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o leitor habitual não estranha, já o
sabe, é um dado adquirido; o leitor
recém-chegado (por exemplo, um
caloiro da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa) aos poucos
se irá apercebendo. Quase sempre
Timor tem alguma presença nos
números deste jornal. Folheando a
colecção de Os Fazedores de Letras
há a possibilidade de encontrar um
conjunto singular de referências e
apontamentos relativos a Timor
Oriental, aos leste-tímorenses, em
especial notas referentes ao que de
algum modo se atém às suas pro-
duções culturais, à academia, a de-
sempenhos sociais que revelam uma
procura de afirmação de identidade
ou de construção de futuro.

Quando começa o ano lectivo
2000/ 2001 o jornal Os Fazedores de
Letras reafirma a sua posição de
interesse por Timor e reconhece que
dá ao jornal um pouco de satisfação
saber que alguns milhares de visitas
ao seu sue na internet visaram
especificamente as páginas relativas
a Timor Loro Sa'e e que quadros
qualificados do território insular, de
tempos a tempos, desde terras
longínquas, fazem uma visita às suas
páginas na web em busca de alguma
novidade que não tenha registo nos
grandes media, mas que haja signi-
ficado para os timorenses ...
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Resultante do trabalho paciente,
discreto e dedicado do Dr, Luís
Costa, foi concluído e publicado o DI-
CIONÁRiO DE TÉTUM-PORTUGUÊS já
em diversas ocasiões referido neste
jornal. O autor leste-tímorense, que
contou com a proficiente assessoria

texto [Artur Marcos

técnica da lexicóloga Prof. Doutora
Margarita Correia ao longo do tem-
po, e que contou ainda com uma ati-
tude de disponibilidade por parte do
Prof. Doutor João Malaca Casteleiro,
que prefaciou o volume, viu como
centenas de pessoas acorreram ao
lançamento do dicionário em 19.
JUL. 2000.

O jornalista Adelino Gomes ini-
ciou assim um texto impresso no Pú-
blico do dia seguinte: «Ficou muita
gente de pé, à tarde, no Salão Nobre
da Reitoria da Universidade Clássica
de Lisboa. Catedráticos, políticos, es-
critores, resistentes, padres e freiras,
novos cooperantes, o último gover-
nador português, Lemos Pires, nin-
guém parece ter faltado ao convite
para a sessão de lançamento de um
dicionário de tétum.»

Na ocasião o Reitor da Universi-
dade de Lisboa, Prof. Doutor José
Barata Moura, fez questão de salien-
tar que o dicionário que se apresen-
tava não surgia por um qualquer.
acaso, mas sim porque há vários
anos atrás uma visão estratégica de
actuação académica relativa a Timor
se manifestara na FLUL e nela ten-
tara desenvolver uma acção escla-
recida e plena de intenção.

Actualmente vários milhares de
exemplares do livro, uma ferramenta
cultural importantíssima, estão colo-
cados em Timor. Na listagem das vá-
rias entidades que patrocinaram ou
apoiaram a edição do dicionário do
Dr. Luís Costa - obra publicada com
as chancelas das Edições Colibri
(empresa distribuidora: Sodilivros) e
da FLUL - encontram-se os nomes
da AEFLUL e de Os Fazedores de Le-
tras.

Daqui em diante aguardam-se
com expectativa novas contribuições
de Luís Costa, seja um dicionário
Português-Tétum, seja uma gramáti-
ca deste idioma leste-tímorense.
Oxalá não lhe faltem condições de
trabalho ou um adequado enquadra-
mento laboral e institucional, firmes,
que possibilitem um desenvolvimen-
to regular dos trabalhos.
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Ideia Romântica
. .. da Europa

Novos Rumos
Antigos Caminhos

Instituto .de Cultura Alemã da Faculdade de Letras da
Universide de Lisboa Ciclo de Conferências de Novembro a
Dezembro

lOhOO
sala 5.2

•
Os Fazedores
de Letras
Assembleia de
Colaboradores

Sessão aberta a todos os alunos que queiram apresentar pro-
postas 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.

18hOO
Sala 5.2

••••
.....

