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E entretanto, nem de
propósito, este número mostra-nos
uma faculdade de letras que recomeça
(recomeçará?) a sua contribuição (a
que pode ter. ..) para a construção de
um mundo, neste caso Timor, e neste
caso um dicionário de Tétum-Portu-
guês e os cursos de Tétum, de História
e Cultura de Timor Lorosa'e e de For-
mação de Monitores em Língua Portu-
guesa até nem estão mal para come-
çar. .. E a seguir FLUL?!

Uma faculdade de letras que constrói
ainda a sua nova biblioteca (resta saber
para quando ... ), universitária mas
para a cidade, do maior e melhor que
já se viu por cá ... O acesso livre (dos
leitores e aos livros) é um princípio.
Faltam as 24 horas por dia, os com-
putadores, a actualízação bibliográfica
regular, os recursos humanos es-
pecializados ... Ou gastam-se milhões
em betão para se poupar no essen-
cial?!

Isto num Megafone
reformulado, onde cabe a revolta e a
reflexão sobre tudo o que nos rodeia,
da universidade que temos e daquilo
por que lutamos, do que vemos e
ouvimos e pensamos, do que nos
passa pela cabeça, sobretudo se nos
passar pela cabeça.

E as Avestruzes, suplemento lite-
rário de um jornal que não existe, co-
mo já se chegou a dizer, como se bas-
tasse enterrar a cabeça na areia para
que tudo vá bem na Faculdade de Le-
tras, consequentemente no mundo,
como se bastasse estar em letras.

Espera-se de uma faculda-
de de letras que não lhe baste
estar, que as faça ... •
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• •• • e Lisboa saiu de casa
fotos IPedro Barros

texto IArtur Marcos

Timor Loro Sa'e
Um alerta e notas breves

Escreve-se este texto da pelo Banco Mundial e pelo Fundo
Monetário Internacional. Escrevem-se
estas linhas quando começa o ano lec-
tivo 1999/2000 na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa/FLUL.
Opta-se pela fórmula apontamentos
breves, após a redacção de um alerta,
para nós relevante, dirigido aos poten-
ciais "voluntários para Tímor".

quando está prestes a começar uma .
potencialmente importante reunião do
topo do Conselho Nacional da Resis-
tência Timorense (CNRT) convocada
para Darwin, Austrália. Uma reunião
que se prevê que dure toda uma sema-
na. Escreve-se esta prosa em 16.
Out.99 na perspectiva de que dez dias
depois se desloque a Timor Leste (Ti-
mor Oriental, Tímor-Dílí ou Timor Lo-
rosae, registe o leitor a designação que
mais lhe apraza ...) uma missão lidera-

Voluntários para
Timor: Cautela!

Algumas pessoas têm-nos abordado

manifestando o seu interesse em,
disposição de ou disponibilidade para
irem para Timor. A todas dizemos e
repetimos: Cautela! Cautela! Cautela!

Não basta vontade, bom coração,
ambição, espírito solidário, um qual-
quer salutar princípio moral ou políti-
co, para estar e agir adequadamente
em Timor.

Para estar e actuar em Timor é ne-
cessário estar profissional ou tecnica-
mente capacitado, ter um enquadra-
mento ou um beneplácito institucional
e de segurança adequados, possuir à



partida alguma informação específica,
prever determinados problemas de
saúde individual ou de saúde pública,
prever formas de abastecimento de ali-
mentos e de outros bens, etc.

Timor ainda não é um território
aberto, nesta altura, nem está prepara-
do para receber todas as pessoas dis-
postas a trabalhar no terreno, nem está
nada claro que políticas vão ser segui-
das (e com que meios vão ser imple-
mentadas) em vários domínios (como
por exemplo o do ensino ...).

Nesta altura, exceptuando pessoas

com determinados perfis ou com mis-
sões determinadas, por exemplo no
campo da emergência médica ou sani-
tária, outras pessoas sem perfil profis-
sional ou descendo no chão de Tímor
levadas por organizações não credíveis
ou sem adequada infra-estrutura, ao
invés de serem parte da solução tor-
nam-se parte do problema.

Vivamente aconselhamos aos cole-
gas de Letras que aguardem alguns
meses até que se constate uma clarifi-
cação no território e nas políticas que
nele vão ser implementadas. Pelos ti-

morenses, pelos portugueses, pela
"Comunidade Internacional".

Depois sim, dirijam-se às institui-
ções ou entidades, quer públicas quer
privadas, que mais sérias e competen-
tes lhes pareçam e ajudem-nas a de-
senvolver os programas que projectem
para Timor. O território precisará de
gente com espírito cooperativo ou,
mesmo, capaz de algum despojamento,
alguma abnegação ou algum espírito
de sacrifício. Mas também suponho,
sinceramente, que os leste-timorenses 11II..
dispensarão tolos, masoquistas ou ,.
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da absten-
ção saiu de
casa ... de-

monstrando
que prefere
de longe os

cartazes aos
boletins de
voto. Timor

agradece.

"mártires;' desnecessários que, inclusi-
vamente, lhes possam complicar a vi-
da, ainda que impensadamente.

CNRT & FALlNTIL: Pilares
Essenciais do PaIs em Construção

A reunião do CNRT antes mencio-
nada tem (terá tido, ao tempo da distri-
buição deste número de Os Fazedores
de Letras) como agenda tratar de as-
suntos delicados como sejam a futura
articulação do CNRT com a Autorida-
de das Nações Unidas no Território,

administrando Timor, diversos proble-
mas imediatos da reconstrução do
país, etc.

Vistas as coisas de onde estamos,
parece-nos importante que, nesta fase,
quem puder contribua para que o
CNRT se mantenha como uma es-
trutura aglutinante e operativa, dentro
da qual eventuais divergências são ul-
trapassadas dentro de um espírito de
"servir o povo". Por outro lado, quem
puder deve igualmente contribuir para
levar a um verdadeiro reconhecimento
das FALINTIL, a resistência armada,

pelas forças da INTERFET. Mesmo
que em algum momento porventura
hajam cometido algum acto menos no-
bre, as FALINTIL não são uma quadri-
lha de bandidos armados, são realmen-
te uma força disciplinada de cariz mi-
litar, guerrilheiro, e serão mesmo
indispensáveis para a real eficácia de
qualquer nova estrutura de segurança
para Timor.

Missão do BM e do FMI

Dirigida a Timor Leste, a missão



..•. destina-se a fazer uma avaliação nas
áreas da educação, agricultura, saúde,
macroeconomia, infra-estruturas, ad-
ministração civil e judicial, desenvolvi-
mento social e das instituições locais.

Para além de outros peritos, a mis-
são integra leste-timorenses e portu-
gueses.

Os Fazedores de Letras
com Xanana

Aquando da visita de Xanana a Por-
tugal, elementos da equipa deste jornal
associativo estudantil tiveram oportuni-

dade em duas ocasiões distintas quer
de conviver com diversos elementos
qualificados da Resistência Timorense
quer de trocar cumprimentos com Xa-
nana Gusmão. Tal facto verificou-se de-
vido à consciência que entre quadros ti-
morenses há do trabalho da equipa de
Os Fazedores de Letras e de outros ele-
mentos da FLUL no tocante a Timor
Loro Sa'e, um trabalho desenvolvido ao
longo de anos e que foi apoiado por es-
tudantes da casa representantes de di-
ferentes "gerações" acadérnicas. Apro-
veita-se esta linha para dar as boas-vin-

das aos "caloíros" de 1999/2000. Este
jornal também é deles.

1999/2000

Ao longo deste ano lectivo tentare-
mos manter as linhas de actuação que
assumimos até ao presente, pelo que
procuraremos oferecer informações so-
bre Timor eventualmente úteis para o
meio académico universitário em geral
ou úteis para o desenvolvimento de ac-
tividades de animação promo-
vidas por docentes em escolas •
de diversos graus de ensino.
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A Dra. Margarita Cor-
reia tem estado a trabalhar num dicio-
nário de Tétum-Português. Existe mais
algum dicionário deste género?

Existem mais dicionários bilingues
em que a língua de partida é o Tétum.
Existem dois de Tétum-Português só
que, salvo erro, as datas são 1916 e
1932. São dicionários extremamente de-
sactualizados e rudimentares.

Existe também um dicionário de
Tétum-Inglês, que foi publicado na
Austrália no início dos anos noventa. Só
que esse dicionário foi feito por um aus-
traliano, não por um timorense. É por
um lado uma cópia do dicionário de
1932: o autor limitou-se a pôr a entrada
e a traduzir para Inglês tudo o que esta-
va em Português. Por outro lado, dá
algumas informações que os falantes de
Tétum não reconhecem como sendo
verdadeiras. Portanto, fazia falta um di-
cionário melhor.

