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Apologia de um projecto I

Abre-se mais um Os
Fazedores de Letras e é quase tão certo
haver um editorial e uma agenda como
ser possível encontrar nomes de Zés
Marías, Ricardos Farias e Ruis Aires es-
palhados pelas páginas da última secção.
Parece óbvio que estas páginas têm sofri-
do um fechamento progressivo das suas
páginas ao aluno comum e que se tor-
nou, em termos de selecção editorial,
num feudo para os amigos dos [azedares.
Parece, de facto, mas não é bem assim.

Em qualquer órgão de imprensa há
sempre um núcleo restrito de pessoas
que constituem a redacção e que tomam
o grosso das páginas da publicação. En-
quanto num grande periódico o redactor
é um profissional escolhido e contrata-
do, num jornal estudantil a equipa re-
dactorial assenta sobre conhecimentos
pessoais, sobre um sistema social cujas
regras pouco têm a ver com dinâmicas
editoriais. Em uns como nos outros, é
regra ou aceitar-se como normal a re-
dacção fixa ou, falando de imprensa aca-
démica, não se tomar medidas sobre o
assunto.

Porém, o caso de Os Fazedores de Le-
tras, o primeiro problema com as críti-
cas à redacção fixa e à pertinência da
sua existência é que, de facto, nesse
mundo chamado passado que o aluno
desta faculdade insiste em ignorar, al-
guém não só já fez essas críticas como
até agiu em conformidade. Isto é, al-
guém foi mais longe do que as conversas

mesmos nomes nas
fichas técnicas

de bar e os poemas mal escritos e, con-
tra uma DAE e uma academia não só
inertes como também castradoras, resol-
veu elaborar e levar a RGA uns estatutos
em que a abertura do jornal ficasse ga-
rantida e em que houvesse mecanismos
que permitissem aos estudantes partici-
par no jornal e questionar políticas da
sua direcção sem voltar a incomodar a
RGA semana sim semana não. Alguém
já acabou com a redacçâo fixa. Ela não
existe.

Continuar, sob o Sol do ano 2000, a
fingir que o dia 20 de Novembro de 1997
- em que se pôs fim a um período de
censura e feudalismo de DOFCs pleni-
potenciárias e fantoches de DAE's - não
está documentado em estatutos divulga-
dos periodicamente e à disposição de to-
dos, continuar a encarar a DOFL como
um ogre guardando uma gruta e um te-
souro só acessíveis a amigos, como se
não existissem sistemas e instâncias de
recurso, é pior do que desconhecer di-
reitos, é fazer questão de desconhecê-
los.

No entanto, a limitação dos poderes
da DOFL por uma Assembleia de Cola-
boradores (que, na sua última reunião,
determinou a publicação de dois textos
adiados pela DOFL) e a possibilidade -
mais complexa mas possível - de recurso
para a RGA são dois aspectos quase irre-
levantes quando analisamos o papel que
a DOFL realmente desempenha no sis-
tema redactorial que dá pelo nome de
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uma redacção do tamanho da facul-
dade.

Se é inegável que pelo menos na
primeira metade de cada mês qualquer
aluno da FLUL pode saber os prazos de
entrega de textos para o jornal em qual-
quer corredor da faculdade, isso não é
coisa que nasça por si, nos placares de
cortiça, contra a vontade de uns ogres
elitistas, é porque há alguém que é obri-
gado por um Livro de Estilo a convidar
todos os alunos sem excepção a partici-
par no jornal. Se é constatável que uma
vez por mês o painel de Os Fazedores de
Letras na secretaria da AE se enche de
uns papelinhos ditos Apontamentos de
Selecção e que há tantos papelinhos
quantos os textos entregues para publi-
cação, isso não é porque haja alguém
que se divirta ou ganhe dinheiro por es-
crever sempre publicado nos papelí-
nhos de uns autores e recusado nos res-
tantes, é porque não há colunas fixas, é
porque cada um dos textos passa por
um processo de selecção.

A Reunião de Selecção, que é sober-
ana, é ordinariamente constituída não
só pelos membros da DOFL mas tam-
bém pelos coordenadores. O que, tendo
em conta as políticas de recursos hu-
manos em vigor, significa que qualquer
aluno pode ser membro da Reunião de
Selecção desde que dedique um míni-
mo de quatro horas por semana à orga-
nização do jornal. Tudo é decidido atra-
v.és de um conjunto de opiniões, subjec-
tivas mas legitimadas pelo facto de se-
rem um colectivo, de serem emitidas
por aqueles que sustentam a existência
da publicação e de o serem num siste-
ma democrático e de discussão aberta.
~a impossibilidade de determinar o que
e bom e o que é mau, exige-se que haja
um conjunto de pessoas convencidas da
qualidade do texto.

Todos os alunos são convidados a
apresentar textos. Todos os trabalhos
são avaliados em igualdade de circuns-
tâncias. Que a autoria de um trabalho
só seja invocada para dar prioridade aos
alunos da nossa faculdade sobre outros
ou para moderar o número de textos de
um só autor, é critério há muito estabe-
lecido e rigorosamente cumprido. Os
habituais da secção literária são habítu-

ais porque geralmente o que fazem tem
qualidade. Os Fazedores de Letras não
é, nem quer ser, um jornalinho de liceu
que vá publicando de uns e de outros
para ir dando a vez a todos.

E, ao contrário das mitologias que
circulam e contra algumas tentativas
nesse sentido, a Reunião de Selecção
não obedece a nenhuma linha editorial
estabelecida para privilegiar determina-
do tipo de temáticas, nem tem qualquer
propensão para só publicar poesia e re-
cusar todos os artigos de opinião. A ver-
dade é que a secção Avestruzes tem um
peso tão grande porque com cada artigo
entregue para a secção Universidade
chegam dez poemas. A verdade é que
pessoas que criticam, tão pródigas em
enumerar as temáticas, as tendências e
os géneros jornalísticos ou literários que
não são publicados, ou nunca se pre-
ocuparam em encurtar a enumeração,
escrevendo, ou entregaram mais um pi-
queno poema que lhes saiu num asso-
mo de inspiração durante uma aula
qualquer, na esperança de resgatar um
lugarzito entre um Miguel Castro Cal-
das e um josé fero

É a nossa redacção-faculdade e não
a Reunião de Selecção que está a preci-
sar de um puxão de orelhas. Porque cri-
tica a falta de reportagens sobre o esta-
do do ensino superior e não as faz, por-
que acredita na existência secreta e re-
primida de uma árvore dos textos cien-
tíficos na sala do jornal, porque não se
convence de que um futuro e um artigo
se fazem com horas de trabalho linha-a-
linha e depois culpa os da secção ao
lado de ocuparem espaço a mais. A ver-
dade é que, salvo excepções, os mem-
bros das reuniões de selecção pouco
mais fazem do que colocar de parte
aquilo que é consensualmente fraco.

Sim, é verdade que Os Fazedores de
Letras está a deixar a fase em que não
havia artigos e qualquer coisa se publi-
cava. Está instalada a guerra dos auto-
res nas Avestruzes e só não vale plagiar.
Quem selecciona e lê só pode esperar
que quem escreve se esgatanhe em
frente ao computador por uma palavra
melhor, e que as hostilidades se esten-
dam à Universidade e ao Megafone. O
projecto segue em frente: quem tem
pedalada para o acompanhar?

P.S.Apareçam na Assembleí-
a de Colaboradores do próximo •
dia 17.

Os vampiros
(remíx)

texto IJoão Carlos das Neves Figueiredo

No papel cinzento
Sob o asno casmurro
Vendo qualidade forçada
(estão sempre em alta)
Operam num só bando
Onde tudo é refugo
Para mandar areia
Contra os olhos da malta.

Imparcialidade se vê
Por um canudo
E gosto literário
Não sobe degrau de escada.
Eles escrevem tudo
Eles escrevem tudo
E não deixam nada.

A redacção tem o tamanho
De uma faculdade com
as fontes filtradas
Para eles a faculdade é anã
Com meia dúzia de cunhas e cunhadas
Cobrem com o capote
Os seus amigos a trote
Sob as mentiras escamoteadas.

São os donos da publicação
Novos ricos de grande corte
Para os independentes com aparição passageira
Não podem passar à frente da canalhada
Recorrentemente institucionalizada
Dão umas abébias de vez em quando
Mas a maior parte morre na sua fogueira.

Eles escrevem tudo
Eles escrevem tudo
Eles escrevem tudo
E não deixam nada

Colega não te enganes
Os animais na quinta reinam
Na publicação privada
Não querem o sangue dos outros,
Só o seu é cousa idolatrada,
Chupam-se a si mesmos os vampiros
E cospem para os olhos do pessoal,
Ignorando o talento da manada.

