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[...mensagem de
última-hora ...]

... foi visto ao largo da cidade univer-
sitária, à direita de quem sobe, barco
navegando sem comandante ... será
"grave"? _.. ainda não se sabe, por-
que primeiro os ilustres candidatos a
comandantes têm de se juntar para
reflectir sobre o que quer dizer
"grave" ... em cima da mesa, para ser
minuciosamente analisado, teremos
um conselho directivo para ser elei-
to, um conselho pedagógico que não
se consegue eleger, um conselho de
leitura desautorizado (dizem as más
línguas) e a dirigir esse grupo de
reflexão teremos o conselho científi-
co, única entidade disponível e visí-
vel com capacidade de resposta ...

[...proposta de última
hora...]

_..é urgente que o valor das propinas
tenha um aumento de 1000%para se
iniciar a reconstrução do pavilhão do
campo grande: .. medida urgente, an-
tes que a malta de arqueologia se en-
tusiasme. o. o número da conta 50S
solidariedade é 06417990530 ...

[... sugestão de última
hora...]

... aproveitem os saldos no parque
eduardo iiiiiii porque não vamos ter a
biblioteca pronta no início do ano
(lectivo?)... aceitam-se apostas, a
produção agradece ...

...ide de férias irmãos, o pior
que pode acontecer é a
otan ter boa pontaria ...

Nota: o poema de Ricardo Faria que saiu
no último número foi publicado incorrec-
tamente. Pelo facto, pedimos desculpa ao
autor. A versão correcta pode ser lida
neste número.

propriedade

FUNDAÇÃO
O~IENTE
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Exposição Medalha
, , Contemporânea
, New Ideas In Medalllc

Sculpture
Artistas da Faculdade de Belas Artes de Lisboa e da
University of the Arts (Philadelphia, EUA)
Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa

(dias úteis, das 9.30h às 17.30h)

•

Coro da Universidade.. ; .•
de Lisboa

. . ' Cannlna Catulll, de Oan
Orff

Esta obra reúne para além de música coral e instrumen-
tal, cenografia, coreografia, teatro, pantomina e dança.
Aula Magna, às 21.30h

•

um pássaro na mão e
, , dois a voar - Feira de

Maio, .
Abril em Maio
EXPOSiÇÕES:Maio dia a dia. Cinco anos de Abril em
Maio + livros, mel, azeite, fotografias, discos, objectos,
serigrafias, t-shirts, fanzines, folhas volantes, compotas,
agendas, papel reciclado, mantas, legumes e frutas sem
pesticidas, etc. + Bar...
Regueirão dos Anjos, 68

•

Ciclo de Cinema
~, Another Bnck In the Wall

11 de Maio: A Laranja Mecânica (Stanley Kubrick)
13 de Maio: Tempos Modernos (Charlie Chaplin)
Sala 5.2 às 16h

•

Ciclo de Debates
, • Nem mais um Debate

. sobre o 25/04,

Música I A Morte saiu à Rua
Convidados: Adolfo Luxúria Canibal, João Peste,
Jorge Palma
11 de Maio, Anf. I, 18h

História I PHEC - Processo Histórico em Curso
Convidados: Fernando Rosas, João Medina, José Mattoso
13 de Maio, Anf. I, 18h
Teatro I 25 Anos de Teatro ln(?)Dependente

agen
Convidados: Hélder Costa, João Brites, João Mota, Luís
Castro e Luís Miguel Cintra
19 de Maio, Sala 5.2, 18h

Curso Livre de Literaturas
de Língua Portuguesa
Termina o ciclo de conferências
subordinadas ao tema
Imagens
Contemporâneas das
Literaturas de Ungua
Portuguesa.

11 de Maio, História e oralidade em A Lenda
dos Homens de Vento de Fernando
Fonseca Santos
pela prof. Ana Mafalda Leite

18 de Maio. Uma poética da revisitação :
Sonetos Românticos de Natália Correia
pela prof. Maria Lúcia Lepecki

•"
o •

•

25 de Maio - Aspectos da racional idade na
poesia de João Cabral de Meio Neto
pela prof. Maria Andresen de Sousa Tavares

1 de Junho - A mulher e o sensualismo na
escrita de Germano de Almeida
pelo prof. Alberto Carvalho

•

Debate
• • O que as Mulheres

fizeram por Abril, o que
Abril fez pelas Mulheres

Convidados: Maria Teresa Horta, Beatriz Calado, Luísa
Amorim e joana Lucas
Anf.1I às 18h

www.
os-fazedores-de-Ietras.pt

Cartaz de Teatro
Um serviço de informação semanalmente actualizada
sobre os espectáculos em cena ou a encenar em todo
o país.

Navegar em Letras
Guia de Internet para os melhores sítios humanísticos
em português: História, Literatura, Linguística,
Geografia, Filosofia, Bibliotecas, Livrarias, Editoras,
Departamentos Universitários, Teatro, Fundações, etc ...

Fórum, Classificados, Notfclas e
Agenda
Arquivo de todos os números editados e outras infor-
mações sobre o jornal.

agenda 13
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Inês Ouarte

Esp~ra-s~ ,d~s instituiç?es
uruversrtanas que sejam
capazes de compreender
o mundo e de produzir os
saberes que configuram,

para cada sociedade e em cada épo-
ca, o estado de conhecimentos atin-
gidos. Ora mutações de natureza so-
cial e tecnológica ocorridas nos últi-
mos anos redesenharam a área das
línguas, culturas e artes, quer através
da criação e reforço de espaços de
contiguidade cultural, quer através
da emergência de problemáticas de
multilinguismo e multiculturalidade,
quer ainda no aparecimento de novos
interesses e necessidades profissio-
nais.

A Faculdade de Letras de Lisboa
terminou agora a primeira etapa de
um longo processo de reflexão sobre
estas novas realidades, traduzida nu-
ma proposta de reestruturação do ac-
tual curso de Línguas e Literaturas
Modernas. A proposta, que está neste
momento a ser discutida pelas comis-
sões científicas dos departamentos
envolvidos, reflecte novas necessida-
des de formacão na área da criacão.
gestão e análi~e de actividades cultu-
rais e na área da comunicação, multi-
media e tradução.

A filosofia geral da proposta as-
senta nos seguintes pressupostos: só-
lida formação nas áreas nucleares das
ciências sociais e humanas que forne-
cem as matrizes de compreensão dos
fenómenos linguísticos, culturais e
artísticos, assegurada através de um
tronco comum de quatro semestres;
diversificação e flexibilização dos
percursos de formação, asseguradas
através da organização da licenciatu-
ra em unidades de crédito e da exis-
tência de ramos que garantem uma

Artes do E.spec-
táculo, Comuni-
cação e Cultura,
Comunicação e
Multimedia, E.nsi-
no, Línguas e Li-
teraturas, Litera-
tura Comparada,
Tradução.

pré-especialização; disponibilização
de ramos de formação não profissio-
nalizante (ramos de Línguas e Litera-
turas e de Literatura Comparada, por
exemplo) e de ramos de formação
profissionalizante (ramos de Ensino e
de Tradução, por
exemplo).

Estão previstos os
seguintes ramos da li-
cenciatura, denomina-
da Letras Modernas:
Artes do Espectáculo,
Comunicação e Cultu-
ra, Comunicação e
Multimedia, Ensino,
Línguas e Literaturas,
Literatura Compara-
da, Tradução.