Como é que surgiu a ideia deste dici-
onário? '

A ideia foi do Luís Costa, que é o
autor do dicionário. Neste dicionário eu
sou apenas uma consultora línguís-
tica/lexicográfica. A ideia do dicionário
foi dele e foi aproveitada pelo Artur Mar-
cos, que quando conseguiu criar o Cen-
tro de Documentação Tímor/Ásía
(CDTA) achou que a primeira actívídade
.sería aproveitar a vontade do Luís Costa
defazer este dicionário.

O Artur Marcos pôs-me em contacto
com o Luís Costa. No início tivemos a
colaboração de umainformática que
criou uma base de dados para o Luís
Costa poder transcrever tudo o que esta-
va nos dicionários velhos para formato
Word. Alinhámos por ordem alfabética e

Margarita Correia'aocenteaavun:
Sobre o Dicionário Tétum- Português

temos estado a corrigir de A a Z. Todos
os artigos, para além de terem sido feitos
pelo Luís Costa, foram depois revistos
por nós os dois. Acrescentámos muita
informação, frases de exemplo, alguma
informação enciclopédica e uma lista de
nomes próprios. É um dicionário mais
vocacionado para o ensino, quer para
quem está a aprender Tétum, quer para
os falantes de tétum que precisem de
aprender Português.

Há quanto tempo estão a trabalhar
nesse dicionário?

O Luís Costa desde 1995. Estive com
ele no início para estabelecermos a
mícroestrutura do dicionário, quer dizer,
o formato dos artígos.. Depois ele fez o
trabalho todo sozinho e eu comecei a
rever o trabalho com ele há cerca de dois
anos.

Que apoios têm tido?
Apoios ... Nenhum. No início o Luís

Costa teve uma remuneração da
Faculdade. Tivemos acesso a um com-
putador comprado pela FLUL. E, de
resto mais nada ...

Deixou de haver remuneração para o
Luís Costa?

Sim. A remuneração dele é uma
remuneração à tarefa. Foram-lhe feitos
três pagamentos, só que a tarefa foi
muito maior. O que é facto é que o Luís
Costa está pelo menos há três anos a tra-
balhar sem qualquer remuneração neste
dicionário.

Já têm pensada alguma editora para
a publicação?

Não. A ideia do Artur Marcos era que
a publicação fosse de tipo institucional.
E penso que isso está assegurado: que a
Faculdade de Letras, ou a Universidade
de Lisboa, ou o Departamento de Língua
e Cultura Portuguesa (LCP) irão fazer

esta edição. Terá que ser no espaço mais
curto de tempo, só falta rever uma letra
e meía.

Soubemos que há uma proposta de
apoio do Departamento de LCP ...

Sim. Foi apresentado um orçamento
com dois meses de vencimento para o
Luís Costa, e com uma remuneração
para mim.

Ainda em relação à metodologia ...
Como não há estudos da Língua

Tétum, como é uma língua que tem um
funcionamento muito diferente do
Português e como eu não conheço lín-
guas asiáticas, temos por vezes muitas
dúvidas, por exemplo, na classificação
das palavras. Em termos de metodo-
logia, isso implica que eu lhe diga algu-
mas frases em Português com os contex-
tos possíveis que ele tenta dizer em
Tétum para chegarmos à conclusão se
uma palavra é substantivo ou adjectivo.

Outra questão importante é que com
este dicionário o Luís Costa está a tentar
fixar uma norma ortográfica do Tétum,
que não existe.

Como é que se escreve Timor Loro
Sa'e?

O Luís Costa está a fazer um artigo
sobre isso. Loro quer dizer Sol, e Sa'e
quer dizer nascente. Sa'e escreve-se
com apóstrofe por uma questão de
pronúncia: há uma pequena pausa que é
um traço distintivo do Tétum. Em
princípio devia ser duas palavras: Loro
Sa'e.

O CDTA está neste momento sem
responsáveis. Há alguma iniciativa no'
sentido de mudar a situação?

Que eu saiba não. A propósito da
questão da edição do dicionário, con- ~
tactei o novo Conselho Directivo, que se
mostrou francamente disponível para



Tendo em conta o am
texto presente e no âmbito de uma tradi-
ção na FLUL de defesa da identidade ti-
morense, o que é que o Departamento
de Língua e Cultura Portuguesa tem
preparado para um futuro mais próxi-
mo?

Neste momento o nosso plano, por
um lado, é de facultar um curso de Té-
tum. Em princípio, destinado a portugu-
eses ou outras pessoas interessadas no
conhecimento da Língua Tétum e da
cultura e história do povo timorense e a
pessoas interessadas em ir leccionar
Língua Portuguesa naquele território ou
exercer outras actividades a nível ad-
ministrativo. Por outro lado, de apoiar a
elaboração do Dicionário de Tétum-
Português, no sentido de contribuir para
a sua breve conclusão, que tem estado
praticamente parada devido a dificulda-
des de apoio financeiro.

Existe algum outro curso semelhante
no pais?

Que eu saiba não
O curso é gratuito?

financiá-la. Isto foi no início de
Setembro e depois disso não voltei a
falar.

Em relação ao CDTA, não sei o que é
que a Faculdade quer fazer.

Acha que fazia algum sentido uma
revitalização do CDTA? E em que
moldes?

Eu acho que fazia sentido desde que
fosse assumido como um projecto da

entrevistalsi
porlA.A.IJ.J.L.1 L.P.F.

Sobre os estudos Timorenses na FLUL

Não, fixámos uma propina de
35.000$00 com dois objectivos: primeiro,
comprometer o aluno, segundo, este di-
nheiro será disponibilizado para a com-
pra de bibliografia a enviar para Timor.

Quem vai leccionar o curso?
Justamente o autor do Dicionário de

Tétum-Português, Luís Costa, antigo pa-
dre timorense que exerceu a sua acti-
vidade pastoral em Timor, que tem lec-
cionado cursos de Tétum, que trabalha
neste domínio e que é uma pessoa com
experiência e formação para este tipo de
curso.

O curso é completamente financiado
pelo departamento?

Sim.
Para além deste curso, haverá ou-

tros?
Há outro, que está interligado, que é

o Curso de História e Cultura de Timor
Loro Sa'e. Os dois são destinados ao
mesmo público, vão começar ao mesmo
tempo e, no fundo, constituem um cur-
so integrado, com duas componentes.

Há ainda um' outro curso que é o de
Monitores de Português como Língua Es-

FLUL. E um projecto a serro que
envolvesse os diferentes departamentos
da FLUL. Que não fosse meramente
uma salínha fechada com um computa-
dor e uma pessoa que está aqui às nove
da manhã a trabalhar. Mas que tivesse
um projecto próprio, que se constituísse
quer como apoio à comunidade timo-
rense em Portugal, quer como apoio à
comunidade portuguesa envolvida na

tranqeira. Destina-se essencialmente a
timorenses que estejam em Portugal,
que tenham uma boa preparação em
Língua Portuguesa e que a queiram ensi-
nar em Timor.

E qual será a duração destes cursos?
Previmos a duração de um semestre,

portanto, o primeiro semestre deste ano
lectivo, que acaba em Janeiro de 2000.
Depois veremos: se houver interesse e
empenhamento passamos a um nível
mais elevado ou abrimos outro curso
congénere.

E verdade que se está a planear tam-
bém um ,dicionário de Português-
-Tétum?

Será o próximo projecto a ser desen-
volvido pela mesma equipa do Dicionário

o de Tétum-Português.
Sabe-se quem é que está, neste mo-

mento, responsável pelo Centro de Do-
cumentação limor/Ásia (CDTA)?

Creio que depois da saída do Dr. Artur
Marcos o centro tem estado um pouco pa-
rado, mas não tenho muitas infor-
mações, era melhor informarem- •
-se junto do Conselho Directivo.

reconstrução de Timor.
É uma pena que a Faculdade não

tenha assumido um papel mais impor-
tante, por exemplo, no ensino do
Português aos timorenses. E que não
se tenham desenvolvido projectos na
área da História, da Geografia, da Lin-

o guístíca, no ensino da língua.
Mesmo sendo tarde, penso que •
isso era muito importante.
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texto IPaulo Mendes Pinto

As Bibliotecas Universitárias
e o desaparecimento
dos hábitos de leitura

É claro que, perante a inoperância
de um "chiiu!", ou qualquer monos-
sílabo equivalente que lembre o deseja-
do silêncio, a regra do ruído passa a ser
sustentada pela própria existência, ha-
vendo quem já a aponte para o campo
das tradições académicas (talvez perto
do das tunas). E o resultado é o afasta-
mento, pelo menos de alguns de nós,
em busca, à falta de melhor, da ambi-
ência de ruídos mais difusos - e por
isso menos perturbadores da concen-
tração na leitura - dos corredores movi-
mentados da Faculdade.