Imparcialidade se vê
Por um canudo
E gosto literário não sobe degrau de escada
Eles escrevem tudo
Eles escrevem tudo
E não deixam nada.

Eles escrevem tudo
Eles escrevem tudo
E não deixam nada.

Dedicado a Os Fazedores de Letras e aos turbo-
escritores residentes que nos últimos 4 números
atingiram a taxa de 19% do total de colaboradores.
Esses 19 % foram responsáveis por 37% do espaço
utilizado, o que dá 5.3 páginas por boy residente.
Em contrapartida todos os outros 42 colaboradores
foram responsáveis em média por 1.4 páginas,
num universo de 115 páginas disponíveis.

Corporativismo estético?
Nã ....
Ass.:Mário Moreno 70 H nO 14
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Conferência
Problemas da
tradução de
Shakespeare

Departamento de Estudos Anglísticos
Conferência pelo Prof. Ángel Luis Pujante (Universidade
de Murcía-Espanha)
FLUL - local a anunciar
5a - 3 de Fev. - 10h30

•

Seminário sobre
· . .. História de Portugal

O Brasil e a
Restauração

Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
3 de Fev. O Brasil e a Restauração pelo Prof. Doutor João
Paulo O. e Costa.
Palácio da Independência, Largo de S. Domingos n'' 11.
Todas as 5a das 15hOOàs 17hOO. 15.000$00 por semestre
Inscrições: 21.3241470

•

Núcleo de Cinema· . .• e Vídeo
Ciclo de cinema
IlFelizes Juntos"

4a - 2 de Fev.[ules et [im. - F Truffaut
3a - 8 de Fev. Livro de Cabeceira - Peter Greenaway
3a - 15 de Fev. É sempre a mesma cantiga - Alain Resnais
Sala 5.2 - 18hOO

•

Os Fazedores
· . .. de Letras

Assembleia de
colaboradores

Sessão aberta a todos os alunos que queiram apresentar
propostas ou críticas ao projecto. Pretende-se ainda ava-
liar o trabalho da Direcção do jornal no decorrer do ano
lectivo, definir estratégias e objectivos para o futuro. Ha-
verá n? 35 em Nov. de 2000?
Sala 5.2
5a - 17 de Fev. - 18hOO

•

Fala-Só Associação
· . .. Intercultural
..: Exposição de

fotografia

... E do verbo se fez foto
Fotografias de Hugo Santamaria
Telf: 21.3426216/91.7721675

agen a
••••••

•

Fala-Só Associação
. . .• Intercultural

110 Reverso
da Palavra 11

Espaço para leituras, poesia e outros estados de alma ...
Todas as 3a - 22hOO
Telf: 21.3426216/91.7721675

eC

ML
Jogos
de
Lisboa

Modalidades: Basquetebol, Andebol, Voleibol, Futebol,
Rugby, Rappel, Snooker, Ténis de Mesa, Jogos Tradicio-
nais, Canoagem, Matraquilhos, Xadrez, Orientação, Té-
nis e Escalada.
Inscrições: Associações de Estudantes, Juntas de
Freguesia, Departamento de Desporto da CML, Cais do
Gás ao Cais do Sodré.
Informações: Departamento de Desporto da CML -
21.3478695/6 ou o Prof. responsável, Carlos Dinis
96.6467615

•
11Seminário Internacional
Guimarães Rosa
"Sertêotrotes e
roteiros 11

Centro de Estudos Luso-afro-brasileiros da Pontificia
Universidade Católica de Minas, Brasil.
Debates interactivos, conferências, comunicações, tea-
tro, dança, música, cinema, contadores de estórias e con-
cursos de monografias.
Campus da Católica de Belo Horizonte.
Inscrições para comunicações de 1 de Fev. 2000 a 31 de
Jan, de 2001. Correio-e: cespuc@pucrninas.br

•

Contade
, Solidariedade
, Universidade de

Lisboa/Timor

A equipa reitoral deliberou abrir uma Conta de
Solidariedade para com Timor com uma doação de 5.000
contos. Serão bem-vindos todos os contributos íns-
titucionais e pessoais que a esta iniciativa se pretendam
associar.
Os donativos deverão ser depositados na Conta N°
0824/007002/430, da Caixa Geral de Depósitos, na Agên-
cia da Reitoria da Universidade de Lisboa.

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes da FLUL ao cuidado da Direcção de
Relações Institucionais de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição.
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Pelos Artistas um~os~ a~e~pre~ada por Luís
Víeira Mendes, encena a

Gaspar. .,' de Notícias, 78
A Capital, Rua DIllPO 1 '* 5 '1 11 12, 15, 17. la:
21h30: 27 e 28 de jan., , , " '
e 19 de Fev. F
19hOO: 30 de jan; 13 de ev.
23hOO: 3 de Fev,
Ínfo:çmacões: 21.3958982•

• dOI~ hOMEN~
texto IJosé Maria Vieira Mendes (aluno da FLUL, colaborador habitual de OFL)• Acho a letra K

horrível, quase
repele e, no en-
tanto, uso-a: é
mesmo uma
característica
minha.

•• lJl

~
mo-
c
o
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o--, Kafka•

,I Fez-se uma colagem
de diversos escritos de Kafka (contos,
diários, cartas e romances), de olhos
postos, não no Kafka excessivamente
apontado como critico ou carícaturís-

ta de regimes e instituições, mas no
Kafka escritor do Indivíduo, nas suas
quase obsessivas reflexões autobiográ-
ficas sobre o processo de escrita que
sempre vinha acompanhado por um
desejo inatingível de perfeição, culpa•

de quase tudo o que do escritor nos
resta se ter ficado pelo fragmento in-
completo.

Muitas cartas e apontamentos no
diário de Franz Kafka revelam um eter-
no fracasso de uma série de planos que
vai fazendo ao longo da sua vida: o ca-
samento, a fuga para Jerusalém, o
exército, a independência familiar, a
sua demissão da companhia de se-
guros, todos estes fracassos marcados
pela necessidade de escrita e da so-
lidão. Acusa o pai, acusa a noiva, acusa
o patrão, acusa a noite, acusa o dia,
acusa os vizinhos que o incomodam
com ruídos aos quais sempre foi muito
sensível, acusa tudo o que é outro,
sabendo no fundo que os seus fa-
lhanços resultam sobretudo de si pró-
prio. Este homem, génio por si próprio
íncompreendído, que afirma "Ter de
suportar e ser causa de tanto sofri-
mento" é autor indissociável de muitas
das suas personagens de contos e ro-
mances.

O Funcionário deste monólogo po-
deria, também ele, ser mais um dos
grandes K's de Franz Kafka. Trata-se
de um funcionário perdido num es-
critório morto, onde o tempo parou
(onde todos os tempos existem), um
funcionário que se faz centro de diver-
sas narrativas, quase todas elas por
completar. Neste K., concentram-se,
num turbilhão de reflexos, memórias,
gestos aparentemente lógicos e pala-
vras (bíblícas até), diversas perso-
nagens e narradores, vários Indivíduos
que acabam por se acusar e ofender
mutuamente, esquecendo-se que saem
todos de uma só pessoa. E o discurso
corre, naturalmente, sem um sujeito
gramatical ou tempo verbal definido,
numa hesitação tituberante que não é
a de Kafka mas que dele não se afasta.
Vários sujeitos e um monólogo, como
se aquele funcionário que ouvimos
queixar-se fosse, não só o autor, como
as personagens de que é autor, o actor
que as representa e o especta-
dor que vê e ouve a represen- •
tação.

•
Revisão dos Estatutos
daAEFLUL
Comissão de
revisão estatutária

Aberta a todos os estudantes que queiram participar na
revisão estatutária.
Deixa o teu contacto na A.E.



o Ministro
da Educação

sornu pe-
rante um

Movimento
Associativo
desunido e

frágil

'~ Lei de Financia-
mento veio para ficar", explica o Minis-
tro da Educação na reunião do dia 12
de Janeiro com o Movimento Associati-
voo Pessoalmente, assisti a coisas tão
incríveis e revoltantes que senti ser ur-
gente denunciá-las.

O Movimento Associativo português
encontra-se numa fase particular-
mente crítica e confusa, cujo desfecho
será determinante para o futuro do En-
sino Superior em Portugal. Efectiva-
mente, o próprio nome deveria ser re-
formulado, visto que de "movimento"
tem tido muito pouco. Aquilo que se
ouve e lê repetidamente nos meios de
comunicação social é "a luta contra a
Lei de Financiamento é uma guerra
morta" e "os estudantes interessam-se
por outras coisas". O que é mais preo-

cupante é que isto é dito por alguns es-
tudantes não-praticantes (como eles
próprios se denominam ... ). Ora, estes
colegas, verdadeiros desocupados pro-
fissionalizados, têm a felicidade de pas-
sar muito pouco tempo na instituição
de ensino em que estão matriculados
e/ou a felicidade de poder pagar três ou
quatro vezes as propinas e a seguir ir
comer uma mariscada. Este estranho
animal, de comportamentos bizarros,
chama-se o dirigente associativo ...

