelas
ruas de lisboa numa inércia maluca, quando alguém solicita o seu servi-
ço, espeta-se num semáforo ou afrouxa depois de raspar uns metros
pelo degrau do passeio e os aviões passam tão rentes na zona do campo
grande que quase me arrancam o chapéu, quase levam a minha história
do taxista reformado a recusar serviço por ir a oitenta - impossível pa-
rar - não tenho travões. A minha avó subitamente a fazer tantas via-
gens de táxi nas épocas de campanhas eleitorais, tentando recolher vo-
tos para o líder que para' ela representava o tempo ameno, sem tempo-
rais nem pedintes, parada numa ponta da avenida da república a tentar
avistar ao longe o táxi com o indicador no ar,

acredito no mundo coberto de oliveiras, dizia o taxista a
cem à hora, não haverá mais sofrimento e os rios seguirão o seu rumo
sem obstáculos nem barragens. Acredito, meu filho, que vais libertar-te
do peso nos ombros que todos trazemos do mundo, e soltarás de dentro
de ti aquilo que vi na tua expressão nos primeiros dias da tua vida,
parecias aqueles velhos raríssimos que mantêm (ou recuperam) um olhar
infantil cheio de sabedoria das chuvas e da origem das trovoadas.

Talvez não seja no meu tempo de vida, mas no teu, eu
sei que virá o tempo do céu aberto, dos campos abundantes de laranjei-
ras e tangerineiras e poderás sorver laranjas à mão, com o sumo a
escorrer pelos braços sem te preocupares com as mangas em frente às
tuas tias severas

e sentir nos teus movimentos os movimentos das cons-
telações,

E o milho, que há quem diga que é possível ouvir cres-
cer de tã rápido que se desenvolve, isto se líouver apenas uma peque-
na brisa, e for a hora do almoço, dos motores des igados, e estiver ã tua
beira uma belajnenina, que te faça lembrar, quem sabe num Rcculiar
olhar a tua mãe, quando era nova; e o olhar que te fazia apesar de
te os sitlo sempre uns desgraçados, a tua mãe antes de ter a mania
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das limpezas,

Alguém que te diga, como a tua mãe me disse
- ouve o milho, estás a ouvir ...
e tenhas uma visão ampla e te comovas com a beleza

das coisas, certamente não será no meu tempo, mas no teu, no teu eu
tenho a certeza, eu sei, eu sei tão bem como esta estrada o terraço de
milhares de gerações, que virá o tempo do amor e tu saibas de uma
maneira natural dar, dar o que tens e toda a gente descobrir, descobrir
não, perceber, porque toda a gente já sabe só que não percebe, que aí
é que está o grande prazer, a grande coisa - será o tempo do amor, dizia
o taxista a desenhar uma curva, e tu viverás embrenhado nele, tu és a
esperança do meu futuro, és o braço que se estende da minha morte

és o braço que se estende da minha morte,
dizia o taxista, conseguindo fmalmente travar, quase que

rebentando a caixa de velocidades e desconjuntando a calçada à custa
do pneu e da jante

- para o rato por favor, vou visitar as minhas primas
solteiras, era a minha avó de dedo espetado em tempo de eleições,
queixando-se do vento e dos temporais e da cidade coberta de pedintes,

- ali morava o Calouste Gulbenkian, conversava a mi-
nha avó com os taxistas, que deixou a sua fortuna a Portugal, graças ao
Salazar, que era um homem com visão, lhe ter dito quando chegou ao
nosso país fugido dos nazis por ser judeu, Você nunca pagará impostos,
e assim, com estas regalias sentiu-se tão bem tratado e gostou tanto de
nós, que nos deixou tudo o que tinha. O Gulbenkian detinha a segunda
fortuna da Europa. Não acha que o Salazar era de uma inteligência
superior?