A licenciatura está
organizada em semes-
tres, tendo a duração
de dez semestres lectivos (incluindo
o estágio) para o ramo de Ensino, e
de oito semestres lectivos para os
restantes. Nestes últimos, existem no
mínimo três disciplinas de opção e
um seminário, que envolve a realiza-
ção de um trabalho monográfico ou

A proposta de reestruturação do actual
curso de Línguas e Literaturas Modernas,
que passará a ser o curso de Letras Moder-
nas, está pronta. Elaborada por um grupo
de trabalho do Conselho Directivo, a pro-
posta discute-se, neste momento, a nível
das comissões científicas dos departamen-
tos envolvidos na licenciatura. Segue-se um
processo de debate com os representantes
dos alunos no Conselho Pedagógico. Publi-
camos uma breve apresentação da Prof.
Doutora Inês Duarte, destacado membro
do grupo de trabalho, e uma entrevista à
Prof. Doutora Mira Mateus, Presidente do
Conselho Científico. Está disponível na in-
ternet (www.os-fazedores-de-Ietras.pt) a
documentação completa sobre a proposta,
incluindo os percursos curriculares aconse-
lhados.

de projecto.
A concepção desta nova licencia-

tura supõe uma nova forma de funci-
onamento e de colaboração entre os
vários departamentos envolvidos, já
praticada em programas de pós-gra-

duação e que
está pela pri-
meira vez a ser
experimentada
ao nível da gra-
duação na nova
licenciatura em
Estudos Euro-
peus. Supõe igu-
almente o con-
curso de outras
escolas da Uni-
versidade de Lis-
boa, no âmbito
de protocolos de
colaboração de

interesse mútuo. Supõe finalmente
que todos aceitemos o desafio de
desenvolver uma área que se define
cada vez mais como uma conver-
gência de saberes, como um espaço
de metodologias e práticas interdisci-
plinares.
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Prof. Doutora Maria HelenaMira rvrateus

Presidente do Conselho
Científico
da FLUL

JJL. LPF e MV

Línguas e

uais foram os objec-
tivos desta reestrutu-
ração?

Os objectivos têm
que ver com uma mo-

dernização e toda a faculdade. Pen-
samos que o modelo das Línguas e Li-
teraturas Modernas (LLM)já não cor-
responde às necessidades, é preciso
uma maior abertura e uma maior di-
versificação. Não só para o estudo das
LLM,que são muito importantes para
preparar professores e investigadores
e também para o saber livre de quem
quer especializar-se em determinadas
áreas, mas porque pensamos que nes-
te momento as próprias LLMpodem
ter uma base comum (no campo da
língua, da linguística, da cultura e da
literatura) e depois uma diversificação
que tenha que ver com os ramos de
ensino, e com outros ramos que apro-

FILTER

Prejudica gravemente a saúde.

veitem conhecimentos nestas áreas.
Uma das coisas importantes foi a

valorização da parte da cultura, que
tem existido mas que, como o próprio
nome, LLM,indicava, não tinha tanta
relevância. Com esta reestruturação
os três campos ficam em igualdade.

Esta reforma vai obrigar a uma re-
organização do corpo docente. Pode-
rá haver contratações e despedimen-
tos?

Não. Desejaríamos, evidentemen-
te, que pudesse haver contratações,
mas sabemos as dificuldades que tem
neste momento a Universidade de Lis-
boa ... está completamente bloqueada
a entrada de pessoas. Para os dois pri-
meiros anos aproveitaremos as com-
petências da casa, indo buscar algu-
mas pessoas que não estão nos depar-
tamentos que sempre deram LLM.Nas
variantes, se não pudermos contratar

b

especialistas em certos campos, tere-
mos de recorrer a protocolos com ou-
tras universidades.

O novo curso. está baseado num
sistema de créditos. Isso vai dar ao
aluno uma maior possibilidade de fa-
zer ele próprio o seu currículo de
acordo com os seus interesses pesso-
ais?

Este tipo de cursos exige um maior
acompanhamento dos alunos. Esta-
mos a pensar na criação de um gabine-
te de apoio. O curso de Estudos Euro-
peus já foi criado no sentido de ter
dois anos comuns e depois uma diver-
sificação de percursos. Existem, no
novo curso, mais cadeiras de opção,
embora nos ramos de ensino elas se-
jam praticamente inexistentes, na me-
dida em que as pessoas já escolheram
o ensino. As opções podem ser feitas
noutros departamentos ou eventual-



mente em outras faculdades. A possi-
bilidade de escolha é um desejo nos-
so, mas a legislação dificulta muito as
coisas (como temos sentido no caso
do curso de Engenharia da Lingua-
gem e do Conhecimento, feito em
conjunto com a Faculdade de Ciênci-
as).

Como é que se vai organizar o sis-
tema de vagas e de numerus c1ausus?

É evidente que nós estamos a
pensar em numerus c/ausus para o ra-
mo de ensino. Sabemos que este ra-
mo promete uma expectativa de em-
prego seguro que faz com que as pes-
soas o prefiram. De forma que, para
não esvaziarmos as outras variantes e
não irmos contra o princípio da diver-
sificação, teremos de instituir o nume-
rus c/ausus nessa variante. Mas se
houvesse tantas pessoas a desejar ir
para um dos ramos que fosse preciso
pensar-se a prazo no numerus c/ausus,
evidentemente que isso seria feito.

Mas logo à entrada na faculdade?
Não, à entrada não é necessário

porque os primeiros dois anos são
comuns. Só haverá numerus c/ausus no
terceiro ano.

Não vai ser problemática a insti-
tuição de numerus c1ausus a meio do
percurso?

Penso que não. Julgo que deve-
mos habituar-nos a pensar neste tipo
de cursos como dois ciclos. Um pri-
meiro ciclo básico que dá os conheci-
mentos necessários para uma área su-
ficientemente abrangente, e um se-
gundo ciclo de maior especialização.

E acaba o biénio?
É uma perspectiva que considera-

mos realista. Não vamos continuar a
apostar num curso que foi concebido
para uma formação científica tradici-
onal, a que se acrescentou um biénio
de formação pedagógica. Em vez dis-
so, vamos apostar em cursos que têm
já incluídas nos seus quatro anos as
cadeiras necessárias de carácter psi-
co-pedagógico, seguindo-se o está-
gio.

A criação do biénio resultou da
pressão de um movimento de estu-
dantes. O que se fez na altura foi
acrescentar o quinto e sexto ano
àquilo que existia. Uma reestrutura-
ção pode trazer benefícios: coisas
mais actuais, determinadas áreas que
não tinham sido valorizadas, dar uma
formação mais breve e adequada para
quem vai para o ensino.

Isso vai obrigar a uma redução do
número de disciplinas de carácter
científico ao longo dos quatro anos
de curso?

Não tanto quanto se possa pensar.
Primeiro, temos seis cadeiras no ter-
ceiro ano, quando, actualmente, al-
guns cursos têm apenas cinco. Por

outro lado, procurou-se acautelar to-
das as cadeir.as consideradas funda-
mentais. E até ·diversificar um pouco
nas bases, introduzindo cadeiras
como História das Ideias Contemporâ-
neas ou Literatura Universal.

E haverá mercado para estas
novas variantes?

Esse vai ser um grande problema.
Como não há estudos de mercado,
nem nós temos possibilidades de os
mandar fazer, temos de apostar um
pouco na nossa intuição, no que se
encontra noutras faculdades. Por
exemplo, Comunicação e Multimedia
(toda a gente sabe que o multimedia
está na ordem do dia). Hoje, nada na
Faculdade de Letras prepara para es-
se campo. Tem de se apostar um pou-
co, mas tirar um curso de LLMtam-
bém é uma aposta.