De meses a meses, migra para uma
cidade qualquer do país uma enorme
quantidade de dirigentes associativos
representantes de todas as associações
num Encontro Nacional das Direcções
Associativas (ENDA). Este seria o espa-
ço privilegiado de encontro e discussão
das associações de estudantes (AAEE)
portuguesas, procurando resolver ou
promover a resolução de diversas ques-
tões que afectam diariamente os estu-
dantes do Ensino Superior. No entanto,
o que nós constatamos é que os ENDAs
não servem para nada! Ou melhor, os
ENDAs não têm servido para os estu-
dantes, têm sim servido para os diri-
gentes associativos. O estranho ser de-
monstra possuir algum gozo em brin-
car aos politicozinhos, aproveitando
também os recursos das associações
para viajar. Assim que chega, esforça-se
por conhecer o terreno, ambientando-
se aos espaços que vai habitar durante
o fim-de-semana, procurando encon-
trar nichos onde possa posteriormente

ouvir conversas secretas e realizar as
suas. Simultaneamente, cumprimenta
os restantes dirigentes associativos e
contabiliza os votos que estão garanti-
dos para a eleição de um amigo para
um cargo que não serve para muito
mas que fica sempre bem no curricu-
lum. Verificando que a eleição será re-
nhida, o dirigente associativo utiliza o
telemóvel, 'esse poderoso instrumento,
para mobilizar uma série de associa-
ções que até tinham outros planos,
mas, sendo assim, lá vão fazer o jeito de
aparecer para representar os "interess-
es dos estudantes". Do outro lado do
mesmo edifício, um outro candidato
efectua a mesma operação ...

Durante dois dias, algumas associ-
ações, armadas em crédulas e repre-
sentantes de estudantes e de posições
de RGAs, atarefam-se a discutir, reba-
ter, argumentar, convencer e produzem
umas moções e propostas que vincu-
lem o Movimento Associativo a posi-
ções de defesa efectiva dos estudantes.
É então que chega o grande dia do ple-
nário final em que tudo se decidirá. As
associações que só lá vão para votar
chegam em peso, procedem à creden-
ciação e lá vão elas, para alívio dos con-
tabilistas de espingardas, prontas para
encazinar o ENDA. Começa lá pelas
três da manhã do terceiro dia a discus-
são dos cargos, chovem acusações e pí-
ropos, ambos os lados sugerem que a
mesa está a ser parcial, enfim, o costu-
me ... Simultaneamente cresce a tur-
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bulência nas salas laterais, onde se fa-
zem reuniões paralelas, se definem es-
tratégias, procuram consensos de últi-
ma hora, se trocam favores e alguns
números de telefone. Pelas seis da ma-
nhã ou já está tudo definido ou já nin-
guém está pelos ajustes e começa em
força a estratégia básica dos requeri-
mentos à mesa, uns para terminar a
discussão e proceder à votação imedia-
tamente, outros para prolongar a dis-
cussão, outros para adiar para o ENDA
que vem, outros para a malta mostrar
que sabe escrever requerimentos, out-
ros ainda não se sabe muito bem para
quê, mas lá vai mais um para aumentar
a confusão. Finalmente, lá pela hora do
pequeno-almoço está definida a dança
das cadeiras e começa-se a dormir no
plenário, enquanto os eleitos e os ami-
gos que vieram de propósito vão aban-
donando a sala para regressar a casa.
Então, todas as moções e propostas em
que se empenharam as "associações
que trabalham" começam a ser aprova-
das, ou por unanimidade ou por abs-
tenção pelos peculiares dirigentes asso-
ciativos esgotados que decidiram
aguentar até ao fim ... Obviamente, os
documentos de um ENDA, na maioria
das associações, vão parar ao lixo ...

Estes fenómenos só se explicam se
tivermos em conta que não estamos a
falar de estudantes que vão representar
colegas e sim de técnicos do egocen-
trismo, figurões sedentos de atenção e
protagonismo que pisam seja o que for

para garantir o triunfo das suas ambi-
ções, usando as associações e os estu-
dantes do Ensino Superior para lançar
carreiras políticas. Assim, preferem
gastar energias e tempo em reuniões
com o Ministro, em ENDAs, em confe-
rências de imprensa e em festas do que
em campanhas de informação aos cole-
gas, em RGAs, em manifestações, em
protestos, preferindo apanhar esses
comboios quando estão em andamento
para subir à ribalta em vez de promover
o arranque desses comboios. Em con-
sequência, o movimento associativo vai
definhando, os dirigentes associativos
sentem que não têm os estudantes do
seu lado, recuam no discurso, come-
çam a aceitar tudo e mais alguma coisa
(acção social escolar miserável, subfi-
nanciamento das instituições, ausência
de qualidade pedagógica dos docentes,
desrespeito do estatuto do trabalhador-
estudante, etc., etc.), exigem que out-
ros o façam também em prol do discur-
so consensual e da unidade dos estu-
dantes. Ao mesmo tempo, parecem
galos quando se trata de discutir a re-
presentação dos estudantes junto ao
Ministério da Educação (sempre é pre-
ciso promover as caras novas, não
é? ... ).

A Associação Académica de Lisboa
constitui um exemplo perfeito da per-
versão que atingiu o movimento assoei-
ativo. Esta estrutura de cúpula, absolu-
tamente desligada dos estudantes e, in-
felizmente, da defesa dos seus interes-

ses, constitui uma federação de 47
AAEE, sendo os seus órgãos sociais
eleitos pelas direcções das AAEE,
sobretudo por aquelas que não põem lá
os pés o ano inteiro, mas que respon-
dem afirmativamente à chamada tele-
fónica do cacique/candidato. Apesar de
não ter contacto algum com os estu-
dantes da Academia de Lisboa e de não
possuir no seu seio todas as associações
de Lisboa (por exemplo, a AEFCSH,
com 4500 estudantes, a AEIST, com
mais de 9000, a AEISCTE e outras as-
sociações mais pequenas), arroga-se
continuamente o direito de se intitular
a única representante da Academia de
Lisboa e chega a afirmar que represen-
ta directamente os estudantes, abrindo
conflitos quer com as AAEE não fede-
radas (que não reconhecem à AAL o di-
reito de representá-las), quer com as
federadas (que reservam exclusiva-
mente para si o direito de fazerem a re-
presentação directa dos estudantes).
Assim, tem decorrido ao longo dos anos
um processo contínuo de desrespeito
das associações de Lisboa por parte das
várias Direcções da AAL. O último epi-
sódio foi particularmente sintomático.

A Academia de Lisboa acordou em
realizar uma reunião com todas as as-
sociações de Lisboa (federadas ou não
na AAL) no Instituto Superior Técnico
com o intuito de definir e nomear a
composição da sua delegação à ~
reunião com o Ministro da
Educação. A DAAL esteve pre-



~ sente nessa reunião e possuíar uma deliberação de Assembleia
Geral que remetia para essa

reunião a definição dessa delegação.
Contudo, a DML entendeu que não
poderia levar menos que três das cinco
pessoas definidas para a Academia de
Lisboa. Como a conclusão dessa reu-
nião definiu apenas um representante
para a DML e os restantes por outras
MEE, esta passou por cima da deliber-
ação da Assembleia Geral, declarou
não reconhecer legitimidade à reunião

em que és teve presente e reservou para
si o direito' de designar a representação
da Academia de Lisboa (afinal, a demo-
cracia só é boa quando nos é favorá-
vel. ..). Apesar da ilegalidade em que
incorreu e das tentativas de chamar à
razão a DML por parte das MEE de
Lisboa, esta mostrou-se inflexível.
Resultado: as MEE legitimadas na
reunião do 1ST foram à reunião com o
Ministro e a DML também, duplican-
do a delegação de Lisboa, causando
mal-estar com as outras Academias e

provocando sorrisos benévolos da parte
do Ministro da Educação.

Efectivamente, há necessidade de
coordenar o movimento associativo. No
entanto, isso pode ser feito recorrendo
a Reuniões Inter-Associações (RIAs),
desvinculando as MEE de estruturas
federativas. Este tipo de situações será
sempre inevitável enquanto estas es-
truturas estiverem distantes dos estu-
dantes, enquanto não tiverem de lhes
prestar contas directamente, enquanto
se elegerem indivíduos (com ambições

Ouvi eu aqui há tern-
pos nos corredores desta faculdade al-
guém queixar-se de que não tinha
tempo. 11 Não tenho tempo para mim!
"- dizia - liA faculdade ocupa-me o
tempo todo! Tudo o que faço, tudo o
que penso, está relacionado de algum
modo com a faculdade, a minha vida
resume-se à faculdade, é só faculdade,
faculdade, faculdade; já estou a per-
der a sanidade mental, já vomito fa-
culdade por todos os lados! ".