Não vejo nada no espelho, mas se estou a lavar as mãos
com á a quente é porque está frio, e a panela de pressão está apitar, a
apitar, não vejo nada no espelho e não vejo lisboa, só umas luzinhas, mas
quase que nem isso, da minha juventude. E é preciso continuar a limpar
a casa, um minuto de descanso, e fica tal e qual como os meus ombros,
cheios de pó, cheios de bichos, cheios de mortos .•
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ontra ..aquele estilo passi
vo-decadente-amaLgo-
narratório com auto-

comiseração latente em cada pa-
lavra cuspida e não escrita.
Contra aquele estilo niilista, melan-
cólico-depressivo, psicoticamente
isolado do resto do mundo.
Contra aquele estilo que me mete
nojo, pelo seu desencanto, con-
tra aquela atitude de falar mal por
falar, mostrar a miséria, para po-
der dizer que se é crescido, e que
se está vivo (ainda beml), e enfim,
para aqueles que assim escrevem
porque querem mostrar que es-
tão atentos, que existem, que pos-

suem estilo, em
que o eu funciona
sobre a decadên-
cia, e não nela.
O mundo do Ho-
mem está numa cir-
cunferência imagi-
nária que começa
no umbigo, passa
pelas costas, e re-
gressa ao umbigo,
como limite superi-
or, e como limite in-
ferior, a circunfe-
rência que dá uma
volta completa
àquela zona onde
acaba a nádega e
começa a coxa, da
mulher.
Este é o mundo do
homem, com seus
vales e planícies,
com o seu monte
de Vénus, e o seu
Reino de Eva.
A forma abaulada
das ancas de uma
mulher, largas, de-
cididas, é o terreno
fértil dos sonhos
do homem, e de
toda a Humanida-
de.
Ó mulher que car-
regas tu as dores
do mundo, num
ventre delicado e
estranho.
Como se pode re-
duzir o sexo a
sexo, se não é pu-
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sinto (se isso é provei-
toso, ou útil, duvido),
e não é luxúria, não é
volúpia, é algo mais,
tem de ser.
O lençol timidamente
se espojava, pelas pla-
nícies carnudas da sua
forma; tirei-o por com-
pleto, deixando com-
pletamente livre
ao meu olhar o seu
corpo, virada para
mim, com as duas
mãos juntas, como se
fizesse uma prece, en-
tre o seu rosto e a al-
mofada, com os olhos
fechados e o cotovelo
cobrindo parte dos
seus seios, percorri
cada poro da sua pele,
com a minha íris con-
traída, pois ela estava
entre mim e a janela,

ram1nte . mecânico,
por mais alienado que
seja, significa, e é um
Ritual.
É o RITUAL.
Tudo isto é espantoso.
Estava ela dormindo,
quando o dia raiou.
A janela estava aberta,
e, irreverente, a luz
logo entrou brincando
dentro do quarto, to-
cando em tudo com
pueril curiosidade, sen-
do cada electrão um
generoso mecenas,
dando cal: onde quer
que tocasse, como
Midas, sendo cada
electrão um preso em
fuga, trilhando avida-
mente os caminhos
desconhecidos, para
não ser apanhado,
para fugir da noite? do
espaço?
Como uma frota de
Cruzadores, estes elec-
trões tocaram nela, e a
pouco e pouco deixei
de fitar o vazio, que
imaginava por detrás
dos cortinados, leves e
transparentes, como se
de sonhos se tratas-
sem, e comecei a focar
o corpo adormeçido,
inerte à minha frente,
ondulando como o
mar, em cada inspira-
ção do ar fresco, mas
não frio, da manhã, em
cada expiração, em
que eu me esforçava
por inspirar, para lhe
cheirar o "interior, e me
apoderar do que era
dela.
Lindo; meus amigos e
amigas, e expliquem-
me lá, porque é que
sinto um nó, um im-
pulso, algo que quebra
a normalidade, aqui,
onde me acaba o
esterno, aqui no meio
do meu tronco?
Não penso o que sin-
to. Penso sobre o que

tem o relógio horas tão vazias que 18

como a desejei, e
passando suavemen-
te, com a ponta dos
meus dedos, por sua
barriga e flancos, pu-
xei-a para mim. Ela
acordou, e ali onde as
expirações se con-
fundem, nos fitámos
com perguntas nos
OLHOS.
Quem és? Quem são
vocês?
Porque amam? Como
amam? Amam? O que
é o amor? Acreditam
nele? Em que acredi-
tam? Existe? Quais os
vossos sonhos? Quais .
as vossas expectati-
vas? O que vos move?
Será que nos quere-
mos enganar, para a
dor sublimar?
Contra o estilo da-
queles que fazem
perguntas .•

Herbert Bayer, O soli(ário da grande cidade...~-..."