E em relação às questões logísti-
caso Há capacidade de a faculdade
ter uma sala de computadores para
os alunos do curso de Comunicação e
Multimedia trabalharem e terem
acesso à internet? Uma sala de exibi-
ção de cinema, um laboratório foto-
gráfico para os alunos das variantes
em que isso seja pertinente?

Neste momento tudo é possível.
Eu sou do Conselho Científico, não
tenho a gestão dos espaços. Temos
dito ao Conselho Directivo que o es-
paço deve ser rentabilizado no senti-
do daquilo que se está a criar. Estou
convicta de que quando isto acalmar
e o edifício novo estiver terminado
vai haver possibilidade ... Aliás, tudo
indica que as coisas vão melhorar.

A semestralização é um ponto as-
sente?

Sim, até porque há outros aspec-
tos de comunicação com universida-
des de outros países que mostram,
não digo a necessidade, mas a vanta-
gem da semestralização. Agora, não
posso esconder que para os profes-
sores que sempre deram cadeiras
anuais a semestralização vai ser um
bocadinho difícil. Uma coisa é clara
para toda a gente: com a semestral i-
zação temos de começar em fins de
Setembro ou princípio de Outubro.
Todas as faculdades começam.

Nas remodelações que se fizeram
no 25 de Abril, a avaliação contínua
era um objectivo e uma possibilida-
de. Nessa altura as turmas tinham
menos gente, e nós considerávamos
que os exames acabavam por ser ex-
tremamente aleatórios. Eram circuns-
tâncias muito diferentes, passaram
25 anos, as turmas estão enormes, e
com a semestralização as coisas ain-
da se tornam mais difíceis.

Não se devia exigir um maior nú-
mero de professores?

Claro que exigimos isso, sobretu-

do para certas áreas que estão em
funcionamento ou que resultam da
reestruturação. Com este esforço que
estamos a fazer também vamos evi-
denciando a necessidade de ter mais
alguns professores. Por exemplo, o
Curso de Estudos Africanos, cuja im-
portância é consensual e que se inici-
ará no próximo ano lectivo, já come-
ça a criar imensas dificuldades aos
departamentos envolvidos em ter-
mos de professores a destacar. Nem
falamos em muitos mais professores,
falamos de uma necessidade de mais
alguns, que decorre deste esforço de
modernização.

Com este novo regime vamos
continuar a poder escolher horários
e professores ou vamos enveredar
por um sistema de turmas semelhan-
te ao do ensino secundário?

Acho que não se pensa alterar na-
da quanto a isso.

Têm sido feitas críticas à forma
como o processo de reestruturação
foi conduzido, sem que os represen-
tantes dos alunos tenham sido parte
no processo ...

A minha opinião é que se deve
sempre partir de uma proposta e que
não é necessário que toda a gente es-
teja envolvida, no princípio, nessa
proposta. Não estamos a aplicar sem
discussão um modelo ou outro, ape-
nas criámos uma proposta para ser
discutida.

Embora não seja vedada a infor-
mação aos alunos através de órgãos
como Os Fazedores de Letras e nin-
guém esteja fechado a pareceres,
conversas, discussões, propostas e
reacções, penso que o fórum desta
discussão com os representantes dos
alunos deve ter lugar no Conselho Pe-
dagógico.

Para quando e como a transição?
Não será para o próximo ano lec-

tivo. Depois da discussão e da deci-
são, é preciso criar um gabinete de
apoio e uma estrutura que coordene
todas estas variantes.

Haverá um período de transição e
a possibilidade de fazer equivalências.
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Tiago Redondo

Acordem os indiferentes,
desenganem-se os pes-
simistas: a contestação
estudantil em Portugal
está viva e bem viva! A

prová-lo, tivemos no dia 24 de Março
a Marcha pela Educação, que reuniu
cerca de 5000 estudantes de todo o
país, dos vários subsistemas (público,
privado e politécnico). Pe-
na é que, como habitual,
os estudantes de Letras
primassem pela ausência.
Mas isso é outro assun-
to ...

Mais do que pela sim-
ples contabilidade (mais
milhar ou menos milhar,
mais Faculdade, menos
Faculdade), esta marcha
marcou um ponto funda-
mental de viragem para o
movimento estudantil
português. O movimento
cresceu, aprendeu com os
erros e adapta-se agora a
uma nova conjuntura.

Desde logo, estamos perante uma
nova situação política nacional. En-
frentamos hoje um governo difer-
ente, com uma imagem diferente e
que é muito mais hábil a lidar com os
media e a ocultar a verdadeira nature-
za das suas políticas - essas, sim,
iguais às do governo PSD.Assim, tem
sido muito mais dificil ganhar a opini-
ão pública para o lado dos estu-
dantes, e esta é uma das principais
razões para a aparente desmobiliza-
ção da contestação estudantil.

Mas foi também o próprio Ensino
Superior que mudou: o ensino supe-
rior privado adquiriu uma dimensão e
um peso (mais de 37%dos estudantes
a nível nacional!) que não podem ser
ignorados; também o Politécnico
cresceu, afirmou o seu dinamismo e é
hoje uma realidade incontornável do
Ensino Superior português.

O Ministério da Educação conse-
guiu trazer para o seu lado reitores e
direcções de Faculdades na tentativa
de isolar os estudantes. Não satisfei-
to com isto, procura agora atacar a
participação estudantil nos órgãos de

mos! para um protesto mais global,
mais concreto, mais sólido e mais
abrangente. Estamos a construir uma
sólida união estudantil entre siste-
mas; temos uma participação activa
nos órgãos de gestão democrática
das escolas e erguemos bem alto a
bandeira da autonomia universitária;
damos finalmente à Acção Social

Escolar a atenção que me-
rece; preocupamo-nos
com a qualidade pedagó-
gica de quem nos ensina;
atrevemo-nos a formular
propostas alternativas
para a educação. Para lá
de todas as dúvidas evolu-
ímos, aprendemos com os
nossos erros e é com uma
determinação renovada
que de novo nos lança-
mos na mesma batalha
pela Educação.

Corremos, no entanto,
um risco. Muitos gos-
tariam de ver enterrado
sob a denúncia de pro-

blemas concretos o nosso verdadeiro
objectivo: uma Educação Pública,
Gratuita e de Qualidade; um Estado
que invista e garanta o direito univer-
sal à Educação, como aposta estraté-
gica para o desenvolvimento do país.
E preciso estar vigilante contra aque-
les que pretendem esvaziar o pro-
testo estudantil para o utilizarem
como uma mera arma para desgastar
governos, tão útil em ano de eleições
legislativas. Contra aqueles que nos
querem manipular temos de opor a
coerência e a consciência clara dos
objectivos a atingir. Contra aqueles
que nos querem fazer esquecer aqui-
lo por que lutamos temos de opor a
análise aprofundada dos problemas e
das suas causas, bem como a cora-
gem de exigir o que achamos justo.

Os estudantes portugueses volta-
ram a provar a sua força e determina-
ção. Evoluímos e estamos a criar o
movimento estudantil do próximo sé-
culo. Vinte e cinco anos depois do 25
de Abril, são ainda os estudantes que
trazem para a rua o discurso do fu-
turo.

gestão democrática das escolas, para
criar academias silenciosas, confor-
mistas e obedientes. Em face desta
nova situação, o movimento estudan-
til tinha que crescer, amadurecer,
adaptar-se.