E depois justificava-se: 11 É as au-
las, é os testes, é os trabalhos indivi-
duais, é os trabalhos de grupo, é as re-
uniões com os colegas do grupo, é as
idas às bibliotecas, é passar os apon-
tamentos a limpo, é estudar, é as visi-
tas de estudo, é as aulas suplementa-
res, é isto, é aquilo, é mais aquilo ... 11

quase sufoquei só de ouvir.

em o para tudo
É claro que podia continuar sim-

plesmente metido com os meus as-
suntos, mas aqui na faculdade todos
aprendemos a não estar quietos pe-
rante as dificuldades dos outros, seja
qual for a dificuldade, e então, decidi-
do a saber se a pobre pessoa era mes-
mo um ser humano completamente
esmagado por uma instituição que
não lhe dava tempo para viver ou se
era apenas um bom exemplo de como
se pode gerir mal o tempo, peguei
num papel, numa caneta, numa cal-
culadora (tal como a muitos académi-
cos a mim também me custa fazer
contas à mão) e pus-me a descobrir
como é que um aluno universitário
aplicado gasta o tempo.

Comecei por descobrir que uma
semana tem 168 horas (24 horas X 7
dias = 168 horas).

Depois enumerei as tais coisas re-
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lacionadas com a faculdade que sufo-
cam a tal pessoa. É verdade que não
me baseei em dados científicos (isso
dava muito trabalho e ocupava muito
tempo) mas mesmo assim acho que
não fiquei muito longe da verdade. O
aluno aplicado gasta numa semana o
seu tempo do seguinte modo:

Passa 20 horas em aulas (5 cadei-
ras X 4 horas de aulas por semana =
20 horas); 10 horas a estudar (5 cadei-
ras X 2 horas de estudo para cada
uma = 10 horas de estudo); 20 horas
a realizar trabalhos práticos (5 cadei-
ras X 4 horas para a realização de tra-
balhos individuais e de grupo = 20
horas); 15 horas dentro de transpor-
tes públicos no percurso casa-facul-
dade-casa (3 horas X 5 dias úteis =
15 horas); 1 hora na biblioteca a ler e
a pesquisar; depois há as visitas de es-
tudo, as aulas suplementares e outras
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de ascensão na vida pública e política)
e não associações de estudantes (com
programas políticos definidos e aprova-
dos por RGAs).

Na reunião do dia 12 de Janeiro o
Ministro da Educação sorriu perante
um Movimento Associativo desunido e
frágil, esquivou-se aos ataques, esma-
gou com números, respondeu ao que
quis e congratulou-se com o discurso
frouxo e aparentemente unificado e
consensual da parte dos dirigentes as-
sociativos, ao mesmo tempo em que a

bola da reívindícação passa para os pés
dos velhotes das Reitorias, que explo-
dem em descontentamento, enquanto
os dirigentes associativos se mostram
cautelosos. Perante uma pergunta
frouxa, o Ministro da Educação explica
sorrindo, ''A Lei de Financiamento veio
para ficar".

Solução? Romper com a paz podre
do Movimento Associativo, não ceder
um milímetro nas reivindicações, fazer
trabalho interno de informação, escla-
recimento e mobilização dos estudan-

tes, levá-los para a rua, desvincular as
MEE de todas as posições da ML com
as quais não concordem, encontrar ou-
tras formas de coordenação do Movi-
mento Associativo. Sobretudo, encostar
o Ministério da Educação (e o da Eco-
nomia e Finanças, que é outro dos res-
ponsáveis pelo que se passa) à parede,
promovendo uma aliança estratégica
entre instituições de ensino e associa-
ções de estudantes. Tudo co-
meça sempre de novo, desde •
que não se baixem os braços!

coisas que o aluno aplicado adora mas
que são ocasionais, e que, portanto,
resolvi não oontabilizar.

Não me consegui lembrar de mais
nada que o aluno aplicado pudesse fa-
zer relacionado com a faculdade em
condições normais, contudo, lembrei-
me de que o aluno aplicado é feito de
carne e osso, portanto, precisa de co-
mer e dormir:

Assim, se dormir 8 horas por dia
(o que, observe-se, não é muito sau-
dável para a cabecinha trabalhadora
do aluno aplicado), passa 56 horas a
dormir (8 horas de sono X 7 dias = 56
horas).

De igual modo, se levar meia hora
a almoçar e outra meia hora a jantar,
gasta uma hora por dia a comer, o que
ao fim de uma semana são sete horas
gastas em cantinas universitárias e
restaurantes de fast food... (aqueles

que estiverem nesta altura a pergun-
tar pelas outras refeições devem lem-
brar-se de que o aluno aplicado nun-
ca toma o pequeno-almoço porque sai
de casa a correr, nem lancha, porque
tem sempre aulas à hora do lanche,
quando não é à do almoço).

Feitas as contas e para terminar,
isto tudo dá 129 horas por semana
dispersas em acções relacionadas
com a faculdade, horas de sono e re-
feições.

Como uma semana tem 168 ho-
ras, se a essas horas retirarmos as di-
tas 129 horas restam 39 horas para as
coisas pessoais do aluno aplicado.

Dividindo 39 horas pelos 7 dias da
semana, chegamos à conclusão de
que ele dispõe de cinco horas e meia
por dia ínteírínhas, todinhas, sem ti-
rar nem pôr, até ao último segundi-
nho, para ouvir música, estar com os

amigos, ver um filme, fazer amor, to-
mar banho, consertar o carro, dar de
comer ao gato, tratar das plantas, dar
um passeio, ir às compras, vender
droga para ter dinheiro para propinas,
envolver-se em manifestações de rua,
ir à retrete, etc, etc, etc, e tudo o mais
de que se consigam lembrar ...

Cinco horas e meia por dia só para
ele! Para gastar naquilo que lhe der
na gana!

Há portanto tempo para tudo, não
se queixem sem razão. Não arranjem
desculpas esfarrapadas para não vi-
rem às aulas ou para entregarem tra-
balhos fora de prazo. Tomem como
exemplo aqueles que trabalham e es-
tudam ao mesmo tempo. Esses sim,
sabem gerir o tempo (garanto-vos que
não é o meu caso). Não sei co-
mo é que eles fazem isso, mas •
lá que fazem, fazem ...



Um curso superior não é para todos, é para quem pode!

E estávamos nós a•
pagar propinas, arrumadinhos, nos
nossos cantinhos, a estudar, sem rei-
vindicações, sem fazer barulho, caladí-
nhos como ratinhos e, de repente, o
Governo decide legislar sobre o Es-
tudante Elegível. Coincidência? a
adormecimento sai caro.
Mas ... o que é o Estudante Elegível?

Escrevendo bem e depressa, o Estu-
dante Elegível era um artigozeco perdi-
do no meio da Lei Quadro do Financi-
amento do Ensino Superior Público a
que a maioria dos alunos pouco ligou
na altura (e a que, infelizmente, muito
poucos continuam a ligar). Nesse arti-
go estava previsto que o Estado deixaria
de financiar (através de cortes nos or-
çamentos dos estabelecimentos de En-
sino Superior) os alunos que não con-
seguissem acabar os seus estudos num
periodo igual ou inferior ao n? de anos
do curso + x anos. No caso dos alunos
de Letras, seriam 4+2 anos.