Porém, o ruído de fundo da sala de
leitura, sendo a constatação mais ime-
diata, é a menos importante. Ele é es-
sencialmente um reflexo de outras ca-
racterísticas que a leitura universitária
ganhou, essas sim preocupantes:

I - O quadro traçado mostra, em
primeiro lugar, que já não existe espaço
mental para a biblioteca enquanto local
de reflexão, de maturação de ideias,
alvo de grande carga valorativa e viven-
cíal. Nenhuma magia está associada a
estes espaços, que cada vez menos se
distinguem dos corredores, dos bares,
das cantinas. Estar numa biblioteca

Várias das chama- liotecas são encaradas pela sociedade,
que as paga e lhes atribui justificada
existência, exactamente como pólos de
descoberta da leitura e dos hábitos de
investigação.

O ruído que normalmente caracte-
riza esses espaços é a primeira afirma-
ção da sua personalidade que nos reti-
ra a vontade de neles permanecer. Mas
o mais interessante é que este ruído
não provém de uma única e clara-
mente identificável fonte, ocasional-
mente presente. Não, este ruído parece
intrínseco àquele espaço, produzido
por todos os intervenientes, e sancio-
nado pela sua própria continuidade. As
sonoridades são as mais diversas: são
os leitores que arrastam cadeiras, que
trocam impressões, que discutem e tra-
balham em grupo, ou mesmo, os mais
entusiasmados com a leitura, que can-
tam, trauteiam ou assobiam; são as má-
quinas de fotocópias que guincham ca-
denciadamente no seu incessante tra-
balho ilegal de fotocopiar bibliografia;
são os funcionários que, para se faze-
rem ouvir, no legítimo cumprimento
das suas funções, tratam de sobrepor a
sua voz à dos acima descritos ruídos.

das Bibliotecas Universitárias concor-
rem, hoje em dia, para uma verdadeira
mutação na relação biblioteca / utiliza-
dor que, em nosso entender, tem como
principal efeito um tendencial de-
saparecimento dos seus já escassos há-
bitos de leitura.

Para aproximação ao tema, basta
entrar numa destas bibliotecas para
sentir - e sentir é realmente o vocábu-
lo mais expressivo - que a finalidade
dessas instituições não está a ser con-
seguida - admitindo que, apesar de ca-
da vez mais serem prestados serviços
diversos pelas bibliotecas, uma das
suas finalidades continua a ser ofere-
cer-se como local de leitura e de inves-
tigação. Porém, nestas há um fervilhar
de actividade, uma movimentação de
pessoas e documentos, um tipo de pos-
tura por parte dos leitores, tudo tem
um carácter por demais precário e dis-
tante de uma atitude de sereno e pro-
fundo mergulhar na leitura e na inves-
tigação.

Vale a pena lembrar, apesar de se
tratar de uma evidência, que estas bib-



...são as máquinas de
fotocópias que guin-
cham cadenciada-
mente no seu inces-
sante trabalho ilegal
de fotocopiar biblio-
grafia ...
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não implica, por parte do leitor, nen-
huma adaptação comportamental.

II - De igual modo, a finalidade as-
sociada a estas bibliotecas mudou, e
não nos devemos espantar de se não ir
ler para uma biblioteca, mas sim tra-
balhar em grupo. Estes espaços têm to-
das as qualidades para esse efeito: as
mesas foram agrupadas de forma a co-
locar face a face, em mesa redonda,
quatro ou mais utilizadores; entre pra-
teleiras mal planeadas de usuais, fo-
ram criados nichos visualmente pro-
tegidos, cujo efeito de concha propicia
uma postura mais autocentrada, isto é,
mais desinteressada pelo outro e pelo
seu direito a ler em silêncio; e, por úl-
timo, a mais acabada chancela do sis-
tema que é a presença de máquinas fo-
tocopiadoras em plena sala de leitura,
sem qualquer barreira sonora que im-
peça as variadas fontes de ruído que
elas engendram de se espalharem ge-
nerosamente pelos ares. Enfim, um
conjunto de características que, infe-
lizmente, se não podem imputar aos
inconscientes utilizadores, já que fo-
ram implantadas por iniciativa da pró-
pria instituição tornando estes novos
hábitos naturais, e expulsando a ne-
cessidade de silêncio para o campo das
bizarrias de alguns.

III - Outra vertente da mutação de
objectivos por parte dos utilizadores,
complementar da dos trabalhos de gru-
po, é a tendência a não ir ler para uma
biblioteca, mas sim fotocopiar docu-
mentos para ler em casa, talvez em
frente à televisão, criando uma inter-
textualidade de maior riqueza. •••

IV - O vício das fotocópias afasta a ,.



construção de uma relação com o
livro, com a leitura, transformando os
utilizadores em clientes de um self-ser-
vice desregrado em que lhes é faculta-
do material bibliográfico em doses
descontextualizadas, em parcelas am-
putadas, que muitas vezes perdem o
elo de referência à obra de origem,
transformando a biblioteca num híper-
mercado de documentos - não um
local de leitura, de interiorização e de
reflexão, mas um local de abasteci-
mento e de passagem, um non lieux.

Este conjunto de reflexões cruza-se
com uma outra, que é a que se prende

•

com a especificidade de uma biblio-
teca universitária. Em nosso entender,
aquilo que a distingue das demais,
entre outras coisas, deveria ser a in-
tencionalidade ou, mais que isso, a
responsabilidade pedagógica para com
a população que constitui o seu públi-
co natural.

Grande parte dos utilizadores de bi-
bliotecas universitárias não sabe estar
numa biblioteca, nem dela tirar verda-
deiramente 'Partido. Mas o pior é que
ninguém lho ensina. As bibliotecas
universitárias, que lidam com os futur-
os quadros superiores do país, perdem

a oportunidade soberana de promover
hábitos culturais e cívicos junto das
gerações da escola de massas que, na
sua maioria, não adquiriram hábitos
de leitura no ensino secundário. Em
vez disso, optam pela versão, muito
mais fácil, de deixar transitar essa falta
de hábitos de leitura e de respeito pela
leitura dos outros para o estado adulto
e profissional, com tudo o que isso im-
plica ao nível dos desempenhos e cli-
mas de trabalho posteriores.

Poder-se-á defender que essa res-
ponsabilidade não deve existir, que as
universidades e as suas bibliotecas não

Na Holanda legalizaram-se as drogas leves, o que

texto IMiguel Reis

o Prazer-Doce Pecado
'~ droga é pecado."
"Adroga é uma artificialidade que o ser

humano usa para mudar o seu estado
natural." Mas afinal o que é o estado
natural do ser humano? Será estar en-
cerrado numa redoma de vidro com as
mãos atadas? Será abdicar daquilo que
a natureza lhe pode dar em prazer? A
vida de um ser humano resumir-se-á a
comer, dormir, trabalhar para comer, e
procriar para manter este ciclo
rotineiro e chato?

Pois claro que não. Nada mais falso
do que estas insinuações beatas de
quem ainda não quis perceber que a
masturbação sabe muito bem e que um
charro a seguir a ela ainda sabe melhor.
Senhores padres, uma relação sexual
ocasional não é pecado. Senhores bis-
pos, a droga é mais antiga do que a vos-
sa moral retrógrada e castradora que ao
longo dos anos vem insistentemente
pregando que o prazer é uma tentação
do diabo.

Desde há milhares de anos que os
índios da América do Sul fumam folhas
de coca estimulando e enriquecendo
certas tarefas rotineiras que de outra
forma se tomavam demasiado chatas.
Fazem-no também por puro diverti-

mento. Haverá algo mais natural do
que os índios, as plantas de coca e a
simbiose entre ambos? A liberdade não
é também a possibilidade de experi-
mentar novos estados psicológicos e
combinações de sensações que nos
permitam inventar o dia a dia? Não se-
rá a realização plena do ser humano
com as potencialidades da natureza
um bem natural que há que explorar e
descobrir ainda mais?

Tão natural como a sua sede. Hoje
em dia muitos artistas dão na coca an-
tes de actuar em público ou em priva-
do. Os animadores dos programas de
grande audiência televisiva também
não ficam atrás. Enfim, a alta socieda-
de dá na coca. Aquela mesma alta so-
ciedade que vai abortar a Espanha ou a
Inglaterra porque tem dinheiro.

Sim, porque o prazer compra-se ca-
ro, não é gratuito, e aqui não há princí-
pio católico que resista a uma carteira
cheia. Aliás a verdade é esta: a droga só
é ilegal porque deste modo enche os
bolsos de muita gente. A seguir ao co-
mércio de armas é o tráfico de droga
que movimenta mais carcanhol neste
mundo "speedado" pela folha de papel
verde. Talvez custe a acreditar mas há
países cuja economia depende da

Deixemo-
-nos de
hipocri-
sias.t ...J

Em Mar-
rOGOS o
álcool é

ilegal e o
haxixe é

legal.



devem assumir um papel de educado-
res a esse nível, "os pais que os edu-
quem" ... Argumentamos apenas que, a
ser essa a atitude, então deverá tratar-
se de uma opção, e não do resultado de
uma indefinição de estratégia; e a ser
uma opção, ela terá de ter a lucidez de
assumir as suas implicações, a saber: a
ostracização de alguns dos potenciais
utilizadores destas bibliotecas, e a ins-
talação, dificilmente reversível, de um
determinado modelo de biblioteca uni-
versitária.