Actores
Produtores
Associados
Lá ao Fundo o Rio

Texto de José Maria Vieira Mendes, a partir de Crime e
Castigo de Dostoievsky. Encenação de Manuel Wiborg

4" a Domingo às 21hOO
Domingo também às 17hOO
Sala Polivalente do Centro Cultural Malaposta

•

Grupo
. - .. de Teatro

de Letras
TroiKadilhos

Encenação de Ávila Costa

21h30
Teatro Taborda

•

Centro de Literaturas de
. - .. Expressão Portuguesa da UL

- Seminário
O Olhar do Viajante

A: o Olhar Ingénuo
B: O Olhar do Poder
C: O Olhar da Desilusão e as Utopias
D: O Olhar da Má-fé
Cada painel será composto por uma conferência e duas ou
três comunicações
Sala 5.2

}agenda

eArtec
. - .. As Máscaras
I. ~ da Merda

ou a explicação das letras

Texto de josé feroEncenação de Marcantonio Dei Carlo

22hOO
Sala do Artec - Bar Novo da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa

eJornadas do Mar 2000
. - .. Colóquio - Dos Mares
•. ~ de Cabral ao Oceano

da Língua Portuguesa

Escola Naval - Base Naval do Alfeite
Informações: TE!. 21 2730135

•

Literatura
'. .. Infanto-jyvenil:

1 •• - - •• A seduçao
do Leitor

Instituto de Cultura Brasileira da FLUL, Departamento de
Literaturas Românicas da FLUL e Embaixada do Brasil em
Lisboa •
Curso Livre ministrado pela professora Aurea S. Oliveira de
Abreu destinado a profissionais e alunos de Letras, Educação
e Psicologia e interessados em geral.
Org. Prof. Dr". Vânia Chaves (FLUL) e Ora. Adríana R.
Martins (Setor de Imprensa e Div. da Embaixada do Brasil).

2" e 4" feiras das 18hOOàs 20hOO
FLUL - Campo Grande

•

Núcleo de Banda
. - - .. Desenhada e ilustração

. daAEFLUL
BD em Letras

Evento cultural que reúne feira do livro, exposição de origi-
nais e cinema de animação.

FLUL - Campo Grande

•

Curso livre
Literatura. . .. Gale a
con?emporânea

Organização do Departamento de Literaturas Românicas da
FLUL e da Cátedra de Estudos Galegos da FLUL.
Prof." Doutora Pilar Vázquez Questa (Universidad de Santiago
de Compostela).
Dias 2,9,16 e 23 de Novembro às 18hOOe nos dias 8, 15 e 22
de Novembro às lOhOO.
Em data a anunciar a professora fará uma conferência intitula-
da: Lição Ode Literatura Galega. Inscrições no Departamento.

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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entrevista
ProfDoutor
vo Castro
o Grupo da Biblioteca

pari Anick Bilrelro I Pedro Barros I Ricardo Duarte

Considera ter sido uma boa opção a con-
strução da nova biblioteca?

Estou convencido de que foi uma boa
opção e que isso se vai ver pelos próprios
factos. Não se tratou de construir um no-
vo edifício para uma biblioteca já exis-
tente, construiu-se sim um novo edifício
para uma nova biblioteca que é constituí-
da em menos de 50% da sua capacidade
pela antiga biblioteca central. Além dela,
conta também com as bibliotecas dos
institutos, dos centros e dos legados, o
que permite reunir um conjunto biblio-
gráfico que não se compara com a oferta
que era feita em 30 espaços diferentes. E
não é apenas a quantidade que conta,
mas também o tipo de leitura que esta bi-
blioteca permite: é uma biblioteca que
vai ser fundamentalmente de acesso li-
vre, permitindo não só uma maior liber-
dade de movimento dos leitores mas,
também, o aparecer de novas formas de
entusiasmo do leitor.

No entanto, sabe que existem opini-
ões contrárias ... por exemplo, a Presi-
dente do Conselho Directivo (CD) , em
entrevista a Os Fazedores de Letras (OFL
n.? 33), afirmou que não teria tomado a
opção de uma nova biblioteca ...

Este edifício é o resultado de esforços
de muitas pessoas e entidades. Não me
parece que valha a pena recordar tudo o
que se passou no percurso. Nem sempre
o processo foi linear, no sentido em que
as tomadas de decisão foram passadas de
mão em mão e nem sempre foram man-
tidas como inicialmente previsto. O im-
portante é que o edifício existe e temos

de aproveitá-lo da melhor forma. Tam-
bém do ponto de vista do desafogo espa-
cial agora criado no edifício antigo, a
construção deste novo edifício parece-
me uma opção positiva.

Mas a faculdade continua com pro-
blemas de espaço ...