As razões que assistiam àqueles
que (com justeza) contestavam a lei
de financiamento em 1997 e 1998,

prevendo, desde logo, as suas conse-
quências negativas; reforçaram-se.
Estão perante os nossos olhos em ca-
da aula sobrelotada; em cada bolsa
miserável; em cada edificio degrada-
do; em cada instituição asfixiada ou
em processo de atrofia orçamental:
sem instalações, sem professores,
sem projectos de investigação, sem
perspectivas de futuro. Colhemos
agora, no concreto do dia a dia de ca-
da estudante, os frutos desta política
educativa.

Os estudantes levam hoje para a
rua não só a contestação às propinas,
mas também a defesa da qualidade
de ensino, os direitos defraudados
dos estudantes do Ensino Superior
Particular e Cooperativo, as expecta-
tivas goradas dos estudantes do Poli-
técnico, o desemprego que nos ame-
aça a todos. Em suma: o estado de
degradação a que chegou um sector
estratégico para o desenvolvimento
do país. Não há, portanto, como mui-
tos afirmam, um recuo nas nossas rei-
vindicações. Existe sim uma evolução
do (linear, mas significativo) não paga-



IISe tu não votas
nem pensas me-
lhor! Nós vamos,
eu vou fazê-lo por

• 11tI ...

C·orno dizia o Ornar,
"Tretas de Letras", con-
tinuamos a falar do
que se falava no tempo
em que os nossos avós

não tinham nascido. Aquilo que julg-
amos ser um dado adquirido, como
um Estado de Direito, com as respec-
tivas liberdades e garantias, não
passa quotidianamente de uma
ficção. Ou seja, acabamos por estar
sempre a lutar por coisas básicas que
julgávamos não serem hoje postas
em causa. Isto leva-nos inevitavel-
mente a pôr de lado qualquer ideia
de progresso, ou qualquer ideia que
seja, porque o essencial exige uma
batalha diária.

E comemoramos vinte e cinco
anos de Abril, e não temos mesas na
nossa esplanada, e não há dinheiro
para pagar a docentes até ao final do
ano, e não vamos ter livros nas bib-
liotecas e institutos durante um ano
(previsão oficial, logo optimista) e
pagamos 57 contos e qualquer coisa
por ano e temos dois anos lectivos
amputados no início e no fim (resta
ver o próximo). E os estudantes de
letras não vão votar (tirando seiscen-
tos e qualquer coisa), acham que
tudo está bem ou que tudo está mal
mas não lhes diz respeito, ou então
não acreditam nos colegas e nas suas
propostas ou então não querem, sim-
plesmente, ser representados (quanto

mais representar). Uma proposta in-
teressante de um docente face à vitó-
ria esmagadora da abstenção nas
eleições para a A.R. e comissões pe-
dagógicas (professor que por acaso
está no C.O.) "Se isto continuar desta
maneira os alunos eleitos não têm
qualquer tipo de legitimidade, por is-
so temos de encontrar uma nova for-
ma de legitimar esses alunos, ou seja,
temos de repensar a gestão democrá-
tica dos órgãos de escola," Isto signi-
fica que os alunos deixam simples-
mente de participar ou então serão
nomeados pelos próprios professo-
res.

Esta ideia do excelentíssimo pro-
fessor é muito curiosa e indiciadora
da pretensão de um grupo obscuro
de doutíssimos senhores (por coinci-
dência ligados estreitamente ao actu-
al Ministério) de fazerem com que as
coisas avancem precisamente neste
sentido, retirar progressivamente os
estudantes de todos os órgãos de es-
cola/Faculdade/Universidade.

A ideia de poder político centrali-
zado em grupos ou mesmo indivídu-
os deve fazer lembrar algo aos por-
tugueses; destes há aqueles para
quem esta ideia é vital e maravilhosa.
São os mesmos que vendem de varia-
das formas o discurso do divórcio ir-
redutível entre classe política/eleitos
e cidadãos eleitores, que vendem o
discurso da decadência dos valores,
da morte das ideologias, do fim da
esquerda e da direita. São tudo ideias
que colhem muito bem entre todos,
que não explicam nada, que nada in-
terpretam, que nada intervêm, e são
em suma ideias ao serviço do objec-
tivo último que é o de que se tu não
votas nem pensas melhor! Nós
vamos, eu vou fazê-lo por ti ...
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Actue Marcos

Quando O ano lectivo.
se aproxima do seu
termo, os aconteci-
mentos em Timor
evoluem ainda de for-

ma sofrida, sangrante. Na ONU a di-
plomacia redigiu um acordo que, em
princípio, será formalmente assinado
em Maio, caso não haja alguma revi-
ravolta indonésia, e uma vez firmado
avançar-se-á para uma consulta po-
pular por voto individual, secreto e
directo, aos leste-timorenses, consul-
ta essa que terá lugar em Agosto.

A consulta versará sobre a aceita-
ção ou a rejeição de um estatuto de
autonomia para Timor dentro do Es-
tado Indonésio. Caso os timores re-
jeitem a autonomia no seio da Indo-
nésia, avançar-se-á para uma outra
solução fora da bandeira da potência
ocupante. Todavia inquietações e
dúvidas persistem no momento em
que escrevo (24.ABR.99). E em pri-
meiro lugar persistem entre os inde-
pendentistas de Timor Leste, pois
estão por concretizar certas garantias
e aspectos essenciais para assegurar
um processo de votação limpo, ho-
nesto, sem populações coagidas por
ameaças.

Conhecer I
Porém, apesar de as linhas acima

poderem indiciar outra coisa, a finali-
dade primeira do presente texto não
é fazer um resumo da situação políti-
co-diplomática, mas sim alvitrar ao
leitor de Os Fazedores de Letras, per-
iódico da Associação de Estudantes
da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, que
aproveite as próximas férias esco-
lares para se aproximar de um con-
hecimento mais abrangente do relati-
vo a Timor e a Portugal. Talvez lendo
alguns livros ...

Entendo que conhecer melhor as
expressões das culturas das antigas
colónias portuguesas e os momentos
históricos, os processos que viveram
ou vivem, tem consequências para
um mais perfeito entendimento e
afirmação da cultura e especifici-
dades portuguesas. Portugal "é",
"define-se" e "vale", entre outras



coisas, pelas suas relações e inter-
acções no Mundo.

Por outro lado, se acaso o leitor
pensa que parte do seu futuro pesso-
al poderá passar por uma intervenção
técnica, profissional, relacionada de
algum modo com Timor Leste, ou
mesmo - quem sabe? - a ser desen-
volvida no próprio território, mais va-
Ie ir aumentando os seus conheci-
mentos desde já, com antevisão ...

Fique ainda a lembrança dos vári-
os colegas que trabalhando no ensino
promoveram ou ajudaram a promo-
ver actividades diversas nas escolas
onde trabalhavam. Até hoje, dezenas,
senão centenas, de escolas básicas e
secundárias promoveram actividades
relativas a Timor. É de prever que ou-
tras mais o venham a fazer. E se de
um professor de Matemática ou de
Física não se esperará que saiba algo
acerca de Timor, para além do que se
vai lendo nos jornais, já de um "Stôr"
de História, de Língua Portuguesa ou
de Geografia se espera que seja capaz
de oferecer algum conhecimento ou
dado objectivo.

À Janela de Timor I
João Aparício é um timorense de

trinta e poucos anos, pertence à ge-
ração que era criança aquando da in-
vasão indonésia e que cresceu sob a
ocupação militar. Hoje domina a lín-
gua indonésia, idiomas timorenses e
escreve em português.