Aquilo que actualmente nos preo-
cupa é exactamente isto: é o senti-

mento de que, para lá de todas as difi-
culdades processuais, um momento de
completa reinstalação e reestruturação
de uma biblioteca universitária é um
momento único para uma reflexão sé-
ria, alargada, que permita definir em
grandes linhas a natureza, os objecti-
vos, o modelo de biblioteca universitá-
ria que se quer.

Perder uma tal oportunidade é,.
simplemente, perplexificante e entris-
tecedor.

A população universitária é cada
vez mais numerosa. Felizmente. Po-
rém, a massífícação deve ser acom-

panhada por exigências de qualidade
que apenas existem no sentido estrito
da valorização do leitor. A mutação de
funcionalidades e a definição do sen-
tido das respostas a dar-lhe devem ser
tema da maior reflexão dentro das
instituições que sentirem algum eco
do seu funcionamento nestas palavras.
No limite, pior que prestar um mau
serviço, nulo de valor e de sentido, as
bibliotecas universitárias poderão estar
a criar as condições mentais que jus-
tificam a sua não existência.
Logo, a inoperância das insti- •
tuições que as suportam.

teve como consequência a estabilização do número de pes-
o soas dependentes de drogas duras e de álcool.

droga e há bancos que não teriam razão
para existir não fosse essa galinha dos
ovos de ouro.

Drogas há muitas. O tabaco é uma
droga. O café é uma droga. Os calman-
tes são uma droga. O álcool é uma dro-
ga. A televisão é uma droga. O Euro
2004 é uma droga.

Deixemo-nos de hipocrisias. As dro-
gas leves são mais inofensivas do que
todas as mencionadas atrás. Em Mar-
rocos o álcool é ilegal e o haxixe é legal.
Na Holanda legalizaram-se as drogas
leves, o que teve como consequência a
estabilização do número de pessoas de-
pendentes de drogas duras e de álcool.
Mas até quando é que eu vou ter que
aturar um polícia ou uma tia qualquer
sempre que esteja a fumar um charro
na rua? Deixem-se de tretas, de mora-
lismos inconsequentes e de atentados
às liberdades individuais. A marijuana
é boa, sabe bem. Para quem não con- .
corda basta não fumá-la.

Quanto às drogas duras o problema
também é uma questão de liberdade
individual. Seja a liberdade daquele
que quer consumi-las, seja a liberdade
daquele que não quer ser assaltado por
um toxicodependente ávido de heroí-
na. Legalizar as drogas duras através de

distribuição gratuita por receita médica
aos toxicodependentes parece ser o
melhor caminho para diminuir o tráfi-
co, acabar com a criminalidade associ-
ada ao consumo de droga, diminuir a
sobrelotação das prisões, onde se vive
desumanamente e onde a droga entra
por todas as grades com a conivência
da bófia, garantir a qualidade dos estu-
pefacientes que, como se sabe, são sis-
tematicamente adulterados para saí-
rem mais baratos aos traficantes, pro-
vocando a maior parte das mortes asso-
ciadas ao consumo de droga, e evitar a
transmissão de doenças através de "lo-
cais de chuto" controlados sanitaria-
mente.

Paralelamente é necessário canali-
zar todos os esforços policiais 'para o
combate ao narcotráfico (em vez da po-
lítica da bastonada no toxicodepen-
dente - e todos sabemos que em casa
do toxicodependente pobre as pratas
acabam muito mais depressa) e apostar
num sistema de tratamento gratuito
muito mais eficaz e abrangente (neste
momento existem menos de cinquen-
ta camas gratuitas para tratamento
- a saúde, tal como a edu-
cação, custa muito dinheiro).

Já não há pachorra. •

A mari-
juana é

boa, sabe
bem. Pa-
ra quem
não con-

corda
basta

não fu-
má-la.



avestruzes

Nádia, senta- te di-
reita.

(E, à tua esquerda, no chão, um
copo, um copo com gin tónico. Mau, o
gin, e o íntimo círculo de limão como
o teu escuro mamilo.)

Nádia, vira-te de costas, pois as
tuas pernas serão mais abertas e o
odor desta sala mais floral. Se quiseres
água ..

Um crucifixo caiu, rente à alma da
parede. Tomei o resto do esforço para
erguer o Homem. A cambalear é que
devasto a parede onde está ajanela co-
mo um quadro, pendurada para eu ver

Foi no jardim zoo-
lógico que ela me deixou pela primeira
vez, ali pelos sete rios de alcatrão, ani-
mais rodeados pelo escape flatulento
dos táxis e autocarros desbotados. Esta-
va eu a olhar para uns balões preocupa-
do em escolher a cor, quando reparo
que a minha mão, onde ainda há pouco
ela estava, suava sozinha. O vendedor
dos balões, »Leva o azul ou o verme-
lho? «, e eu com as moedas no bolso sem
ser capaz de escolher, a trocar os meus

.pés com os dela e com os dele e deles,
os guarda-chuvas fechados, as casta-
nhas de setembro que eu gosto de cheí- .
rar e detesto comer, -Então menino
qual é que vai ser?«, perguntou-me o
vendedor dos balões (eu não sou meni-
no, pensei), o barulho das portas dos

texto IA.A.V.V.

outro episódio doméstico)
narinas do paternal desejo.]

Rouba-me a segunda virgindade.
Por que esperas?

Espero, Nádia, que o vagabundo
vá, em peregrinação ébria, até à sua
casa.

O Homem vê-nos.
É a única presença além deste roubo.
Levantá-Io-eí, O crucifixo eleva-se, e o
meu sexo.

Vê-lo seria excessivo. Senti-lo é,
porém, necessário.

Aproximo-me sabendo que, se esti-
vesses à minha direita observando o
meu corpo (corpus, documentum), o
meu corpo de perfil, reconhecerias as

um signo.
Diz, pai, o que dizes quando o vês.
Digo: Aquele homem é a sub-

tracção do perfume. (Digo-o porque a
esta hora .. digo porque, quando surge
do fundo da rua com o casaco nas
duas mãos, a tourear a noite, deixa de
repousar sobre as pétalas das flores
dos canteiros o súbitoe constante lou-
vor às nossas narinas.)

Não disseste que em mim perma-
nece. I

Sim. Em ti permanece, Nádia.
Agora, tudo disseste.
De costas, Nádía, mas direita.
[O mênstruo é a flor que ocupa as

autocarros por trás dos plátanos, as bu-
zinas ao fundo, as poças de água e de
repente a esperança de que ela não ti-
vesse desaparecido, que nos tivéssemos
apenas desencontrado, ela para a es-
querda, eu distraído e quando olho já lá
não está, compreensível, acontece, ti-
nha que a procurar. Olhei ainda para ci-
ma, olhei para os balões não fosse ela
ter-se transformado e eu me esquecido
de segurar o fio, mas lembrei-me que
ela era carne, lembrei-me que ainda
ontem me dissera que tinha sede e que
na semana passada tinha olhado para o
despertador e queixado-se de que ainda
era cedo e que durante dois meses
tomou vitaminas porque sentia a boca
seca, lembrei-me que quando ela tinha
frio a pele dos dedos das suas mãos se
enrugava e lembrei-me que ao pequeno

almoço ela bebia um copo de leite e co-
mia uma banana e ao almoço comia
uma maçã e ficava com fome até ao jan-
tar porque era melhor assim. Disse
então aos balões, -Aguente que eujá ve-
nho-, e comecei a procurá-la, escor-
reguei nas crianças, perguntei às gira-
fas, chamei »Fílipa Filipa«, talvez ao pé
dos tigres ou do leopardo, talvez atrás
das penas do pavão, procurei-a de jaula
em jaula, de animal em animal, segui o
perfume do algodão doce, dizia para
mim, »eu para a direita tu para a es-
querda, acontece-, cheirei o pântano
dos hipopótamos, atravessei os rinoce-
rontes, perdi o caminho pela altura das
zebras e quando o voltei a encontrar es-
tava em frente a um aquário com uma
cascavel de metros vários a piscar os
olhos para dois ratos brancos. Também

__ Balões



veias túrgidas do meu
Já ocorreu a preparação dos vi-

nhos.
sexo. Levanta-te.
Ainda estou a ver o prego espetado

na parede à espera do Crucificado.
[crux, crucis]
Já o ponho no sítio. C..) A esta frase

. blasfema te rendes, porque dúbia.
Dúbia eu ou a frase?
Não, Nádia. Dúbia a minha von-

tade de te assaltar. O homem que
rouba os perfumes rodeou a praceta
até desaguar em casa. A lua cobre a
rua com um sudário diáfano. Sou um
cão de sexo teso.