O grande problema durante o ano
que começa não vai estar sediado na
instalação da nova biblioteca, vai estar no
desejo justificado de muitas pessoas em
beneficiar do alargamento de espaços.
Não há ninguém nesta faculdade que
não aspire a pelo menos 4 m" de terreno
conquistado a uma das bibliotecas. Infe-
lizmente, neste ano lectivo, não se vai ve-
rificar uma libertação de espaços muito
significativa porque, primeiro, é necessá-
rio criar capacidade para receber os li-
vros das bibliotecas sectoriais. Neste mo-
mento, apenas duas ou três já deram en-
trada. Esperamos que a maior parte pos-
sa vir durante este ano lectivo. As primei-
ras a serem transferidas serão as de His-
tória e Geografia enquanto que as de
Línguas e Literaturas demorarão algum
tempo mais.

E a sua saída do Conselho de Leitura
(CL) atrasou o processo de transferência
das bibliotecas?

Enquanto Presidente do CL, fiz apro-
var em todas as instâncias implicadas,
com grande antecipação, um modelo de
instalação para a biblioteca. As bibliote-
cas sectoriais não desapareciam, man-
tendo o seu nome e a sua indivisibilidade
- por exemplo, a biblioteca do Instituto
de Língua Francesa ficaria instalada jun-

to aos livros de cultura francesa da bi-
blioteca central. O que não quer dizer
que no futuro não seja tomada a decisão
de fundir as bibliotecas. Ao mesmo tem-
po, pareceu-me interessante não nos
afastarmos da memória das coisas e esta
biblioteca não é uma biblioteca mas sim
30 bibliotecas que mudam de sítio. Seria
importante que neste edifício se vivesse
durante mais algum tempo a memória
das estruturas que existiram e ainda
existem. Tendo consultado todos os de-
partamentos, todos os directores de cen-
tros e institutos, todos os conselhos que
há nesta faculdade, chegámos à conclu-
são que esta era a melhor solução. A cer-

Não há
ninguém
nesta
faculda-
de que
não as-
ptre a
pelo me-
nos 4 m'
de ter-
reno



ta altura o CD duvidou que a transfer-
ência devesse seguir esse modelo. O que
o CL defendia foi inviabilizado pelas ins-
tâncias que tinham capacidade de deci-
são. Assim, eu não estava a fazer nada
no CL e demiti-me. Foi sempre na esfera
do CD que esteve a condução da trans-
ferência. O CL procurou influenciar e
aconselhar, esperando ser ouvido, mas
não tinha competências para decidir ...
Não me parece que a minha saída ti-
vesse consequências sobre o andamento
dos trabalhos, porque as técnicas da
bibioteca continuaram a executar os
planos que estavam estabelecidos.

No entanto, uma biblioteca encerra
sem que a outra estivesse aberta ...

Houve uma opção, discutível, mas
que foi tomada: o pior que se pode fazer
é, a meio do caminho, querer voltar
atrás. Essa opção foi penosa em termos
de espaço e de tempo, mas talvez provei-
tosa em termos de recursos: estamos a
falar de duas grandes obras separadas,
uma é a construção desta biblioteca e a
outra é a execução de inúmeras obras de
reforma no edifício antigo. Em termos
de economia de recursos e de dinheiro
foi uma opção muito criteriosa: as obras
estão concluídas e foram realizados dois
trabalhos ao mesmo tempo. O problema
foi que, para as obras de reforma come-
çarem no edifício central, era necessário
vagar os espaços antigos da biblioteca.
Foi, de facto, uma opção política fazer
duas obras no mesmo espaço e tempo.
Agora que tudo já passou, não sei se não
terá sido a melhor opção.

E actualmente, qual a sua função na
biblioteca?

A minha função é dar opiniões ao
CD. O actual CD convidou-me para re-
lançar o CL, como parte do seu progra-
ma eleitoral. Não aceitei voltar porque
tinha constatado que o CL, tal como está
definido nos actuais estatutos, não é um
instrumento para tomada de decisões.
Fiquei, então, como uma espécie de as-
sessor do CD acompanhado por um gru-
po de professores, bibliotecários e pesso-
as de fora da faculdade.

A biblioteca vai funcionar com um
director?