Para que você não tenha dp
recordá-los em cópia, a EDP ajuda

.. .a preservar os originais.

Manter o Património E' a tradição na sua forma

original não é só uma preocupação sua, é uma

preocupação nossa. Por isso a EOP contribui

para a manutenção de monumentos E' peças de

...

valor histórico, E' apoia várias entidade s
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deixa o nosso património na prateleira.
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Fumo
e da questa finestra posso vederti scrivere

con quell'arabo che ti gioca a pallone
nella stanza come in un cortile

con un palloncino attira l'attenzione
grande e grosso com'é

soltanto per portarti a letto
e penso é lo stesso che penso io

perché se mi siedo a parlare
per dieci minuti almeno
é per arrivare alle mani

ma se é con te o con qualcun'altra
che importa

c'é sempre qualcosa che tende
in me, dico

a vedere te morta distesa
sfinita in un letto di sudore e attenzioni;

ma l'arabo adesso ti legge la mano
e ti mostra il tempo nuovo

e il tappeto
le stelle che ti appeso sul soffitto

senza alcun ordine di costellazione
giusto un cerchio o un piccolo mulo,

proprio grande
pensare a tutto il divertimento
che abbiamo perso nel tempo

passato a divertirei;
tutte le nostre malattie,

le nostre mele marce, tutte;
tutti i tasti;

credo che farai un bel segno della croce
pensando alla follia che rni hai fatto visitare

per quanto di me ci sia
nelle foto con sorriso e statua;

possiamo dare un nuovo nome
ad ogni parola, come nelle tue risposte

o mantenere il silenzío,
cosí finalmente l'arabo

non stava leggendo la mano,
capisci,

ma solo ascoltando il tuo respiro
e vibrando del suo;

con qualche istante di ritardo
sulla legge di gravitá;

Tuciano Pagana
aluno da Faculdade
de Filosofia de Lecce

e desta janela posso ver-te escrever
com aquele árabe que te joga a bola

. no quarto como num corâl
com um balão chama a at5(nção
grande e gordo como é /
apenas para te levar para-a cama~"-.O
e penso é o mesmo que p nso eu
porque se me sento a falar
por dez minutos ao menos
é para chegar a um embate
mas se é contigo ou com qualquer outra
que importa
há sempre qualquer coisa que tende
em mim, digo
a ver-te morta distendida
acabada num leito de suor e atenção;
mas o árabe agora lê-te a mão
e mostra-te o tempo novo
e o tapete
as estrelas que te pendurou no tecto
sem qualquer ordem de constelação
apenas um círculo ou um pequeno burro;
deveras grande
pensar em todo o divertimento
que perdemos no tempo
que passámos a divertirmo-nos;
todas as nossas doenças,
as nossas maçãs podres, todas;
todas as teclas;
creio que farás um belo sinal da cruz
pensando na insânia que me fizeste visitar
por quanto de mim permanece
nas fotos com sorriso e estárv-:
podemos dar um novo norr
a todas as palavras, como n
ou manter o silêncio;
assim finalmente o árabe
não estava lendo a tua mão,
percebes,
mas só escutando a tua resj
e vibrando da sua;
com alguns instantes de atr:
face à lei da gravidade;

Lamento

Tradução de Zé Maria,
aluno da Faculdade de
-Letras de Lisboa



orno sempre a eSpêrà;Orlos, ~lm-. alegre por ser o rei de roda
o atrasado, e Suzette, _I~""" a terra conheett:m. Susana, a doce, o