Pai.
Nádia.
lôdeme.
lQué dices?
Metemela toda.
Perfuro o teu ânus contrito, o mun-

do conciso da tua segunda virgindade,
e é assim que o faço, com espuma de
cerveja nos beiços, as mãos húmidas
de verde, uma cor nocturna, nuas para
te ter nua, o meu primeiro sexo no teu
segundo, tu própria oscilando ácida e
acesa e impassível e as mãos como gar-
ras nas hastes rígidas da cadeira e as
pernas como ganchos nas pernas da
cadeira e as minhas pernas tensas e

aí ela não estava porque à minha voz,
-Fílípa Fílípa«, respondeu apenas aque-
le eco de areia por trás de vidros, pare-
des brancas e palmeiras de plástico a
servirem de sombra para os crocodilos
se protegerem da electricidade, »lííípa
líííípa« foi o eco desmaiado que conti-
nuou já estava eu cá fora em frente à
aldeia de macacos betão e sujo a rece-
ber cascas de tremoços rejeitadas com
saliva e a perguntar àqueles que se pa-
reciam mais com a gente, se por acaso
não tinham visto, chama-se Filipa, tem
o cabelo escuro, as pontas dos dedos
das mãos enrugam-se quando tem frio,
percebe-se que ela chega porque gosta
de arrastar as solas dos sapatos, sobre-
tudo nas carpetes, e toca sempre duas
vezes à campainha, um toque curto e
depois um segundo comprido, e quando

abre um livro a primeira coisa que pro-
cura é saber quantas páginas tem, e
gosta de segurar uma madeixa do cabe-
lo escuro e enrolá-la no indicador como
se tivesse mais para dizer, não a viram?
E como resposta encolheram-me quase
todos os ombros tirando um de rabo
mais vermelho que me apontou para o
lado dos leões. Tive então medo que o
seu desaparecimento passasse pela
mandíbula de animais, corri até aos
leões, ainda receei encontrar o lenço
manchado de sangue e suicidar-me co-
mo na história, mas eram só leões e
leoas a dormir parados quietos imóveis
felizes. Continuei em frente, ali não es-
tivera, chamei »Fílípa Filipa« por cima
do ave maría badalado pelo elefante,
chamei »Fílípa- do alto dos teleféricos,
chamei »Filípa«, mas ela não respondia,
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suadas a adensar e a apressar o frémi-
to das tuas e o suave massacre de um
estilhaço de luz rápida no teu recto,
onde a uretra toca e a noite morde e
canta. E tu, onde gritas?

Eu, toda.
Después la luna, lo que queda es

nadie.
Nem houve a sombra de uma here-

sia, nem podia haver. A lua, aqui, mal
deixa sombras.

A cruz não caiu, Nádia, mas o
Cristo.

[ave Christe, morituri te
salutant] •
talvez metida numa toca com as rapo-
sas, talvez atrás das rochas com as fo-
cas, eu bem chamei, chamei por todo o
jardim, passei por todos os cantos, mas
ela não só tinha desaparecido como se
calhar nem chegara a entrar comigo no
jardim, ficou dentro do táxi e eu nem
me dei conta, ou nem entrou no táxi e
eu, distraído ou, pior que isso, esque-
cido Ceporque é que agora me lembra-
va do »tenho sede- de ontem e da sua
boca e dos seus pés?) esquecido só dei
pela falta dela quando me suavam as
mãos, esquecido comecei a procurá-la
como se a pudesse ver por baixo de to-
dos os guarda-chuvas e esquecido dei
comigo de novo em frente aos balões, as
moedas no bolso e o vendedor
contente por eu ter regressado •
a perguntar-me, »E agoraz-
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"O meu maior defei-
to? Não sei, talvez a inveja. Tenho uma
inveja danada de algumas pessoas, prin-
cipalmente daquelas que já morreram e
têm agora os amigos e familiares a visi-
tarem-lhes as campas todas as semanas
ou todos os meses, a enfeitá-las com flo-
res, a colocar-lhes água em cima quan-
do reparam na sujidade. Pode acreditar:
a maior parte das pessoas preocupa-se
mais com os amigos e com os familiares
depois deles morrerem. Algumas gas-
tam por ano dezenas e dezenas de con-
tos só em flores. No dia um de Novem-
bro, então, nem se fala: parece que os
cemitérios se transformam em jardins.
E olhe que eu sei bem o que digo. Te-

texto ILuis Ant6nio Coelho

o Silêncio
dos Mortos

nho passado os últimos anos da minha
vida quase sempre no cemitério da
Ajuda ou no Alto de São João, das nove
da manhã às seis da tarde, ou sete no
Verão, a acompanhar enterros, a obser-
var as pessoas que cá vêm, ou então en-
tretido a fixar os nomes, as datas de
nascimento e morte marcadas nas lápi-
des. As lápides têm sempre a forma de
livros, molduras ou corações. Algumas
inscrições estão tão gastas que já não se
conseguem ler, mas eu decorei muitas
com facilidade. Com tantos dias que
já passei aqui, dificil era não decorar.
Porque é que eu venho para aqui quase
todos os dias? Olhe, por todos os moti-
vos que interessam. Primeiro, porque é
um entretenimento e quando assim é o

tempo passa muito mais depressa. De-
pois, porque me sinto mais à vontade
no meio dos mortos. Mas nisso não sou
o único. Há muita gente que vem cá vi-
sitar amigos e que acaba por chorar em
voz alta o que nunca teve coragem de
dizer quando eles eram vivos. É sempre
mais fácil falar com as pessoas quando
elas estão mortas ou a dormir. E se você
acha que só um louco é que pode con-
versar com mortos, engana-se. Eles po-
dem não falar, mas ensinam-nos muito.
Foi com eles que descobri que a terra
pode deixar de ter espaço para os vivos,
mas para os mortos nunca deixará de
ter. Foi com eles que aprendi a observar
o céu com os olhos cada vez mais próxi-
mos do chão. Uma vez até caí numa co-



va aberta, mas em vez de me levantar
logo, fiquei lá deitado durante alguns
minutos, todo sujo, todo molhado, a
cheirar mais a morto do que a vivo e a
olhar para as nuvens. Estava-me a sen-
tir bem naquela cova, naquele silêncio.
Tão bem que ia adormecendo. Eu sei
que para si isto parece um bocado mór-
bido e infantil, mas a verdade é que
chateia-me ficar sozinho em casa, à es-
pera que o telefone ou a campainha to-
quem e anunciem amigos que já não
vejo há séculos e que se calhar até estão
todos mortos. Em minha casa o telefo-
ne e a campainha só tocam quando não
devem e sempre para anunciarem pes-
soas que não me apetece conhecer nem
sequer ouvir falar. A única coisa que eu

gosto de fazer em casa é dormir, mas ul-
timamente tenho dormido cada vez
menos e cada vez pior. Parece que já
não consigo suportar o silêncio da casa.
Às vezes ainda me sento em frente da
televisão, e para mim não há nada me-
lhor do que um programa televisivo pa-
ra ficar com o corpo todo mole e enso-
nado, mas o pior é que mal me enfio na
cama o sono vai-se embora. Até começo
a respirar de uma maneira mais intensa
e incomodada. Você não acha que é in-
suportável querer dormir e não conse-
guir perder a consciência de estar acor-
dado a pensar em querer dormir? Sabe
onde é que se dorme melhor? Nos
transportes públicos. Cada cinco ou dez
minutos que consigo adormecer no au-

tocarro a vir para o Alto de São João
dão-me o prazer de duas ou três horas
de sono. E o curioso é que nem me cus-
ta nada acordar. Se eu vivo sozinho?
Claro que vivo sozinho. Familiares? Te-
nho dois irmãos, mas já não nos falam-
os há muito tempo. Nem sei por onde é
que eles andam agora. Nunca nos de-
mos bem. Sempre fomos muito diferen-
tes uns dos outros. O que para um era
doce, para o outro era salgado e para o
outro insosso. O que eu preferia quen-
te, o meu irmão mais velho preferia frio
e o outro morno. Nunca concordáva-
mos em nada. Tínhamos gostos total-
mente opostos, tanto em relação ao cli-
ma, como à música, à política, aos car- ~
ros, à comida. Até em relação às mu- ,.