A proposta de reforma de estatutos
que apresentámos no CD, para ser
discutida na Assembleia de Represen-
tantes, cria a figura do professor biblio-
tecário (lugar a que não sou candidato)
e a de um chefe de divisão, o biblio-
tecário chefe. Está prevista a
transformação do CL em Conselho da
Biblioteca com mais capacidade para
uma intervenção que a experiência
demonstrou fazer falta. Esta proposta,
que teve o melhor acolhimento pelo CD,

Pelo
mew
ainda
haverá
baru-
lhos,
para-
fusos
marte-
lados ...

traduz-se na explícítação de responsabil-
idades exercidas por um órgão colegial
em que toda a faculdade está re-
presentada.

Quais as novidades da nova bibliote-
ca?

O ano 2000/2001 tem garantido um
serviço igual ao antigo, uma biblioteca
com uma área de referência e de usuais
e um acesso por requisição. Ao mesmo
tempo, esperamos durante este ano po-
der abrir áreas de leitura já em livre
acesso no piso 1, que recebe a Geografia,
a História, a Filosofia, a Religião. Será
uma grande novidade, pois as pessoas
terão dezenas de milhares de livros que

podem levar para a mesa. No entanto,
neste sistema os utilizadores precisam
de ter o cuidado religioso de não repor
nenhum livro no lugar de onde foi reti-
rado. Haverá reposição de três em três
horas pelas funcionárias. Pelo meio,
ainda haverá barulhos, parafusos mar-
telados ... No ano 2001/ 2002, a bibliote-
ca estará quase a 100%...

Mas que outros serviços a Biblioteca
vai oferecer?

A biblioteca terá outros serviços co-
mo a mapoteca e a videoteca, que pode-
rão funcionar ainda este ano lectivo. A
mapoteca agrupará todos os mapas de
Geografia e História. Vejo com muita
expectativa e simpatia que a mapoteca
passe a ser o lugar ideal de trabalho dos
alunos de Geografia, deixando estes de
ocupar todas as mesas dos corredores.
Não estamos muito adiantados na orga-
nização da videoteca, até porque ainda
não se investiu na aquisição de material
pois trata-se de um sector que precisa de
patrocínios.

E já existem?
Se tivéssemos contactado, há dois ou

três anos, um banco e o tentássemos
convencer a financiar uma secção de
um edifício em construção, a resposta
seria seguramente negativa. Não acredi-
támos que fosse útil tentar obter apoios
para serviços que só vão iniciar daqui a
algum tempo.

Para quando uma biblioteca aberta
24h por dia?

É um sonho para já dificil de con-
cretizar. Depois deste edifício estar a
funcionar em pleno, de acordo com os
planos que existem, a realidade vai ser
tão diferente que nos vai fazer pensar
que sonhos como esse afinal de contas
são realizáveis.



o Novo Edificio é agora uma espécie de far west em que todos os Departamentos se comportam co
mo assaltantes de comboios enquanto os alunos do Biénio têm aulas no decrépito Campo Grande

Andam os agentes do Ensino Superior
(ES) Universitário Público (docentes, es-
tudantes, Conselho de Reitores e Mini-
stério da Educação) a trabalhar dia-
riamente para que tudo fique na mesma.
É talvez por isso que a sensação que per-
corre os corredores da FLUL é a de imo-
bilismo e estagnação, que continuamos a
debater os mesmos temas, que as RGAs
continuam vazias, que os docentes falam
da insensatez que é ter estudantes nos
órgãos de gestão universitários ...
Estamos à beira do precipício, e se não
transformarmos este ano lectivo no
momento da reviravolta corremos o risco
de estar a preparar uma derrota global
dos estudantes do ES. Vejamos porquê.

Docentes
Decorreu, no final do ano lectivo an-

terior, a eleição do Presidente da Comis-
são Executiva do Departamento de Li-
teraturas Românicas (DLR). Digo "de-
correu" porque ela, efectivamente, foi
decorrendo ao longo de três reuniões do
Conselho de Departamento. O que
sucedeu foi que ninguém se ofereceu
para o órgão, acabando por haver uma
eleição forçada de um professor (uma
das obrigações dos docentes é assegurar
funções em órgãos). Mas o professor
recusou-se terminantemente. Depois de
ataques e contra-ataques, pareceres
jurídicos e mais reuniões, lá se elegeu
uma Presidente.

Geralmente, as coisas vêm acordadas
previamente entre os docentes, as re-
uniões dos Conselhos de Departamento
são rápidas e vazias. Desta vez, foi posta
a nu a actual situação dos docentes que,
de uma forma crescente, encaram os
cargos como uma chatice insuportável,
infelizmente incontornável. Ao contrário
do que possa parecer, aplaudo a actuação
do conjunto de membros do DLR. A falta
de disponibilidade de docentes para os
órgãos é um problema geral do ES e não
é exclusiva do DLR. Românicas mostrou
que tem órgãos, que os respeita e que é
neles que discute os problemas - sem
medo que isso se faça à frente dos estu-
dantes.