E no final do ano lectivo anterior,
quase no início das férias (nova co-
incidência ... ), saiu um despacho mi-
nisterial, qual maçã envenenada desti-
nada à inocente Branca de Neve. Nes-
se despacho o Ministério dava alguns
(poucos) meses às Universidades para
encontrar as causas do insucesso esco-
lar.

a Estudante Elegível ia ser aplica-
do, mas o Ministério estava disposto a
oferecer uma esmolinha como com-
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pensação. Às faculdades foi pedido que
anunciassem medidas de combate ao
insucesso escolar que se adequassem à
sua instituição específica. E o processo
decorreu de forma estranha, onde, por
exemplo, a avaliação do insucesso foi
feita, em quase todas as faculdades da
UL, por um ou dois docentes do CD,
sem que os órgãos, nomeadamente o
Conselho Pedagógico, que é o único a
ter competências nesta área, e a escola
se envolvessem ou pronunciassem
sobre a questão. Primeiro, o relógio
ministerial urgia uma resposta breve;
segundo, porque nada melhor do que o
CD para saber como estamos de contas
e o que é preciso comprar com mais
urgência. a Contrato de Qualidade
resultante deste processo, que seria um
investimento suplementar para com-
bater situações específicas de ínsuces-
so escolar, nunca poderia ser feito
desta forma. Quem é que andamos a
enganar?! Primeiro, as medidas apre-
sentadas não podem exceder 5% do
orçamento de cada faculdade (porquê
5%?, como é que se contabiliza à parti-
da o tipo de medidas a implementar?,
porque é que são 5% para todas as fac-
uldades, se o insucesso escolar varia de
instituição para instituição de forma
significativa?); segundo, as medidas
têm de ser esta, aquela e esta, e não
contemplam, por exemplo, a con-
tratação de docentes, para podermos
ter mais turmas com menos alunos e a
horários diferenciados. Não nos ven-

ham portanto dizer que o Ministério
combateu o insucesso escolar na
Universidade de Lisboa. É inaceitável
que no ano lectivo de 2000/2001 exis-
tam alunos não-elegíveis, e que o Mi-
nistério não se descosa com o que lhes
vai suceder. Quanto a nós, essa batata
quente vai ser largada nas mãos das
Universidades. E o $ que vier, se algum
dia vier (se tivermos em linha de conta
o $ que não vem sucessivamente, re-
sultante de outros contratos), será usa-
do como o dinheiro das propinas, que a
lei obriga a ser usado no acréscimo da
qualidade do ensino, mas que por aqui
serve para pagar salários e subsídios de
Natal.

E já não são só os estudantes que o
dizem. Neste momento temos todos,
ou quase, os reitores do país a fazer o
balanço dos últimos quatro anos de le-
gislatura de uma forma negativa, par-
ticularmente no que diz respeito ao
financiamento das instituições e ao seu
(sub)desenvolvimento. Há quatro anos,
os estudantes disseram que as propinas
não iam contribuir para aumentar a
qualidade no Ensino e só iriam tapar
buracos e aumentar a desresponsabilí-
dade do Estado, agora é o Conselho de
Reitores a dizer o mesmo; será que as-
sim já se torna mais evidente??

a resultado de tudo isto está à vista
na nossa faculdade: insuficiências liga-
das a falta de salas e salas sem condi-
ções, falta de professores e turbo-pro-
fessores (que, de repente, deixaram de



ser um problema, pois contribuem para
uma melhor disseminação do conheci-
mento e as universidades privadas tam-
bém precisam de' docentes. E se eles
estão a ensinar em várias instituições é
porque têm capacidade pará isso.
Pois ... De qualquer forma, em Letras
isso não é um problema porque, diz-se,
aqui eles não existem), bibliotecas que
não existem ou existem sem livros, tur-
mas práticas de 50 alunos e teóricas de
100 (acompanhamento do aluno pelo
professor? avaliação contínua?), salas
(corredores?) de estudo sem condições
mínimas para o fazer, horários dignos
de um qualquer escrito de Kafka.

A mistura de questões de financia-
mento e insucesso escolar é proposita-
da e nada tem de inocente. Há faculda-
des que não conseguem produzir licen-
ciados em massa? Há faculdades que
sofrem de um subfinanciamento cró-
nico há décadas? Há faculdades que
têm problemas estruturais eterna-
mente adiados, sempre por resolver? A
solução foi encontrada: financiamento
kaputl

E quem não tiver dinheiro para pa-
gar esta soma abusiva? E quem quiser
ter uma formação científica mais am-
pla que a que lhe é dada estritamente
pelo curriculum do seu curso? Olho da
rua! Vai trabalhar! Já trabalhas? Então
não andes a passear por aqui! Um cur-
so superior não é para todos, é para
quem pode!

Havia outra alternativa, mas essa
pertence ao Reino da Fantasia. Finan-
ciar correctamente o Ensino Superior
Público, de uma forma contínua e es-
truturante, não arranjando estratage-
mas para deixar de financiar. Não fazer
uma lenta e contínua privatização do
Ensino, tornando o que deveria ser um
direito dee para todos num luxo a que
só uma elite terá acesso.

Chegámos ao ponto de ruptura!
Aceitar a imposição de uma lei deste ti-
po é renunciar a todos os princípios da
democracia, da construção de um
mundo mais justo, mais equilibrado,
mais civilizado. É negar todo e qual-
quer direito à individualidade, impe-
dindo os alunos de escolherem a sua

Háfa-
culdades
que têm

problemas
estruturais

eterna-
mente

adiados,
sempre por
resolver? A
solução foi
encontra-
da: finan-
ciamento

kaput!

Agora, das duas, uma. Ou as facul-
dades institucionalizam a passagem ad-
ministrativa para não ficarem subita-
mente a braços com estudantes que só
dão despesa (produção de licenciados
em massa), ou os alunos passam a pa-
gar os salários dos seus professores. IN-
TEGRALMENTE, DIRECTAMENTE.

Mas também o que é que são seis-
centos (quatrocentos, segundo versões
mais meigas) contos por ano pelo luxo
de frequentar um curso com saída di-
recta para o desemprego?

própria formação e obrigando-os a se-
rem mais um na carneirada de licenci-
ados que todos os anos sai das faculda-
des directamente para a massa anóni-
ma de desempregados (des) qualifica-
dos.

O que o Governo está a dizer-nos é
que quem não consegue acabar um
curso em seis/sete anos não presta, não
vale a perda de tempo, de esforço, de
dinheiro. O que o Governo es-
tá a dizer é "entra, paga e põe- •
te a andar".

os alunos
passam apa-

gar os salários
dos seus

professores.



Tirnor requer

•I
o texto de hoje será
construído juntando uma manifestação
de júbilo a um reparo e à divulgação de

. iniciativas da chamada sociedade civil.
Um pouco ao jeito de quem arrima tes-
selas coloridas fazendo um mosaico.
Desculpem se por «desarte», ou desas-
tre, a composição sair tosca ou muito
baça.

Parabéns a você ...

o primeiro número de Os Fazedores
de Letras apareceu em Janeiro de
1993, pelo que com o número de Janei-
ro de 2000 se cumpriu um aniversário.

A minha opinião é suspeitíssima,
mas, sinceramente, considero este jor-
nal académico - que cresceu desde
umas assaz modestas, com certeza dig-
nas, e incipientes páginas para o jornal
que é hoje: uma publicação com grafís-
mo próprio, editada regularmente, com
tiragem entre os 8000 e os 10 000
exemplares, que são mesmo distribuí-
dos, dentro e fora da FLUL, havendo
ainda edição na Internet e edição para
invisuais em código Braille; três tipos
de suporte técnico onde se reflectemI

I
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ou escrevem realidades internas e ex-
ternas, onde há espaço para o texto crí-
tico ou divulgativo ou para a prosa ou
para a poesia dos particularíssimos es-
tados de alma(s) ou de paixões - uma
boa manifestação de brio.

Este não será o jornal mais perfeito,
terá tido números melhores e piores,
mas mantê-lo assim já dá muito traba-
lho e melhorá-lo depende também

. dum acréscimo de colaborações diver-
sas, que não sejam apenas as ofertas de
textos.

Sabendo o que, nos anos 80 e 90,
antes de haver este jornal, foi a
(in)existência de uma imprensa acadé-
mica nesta faculdade (e em outras es-
colas superiores), o projecto de Os Fa-
zedores de Letras merece e recebe res-
peito e algum reconhecimento. Sem fa-
zermos o papel dos «contentínhos»
congratulemo-nos pois.

Timor requer competência
e seriedade

Ele foi livros mandados, muitos dos
quais antes não tivessem chegado ... Pa-
ra que querem os timores agendas anti-

gas de uma câmara municipal, umas
sebentas velhas e ultrapassadas de
umas aulas vetustas de Economia, ou-
tros monos impressos?

Ele foi sucata hospitalar (mesas de
cabeceira metálicas com mossas e fer-
rugem, balanças anciãs e desequilibra-
das, marquesas imprestáveis), material
incapaz que navegou os muitos mares e
as televisões nos mostraram.

Os timores estão em estado de ne-
cessidade, mas não são indigentes
mentais, têm dignidade e sabem bem
avaliar quem lhes surge pela frente
com «caridades» inúteis e cruéis por-
que ofensivas.

Portugueses há que se interrogam
também. Porque se mancha assim a
imagem colectiva de Portugal, porque
se desperdiçaram muitos milhares de
escudos a fazer viajar lixo e porque se
impede assim a actividade dos interve-
nientes no terreno? E não há pessoal
encarregue de fazer a triagem ou con-
trolo do que se envia?

Face a certas situações, face a de-
terminadas carências ou a alguns pro-
blemas, se Portugal não tiver ou não
desejar dar soluções, será recomendá-
vel reconhecer que Portugal não tem
ou não pode ter ou não quer assumir
respostas em meios materiais ou hu-
manos.