lheres tínhamos padrões de beleza dífe-
rentes, o que nem era muito mau, por-
que pelo menos neste caso evitávamos
andar à porrada por causa da mesma
rapariga. Mas de resto, é como lhe
disse. As pessoas que nos conheciam
melhor até costumavam perguntar, na
brincadeira, como é que três pessoas
que saíram da mesma vagina podiam
ser tão ctiferentes umas das outras?
Aqui também já vi vários funerais com
discussões entre irmãos a acabarem
com porrada. Mas porrada a sério, com
sangue e tudo. Por causa de heranças -
penso eu! Pelo menos a esse ponto eu e
os meus irmãos nunca chegámos.
Quando a nossa mãe morreu, que Deus
a tenha, não houve problema nenhum
na repartição dos bens. Também, fora a
casa em que ela vivia e com que ne-
nhum de nós quis ficar, não havia mui-
to mais para repartir. Se foi depois do
funeral da minha mãe que comecei a
frequentar os cemitérios? Sim, pode-se
dizer que sim, mas não para visitar a
sua campa, porque ela quis ser crema-
da. Queria que as cinzas fossem deposi-
tadas no mar. Lembro-me perfeitamen-
te desse dia. Acho que nunca vi nuvens
tão bonitas como no dia em que eu e os
meus irmãos a mergulhámos, pela últi-
ma vez, no mar. Mas sim, é verdade, foi
depois de ela morrer, já há quase dez
anos, que comecei a aparecer regular-
mente por aqui. E antes disso, eu até
me sentia mal quando entrava em ce-
mitérios e nunca ia a funerais. Achava
uma estupidez o dinheiro que se gasta-
va em flores e na decoração das cam-
pas, achava ridículas as pessoas que

compravam jazigos, e olhe que os jazi-
gos, mesmo aqueles que são comprados
em leilão, com mais de cinquenta anos,
custam milhares de contos, mais do que
um andar aqui na cidade. Agorajá com-
preendo esse investimento que as pes-
soas fazem na sua própria morte. Até
sinto inveja delas. Se tivesse muito di-
nheiro também comprava um jazigo pa-
ra o resto da vida - ou da morte. Se uma
pessoa tenta arranjar uma boa casa pa-
ra viver confortavelmente durante
umas dezenas de anos, porque não
comprar também um abrigo que lhe
proporcione uma morte sossegada para
sempre? Em todo o caso, é verdade que
foi depois da morte da minha mãe que

voltei a nascer, que é como quem diz,
que mudei radicalmente a minha ma-
neira de viver e de pensar nas coisas. E
o mais incrível é que ... Você sabia que
eu nem sequer era para ter existido?
Claro que não sabe, isto é só uma per-
gunta retórica, mas é verdade: a minha
mãe esteve para me abortar. E quem é
que a podia censurar ou acusar de ego-
ísmo? Era a quinta vez que estava grávi-
da: o primeiro filho ganhou um angío-
ma, ainda na infância, o segundo não
teve nenhum tumor, mas veio com um
parafuso a menos, o terceiro e o quarto
morreram'logo ao nascer. Mas olhe, de-
ve-se ter lembrado de uma história que
lhe contaram na altura. Você conhece a

_~_YidrõõTs
o banho está quente
a alma está fria

.e apetece-me foder.

partir no cavalo alado
que percorre o caminho
coberto de seringas com sangue.
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a rua está cheia de pedintes
que apenas querem
arrefecer a morte pre m a t u r a .

encontram-se o preto e o branco
e fodem-se para estancar a
hemorragia da vida e da morte.

os braços não podem aguentar
o peso do cesto das maçãs podres
picadas de insectos e mordidelas inchadas .

o vidro essente a frieza da p
ponta da prata da alma furiosa do
ciúme daquele que o enganara.
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história daquela família?, e isto é mes-
mo verdade, em que o pai tem sífilis, a
mãe é tuberculosa e dos quatro filhos o
primeiro é cego, o segundo morreu, o
terceiro é surdo-mudo e o quarto tem
tuberculose. A mãe está grávida pela
quinta vez, o pai e toda a gente acham
que o melhor é fazer um aborto, mas
ela toma a decisão de ter a criança. In-
sensata, dirá você. No entanto, se ti-
vesse feito o que os outros lhe aconse-
lharam teria impedido de viver o Lud-
wig Van Beethoven, aquele compositor
alemão do romantismo. Qual é a moral
da história: não sei, não faço a mínima
ideia. A única coisa que sei é que o
Beethoven morreu surdo e foi já surdo
que compôs as suas obras mais conhe-
cidas. E deve ter sido a pensar nele e na
sua família que a minha mãe decidiu
que eu iria nascer. Devia pensar que eu
com oito anos também estaria a dar
concertos e que iria compor a minha
primeira sinfonia durante a adolescên-
cia. Mas olhe, saiu-lhe furado. Nunca
soube tocar um único acorde de ne-
nhum instrumento. Mas fui sempre
muito acarinhado pela minha mãe,
mais do que os meus irmãos, porque eu
sentia bem a inveja que eles tinham do
modo como ela cuidava de mim. Se ca-
lhar por ser mais novo, se calhar pelas
condições em que nasci. Ainda me lem-
bro da dedicação com que ela me pre-
parava as refeições, com que me arru-
mava a roupa e fazia a cama. Acho que
nunca mais voltei a dormir tão bem, tão
sossegado, como no tempo em que era
a minha mãe a fazer-me a cama. Claro
que, como quase todas as mulheres que

se queriam de bem na altura, ela só vi-
via para a casa e para os filhos. Do meu
pai, recordo-me muito mal. Quando
morreu, eu tinha nove ou dez anos.
Nem sequer fui ao funeral, no cemité-
rio da Ajuda. Os meus irmãos foram,
mas eu, como já lhe disse, era incapaz
de ir a funerais na altura, tinha medo. E
ainda por cima o meu pai era uma pes-
soa que eu quase não conhecia e que
das poucas vezes que via era sempre de
costas voltadas para mim. Ainda hoje
me lembro da sua postura, daquele cor-
po enorme de costas voltadas para mim.
Não me pergunte o que é que ele fazia
nem como morreu, porque nunca
soube e nunca me interessei em desco-
brir. Os longos silêncios que ele me ofe-
recia cada vez que ficava sozinho comi-
go já me bastavam para perceber que
não tínhamos nada a ver um com o
outro. Aliás, nunca me senti tão minús-
culo e impotente na vida como nas ve-
zes em que ficávamos a sós na sala de
jantar ou mesmo dentro do carro, quan-
do levávamos a minha mãe às compras.
Ele nunca dizia nada e eu nem cora-
gem tinha para lhe fazer qualquer per-
gunta. Acho que até hoje nunca senti
um silêncio tão ... eterno como o dele.
Nem os mortos têm o silêncio que ele
tinha. Aqui há uns dois, três anos, no
cemitério da Ajuda, descobri a campa
dele. Não é que me interessasse muito,
mas nunca a tinha visitado antes. E foi
por acaso que a descobri, porque já nem
me lembrava que era aqui que ele esta-
va sepultado. A campa estava limpa e
tinha um pequeno jarro com flores, o
que significava que, ao fim de todo esse

tempo, os meus irmãos ainda se pre-
ocupavam em cuidar dela. Na lápide
tinha a inscrição do costume:
«Saudade eterna da tua mulher e fil-
hos». Passei para aí uma três décadas
sem me lembrar que ele alguma vez
tinha existido, mas depois de passar
pela sua campa pela primeira vez,
nunca mais deixei de a visitar. Pelo
menos, uma vez por semana. E quan-
do digo visitar, quero dizer parar à
frente dela, observá-la durante uns
momentos, passar-lhe água por cima
quando noto que já está suja e, de vez
em quando, comprar-lhe umas flores
para meter na jarra. Ainda fiquei com
receio de um dia encontrar os meus
irmãos> mas felizmente isso nunca
aconteceu. Há quase dez anos que não
os vejo e não sinto nenhuma falta
deles. A única coisa que me preocupa
é que nos últimos meses tenho sido
sempre eu a comprar as flores e a lim-
par a campa. E depois de morrer, onde
é que eu gostava de ficar sepultado?
Eh, pá, sei lá! Num sítio qualquer.
Desde que fosse um lugar calmo e con-
fortável, para mim servia logo. Só gos-
tava é que não me impedisse de des-
cansar com a mesma segurança que ti-
nha no meu quarto de infância, quan-
do sentia a minha mãe beijar-me a
face e fingia que estava a dormir só
para poder ouvi-la dizer mais à von-
tade que gostava muito de mim. Tenho
saudades desses beijos que a minha
mãe me dava à noite e de vê-la de
manhã fazer-me a cama. Acho
que nunca dormi tão bem, tão •
sossegado, como nesse tempo."

a morte acelera desenfreadamente
na curva das salvadas que
separa o visível do encoberto.

o ranho escorre como a mota
que vai no tempo perder-se
para sempre.

o engano misericordioso
do neurótico atrevido a
rasgar futuros incertos.