Os docentes, embora procurem ar-
redar os estudantes dos processos de de-
cisão na escola, de uma forma assumi-
damente hostil ou dissimuladamente CÍ-
nica, caem no paradoxo insustentável de
também não querer assumir a gestão da
escola. Consequência: expulsando es-
tudantes da gestão e recusando assumi-
la, os docentes dão uma machadada de-
terminante na gestão democrática das
escolas. Começa a falar-se de gestores ...

Outro caso evidente da actual situa-
ção é a composição do Conselho Pedagó-
gico (CP), órgão absolutamente despre-
zado, cujos poderes, maioritariamente
consultivos, não são aplicados. Os cate-
dráticos raramente lá põem os pés e os
docentes que lá estão precisam ver
aprovadas as suas teses de doutoramen-
to/provas de agregação - é, aliás, por isso

que eles lá são colocados (quase nenhum
docente vai para uma Comissão
Pedagógica de livre vontade ... ). Assim, às
vezes parece que a aprovação das pro-
postas mais arrojadas dos estudantes fica
refém da progressão na carreira dos
docentes do CP ...

o Conselho
Directivo

O Conselho Dírectívo (CD), estatu-
tariamente, é composto por dez pessoas
(4 docentes, 4 alunos, 2 funcionários). O
que se constata é que o CD não reúne e
que as tarefas são assumidas pelos do-
centes - que recusam a integração dos
restantes elementos, a não ser em ques-
tões menores que eles desprezem. Os
docentes do CD, aliás, oscilam entre o
paternalismo e o desdém na relação com
os seus colegas de órgão.

Sempre pensei que a fraca defesa dos
interesses dos estudantes no CD se devia
ao desinteresse e inabilidade dos nossos
representantes. A experiência deste ano
veio revelar que, para além destes, há
outros factores em jogo. Como represen-
tante dos estudantes no CD, propus o
respeito da periodicidade quinzenal das
reuniões, definida nos Estatutos da
FLUL, mas o órgão declinou aceitar,
incorrendo numa ilegalidade. Daí ao
absurdo em que actualmente o órgão
vive foi um ligeiro tropeção.

Neste momento, os docentes do CD



andam alegremente a decidir para onde
vai o dinheiro da FLUL (incluindo as
propinas) na Comissão Administrativa
do CD e não no próprio CD (como está
definido nos Estatutos da FLUL), come-
tendo um atropelo grosseiro das regras
que nos deviam reger, usando critérios
que não são discutidos ou conhecidos
por ninguém. Quando os docentes são
pressionados, narram relutantemente os
últimos acontecimentos, reafirmando a
total disponibilidade para nos informar ...
esquecendo-se que os representantes
dos estudantes têm o direito de decidir,
mais do que o de ser informados!

Fartos desta situação, dois estudantes
do CD decidiram fazer um requerimento
para obrigar o órgão a discutir alguns dos
interesses dos estudantes, conforme os
Estatutos. Em teoria, um requerimento
obrigaria à realização imediata de uma
reunião do CD. Mas a resposta foi: esta-
mos de férias, os trabalhadores-estu-
dantes têm a situação assegurada (?) e a
gestão de recursos financeiros é com a
Reitoria. Ora, não foi a Reitoria que
decidiu que as casas-de-banho dos
alunos podiam ficar imundas, e que se
gastavam mil contos a renovar a das pro-
fessoras e funcionárias; os trabalhadores-
estudantes têm os seus direitos tudo
menos seguros, e o CD não tira férias!
Não tira e, aliás, não tirou, pois o CD,
durante asférias, autorizou o derrube de
parte do Pavilhão do Campo Grande, não
existindo nenhuma acta que revele que
foi uma deliberação do órgão - isto é ape-
nas e só ABSOLUTAMENTEILEGAL!