Por exemplo, a uma escala mais pe-
quena, embora ainda institucional,
imaginemos uma situação como a se-
guinte: solicita-se a um departamento
académico, de uma qualquer escola su-
perior, um número X de professores es-
pecializados, por exemplo, no ensino
de Português. Se não os tem ou se não
encontra professores disponíveis com o
perfil requerido, é bom que o comuni-
que directa e francamente a quem os
requereu. Isto em vez de, eventual-
mente, enviar pessoas sem experiência
de ensino na área pretendida. A cons-
trução de uma relação duradoura de
confiança e de cooperação passa pela
franqueza e não passa pelo «faz de con-
ta que respondemos a necessidades» ...



Iniciativas de gente
acordada

Um pouco por todo o Portugal, or-
ganizações sociais diversas continuam
a promover iniciativas variadas e reco-'
lhas de apoios que possibilitem realizar
acções em/para Timor. '

A Uníversídade de Lisboa, mais
concretamente a Reitoria, mantém
aberta uma conta para recolha de ver-
bas.

Também a FENPROF, a maior fe-
deração de sindicatos de professores,
abriu uma conta especificamente para
o financiamento de actividades relacio-
nadas com Timor e prepara-se para
desenvolver acções de cooperação em
parceria com outras entidades.

Em Dezembro a Ludoteca/Ecoteca
de Vila Nova de Famalicão divulgou
um projecto na sua área técnica de in-
tervenção intitulado «Halímar Hamu-
tuk» «<Brinquemos Juntos-). Este' pro-
jecto prevê acções em Portugal e em Ti-
mor, considerando as necessidades ou
prioridades que, em diálogo, os parcei-
ros timores indiquem. Para contactos
há o tel./fax (252) 319 684.

O Conselho Distrital de Coimbra da
Ordem dos Médicos! Secção Regional
do Centro acolheu, entre 16.DEZ.99 e
22,JAN.00, a exposição «A História de
Timor Leste - O Drama do Povo Mau-

bere» , uma mostra bíblío-íconográfíca,
fotográfica e artística realizada por
Alfredo Bastos, um activo ínterventor
social e cultural conimbricense. A mos-
tra contou com a colaboração de ATC-
Académicos Timorenses de Coimbra.

, '

Nos dias 15 e 16 de Janeiro, na ca-
pital,· decorreu no Fórum Lisboa (anti-
go cinema Roma) um Festival de Arte
Timorense promovido por Olho Vivo :-:
Associação .para a Defesa do Patrimó-
nio, Ambiente e Direitos Humanos. A
iniciativa divulgou música,canto, dan-
ça, artes plásticas, líteratura.iartesána-
to e gastronomía.

Várias escolas da denomínada- Re-
gião do Oeste êque engloba localidades
como 'Iorres Vedras, Bombarral, Louri-
nhã, etc.) estão empenhadas numa ac-
ção concertada e contínua favorecente
da reconstrução de Timor. A sua cam-
panha tem aspectos de sensíbílízação e
de informação pública e aspectos rela-
cionados com a reunião de recursos
monetários.
, A Escola Superíorde Educação de"

Lisboa (ESELX) resolveu dedicar o ano
lectivo de 1999/2000 a Tirrior Loro

.Sa'e, Tal foi revelado' na Sessão de
Abertura do Ano Lectivo. Durante o
Primeiro Período Escolar diversos fun-
cionários da ESELx fizeram donativo
de «um dia de salárío», houve um con-
certo especial com o grupo coral Sol

Nascente e houve uma pequena expo-
sição de artesanato e de artefactos ti-
mores vários. A exposição incluiu pai-
néis sobre o trabalho de exploração de
temas relacionados com Timor por es-
tagiários do Curso de Educadores de
Infância. O trabalho com as crianças
incidiu em diversas áreas relacionadas
com a sensorialidade e as expressões
artísticas. Várias outras 'actividades es-

, tão previstas para o resto do ano lecti-
vo. A ESELx é uma das escolas portu-
guesas onde há profissionais com ape-
têncía e capacidade para con-

, tribuir parao desenvolvimento •
de Timor.







Arnorto, o poema vêgueia.
,Lisboa em mim h ilumina.
Latente é a sua armadilha.

'"

"Retiro um disfarce amplo, dormente,
"E sinto o meu rosto barbeado. .

f\!aquele t~mpo,. eL;Jj~llgáva t~rrjlinar
. CádB: poesia inidaq;a.I,
Porérp, Lisboà JUdo escurece:' agora.

, Sou pÓ,'suor, doença, dilúvio numa cela vazia.

Trago-te em alquimia surda de horizontes
e'desgastas, sem cessar, o meu Nome

. como se os ninhos se fizessem para mim
e cada aurora para mim surgisse só:

Que cesSem as células';;' .
dos partosabruptos

de vida, cessem.
Que.,todo congele,' em 'rigidez natural

para que tu permaneças
em me~ Nome. j

-~~ ---------



num segundo

Abandono-me ao ver-te de tal forma co-
mo eu sou que desejo que tudo continu-
asse assim, sem respirar, sem pestanejar,
sem saber sequer para que lado me virar,
assim indeciso, cheio de dúvidas e
desatenções no caminho que intento se-
guir, riscando elipses pelo percurso e geo-
metrizando a tua face sobrepondo-te os
papéis e vendo-te cúbica, assim te toco as
arestas e aconchego-te os vértices sem
pensar sequer, sem respirar porque é uma
perda de tempo desviar-me de ti, porque

é mesmo um exercício de concentração
no qual me perco tantas vezes que já lhes
perdi a conta, assim sem nada pensar,
sem nada respirar tento pronunciar cada
frase mental de uma só vez, em exercícios
de arrastamento que focam o movimento
enérgico das palavras, apenas te inspirar
naturalmente como se não te visse nem
fosses tu o que vejo, dispo-te mais vezes
ainda sem contar nem expirar para te
manter aqui dentro de onde não possas
sair, para que não valha a pena lutares

porque não te vou largar, nem vou deixar
que me espalhes nas memórias perdidas
que cultivas em espirais tangentes ao cír-
culo que vou desenrolando ao mesmo
tempo que marco caminho, porque em ti
me abandono enquanto imagens sínco-
padas-me colorem o preto e branco reais,
e são rápidos os segredos que me acompa-
nham o pensamento, porque ao ver-te de
tal forma como eu sou não me
vejo eu mas como és assim, um •
rasgo rápido.

texto IPatrícia Espinha
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II

A gripe
A menina da farmá-
cia pergunta-me, »Já experimentou
um terrnómetro?«, pergunta-me ela,
mas eu recuso-me porque não confio
em termómetros, tenho medo que se
me estilhasse entre as axilas, que os
dentes partam o termómetro e os
vidros se ponham a coçar-me as gengi-
vas fazendo-me cuspir sangue, prefiro
passar a mão pela testa e depois pelo
peito como me fazia o meu pai, »Trinta
e sete e oíto«, media o meu pai, não
precisava de termómetro como tam-
bém eu não preciso, digo à menina da
farmácia, »Quer passar-me a mão pela
testa e depois pelo peíto?«, pergunto
eu, porque prefiro supositórios a um
termómetro, ela encolhe os ombros e
vende-me embalagens de benuron,
habituei-me já ao cachecol e aos
poucos habituo-me às pintinhas bran-
cas que me arranham a garganta como
sardas, visto sempre uma camisola
interior, duas camisolas de lã, uma
camisa, um casaco e um sobretudo,
não dou espaço à gripe, ataco-a de ho-
ra a hora com comprimidos e chás de
limão com mel, porque se não fosse a
mebocaína forte e os complexos víta-
mínicos e os limões da mercearia, a
gripe já me tinha chegado aos braços e
paralisado as pernas que eu sinto-a
forte, forte como nenhuma outra,
durmo com três cobertores e um
edredon, pouso a mão na testa todas as
manhãs e depois no peito, »Trinta e
sete e oito e daqui não passas«, a comi-
da não me sabe porque a gripe me
comeu o apetite, mas faço refeições à
base de iogurtes de frutas com cereais,
chocolates, ao almoço uma banana, ao
jantar uma tangerina que é por causa
das vitaminas, ao pequeno almoço e ao
lanche uma salada de alface e tomate
com sal e vinagre para equilibrar os
glóbulos brancos, e recuso hospitais e
médicos porque são piores que os ter-
mómetros, não se partem mas cheiram
a doença, espalham vírus a torto e a
direito e tenho a certeza que uma hora
numa sala de espera me traz mais
doenças que passear todo nu entre
correntes de ar, prefiro supositórios a