o povo coberto de leite
produzindo almece estragado
e a coscuvilhar pensamentos azedos.
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quando subimos as esca- quando estás sentas-te na
das de madeira e há o calor. as paredes brancas er-
guem-se para lá dos limites do telhado, e os
degraus sobem em espiral para o céu negro. lá em
cima surgem as estrelas, e a sua luz não chega. é
tudo demasiado pequeno para o nosso desejo, e
nós abandonamo-nos à onda.
subitamente corremos. abrimos a porta, e vamos já
sem camisa. encosto o meu peito nas tuas costas,
e tu respondes com o teu pescoço contraído con-
tra a minha face. aperto-te contra a parede. sinto
as ondas que estalam na tua garganta. fecho a
porta com os pés sem te largar. as tuas mãos
suadas deslizam pela parede, e não encontras
nada onde te agarrar. procuro-te a nuca com a lín-
gua, e o pescoço é-me oferecido. a tua cara quente
dilui-se, subitamente um mar de águas livres em
convulsão. procuro-te o corpo, nas contracções le-
ves da ansiedade. viras-te para mim e seguras-me
com a firmeza de quem agarra uma presa. as nos-
sas mãos desapertam os cintos, e as calças descem
pelas nossas pernas. já estam os descalços. o
abraço começou. as mãos decifram a pele, cen-
tímetro a centímetro, reconhecemos a carne
húmida, as veias dilatadas, os sexos um do outro.
as pernas lutam pela comodidade dos mo-
vimentos. espero a tua boca ávida e tu ofereces-me
a língua, descontrolada.
deixamo-nos cair por cima da cama desfeita. vou
começar-te pela carne mais tenra. elevas o peito
em oferta, e eu aceito a tua bondade. agradeço-te
com a língua delicada sobre os vincos dos teus
mamilos. devagar subindo, procurando-te no
estertor dos nervos. desço agora sobre o teu ventre
e deposito aí os lábios. sabes-me a veludo. con-
torno-te a cintura num círculo, e vejo dentro dele
o teu umbigo, e penso nesse novo nascimento.
desço sobre o teu ventre, e sinto-te a fome, e sinto-
-me a desejá-la. não irei a ti, ainda. primeiro per-
corro as tuas pernas com os meus lábios, para co-
nhecer todos os teus caminhos. as minhas unhas
vêm a seguir por sobre a tua pele, e são um arado
a preparar-te a carne. só depois irei a ti. como te
chamas? ainda não sei o teu nome. sabes-me a
veludo. e penso nesse novo nascimento da vontade

mesa que está perto da janela. bebes um café. olhas

para lá do vidro e reparas em quem passa, e reparas

em tudo o que levam. a cor negra das calças, a

camisola velha, o cabelo solto pelo vento, os olhos

inchados, as mãos trémulas, e sabes que nada disto

é provocado pelo frio que sobe, ligeiro, pela margem

do rio à procura dos corpos. olhas para o que está

depois desse inventário. o que está ali não te detém

e procuras o que não vês. quem passa nunca te

mostra isso. por isso te atreves a lançar os olhos para
•

lá do vidro.

tens um livro aberto. também gostas de ler. as

palavras não te conseguem prender, ou então és tu

que não as aguentas, ou então são as páginas que

estão em branco. e tu procuras para lá do vidro as

palavras que te levem de novo os olhos ao livro.

bebes café. não está aqui dentro. aqui só está o teu

corpo. e então as páginas começam lentamente a

encher-se de pequenas letras, e tu segues com

atenção esse mistério. viras a página, mais letras,

maiores, tantas que não já cabem no livro. levantas

de novo a cara e lanças os olhos lá para fora.

eu estou sentado na outra mesa. olho-te e percebo o

teu jogo. todos os dias te levantas e sais sem dizer

nada. e então sou eu que te procuro para lá do vidro

... miguel, se me deixares, joana, se fechares os olhos. Ix, 09.09.99 •
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De acordo com o ponto 9.2 dos Estatutos
de Os Fazedores de Letras, é obrigatória a
sua publicação no primeiro número de
cada ano lectivo.

Os Fazedares de Letras
Estatutos

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

1- Propriedade:
1.1- Os Fazedores 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).

2-0FL é um jomal feito por e dirigido a:
1°-estudantes da FLUL.
2°-outras entidades colectivas ou indi-

viduais da FLUL.
3°-entidades individuais ou colectivas do

meio universitário, das quais se destacam os
estudantes.

3-Direcção:
3.1-0FL é gerido pela Direcção de Os

Fazedores de Letras (DOFL).
3.2-A DOFL é constituída unicamente por

alunos inscritos na FLUL.
3.3-A DOFL é um colectivo aberto e di-

nâmico quanto à sua constituição, isto é, está
em permanente renovação recebendo 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 demis-
são, está unicamente dependente da DOFL.

3.6-A DOFL é independente da Direcção
da AEFLUL (DAEFLUL) em questões ideológ-
icas e editoriais.

3.7-Mudanças na constituição da DAE-
FLUL não têm repercussões na constituição da
DOFL.

3.8-A DOFL é politicamente neutra. A fili-
ação 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 ele-
mentos para a DOFL, assim como para a
demissão dos mesmos.

3.9-Questões de hierarquia ou sua inex-
istência no interior da DOFL e questões de
organografia no interior da DOFL, são decidi-
das no interior da própria DOFL.

3.10-Transparência da actividade da
DOFL:

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

3.1O.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 prá-
ticas e de segurança, o acesso aos arquivos é
controlado e vigiado.

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

3.1O.2-A DOFL tem obrigação de
prestar todós os esclarecimentos a qualquer
aluno sobre qualquer assunto concernente a
OFL.

3.11-A DOFL está directamente depen-
dente da Reunião Geral de Alunos (RGA). O
único órgão com competência para impor
directrizes à DOFL, demiti-la ou nomear uma
nova DOFL é a RGA.

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
remunerados 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
nomeação 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 ACOFL poderá ser convoca-
da extraordinariamente por:

a) dois membros da DOFL.
b) um membro da DOFL e dois

membros da ACOFL (não pertencentes à
DOFL).

c) cinco membros da ACOFL (não
pertencentes à DOFL).

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 es-
tiverem presentes pelo menos cinco dos seus
membros não pertencentes à DOFL.

4.7-A ACOFL só se pode realizar se pelo
menos metade dos seus membros presentes
não pertencer à DOFL.

4.8-0s 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.

4.1O-A ACOFL pode determinar a pu-
blicação em OFL de textos recusados pela
DOFL.

4.11-A ACOFL pode propor a demissão da
DOFL. A proposta é redigida constando nela os
motivos que a originaram, enviada à mesa da
RGA, à DAEFLUL e afixada pela faculdade.

4.12-A ACOFL pode propor uma directiva à
DOFL. A proposta é redigida constando 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 fac-
uldade.

4.13-A ACOFL pode propor a alteração dos
Estatutos Gerais de OFL. A proposta é redigida
constando nela as alterações a serem votadas e
os motivos que a originaram. 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 estab-
elecido 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 pagamento de
compromissos financeiros assumidos antes do
decreto do BEOFL ou para ser creditada.

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

4.14.4.1-«A Assembleia de
Colaboradores de Os Fazedores de Letras infor-
ma os estudantes da FLUL de que a edição de
Os Fazedores de Letras se encontra bloqueada
de acordo com o estabelecido no ponto 4.14 dos
Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras e
de que não poderá ser editado mais nenhum
número desse jornal enquanto os estudantes da
FLUL não se pronunciarem em Reunião Geral
de Alunos sobre a proposta de demissão da
Direcção de Os Fazedores de Letras enviada à
mesa da RGA por esta assembleia no dia
.. .I .. .I ...
A Assembleia de Colaboradores de Os Fa-
zedores de Letras
Lisboa, .... de .... de ..... 0>

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 nomeação de
uma nova DOFL, a directiva à DOFL e a
aprovação e alteração 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 da AEFLUL de 31/1/1980
(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 rein-
tegração na DOFL, caso o deseje, deve ser
cuidadosamente ponderada pela DOFL em
funções.

5.1.4-A demissão de uma DOFL não
afecta a permanência de mais nenhum colabo-
rador da publicação, mantendo-se, assim, as
equipas de redacção, revisão, fotografia,
maquetização e outras.

5.1.5-Desde o momento da demissão
todas as actividades editoriais são suspensas, a
Mesa da RGA assume o controlo do jornal e do
processo de nomeação da nova DOFL, que
deve ser o mais breve possível.

5.2-Nomeação de uma nova DOFL
5.2.1-A Mesa da RGA organiza e

dirige uma ACOFL com o fim de constituir as
propostas de futura DOFL a levar a RGA.

5.2.2-A Mesa da RGA divulga a possi-
bilidade de apresentação de candidaturas à



DOFL.
5.2.3-A Mesa da RGA recebe candi-

daturas para a futura DOFL até ao ínícío da
ACOFL. Todas as candidaturas são individuais.

5.2.4-Serão anuladas as candidat-
uras de alunos não presentes na ACOFL.

5.2.5-A ACOFL tentará reunir os
candidatos individuais num grupo candidato
ou, se isso não for possível, em vários.

5.2.6-A Mesa da RGA declarará gru-
pos candidatos todos os que respeitem o ponto
3.2 e 3.4 destes estatutos.

5.2.7-A ACOFL apoiará um dos gru-
pos candidatos.

5.2.8-Cada um dos grupos can-
didatos terá de recolher cento e cinquenta assi-
naturas de apoio até à realização da RGA (ver
próximo ponto) ou será eliminado.

5.2.9-A Mesa da RGA organizará
uma RGA para nomeação da nova DOFL (ou
incluirá esse assunto numa RGA).