Mas isto são batatinhas. O anterior
CD tinha determinado uma distribuição
de espaços para os serviços e departa-
mentos da FLUL, em sede de Plenário e
lavrada em acta, que permitiria dispor de
dez novas salas de aula no Novo Edificio.
O que sucedeu este ano foi que a
Presidente do CD reviu toda a dis-
tribuição de espaços, entregou salas aos
Institutos e Centros de Investigação da
FLUL. .. e as dez novas salas para aulas
esfumaram-se. O Novo Edifício é agora
uma espécie de [ar west em que todos os
Departamentos se comportam como
assaltantes de comboios, enquanto os
alunos do Biénio têm aulas no decrépito
Campo Grande. Mais uma vez, esta
decisão vale zero, pois não foi tomada
pelo órgão e a presidente não a pode
tomar sozinha. Apesar de ser repe-
tidamente requerido o acesso aos pedi-
dos que os Departamentos, Centros e
Institutos fizeram e que o assunto, os cri-
térios e as regras fossem definidas em
CD, sob pena de impugnar todo o pro-
cesso de atribuição de espaços, a se-
nhora presidente recusou sistematica-

Hergé IAs aventuras de Tlntln. O ídolo Roubado

mente sob a forma de adiamentos, até
que, numa discussão bastante acesa, se
recusou frontalmente, dizendo que eram
pedidos pessoais! Ora, a pedidos pessoais
não pode haver resposta institucional! E
nunca mais foi possível falar no assun-
to...

Estaremos perante um claro e as-
sumido caso de beija-mão? Não sei. Mas
estamos, decerto, perante uma facul-
dade com as turmas e as salas de aula a
rebentar pelas costuras, que entrega aos
catedráticos um gabinete próprio, mais
um espacinho no Centro a que per-
tencem, mais um cantinho no Instituto,
mais um poiso no Departamento ...
Estamos, portanto, perante uma afir-
mação arrogante e insana de autocracia
na FLUL. Não há responsabilização de
representantes dos estudantes nem von-
tade de trabalhar que contorne o mais
absoluto desprezo pelas regras
democráticas e pelos outros.

M CRU
E vice-versa. Estes eternos inimigos

desenvolvem um jogo semelhante ao de
Deus e do Diabo. Odeiam-se e agridem-
se sempre que podem, mas precisam um
do outro. O Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas (CRUP),
quando não está aliado ao Ministério da
Educação (ME) contra os estudantes,
está contra o ME e os estudantes simul-
taneamente; se se manifesta preocupado
com o estudante elegível é a pensar nos
orçamentos das universidades, não no

Propo-
nho (...)
consi-
derar
demitir
o Con-
selho
Direc-
tivo.

triunfo de uma ídeología em que o
Governo "elege" uns estudantes em
quem investe e despreza outros porque
chumbaram três vezes ... O Ministro da
Ciência e Tecnologia propôs a introdução
dos "investigadores" (que se enquadram
no corpo dos docentes) nos órgãos de
gestão para quebrar a semi-paridade dos
órgãos e impedir que qualquer proposta
dos estudantes tenha hipótese de
aprovação. Os reitores esfregaram as
mãos de contentes e aplaudiram. De pé!

Obviamente, não acredito na teoria
de conspiração entre o CRUP e o CD-
FLUL, mas sinto que estes acontecimen-
tos fazem parte de um processo de afas-
tamento dos estudantes dos órgãos ini-
ciado há muito tempo, e que ameaça cul-
minar nesta era de desmobilização.

Solução
Proponho rebentar com a crise, fazer

uma discussão séria e objectiva sobre o
tema em RGA e assumir uma posição
conjunta dos estudantes, considerar
demitir o CD, rever todas as decisões
tomadas arbitrariamente, inspeccionar
as contas. Transigir aqui e agora é admi-
tir o precedente mais grave na história
dos órgãos de gestão da FLUL, é abrir o
caminho à expulsão descarada e aberta
dos estudantes dos órgãos de gestão, é
permitir a derrota global e absoluta dos
estudantes do ES. Mais do que isso, é
condenar a gestão democrática das
escolas _
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Porque
é que há
tão pou-
cagente
a recu-
sar-se
e tanta
gente
anti-
praxe?

Quando começam as aulas preparamos
sempre os cadernos, os lápis, os blocos de
folhas, os dossiers, as sebentas e os ine-
vitáveis marcadores e outros produtos
cosméticos marca Búfalo, que dão sem-
pre grande jeito nas praxes.

As praxes são, sem sombra de dúvi-
das, um momento muito marcante da vi-
da de qualquer universitário - tanto mais
marcante quanto mais álcool tiverem os
marcadores utilizados pelos veteranos.

No começo de cada ano lectivo fica
sempre bem escrever qualquer coisa so-
bre a praxe. E todos os anos aparecem
inevitavelmente neste jornal artigos inte-
ressantes sobre o assunto, tanto de alu-
nos a favor, como de alunos contra a dita.