hospitais, a menina da farmácia disse-
me outro dia que isto assim não podia
continuar, que dois meses a encaixar
benurons e cetricinas não faz bem a
ninguém, voltou a insistir com o ter-
mómetro e eu respondi-lhe se ela não
queria passar a mão pela minha testa e
depois pelo peito, respondi-lhe eu,
apertei melhor o cachecol e puxei os
três pares de meias até aos joelhos
porque os elásticos começam a falhar,
ela encolheu os ombros e vendeu-me
também um antibiótico para a gargan-
ta à base de penicilina que ela diz que
as sardas brancas me desaparecem em
dois dias, dois dias o tanas, todas as
manhãs a seguir a passar a mão pela
testa e depois pelo peito vou até ao es-
pelho da casa de banho, abro a boca
como um peixe e lá estão elas as pintí-
nhas brancas a fazerem força para se
espalharem pelo céu da boca e depois
pela língua e depois pelos lábios que eu
bem sei, duas mebocaínas, uma colher
de antibiótico que sabe a morango di-
zem eles mas a mim sabe-me a uma
mistura de beterraba com pimentos,
uma aspirina bayer, um benuron, chá
com limão e mel, uma colher de óleo
de figado de bacalhau, duas camisolas
de lã, umas ceroulas, calças, fecho as
portas de casa, ligo os aquecimentos,
deito-me no sofá debaixo de cober-
tores, quieto para não espalhar os
micróbios, e só saio para ir à mercearia
ou à farmácia abastecer-me, a menina
olha para mim como se fosse médica,
como se andasse de estetoscópio ao
pescoço, »Quer que eu lhe abra a boca
como um peixe? Quer passar-me a
mão pelo peito? =. pergunto eu, mas ela
recusa a encolher os ombros, eu calço
as luvas que só tiro para contar din-
heiro, vou para casa e fico à espera
deitado no sofá por baixo dos cober-
tores, fico à espera a lutar contra a
gripe com medo que me paralise as
pernas, fico à espera que talvez um dia
a menina da farmácia me passe a mão
pela testa e depois pelo peito e me dê
um beijo tão grande que o seu sabor
valha por todos os antibióticos
de morango e chás de limão
com mel. •



texto IChico

Lem-
brei-

-mede
enve-

lhecer
• ••

Que não havia nada
do outro lado. E que por isso mais valia
ficar deste. Sim, porque há sempre a
possibilidade, o "e se". Amanhã ainda se
pode estar vivo.

E, ao dobrar uma esquina de Ponta
Delgada, sob o céu negro em que os
deuses colocaram o letreiro "Fumado-
res" e se instalaram de charuto ao canto
da boca a fazê-lo cair, lembrei-me de en-
velhecer. Para poder dizer que aguento.
Para nunca ter história. Para poder ro-
çar na memória e lembrar-me de coisas
que nunca me aconteceram. E os maldi-
tos dos deuses agora a saltarem nas nu-
vens.

Como aquele dia em que toquei à
campainha do costume e me abriram a
porta, subi os degraus dois a dois, fiz de-
saparecer o corredor sob os pés.

"Como? Ah, é já ali ao final da aveni-
da, vira à direita, segue em frente e ele
há-de estar lá à sua espera. Ouvi dizer
que espera por todos."

Ninguém na cozinha. Às vezes saía.
O açúcar, o leite, os ovos em falta. Mas
ainda estava deste lado, a sério que me
lembro que estava. Só o cheiro a bolos e
o relógio, na parede de tinta a estalar, ri-
diculamente adiantado cinco minutos
quando toda a gente sabia que estava
adiantado cinco minutos. Fazer desapa-
recer o corredor sob os pés, descer os
degraus dois a dois, fazer render o com-
primento de um outro corredor para o
cheiro a chá penetrar lento nas narinas,
virar à esquerda. As mãos raiadas de vei-
as a explodir de cansaço sempre ocupa-
das,

"Olhe que não sei... Há quem diga
que sim.Talvez."

para não dar a entender que mais
nada tinham a fazer. A esquerda pega no
saquinho, abre-o, a direita enche a co-
lher de ervas secas, derrama-as no sa-
quinho. Mais uma, e outra ainda. Pesar
e vedá-lo na máquina nova. Noutros
tempos era com uma vela a fumegar.
Agora havia a máquina e o botãozinho
amarelo ao lado da secretária que abria
a porta sem serem precisos grandes es-
forços. Amanhã ainda se pode estar vivo.
O trabalho a ritmo alterado. Sim, porque

"A mim, enganou-me. Mas experi-
mente, nunca se sabe." ... que os pariu
aos deuses todos que me deixam num
pinto.

O que é preciso é fazer parecer se-
rem os segundos diferentes, as horas di-
ferentes, os dias diferentes, as vidas di-
ferentes dentro da vida e que por isso
mais vale ficar deste. O olhar iluminado
de possibilidade e de "e se" ao ver-me. E
a secretária sem uma garrafa de whisky
para suportar, e o bolso do lado esquerdo

da camisa a cheirar a idade sem uma
caixa de comprimidos, e o não se ouvir
que já nada tinha a fazer, e o eu saber
que aguentava a morte de qualquer um
por ninguém me fazer falta. A esquerda
pega no saquinho, abre-o, a direita en-
che a colher de ervas secas, derrama -as
no saquinho.

"Simplesmente, não me ouviu. Eu
até compreendo, são muitos e, sabe co-
mo é, não se pode dar ouvidos a todos.
Mas experimente! Siga a avenida e vire
à direita." E o raio da mania de não
mandar à merda quando já lhe tinha di-
to duas vezes que experimentasse, mais
duas que seguisse e virasse, e não havia
maneira de arredar pé. Que se fosse li-
xar com o olharzinho de súplica, então
não via que os deuses tinham ido buscar
o trampolim e o impacto dos saltos, em-
bora agora mais espaçados, era muito
mais forte?!

Mais uma, e outra ainda.
Lembrei-me de envelhecer. Roçar na

memória e lembrar-me de coisas que
nunca me aconteceram.

Como aqueles dois minutos de um
dia trinta e não sei quantos de um mês
que não me ocorre em que tive a cora-
gem de contar que. E os sessenta segun-
dos do minuto que ainda me restava que
tinham sido ocupados a resignar-me à
companhia por que tanto anseara. Sim,
porque o que é preciso é ocupar os se-
gundos todos para fingir que se vive. E a
ouvi-la dizer que a culpa não tinha sido
minha. À excepção dos últimos dez se-
gundos em que, em silêncio, consegui
fitar o olhar 'de posso ir andando? da
companhia.

"Em todo o caso, ao fundo da aveni-
da pergunte a alguém pelo santo Cristo.
Toda a gente o conhece, garanto-lhe.
Sabe como é, com o passar dos anos
acaba-se sempre por ficar conhecido.
Nem que seja só de vista."

O posso ir andando? até não me in-
comoda muito. O que me incomoda é fi-
tar o olhar, é estar na companhia de
quem tanto queria e não querer estar, e
ter um medo enorme da solidão. E

"Estoú com pressa! Já são oito e vin-
te!" Oito e um quarto. Os deuses pare-
cem mais calmos, mas continuam de
charuto ao canto da boca. "Como? Já
lhe disse, experimente!" Ou que vá à
merda, a mim tanto me faz.

O botãozinho amarelo ao lado da se-
cretária. Que me obrigou a fazer render
o comprimento do corredor para o chei-
ro a chá penetrar lento nas narinas num
dia que não preciso inventar lembrar-
me. E o açúcar, o leite, os ovos não esta-
rem em falta.

E o ficar deste lado. Para •
poder dizer que aguento.
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o novo edifícioencontra-se
em fase final de
acabamentos.

FLUL
rta net
www.
jl.ul.pt

Entrará brevemente em funcionamento, o que per-
mitirá iniciar o processo de transferência da biblioteca.
Do mesmo modo, encontra-se em fase de acabamento a
área intervencionada do Edíficio Central.

A sala de vídeo encontra-se já em funcionamento.

Está em fase de instalação
o primeiro núcleo de seis
computadores com
impressora para uso
dos alunos.

Ficará inicialmente instalado junto do Gabinete de
Informática. Logo que haja disponibilidade de espaços
proporcionada pela abertura do novo edifício, será
equipada uma sala de trabalho exclusiva para este fim.

Terão lugar no segundo
semestre cursos de
iniciação à informática para
alunos, funcionários e
docentes.

Cada curso terá a duração de quatro semanas (4
horas semanais) e terá dois níveis que incidirão sobre
aspectos muito práticos de utilização do computador
(Internet e Office). As turmas não excederão o número
de quinze alunos, sujeitos a pré-ínscríção.

Informações e pré-ínscríções disponíveis a partir de
Fevereiro na Loja da Faculdade.