Acaba de ver um livro de
poesia seu publicado pela
Editorial Caminho e apre-
sentado por Sophia de
Mello Breyner
Andresen, que o pre-
faciou. Aquando do
lançamento, Zefe-
rino Coelho, um res-
ponsável pela edi-
tora, muito oportu-
namente teve o
cuidado de assinalar
que o livro foi edita-
do não apenas
porque o autor
fosse um timor
comprometido
com a luta do seu
povo, mas porque
se trata de um bom
poeta.

Quanto a mim, este
livro, intitulado À Janela
de rimar, recomenda-se
também porque, para além do
valor literário que tenha, para
além de recolher poemas
escritos em clandestinidade em
Timor ou Java e em liberdade em

Portugal, 'para além de enriquecer
uma eventual "Literatura Timorense
de Expressão Portuguesa", nos per-
mite aproximar à forma de ser, pensar
e estar de uma certa juventude leste-
timorense.

Das Nuvens
Cerradas à Bruma da

Esperança I
Ele há gente assim, cientista e

popular, sensível, como o meteorolo-
gista Manuel Costa Alves, o qual, para
bem de Timor e para bem de Portu-
gal, um dia os ventos acostaram na
ilha insulíndica.

Costa Alves é um daqueles raros
"utopistas", que desde que se deu a
invasão de Timor em 1975, se esfor-
çou por sensibilizar os políticos por-
tugueses para que não abandonas-
sem a luta.

Estando em Timor nos anos seten-
ta ele teve a possibilidade de acom-
panhar de muito perto as pessoas
que dariam corpo às forças políticas
timores emergentes, e, já depois da
desgraçada ocupação javanesa, teve a
coragem de acompanhar a resistência
no exterior, podendo constatar os
momentos de ânimo e de desânimo.

Costa Alves escreveu um livro inti-
tulado Voltara rimar, o qual foi edita-
do pela Gradiva em 1998. Permite fi-
car com uma certa ideia de um Timor

Português bem
limitado e

a p r e -

senta questões relevantes. É um
testemunho a ler e a reter.

Studies in
LanQuages

and Culfures of
EastTimor I

Na Austrália surgiu em 1998 uma
muito promissora revista de Estudos
Timorenses que se apresenta assim -
"Stuâies in Languages and Cultures of
East rimar é publicada anualmente
com a finalidade de tornar acessíveis
escritos académicos acerca das lín-
guas, literaturas, arte, cultura popu-
lar, antropologia, arqueologia, religi-
ões, história, geografia, botânica e
zoologia de Timor Leste".

Impressa com a chancela do Lan-
guage Acquisition Research Center da
University ofWestern Sydney Macarthur,
são seus editores os Professores Ge-
offrey Hull e Lance Eccles, que dedi-
caram o primeiro volume ao Sr. Mi-
chio Takahashi, um japonês mecenas
ou patrono dos Estudos Timorenses.

Do sumário do volume anotamos
artigos com os seguintes títulos: The
Languages of Timor 1772-1997: A Li-
terature Review (Geoffrey Hull)/ Per-
fective and Incoative Verbal Marquers
in Tetum (Lance Eccles)/ Bamboos in
Timor (Len Muller, Geoffrey Hull, Ke-
vin Sherlock)/ First Texts in Mambai-
Ainaro (Benjamim de Araújo e Corte-
Real, Geoffrey Hull)/Topic Marking in
Tetum and Japanese: a Contrastive
Note (Satorni Kawaguchi)/ The Basic
LexicalAffinities ofTimor's Austrone-
sian Languages: A Preliminary Investi-
gation (Geoffrey Hull).

A revista tem o seguinte endere-
ço: Studies in Languages and Cultures of

East Timort Language Acquisition Re-
search Center/ Faculty of Education
and Languages/ University of Western
Sydney Macarthur/ P.O. Box 555
Campbelltown NSW 2560/ Australia.

Os Fazedores
de Letras I

Para terminar, queremos
recordar que em outros

números de Os Faze-
dores de Letras há

diversas referê-
ncias biblio-
gráficas relati-
vas a Timor
Leste que
podem ser
do agrado
do leitor ou
simples-
mente úteis
para traba-
lhos vários.

II



avestruzes
/

Od

esquecendo do corpo. evapora-se a
água da boca. alagam-se as paredes,
lá em cima, no quarto onde estão to-
das as velas acesas.
o dicionário dos vícios está aberto
em cima das tuas pernas. tens a cer-
teza de que não queres saber qual é a
próxima palavra?

não te consigo agarrar quando pare-
ces perto, quando te aproximas de-
mais do leito onde devias repousar. e
foges para longe. ou sou eu que me
penso perto demais do teu cheiro e
da tua construção da memória.
penso-te às vezes uma astuta águia
das montanhas a vigiar os vales que
te fazem o cerco e te protegem o
ninho. qualquer predador que os
atravesse é facilmente reconhecido e
afastado. é assim que se vão constru-
indo os muros, as cercas da nossa
cidade.
à espera, vejo-te às vezes sentada e
imóvel num dos picos mais altos. pro-
curas novas presas, ou meditas na
maneira mais conveniente de afiares
as garras para o próximo ataque. és
um animal de caça. um predador de
vidas sem destino que se perdem nos
teus vales extensíssimos.
há dias em que pareces quase uma
cegonha, mas nunca trazes filhos.

memória imedlata]
Ix,19.04.99

estive quase para ler este livro.

memória dols]

tenho inveja daqueles que man-
dam parar os táxis, daqueles que con-
seguem apanhar todos os autocarros,
com a consciência tranquila de quem
sabe para onde vai. escolhem o lugar
sem hesitação, sem nada perguntar
ao homem de barba por fazer senta-
do no banco do lado. correm pelas
estradas invisíveis atrás dos implan-
tes cerebrais da vontade e da ânsia.
assim como estraga a televisão, estra-
gam os cartazes, os livros, os mani-
festos, que nos criam revoltas no in-
terior e nos colocam nas paragens de
autocarro com o dedo suspenso so-
bre a campainha, salivando por uma
rota de satisfação garantida. na para-
gem seguinte aparece sempre mais
uma, dentro de um novo pacote.
há dias passei à frente de duas velhas.
tinha a certeza de que na próxima
paragem havia um supermercado.
tinha a certeza de que estavam em
promoções.
tenho inveja de todos aqueles que
conseguem apanhar todos os auto-
carros.
preciso de comprar meias novas.

memória
menos um]

como o rasto de cinza que vai caindo
em cima da folha branca e marca lev-
emente o meu instinto de sobre-
vivência nas margens do rio poluído,
assim a palavra passa com os lábios
pelo pescoço. persegue as entradas
do corpo, forçando a madeira com
que estão fechadas as portas.
a língua mexe-se como o dedo, desa-
pertando mansamente os botões. a
mão procura no bolso a tinta. o papel
foge-lhe. e tentas a sua brancura
novamente, com a voracidade do tro-
vão.
como o rasto dos pés que vai abrindo
espaços na areia da memória hori-
zontal e permite só a lembrança da
frase anterior, da palavra anterior, do
gesto anterior, assim a razão se vai

memória zero ponto
cinco]

escapa-me das mãos a tua cara.