5.2. lO-A RGA elegerá um dos grupos
candidatos (sabendo qual deles a ACOFL
apoia) por metade dos alunos mais um.

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 devi-
damente identificados.

5.3.2-A directiva é aprovada por
maioria de dois terços (abre-se assim uma
excepção ao estatuído no artigo décimo ter-
ceiro dos Estatutos da AEFLUL de 31/1/1980).

5.3.3-0 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 assi-
nada pelos membros da Mesa da RGA, sendo
anexada uma cópia da directiva a estes estatu-
tos 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 alter-
ação dos Estatutos da AEFLUL segundo o arti-
go décimo terceiro dos Estatutos da AEFLUL
de 31/1/1980.

5.4.3-Uma cópia dos Estatutos
Gerais de OFL já emendada deverá ser ane-
xada aos Estatutos Gerais da AEFLUL.

6-Periodicidade:
6.1-0FL é uma publicação de perio-

dicidade mensal enquanto decorre o ano lecti-
vo.

6.2-0 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 considerado grave.

6.3.1-0 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 acorda-
dos 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 considera-

dos graves.
6.4.3-Pelo menos seis vezes durante

o ano lectivo.
6.4.4-Abre-se excepção aos três pon-

tos anteriores quando o jornal não sair devido

a um BEOFL.

7-Responsabllldade sobre os conteú-
dos:

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 respon-
sabilidade do autor do texto quando a sua
inserção dependeu de uma instrução do
mesmo.

7.5-As fotografias são da exclusiva respon-
sabilidade da DOFL quando a sua inserção
dependeu de uma decisão da mesma.

7.6-As fotografias são da exclusiva respon-
sabilidade do autor das mesmas quando a sua
inserção não se destinou a ilustrar um artigo
ou a publicitar um produto.

8- Financiamento:
8.1-0FL é um jornal sem fins lucrativos.
8.2-0FL é uma publicação gratuita.
8.3-A gestão de todos os recursos finan-

ceiros de OFL é competência exclusiva da
DOFL.

8.4-0FL depende logística e financeira-
mente da AEFLUL.

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

8.4.2-Quando a DAEFLUL, por
qualquer motivo, não veicular as condições fi-
nanceiras ou logísticas necessárias ao bom fun-
cionamento do jornal a DOFL não poderá ser
responsabilizada pelos danos ou deficiências
de edição daí resultantes. A DOFL poderá in-
formar os 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 financeira da parte
da DAEFLUL para esse semestre.

8.5.1- Todas as despesas extraordiná-
rias 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 movimen-
tos da conta.

8.6.3-Qualquer dinheiro que seja
entregue para uso exclusivo de OFL (prove-
niente de patrocínios, subsídios, pagamentos,
apoios financeiros da AEFLUL ou de outras
proveniências) é depositado nesta conta ban-
cária.

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 subme-
tida ao mesmo sistema de fiscalização financei-
ra a que está submetida a DAEFLUL.

8.6.5-0 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
bancária de OFL.

8.7-Qualquer irregularidade financeira co-
metida pela DOFL (por exemplo, despesas sai-
das da conta bancária de OFL e não devida-
mente justificadas) deverá levar à demissão da
DOFL e ao eventual cumprimento da lei em vi-

gor aplicável à situação específica.
8.8-A DOFL tem a obrigação de constante-

mente tentar captar patrocínios, investimentos
publicitários, 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 exclusi-
vo de OFL.

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 pela AEFLUL.
8.10-Nenhuma informação relativa às

finanças de OFL poderá ser ocultada pela
DOFL, sob pena da sua demissão.

8.lI-Na mesma RGA em que é apresenta-
do o Relatório de Contas da AEFLUL, é igual-
mente apresentado pela DOFL um Relatório
de Contas de OFL relativo a todos os movimen-
tos financeiros que tiveram lugar desde a apre-
sentação do último relatório.
9-
9.1-0s 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
acarretar a sua demissão.
9.2-No primeiro número de OFL de cada ano
lectivo serão obrigatória e integralmente publi-
cados estes estatutos, assim como todas as
Directivas 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 maioria de dois terços).

Moção de criação dos Estatutos Gerais de
Os Fazedores de Letras:
Considerando que os Estatutos da AEFLUL,
celebrados em escritura pública a 31 de
Janeiro de 1980, são omissos em relação ao
modo de funcionamento e de gestão do Jornal
da AEFLUL Os Fazedores de Letras e de acor-
do com o artigo quinquagésimo terceiro dos
mesmos, os alunos da FLUL, reunidos em RGA
no dia 13 de Março de 1998:
a) determinam que o Jornal da AEFLUL Os
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 ao estabeleci-
do nos Estatutos da AEFLUL ou sobre os quais
deliberará a RGA.
b) determinam que estes estatutos sejam aver-
bados aos Estatutos da AEFLULjá referidos.

Glossário:
FLUL: Faculdade de Letras de Lisboa
AEFLUL: Associação de Estudantes da FLUL
DAEFLUL: Direcção da AEFLUL
OFL: Os Fazedores de Letras
DOFL: Direcção de OFL
ACOFL: Assembleia de Colaboradores de OFL
BEOFL: Bloqueio Editorial a OFL
RGA: Reunião Geral de Alunos

Proposta base por: Anick Bilreiro, Carlos
Moreira, Francisco Frazão, Joaquim Sousa,
Luís Pedro Fernandes, Pedro Barros e Vasco
Resende



•••
PConourso Literário
Os Fazedores de Letras
Concurso destinado a todos os estudantes do ensino supe-
rior. Data limite de entrega 11/02/2000. Os textos vencedo-
res, nas categorias de poesia, prosa e teatro, serão premia-
dos com a sua publicação em livro. O regulamento está dis-
ponível nas Associações de Estudantes ou em www.os-faze-
dores-de-letras.pt. Para mais informações contactar Os
Fazedores de Letras, telefone: 21 7990530,934292567, fax:
21 7958455 ou e-mail: fazedor@esoterica.pt.

•-..••-. . . . .
Teatro Focus
Auto da India
Interpretação de Daniela Costa, Hugo Samora, Mário
Trigo, Rute Lízardo e Sérgio Moura.Direcção artística
de Mário Trigo. Corpo e Movimento de Célia Alturas.
Teatro Maria Matos.Todas as quartas-feiras do mês de
Novembro às 21h30.

••••
Os Fazedores de Letras
Assembleia de Colaboradores
Sessão aberta a todos os alunos que queiram apresentar
propostas ou críticas ao projecto. Pretende-se ainda
avaliar o trabalho da Direcção do jornal no passado ano
lectivo, definir estratégias e objectivos para o novo ano.

Os Fazedores de Letras
Edição em Braille
Em colaboração com o SAAD, a ser distribuída para con-
sulta na Biblioteca da FLUL, no Gabinete do SAAD
(FLUL), na FCUL, FDUL, FPCEUL, FCSH, 1ST,
ACAPO, Biblioteca Nacional e Biblioteca Camões.

•""
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Curso Livre de Iniciac;ão à Língua Tétum I Curso Livre de
História e Cultura de Ttmor I Curso de Formação de Monitores
em Língua Portuguesa

Organização: Departamento de Língua e Cultura Portu-
guesa da FLUL

agenda
••

Morrer De José Maria Vieira Mendes
a partir de novela de Arthur Schnitzler
Com Luís Gaspar e Catarina Requeijo.
De 2 a 21 de Novembro (excepto dias 6 e 11) 3a a
Sábado às 22hOO, Domingo às 17hOOna Sala Estúdio do
Teatro da Trindade. ••
Navegar em Letras Guia de Internet os
melhores sítios humanísticos em português
História, literatura, linguística, Geografia, Filosofia, Bi-
bliotecas, livrarias, Editoras, Departamentos Universi-
tários, Teatro, Fundações, etc ...

Fórum, Classificados,Notícias
e Agenda
Arquivo de todos os números editados e outras informa-
ções sobre o jornal.

••
Conta de Solidariedade
Universidade de Lisboa I Timor

A Equipa Reitoral deliberou abrir uma Conta de Solida-
riedade para com Timor com uma doação de 5000 con-
tos. Serão bem-vindos todos os contributos institucio-
nais e pessoais que a esta iniciativa se pretendam asso-
ciar.
Os donativos deverão ser depositados na Conta N°
0824/007002/430, da Caixa Geral de Depósitos, na
Agência da Reitoria da Universidade de Lisboa.

•....•" •
~ : " ... .

Direcção de Marcantónio Del-Carlo
Workshop de Teatro
Desíníbíção corporal, Técnicas de oralidade, Jogos rít-
micos, Introdução à técnica do actor, Técnicas de des-
contração e Projecção de voz.
Inscrições limitadas: de 25 de Outubro a 30 de Novem-
bro na AEFLUL, dias úteis das 10hOO às 12h30 e das
15hOOàs 17hOO.Tel. 21 7990530.
4 de Dezembro (Sábado) das 10hOOàs 18hOO.

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