No segundo semestre terão
I~gar os seguintes cursos
livres:

Curso livre de Língua e Cultura Dinamarquesas
Curso livre de Língua e Cultura Húngaras
Informações nos Serviços Académícos e no Gabinete

de Relações Externas.
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No lapso de tempo
que decorre entre o pensamento e a
acção, naquelas inconcebíveis fracções
de segundo que separam a ideia pura
do acto deformado, existe algo que nos
suplanta e petrifica: o confronto da in-
terioridade com a exterioridade. Nesse
movimento de adequação, que conduz,
por adaptação, a acção pensada e ideal
à realidade concreta, perdemos o com-
ponente individualizante e subjectivo
que constituía a nossa previsão racio-
nal da acção, agora moldada consoante
as circunstâncias específicas de um
universo de contingências que nos es-
capa a cada instante.

Tudo isto me ocorreu quando esta-
va sentado no café e vi entrar o Sr. Sou-
sa, regressado do trabalho, com uma
mala de couro debaixo do braço e um
boletim do totoloto na mão esquerda,
amarelecida pelos portugueses suaves
que o fumavam sem vontade, Eram se-
te da tarde e eu não tinha nada de me-
lhor para fazer senão ouvir as moscas
que voavam sobre as migalhas dos pas-
téis de nata. O Sr. Sousa sentou-se no
recanto mais escuro do café, limpou o
suor da testa com um lenço branco no
qual alguém bordara umas iniciais já
desbotadas, e pediu ao empregado uma
cerveja e já agora um pratinho de
amendoins.

Incrédulo e fascinado, pensei para
comigo como seria possível que todas
as sextas-feiras, sem excepção, aconte-
cesse a mesma coisa, a mesma suces-
são lógica de actos automatizados que o
Sr. Sousa não parecia conseguir repri-
mir, e que eu testemunhava como ob-
servador distanciado; parecia-me, com
efeito, que todos os gestos eram repeti-

dos até ao mais pequeno pormenor,
que nada era esquecido em ordem a
saudar-me com uma prova cabal de
que, afinal de contas, a história se repe-
te. O mito do eterno retorno atinge por
fim os subúrbios. O Sr.Sousa sorriu pa-
ra mim e pude constatar que, durante
a última semana, perdera dois caninos.

Compenetrado, tal como quem
concentra todas as suas energias para a
realização de um acto sagrado, o Sr.
Sousa desapertou, então, o nó da gra-
vata e começou a preencher o boletim
do totoloto com os seis números mági-
cos que o iriam conduzir ao paraíso ter-
reno. Se não fosse o totolo to seria o jo-
ker. Observando todos os movimentos e
esgares daquela criatura insípida, re-
constituí num ápice toda a sua vida: o
Sr. Sousa era o protótipo do funcioná-
rio público, amordaçado por um casa-
mento enfadonho e precoce, do qual
haviam resultado três filhos idiotas
com nomes igualmente idiotas, que ar-
ro-tavam às refeições e julgavam que
Tchaikovsky era o nome de uma marca
de máquinas de lavar.

Honesto mas recatado, humilde
mas insatisfeito, sério mas ignorado,
nas rugas que cobriam a cara do Sr.
Sousa lia-se a história de um trabalha-
dor devotado que ainda aguardava a
sua recompensa. É por isso que à noite,
deitado na cama ao lado de uma mu-
lher com excesso de peso que fala por
monossílabos, o Sr. Sousa sonha com
carros descapotáveis, fins-de-semana
nas Bahamas e apartamentos com vista
para o mar em Armação de Pêra; é por
isso que, semana após semana, preen-
che o boletim do totoloto, na esperança
de se libertar do jugo da vida que, sem
saber porquê, lhe parece amordaçar o

livre jogo dos seus desejos.
Acendi um cigarro e desviei o olhar

do Sr. Sousa, que continuava a debicar
o seu pratinho de amendoins como
uma ave de rapina. Fixei o meu olhar
na parede esquálida do café, ornamen-
tada ao melhor estilo decadentista com
manchas de café e creme de mil-fo-
lhas, mas o ruído da caneta, embaten-
do contra o boletim de jogo, parecia
ecoar na minha cabeça como um mar-
telo pneumático. Pensei alguns mo-
mentos naquela criatura que simulta-
neamente me repelia e enternecia. Sa-
beria ele que lhe concedia um espaço
privilegiado no seio das minhas refle-
xões? Saberia ele que naquele momen-
to se tornara num objecto não-aditivo
do meu espaço existencial?

Subitamente, senti uma necessida-
de premente de escrever qualquer coi-
sa sobre o Sr. Sousa. Assim, escrevi
aquelas palavras num guardanapo de
papel e senti-me verdadeiramente im-
portante ao contemplar o meu rosto,
reflectido no expositor giratório onde
circulavam bolos para casamentos e
baptizados que pareciam tão frescos co-
mo a revolução russa. Depois, voltei a
olhar para o guardanapo de papel, li
compenetradamente cada palavra e de-
cidi rasgá-lo. Senti-me como um lugar
comum, mais triste e desalentado que
o pobre Sr. Sousa. Esse ao menos nem
sequer tentava. Sartre teria feito muito
melhor, em menos tempo, com o dobro
da eloquência, Não ... Nunca consegui-
ria escrever o meu livro.

Levantei-me, em silêncio, desiludi-
do com o resultado material das mi-
nhas lucubrações, e dirigi-me ao bal-
cão. Pensei em olhar uma última vez
para o Sr. Sousa, mas, no instante final,



faltou-me a coragem. Não sei porquê.
Paguei o meu café e sai.

Tinha percorrido já alguns metros
quando uma voz de tenor me chamou.
Virei-me, contrariado e aborrecido.
Atrás de mim corria o Sr. Sousa, com
uma expressão submissa de cãozinho
domesticado, empunhando um peque-
no livro na mão direita. Depressa me
alcançou com o seu estúpido sorriso.

- Desculpe, amigo ... acho que se es-
queceu disto em cima da mesa.

- Obrigado... - retorqui eu, sem
qualquer vontade de agradecer, olhan-
do para a Genealogia da Moral do
Nietzsche que esquecera em cima da
mesa do café. Virei novamente as cos-
tas e preparava-me para prosseguir via-
jem, quando senti uma mão sobre o
meu ombro que parecia implorar mais
alguns segundos de conversa. Sem
nunca voltar a cara, ouvi a voz do Sr.
Sousa:

Foi um dos meus livros fa-
voritos durante o curso de filo-
sofia. •

Vasco Baptista Marques, o autor, nasceu
a 20 / 5 / 1965 em Arruda dos Vinhos; filho
de um traficante de queijo-fresco e de uma
taxista hegeliana, Vasco foi o fundador do
METM (Movimento Existencialista de Trás-
os-Montes). Detentor de uma vasta obra li-
terária e filosófica, Vasco B. Marques conti-
nua, ainda hoje, a ser considerado uma re-
ferência inultrapassável no âmbito da para-
psicologia e do ocultismo, domínio em que
colaborou com o General Ramalho Eanes e,
mais recentemente, com Eládio Paramés (fi-
lósofo da escola jónica que, presentemente,
elabora artigos desportivos para o se-
manário Actualidades do Mondego).

Doutorado em Filosofia pela universi-
dade de Fornos de Algodres, Vasco B. Mar-
ques chocou o mundo académico ao apre-
sentar, em 1939, a sua tese de doutora-
mento, A Epistemologia do Croquete:
Estudo Para o Aprofundamento da Aper-
cepção Gastronómica, que Albert Camus
considerou como "um passo decisivo para
almoçarmos mais cedo". Entre o seu espólio
encontram-se também outros trabalhos im-
prescindíveis como A Minha Concepção do

Urinol (1981) ou a polémica dissertação po-
ética Cadernos de Lógica Silogística Para
Principiantes (1982), vencedora do prémio
Ludwig Wittgenstein para poetas tetraplégi-
coso

Desiludido com a fraca implantação das
suas revolucionárias teses em Portugal, Vas-
co B. Marques emigrou em 1956 para a
Costa do Marfim, tendo aí leccionado um
curso de Técnicas de Arrombamento de Co-
fres na universidade de Abidjan durante
quatro anos, altura pela qual fugiu para o
norte do Azerbeijão, onde fundou uma ca-
deia de supermercados hermenêuticos de
grande sucesso.

A sua trágica morte no cinema Quarte-
to, em 1990, onde não conseguiu resistir a
uma sessão de tortura que consistia no vi-
sionamento non-stop da obra integral de
Manoel de Oliveira (incluindo curtas-metra-
gens e as férias da família de Oliveira em
Campomaior), faz dele um marco do correio
bem melhor que muitos outros. Tal como
disse sobre ele um dia Raymond Aron: "Bes-
ta por besta, tanto podias ser tu como ou-
tro qualquer".