~ O-~tro estava mar- sal tempero máximo da carne
cada há muito!... Há dias como que e do espírito de Carlos. ana, a
apontava o olhar atento para a agen- díva ~e agrada a, as que só a
da, para a- quantidade de coisas e ele satisfazia, a ~inha Pele-de-
coisinhas, riscos e rabiscos, infinitos Pêssego!
nadas por fazer. Mais um dia de chu- Suzette vivia no último andar,
va, mais um fim de tarde cinzento e de um último prédio de uma parte
macilento, doente e doentio, daque- última e romântica da cidade. Numa
les que se colam à pele, que se tor- redoma de vidro, onde envenena,
nam outra pele. A lareira acesa, o fino onde seduz e onde domina, onde
cigarro de menta na boca, o fumo, a teia que tece, envolve e mortifi-
dele espargido em espiral pensativa, ca ... Suzette, Rainha das Salomés, é
a vista sobre a cidade molhada nos ela quem dança e exige, é ela quem
rios de gente, a língua negra da noi- dança e pede, é ela quem dança e
te a lamber os poucos raios de luz quer a cabeça de quem a ousa de-
que sobrevivem à intempérie... Es- safiar, todavia também o corpo, o
perar ou desesperar, eis o X do pro- coração e a mente. E é Carlos quem
blema! vem na bandeja, escravo agrilhoa-

A marca do desejo, aquele acto do a uma dança estranha, que o
de quase fúria, de entrega visceral e entranha, que o arrasta vicioso, vio-
interior, de paixão demolidora. Seria lento, vil.
assim uma noite de amor entre titãs Sente-se que a gaiola dourada,
ou era o revelar da besta, do animal lugar secreto dos amantes, perdia
em que todos vivemos?! O sol des- encanto, quebrava-se como o vi-
pontava radiante, feliz por existir dro, o amor proibido consumira a
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tinta preta da norma=e ~das regras, a
arte sacra de beber Cio fruto mágico
deixava de ter todo e qualquer sen-
tido. A física ficara aquém da física,
já não havia algo nem alvo, nem a
gula de se consumirem num arranhar
de sílabas, aparecia a mecânica, jogo'
de encaixe das rodas dentadas, sem-
pre na rotina de se acharem no mes-
mo espaço e ao mesmo tempo.

Susana chegava atrasada, o ha-
bitual léxico de desculpas, prometia
acertar melhor o relógio, os horári-
os, até o tempo que já não ajudava
nada a encontros ao crepúsculo. Mais
uma vez conseguia, engana-a que ela
já não gosta, mas aprecia o jeito ...
Delira quando te misturas, te
encarnas, te dás com ela! Serve-te,
que em segredo ela é o vinho desta
noite, pois é quem recebe sangue
novo para pecar e quem partilha tam-
bém de ti, dos teus, enfim, dos vos-
sos amores de combate! •

Paulo Afonso
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'Good day Ma'am! Where can I make a complaint?'
'GoodMorning, Mr... '
'... Foxy fones.'
'Welcome to the Animal Rights Defence Organisation.'

Well, we're in the 23rd century and
you know what? Animalscan speak! It is
written that - according to the human point
of view - a damned linguist and scientist,
Chimpsky, found during his studies that it
was possible for your own little pet to
become intelligent through genetic
engineering. And, as you should know,
intelligence means language! But let's not
be naive. It did not happen overnight. They
didn't produce an intelligent frog and
"voilà!" it learnt to speak as your little son
did, starting from little utterances to long
and complex sentences. Yes, they had a
problem - the vocal cords dídn't work
properly in order to learn all those
beautiful English words ... However there
were already intelligence and language in
Man and ... genetic engineering. AlI they
had to do was to think for a while, to speak
a little bit and to use science: "Let's change
the animals' vocal cords, so that they ean
speak as well as we do!" Experiment after