Um dos grandes argumentos que é
usado pelos praxistas para o exercício da
sua actividade é que dessa forma estão a
acolher os caloiros e eles passam a con-
hecer muito mais gente e divertem-se
bastante. Do que os veteranos nunca se
lembram é dos alunos que faltam nas
primeiras semanas de aulas para fugir às
praxes, ou daqueles que andam sempre
escondidos nos corredores só se apresen-
tando aos colegas quando acabam as
praxes.

Depois, ou se calhar até antes, vem o
grande argumento da tradição académi-
ca. E esse espelha, razoavelmente, o fac-
to de vivermos em Portugal. Um país
onde as tradições ainda são o que eram.
Tudo há-de ser sempre igual, e nada mu-
dará: em nome da tradição matam-se
touros em Barrancos, bate-se na mulher
quando se chega a casa, os polícias apan-

A
prax;e
mais
uma
vez ...

texto I Francisco Gomes

ham-te na rua e dão-te um enfardamento
de porrada, e há 34 anos que se pagam
portagens na ponte sobre o Tejo - VIVAA
TRADIÇÃO, viva a praxe!

Ainda sobre a tradição, lembrem-se
que o tradicionalismo implica uma dimi-
nuição do raciocínio no conhecimento da
verdade.

Também se costuma' dizer que em
Letras a praxe é muito fraca comparada
com outras faculdades, e isso é verdade,
mas não é razão para haver praxe. É o
mesmo que 'cortar os braços a uma pes-
soa para não lhe cortar a cabeça - con-
tinua a haver carrascos e continua a
haver amputações.

Mas a praxe não é só desgraças:
Para quem tem muito azar no engate

a praxe é o momento ideal para "atacar".
Vale tudo em nome da integração. Podem
conhecer todas as gajas e gajos que quis-
erem, consoante a vossa inclinação sexu-
al. E se nunca se puseram em cima de
uma, ou de um completo desconhecido
podem aproveitar para fazê-lo durante as
praxes e dentro do edifício da faculdade,
porque nessa altura não é considerado
violação da integridade física, mas sim
praxe.

Se têm tendências voyeuristas recal-
cadas podem, também, fazer com que
dois caloiros se beijem; e se têm ten-
dências voyeuristas homossexuais tam-
bém podem fazer com que dois caloiros
do mesmo sexo se beijem. Não estão a ver
como?

É fácil e não é inédito. Ponham os ca-
loiros numa fila e obriguem-nos a passar
objectos, como moedas ou uma bor- ~



~ racha, de boca em boca, do primeiro da
fila até ao último.

Esclarecidos?
Tudo é permitido, e a integridade do

caloiro está sempre salvaguardada porque
pode, sempre, recusar-se a fazer aquilo
que lhe pedem. O que eu gostava de per-
guntar é porque é que há tão pouca gente
a recusar-se e tanta gente anti-praxe?

Mas, adiante, porque a praxe é uma
festa que culmina no grandioso, especta-
cular, tétrico e mórbido tribunal de praxe.
As piadas são sempre as mesmas, mas os
cenários são cada vez melhores. E as ban-
das sonoras?

O ano passado puseram uma cassete
dos "Arrotos Barítonos" e os caloíros, à
luz da vela, lá estavam à espera de não
serem submetidos a qualquer espécie de
violação, ou humilhação, perguntando
aos seus botões se não andaria por ali o
Suharto, mas sempre de cara alegre, não
fossem perder os seus direitos académi-
coso

Não sabiam? É verdade! Segundo al-
gumas bocas, e perdoem-me os entendi-
dos nesta matéria se estiver errado, pa-
rece que quem recusar ser praxado perde
os seus "direitos académícos", como usar
traje acadêmico, ou ir à cerimónia de
bênção e queima das fitas, ou praxar
outra pessoa no ano a seguir.

Não se preocupem, o traje académico
é quente no Verão e quase ninguém o usa
na nossa faculdade, excepto nos dias de
praxe e do tribunal do caloiro; para além
disso está fora de moda, é caro, não está
disponível em cores muito agradáveis - a
não ser para aqueles que gostam de se
mascarar de morcegos.

Quanto à cerimónia de bênção das
fitas, ela é uma cerimónia religiosa onde
é livre de entrar quem quiser, quem tiver
fé, ou um pouco de respeito pelo que lá
se vai passar. Sinceramente, se eu tivesse
praxado alguém nestes anos que cá estive
não teria a dignidade de lá pôr os pés.