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





o cabaré dos solitários
Gonçalo Tacha

Noite em suspenso
Escorre desassossego
Silêncio aflito
Toques de leite
Carne desfeita
Lua dormente
Sinais de perigo

E agora ...
1h65 da manhã

do ano real de mil
novecentos e pouco muito ou nada

as ruas abandonadas estão
presas na garganta da noite inflama-
da por uma aragem quente de verão
a pique

há muito que a camioneta do
entulho passou deixando pedaços
soltos de detritos no meio da rua

um silêncio indecente atrav-
essa aquelas calçadas

de mistério

cegos a assobiarem para a noite
coleccionando corpos como quem
colecciona amores. O sangue na pele
das gatas derretendo-se nos gemidos
que segredam.

a noite e as pedras
espelhos De súbito .

pouca gente a atravessa uni-
camente um ou dois cegos que recol-
hem membros desfraldados de ex-
corpos - ainda há restos de sangue
seco - na companhia dum assobio
monótono duma cantilena qualquer.

as gatas com cio vêm todas a
miar arrastando pelo chão o seu sexo
aberto de sémen morto e roçam-se
ao de leve nos membros espalhados
pela calçada e depois com mais força
à medida que o ar quente da noite se
lhes vai entranhando nos nervos. Os

Um recinto
fechado
Com a noite nas

paredes

A respirar em função
do pó das estrelas que se
perde lá no
alto, por cima do tecto
Ainda há membros

colados aos corpos
que jogam à apanhada com a
alma

Ainda há sangue
mas agora

vertido nas taças de vinho
Ainda há
lábios entreabertos de

espuma

No palco: a mUSICa. dentro
da voz de quem canta para si com
espaços abertos para o exterior

Feito de olhos murchos de
quem amou antes do amor romper

Um cabaré feito de espelhos
partidos

Sangue nos lábios
Escondem-se línguas turvas

no céu da boca
Tudo composto em ânsias

suspensas na música gemida por
trompetes desafinados

A aragem de murmúrios dis-
tantes choca nos vidros das janelas
embaciadas por lágrimas de ar pinga-
do

As frinchas sorumbáticas
rangem no movimento da porta que
se abre e se fecha no reverso

Ninguém olha bebidas que
estão na música rastejante como
quem bebe sangue em taças de vinho

Olhos murchos
Silêncio interior fechado a

correntes



A pele, no frio do espaço
entre os corpos, absorve as notas
da música de leite

Música de paixões suicidas

A música palpita nas mesas
do cabaré 'que embalam aqueles cor-
pos embebidos em confissões
reclusas

Há horas solitárias no cabaré
dos solitários

Confissões de cortar à faca
Presos na liberdade

possível de quem ama o sexo da alma
Movimentos parados no

tempo a alimentarem-se da respi-
ração da noite

A vida vive naqueles olhos
mortos pela morte das paixões

Murmúrios secos
Corpos à desgarrada
No cabaré das valsas sen
tadas

fio de prumo

Noite aberta
Por sonhos profundos
Despeja horrores
No sexo do mundo

São horas solitárias
no cabaré dos
solitários

o que aquilo. me havia feito pensar
não que eu fosse um dos tais

volúveis
mas porque na verdade sou

muito inflexível. parto sempre do
ponto de partida que a priori ante-
cede uma primeira análise do que
pretendo fazer. é mentira.

para assim agradar aos de
setúbal e de tróia, a todos portanto.

no fio do gume aos sete anos e,
depois aos 17 anos no fio da nava-
lha.

primeiro media o que me apre-
sentavam - constru ir era esse o
meu desafio.

sempre havia ouvido: tu se
pudesses destruías um comboio!

meti-me no comboio e fui. é ver-
dade.

depois o fio que percorria suave-
mente o nariz ou então o fio que se
estendia e na folha se espreguiçava

ah que seria de esperar. exacta-
mente no ponto.

a derrocada das pedras. o fio não
estava nivelado.

pendeu



,Complemento .
. Am Um conto indlrect

(imoral)

Não mexam em nada.
Acabei de arrumar a
casa.

A sério? Não parece.
Claro que parece,

vocês é que não sabem o que é viver
como eu.

Diz lá como é que vives, Miguel.
Não me chames Miguel. Eu sou

um João. Um João verdadeiro, com
cara de João e alma do mesmo nome.

Diz lá então como é que tem sido.
Levanto-me tarde porque ando

cansado. Saio para comprar alguma
coisa ou pedir à mulher do quiosque
(não sei o nome dela, mas tem cara
de Patrícia ou Catarina; o corpo ainda
não consegui ver, e a alma não con-
heço) [pedir-lhe] que me deixe ver os
classificados. É que todos os dias eu
procuro um emprego melhor antes
de ir para aquele que tenho agora.

Não estás satisfeito? Olha, vou é
fumar, que estou aflitíssima.

Fuma. (Tu fumas?) Depois vou
para casa. Odeio o que faço. Odeio
esta maldita rua. Olha, arranjas-me
um cigarro?

Tira. Lume?
(Eu estava a acender já no meu

isqueiro, e o Vasco media todos os
meus gestos, não sei se com uma fita
métrica, se com um cronómetro. Sim,
é preciso ver que os meus dedos são
longos e rápidos. Se calhar, em
Novembro vou para ilusionista.
Quanto é que será que se ganha?)

Obrigado, Luísa.
Não me chames Luísa. Infelizmen-

te, tenho cara de Luísa, Teresa, essas
mulheres versáteis. Se reparares bem,
até tenho olhos de António.

(Fixei-a.)
Pronto, João Miguel, não fiques

assim.
(Eram onze da manhã. Ou são? Es-

te hoje não em nome de dia. Devia
deixar este jogo de impaciências,
fazer o almoço, não chegar atrasado.)

Olhos de António Tens olhos de
António, pois tens Deixas-me bei-
já-los, não deixas?

Claro, Filipe. És Filipe na boca,

basta quereres. Um Filipe que não é o
teu corpo. Eu tenho que viajar.
Preciso de viajar, é um fim, agora que
a vida até vai mais ou menos bem. Se
eu falto hoje, depois qual é a descul-
pa?

(Mas ela estava ali a permitir-me
loucuras, a falsear-me os sentidos, a
fazer do meu c1itóris um prepúcio
imóvel. Ela está aqui. Que dia é hoje?)

Fica comigo, Rita. Os teus olhos
fechados são de Pedro. E os meus de
António. Hoje vamos comer juntas
em minha casa.

(És tu quem está a falar, Luísa? Eu
sou um homem. Ainda?)
Sou homem? Ainda estou homem?
Qual de vocês é que está a falar?

Era o Sérgio, Luísa. Não sentes
aqueles seios de Carla, aqueles bra-
ços de Mário? Só os olhos são de Jo-
ão, como os que eu gostaria de ter



I.G .•

Dançando na luminosidade fria
e sem vento, pessoas cruzando-se
contigo, e pensas, As imagens mais
reais do que os homens, repetes a
frase a cada amigo que passa, ficas
com a impressão, que não te causa
estranheza, de que são aviões que le-
vantam voo. Não que passem demasi-
ado rápido, não que façam demasia-
do barulho, e ficas a pensar na metá-
fora até que te chegam as palavras,
Não preciso de chão para estar vivo,
e é como se te sentisses parte do céu
que contemplas, embora continues
tu, a mesma quantidade de azul nos
teus olhos, a mesma ausência de azul
no resto do corpo, não és uma sereia,
fica mulher porque eu te quero com
sexo - e não preciso que me cantes
uma epopeia. Há mais formas de eu
me sentir homem e só de te ver na

contemplação distraída abrem-se-me
todos os sentidos - fico vivo, sem
pensar, sem dizer uma palavra, tu
partilhando o meu silêncio, recons-
truindo-o em verso, tu alheia aos
amigos que passam, tu a ver partir os
aviões deste aeroporto de ruas sujas,
nesta cidade que nos molha com a vi-
da e o sono das cores, herdámos a
sujidade que torna o nosso rosto
uma sombra, dançando na luminosi-
dade fria e sem vento, apagando as
imagens mais reais que os homens,
uma a uma,e a cidade, de súbito, es-
pelha-se neste céu que nós somos - o
nosso olhar como uma onda estende-
se, incessante procura. Sobre nós re-
cai o silêncio das paredes, triste san-
gue que torna a cidade viva. Sem uma
acção e sem um grito, o cenário per-
dura.