..Xh.B ..to X.:.8
Rita Pau/os da Silva
texto revisto por jobn Elliot

a bird and find eornfort in the words of a skunk. It
even happened that groups of females and males
from different species would get together to speak
ill of the opposite sexo But the thing grew out of
proportion. At fírst, the number of anlmals that
could think and speak was limited, but then they
started reproducing and, ali of a sudden, we had
millions of speaking animals demanding their rights
of dignity,equality and freedom. The inevitable then
happened. There was a sort of a second French
Revolutionin the year 2178, exeept for the faet that
this time it was ealied the Milwaukee Revolution,
because it took plaee there. Humans were lucky
that ali these species, who now had the human gift
of intelligenee and speech, didn't have human faults
like greed and ambition, as well. If so, they would
be rulers of the world by now. Furthermore and
ironically, as the revolution was taking plaee we
eould hear in the streets and on the woods a chant
saying something like this:

Win or lose, sink or swim .
One thing is eertain we'll never give in
Side by side, hand in hand
We ali stand together

Play the game, fight the fight
But what's the point on a beautiful night?
Arm in arm, hand in hand
We ali stand togetherexperiment, they sueeeeded first

with frogs, then with miee, dogs
and so on. During the first
experiences, which weren't that
suceessful, the frogs had a
rather hybrid voiee, half human,
half frog-líke. Aetually, they
would be the right baeking It was the song "We ali stand together" written
group for Paul MeCartney's by Paul MeCartney.However,this time we eould only
legendary live shows, in the 20th hear human voiees. No, the "human" element is
eentury, when he used to both ineorrect and irrelevant, as ali animals have
perform "We ali stand together". the same type of voice now!

Now that animals could One of the first things that the leader of the
speak, what happened? In the revolution, a eow named Betty, demanded was a
beginning it was jolly good. You .change in eating habits: from then on every single
eould have long eonversations animal on earth would become vegetariano Even if
about philosophywith a eat or a it has a strong appetite for meat, now,everycreature,
dolphin, pour your heart out to after bei!lg bom, has to take a shot to exterminate
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Keepingus warm in the night
La la la la
Walk in the light
You'll get it right
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this problem for good. This, of course,
avoids constant war. Besides stipulating ali
animal rights, she decided that ali beings
should have at least a name preceded by
their species name. So now, in the XXIIlrd
century,we have DoggyStuart, Human Bell,
Snake Brooks, etc.

Meanwhile, scientists have made it
possible to traveI in time. These journeys
are very expensive and you have to book
at a specialised traveI agency. One of the
rules is that you can't bring back anything,
either from the future or from the past. And
these are very strict regulations.
Nevertheless, one rich man, Human
Orange, didn't respect them and
brought back with him an 18th
century English aristocrat, who was
interrupted during his leisure time:
he was hunting foxes. This man,
stunned by the number of different
animais on the street, started his
chase for a good animal to shoot. Mr
Foxy[ones was the poor victim of this
manoFleeing with his short legs, he
managed to hide inside a building.
Safe and sound, Mr Foxy jones only
carne out of the building after the
Police had arrested the man, who
carried an ancient gun and was
wearing old-fashioned c1othes.

And now Mr Foxy Jones was
going to present hís complaint.

'I'm very shocked by what
happened to me, yesterday! I was
chased by a crazy human tryíng to kill
me!'

'Do you know how and why this
happened?'

'Yes, I was told by the Police
Department that thís man wasn't bom
in our century. They are still
investigating,but it looks as if he was
brought back by someone called
Human Orange, after a joumey to the
18th century. I feel outraged. Where

is my dignity? Being chased to feed this
man, as my ancestors used to be! He didn't
even look as if he was hungry. And even if
he was, it is unt/tinkable that he should eat
anything else besides vegetables and fresh
fruit! How uncivílisedl And as far as Mr
Human Orange is concerned ... after so
many decades, we still don't get full respect
for our rights. Can't those human rebel

groups see that riots won't get them
anywhere? And as for those journeys into
the past! That kind of tourism is already
very dangerous for us, because there's a
chance we will be hunted by man or other
animals. Nowwe even have to worry about
our furs in our everyday tife!'

'Very well! I've registered your
complaint. We'll take immediate action.
Thank you and have a nice day!'

'Thank you.' •

••

. Magritte, O prazer (a rapariga comendo uma ave)
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