PARA/Ta

PORTA/GATE HORA EMB LUGAR/SEAT
BOARDTIME

1645 28G 'I~9

UNCKD ~ffs

As palavras que me deste

E só descansei quando soletrei a
última das tuas palavras que
pairavam naquela folha mal impressa
e amarrotada. Adivinhei as letras que
desapareceram com os vincos e
amachuquei a alma a cada frase. E
ensurdeci com o/silêncio que me foi
provocado. Queria conhecer-te o
olhar, mas só te conhecia as palavras.
Queria mastigar-te o nome, mas o
que digeri eram iniciais que não fazi-
am sentido. Reconhecia-te o estilo
em qualquer lugar e imaginava-te a
caligrafia, assente em pilares de lin-
has, ou talvez sem nada, só a letra
bonita e exaltada espalhada num
papel qualquer.

Que Diabo! Bastava um olhar, um
brilho, um rasgar da boca para eu
continuar a ler. Um só. Bebo-te os
textos até à última sílaba e largo-os
depois exaustos pelo chão da casa
que ajudei a construir. Eu, também

sou arquitecta de palavras, com sons
pairando-me na mente como bor-
boletas ao acaso em volta da luz das
ruas. Imploro-te mais uma frase, nem
que seja escrevinhada à pressa num
bilhete de metro. Um olhar, para me
controlar as palavras, que balbucio ao
imaginar-te.

Mas a história que saiu não foi
para mim, tu não me ouviste gritar as
palavras (as palavras que me oeste)
de emoção muda, de sabor a nada na
boca ... E lá ansiava eu pela crónica
do fim-de-semana seguinte, esperan-
do que fosse melhor que a anterior,
para que eu pudesse andar a falar de
ti a toda a gente, como se fosses o
único fazedor de palavras, como se o
mundo fosses tu e tu fosses o mundo
em que vivo. Esperando ver-te a
espreitar-me por entre as linhas do
papel e a sorrir-me entre duas
palavras, como quem não quer nada.

••••••••••••••••••
" '"~ .,'V"••••••••••• fi.
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Que não, que no dia se-
guinte não vinha, que
era desta que voltava
a casa e ao menos por
uns dias me libertava

da tua ausência, amanhã não, amanhã
volto a casa, está um mês de novem-
bro como há vinte anos não chovia e
logo agora é que eu me tinha de lem-
brar, era pouco mais ou menos isto,
às vezes até em lisboa não chove
mais que durante cinco minutos, mas
mesmo muito, e tanto que da para-
gem do eléctrico ao princípio da ata-
laya é impossível chover mais do que
isso nos vinte metros que me sepa-
ram de casa, e é assim que me lembro
disto, assim e nas noites em que não
durmo, e quando a cidade inteira lá
em baixo não me responde, como tu
não me respondes, como nunca nin-

guém me conseguiu responder. Como
hoje.

Não era isso, não era isso ... Não
percebeste, pois não?!? É demasiada
a distância que me separa do passa-
do, do que terei ou não sido, demasi-
ada a distância que me separa de casa
e é natural que não acredites em na-
da disto porque sabes tão bem quan-
to eu que a minha aldeia era demasia-
do pequena para algum dia ter tido
comboio, tão pequena que não sei
mesmo se existe ou se as últimas ve-
lhas se enterraram num derradeiro
festim de velas e das contas de um
terço que se reza entre os dedos.

Estranho estas paredes, o silêncio
que me percorre nas escadas que su-
bo ainda até ao terceiro andar, e de-
pois Iisboa, afinal a minha casa, a ci-
dade inteira lá em baixo, volto passa-
dos que são ... (quanto tempo se pas-
sou?), não no dia seguinte, não sem
que antes me tenha lembrado de tu-
do isto que te não conto (como?),

2 O I avestruzes

sem que tenha deixado de perceber o
passar dos tempos, vinte anos deste
mês de novembro como há quanto
tempo não chove, a cidade como que
morre sob o sacrificio da chuva, eu
com ela, não havia ninguém, não por
quem escrever, nem tempo nem
espaço nem história que contar, se ao
menos fosse possível ver o castelo
para além da chuva, a cidade como
que morre à minha volta, e eu com
ela, ninguém que me explicasse
porque é que as pessoas morrem e
porquê o silêncio em que se erguem
os meus fantasmas no solar, ninguém
a quem dizer a minha culpa, admito,
perdi, venceste.
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,E uma ai
Marisa Costa ar um corpo

Desenha-se lentamente
no céu, um pôr de sol
daqueles que nos fa-
zem acreditar que as
coisas perfeitas exis-

tem. Está um homem sentado junto
de uma janela enorme, daquelas
nuas, sem adornos fúteis. Mãos nos
joelhos, joelhos no peito; os olhos no
mar e a mente voando alto sobre as
ondas. Eu bem te disse Susana, algum
dia ... Entro devagarinho e trago o ca-
belo molhado. Passo a mão pelo es-
panta-espíritos, inutilmente. Não te
percebo nessa indiferença, nem se-
quer te reconheço a súbita sede de
intimidade. Entristece-me profunda-
mente a forma infantil como bates a
lapiseira contra os dentes. Apercebo-
me, irresoluta, da cor horrorosa que
espalhaste nas paredes; faz-me doer
os olhos. Desconheço-te nessa paté-
tica mudança de gosto. Amarelo.

Deixo-me em quietude a um
canto. Tenho os dedos engelhados e
tenho frio. Penso-te num sorriso. Mas
continuas sentado e perdido em mul-
tiplicações. Vou para ti com um sopro
e fundo os meus lábios na tua orelha.
Recordo-me perfeitamente de como

isso bastava para te ter num segundo.
Acordávamos numa manhã tardia,

com o hálito seco. Fumávamos um ci-
garro e voltávamos ao mesmo.

Explica-me! Explica-me os tapetes
desalinhados, as cadeiras partidas e a
minha roupa rasgada ... no chão ...
Não me ouves? Não me sentes?

Mas ele continua sentado. Crista-
lizado. Já o sol se foi e ele insiste em
rabiscar qualquer coisa num papel
amarelado. Eu bem te disse Susana,
algum dia ...

Os quadros. Vejo, perplexa, as
telas fendidas, o mar que pintei da
janela onde te perdes agora... O
mar ... rasgado em alvoroço e a tinta
do céu a granular-se nos meus dedos.

Vou para ti num sopro e lanço-te a
palma da mão na cara. Prossegues.
Impassível e cruel. Explica-me! Ex-
plica-me os cacos pelo chão, a cama
desfeita e ... aquela que agora vejo
entre os lençóis pesados de linho ...
que odeio, sabes, odeio aqueles
lençóis. Não me ouves? Obrigas-me a
arrancá-Ia da cama onde o cheiro é
meu? As almofadas cheiram a mim,
só a mim Eu bem te disse Susana,
algum dia .

Inclino-me sobre a cama com a
alma a descoberto, preparo a surpre-
sa com os olhos cuidados e arranco o
que vejo, cru; Sou eu. Ali. Com os
dedos frios apalpo-me e sim, ainda
sou eu. Também. Cruel, como pud-
este ser tão cruel ...

E ele dobra a folha amarelada,
com precisão. De olhos hirtos, géli-
dos fixa um ponto na noite escura, à
procura, sempre à procura. Com a
mão esquerda, num gesto lacónico e
escolhido, dispara um tiro monocór-
dico pela boca. Eu bem te disse Susana,
que algum dia nos matava aos dois



Dia dos meus 'anos
Zé Maria

De anticongelante vão
mil cento e cinquenta
e dois escudos e mui-
tos parabéns, ainda
me lembro do dia em

que nasceste, da trovoada. Foi a pri-
meira vez que vim a Lisboa de avião,
uma trovoada impossível, tempesta-
de de meter medo aos ares (filtro de
gasolina é mais oitocentos e onze es-
cudos), e no aeroporto (parabéns), no
aeroporto estava o teu pai a roer as
unhas e a estender-me o braço direi-
to, »Jánasceu! Já nasceul«, nunca mais
o vou esquecer, »Jánasceul« de braço
direito estendido. As abraçadeiras é
duzentos a unidade, sendo duas, fica-
mos em quatrocentos escudos, junte-

221 avestruzes

avestruzes 123

lhe as duas valvul'inas (mil quinhentos
e cinquenta e seis) o óleo de motor e
travões que são quatro mil setecen-
tos e noventa e quatro escudos, o lí-
quido de lavagem do motor, a lâmpa-
da dos mínimos e ainda não chegá-o
mos a metade. De qualquer das for-
mas, muitos parabéns. Em bebé,
aquele sorriso, o cabelo loiro, para-
vam todos para dar festinhas na tua
cabeça, ninguém resistia, »Corno se
chama? Quantos anos tern?«, sair
contigo à rua era um prazer. A tua
mãe deitada na cama do hospital e tu
a mamares, tão pequenino, dois mil e
oitenta e oito escudos do tubo de es-
cape, mil novecentos e vinte e oito
escudos das velas, vinte e três mil (e
esta é que dói) vinte e três mil sete-
centos e quarenta e dois escudos da
transmissão da esquerda (esta dói), e
mais oito mil quatrocentos e sessen-
ta e nove pelas placas de travão, mil
setecentos e cinquenta e cinco da
junta, mil cento e oitenta e cinco pelo
filtro de óleo, já para não falar das ró-
tulas, da correia do alternador ou do
silenciado r. Parabéns! Vinte e três
anos já é responsabilidade. Qualquer
dia casas, qualquer dia até já tens fi-
lhos. Eras tão pequenino, tão loiri-
nho. Eu levava-te à Praça Velasques e
até os taxistas que esperavam o clien-
te saíam do carro para jogar à bola
contigo. Tu mal te aguentavas em pé,
mas lá força no chuto não te faltava,
era com cada pontapé que os taxistas
até ficavam de boca aberta a correr
atrás da bola que atravessava os ar-
bustos ou ficava presa no alto dos
plátanos. Nunca mais me esqueço.
Olha, por exemplo, nunca mais me
esqueço de que não gostavas de io-
gurtes com pedaços, nem de borrego
que era o que a tua mãe mais gostava
e das tuas borbulhas, coitadinho,
quando te começaram a aparecer as
borbulhas. A tua mãe é que se quei-
xava. Já não bastava o loiro do cabelo
a escurecer, ainda por cima agora as
borbulhas. Mas tudo passa, não é
meu filho, tudo passa e sempre que
vens aqui ao Porto é como se aquela
beleza infantil voltasse a passear pela
sala, pelo quarto de hóspedes, pela
varanda onde tu te sentavas durante
duas horas a ver os pombos e as gai-
votas no relvado em frente, lá em bai-
xo, lembras-te?, os pombos e as gai-
votas a discutirem pedaços de pão.
Ora dos dois tubos de travão são cin-
co mil e vinte e dois escudos, lamen-
to muito mas é assim. E agora junte-

lhe a mão de obra. Bem sei que é o
seu aniversário, mas sabe que traba-
lho é trabalho e não se substitui o tu-
bo superior do radiador e a tampa do
termostato à borla. Sangrámos o cir-
cuito de arrefecimento, substituímos
as placas dos travões, a correia do al-
ternador, as ponteiras esquerda e di-
reita da direcção, os tubos de travão
da frente, a transmissão do lado es-
querdo e o retentor diferencial, en-
fim, pelo menos os tais trinta e qua-
tro mil cento e vinte e cinco escudos,
sabe como é, não é chefe. Pois é. Vin-
te e três anos, o meu neto já tem
vinte e três anos, nem acredito. Vive
sozinho, trata da sua casa, trabalha,
estuda, paga as contas (cento e seis
mil mais iva], cozinha, aspira. Qual-
quer dia estás casado. Enfim, meu fi-
lho, a vida não espera por nós, não é?

O meu neto com a sua casinha, o
seu telefone, daqui a uns tempos até
filhinhos, cento e seis mil mais iva.

E foi então, só então, que eu de-
cidi abrir a boca, foi quando ele me
disse, no dia dos meus vinte e três
anos, que a revisão do carro me cus-
taria (porra para o iva!) cento e vinte
e cinco mil e trinta e seis escudos (e
vou repetir, cento e vinte e cinco mil
e trinta e seis escudos), só então eu
abri a boca, abri os braços, abri tudo
o que podia abrir, inclusivamente a
carteira donde tirei o cartão de crédi-
to para lhe entregar o ordenado que
acabara de receber. E, à noite, a mi-
nha avó ao telefone do Porto a per-
guntar-me como tinha sido o meu dia
de anos, o que tinha feito, se tinha
estado com os meus amigos, jantado
fora, essas coisas, a minha avó a re-
cordar-se da viagem de avião, a recor-
dar-se dos relâmpagos e da chuva, do
meu pai a acenar no aeroporto, a
recordar-se de como eu era loiro e a
perguntar-me já em jeito de despedi-
da: Olha, antes que me esqueça. Tu já
pagaste a conta de telefone?



Rui Aires

Estás à embocadura da cumplicidade
Com o teu odor canélico, barrento,
D'água-e-sal e noz morena;
À perfuração castélica,
Constante

Vai-
-Vem
Com que o borbulhar canino
Duma voz (tua)
Me faz moldes
De gargantas,graníticas
Cubatas,
Além da escama da paisagem
Asfaltada,
Pedra-ou-Iava
Anterior ao chão betão,
Às implicâncias.

Ricardo Faria

A morte é a última saudade
Depois de mim acredito no azul
Depois do azul esqueci

Ante a noite suspiro e meto as mãos
nos bolsos
Pasmo diante dos teus olhos

Ausentas-te e sabe-lo
Escreve-lo no corpo

AMOR
AMO-TE
AMOR-TE

O olhar escondeu-se atrás da nuvem de papel
Envergonhado encheu-se de sol
Vermelho é o desejo e o néon da lua
Vermelho é o sangue
A rua sorriu numa janela
Insinuou-se ao vento que se abriu
Uma brisa morna
Um líquido quente nas coxas
Milhões de estrelas em cada dedo
Um ombro por detrás da porta
Lá dentro um jardim branco
O corpo à flor da pele