Só é muito aborrecido não nos dei-
xarem praxar ninguém no ano a seguir,
mas há que saber parar este ciclo, e mos-
trar que, para além de termos entrado na
faculdade, também ganhámos ma-
turidade - e maturidade não significa tor-
narmo-nos velhos e azedos sem gosto
pela vida, significa apenas saber respeitar
os outros. Quem mesmo assim quiser
praxar pode fazê-lo, riscar a cara de outra
pessoa é crime punido por lei - somos
todos cidadãos livres, até de cometer
crimes.

Para aqueles que foram praxados,
que adoraram e esperam vir a praxar, só
quero lembrar que não somos todos

iguais - existem peles alérgicas aos mar-
cadores e pessoas alérgicas à estupidez.

As minhas palavras finais vão para os
praxistas.

Gostava de perguntar porque é que a
maioria dos praxistas é trirrepetente
campeã do absentismo? Porque é que os
praxistas bebem constantemente cerveja
enquanto praxam os caloiros? Porque é
que os praxistas falam alto e com voz
grossa? Porque é que os praxistas são
autoritários e têm a mania que são maus?
De onde vem essa tremenda falta de afir-
mação pessoal?

Não, não estou a chamá-los burros,
broncos e alcoólatras, mas a verdade é
que vocês têm um perfil moral, físico e
intelectual igual ao dos GNR's de que
ninguém gosta, só vos falta o bigode. A
prova disto que estou a dizer foi um
episódio quase anedótico a que assisti o
ano passado no átrio da nossa faculdade
(fala por si):

Veterano - Mede com este palito a
área deste azulejo!

Caloiro - Como??
Veterano - Então não sabes? Como é

que entraste aqui? É lado mais lado vezes
dois!!

Por último, para todos aqueles que
gostam de praxar e que vão entrar no
mercado de trabalho, espero sincera-
mente que haja praxes nos vossos futuros
empregos, para terem a oportunidade de
se divertirem de novo e de fazerem
muitos amigos, enfim, para se integrarem
melhor. Já agora, não se esqueçam de pôr
no vosso currículo que sabem calcular a
área do quadrado, mesmo tendo frequen-
tado uma licenciatura numa faculdade
de letras, ou então concorram à GNR,
que o país bem precisa, e já têm, pelo
menos, quatro anos de treino.

Não,
não
estou
acha-
má-los
burros,
bron-
cos e
alcoó-
latras.



www.
fl·ul.pt A Biblioteca da FLUL está aberta

desde 9 de Outubro.
De momento, apenas as colecções da

antiga Biblioteca Central estão em consul-
ta, em moldes- muito semelhantes aos
anteriores. A sala de leitura está instalada
no piso 2 e oferece usuais, periódicos e
uma ampla escolha de monografías em
regime de livre acesso: A>maioria das
obras, no entanto, encontra-se nos depósi-
tos e terá de ser requisitada para leitura
presencíal ou de empréstimo.

Uma área de atendimento e orientação
encontra-se no mesmo piso 2. Terminais
de consulta da base informatizada estão
disponíveis na entrada do edifício e, em
breve, 'também no piso de leitura.

É possível fazer requisição antecipada
e para os dias seguintes à leitura.

Durante o ano lectivo, novas colecções
serão progressivamente instaladas na área
de livre acesso, mas não é previsível que
todas as transferências possam estar con-
cluídas nesse período.

A Biblioteca
já está aberta

I
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A exposição "Initiare" dá-nos a conhecer a colecção de arte contemporânea do IAC. (Instituto de Art~
Contemporânea), que parte de uma política específica de aquisições promovida nos últimos três anos a fim de
construir um acervo de escala museológica. Este "início" está coberto pela frágil margem temporal, não só daI

aquisições, mas também pelo recurso a um investimento de peças datadas da segunda metade de noventa
O programa selectivo desta colecção, da qual pretende ser uma representação da actividade artística portugue-

sa, efectiva um critério circunscrito (circularmente). onde as obras genericamente denunciam uma pertenç
individual reclamada por uma vivência pessoal. Isabel Car/os afirma no texto introdutório: «o indivíduo já não i

um indivíduo, mas sim um ser em sociedade; a personalidade não é o resultado de uma série de traços E

opções de vida, mas mais um produto de traumas inconscientes e recalcamentos ... os silêncios e as inter
pelações di

quem é guiado, não por uma consciência consciente, mas por uma racionalidade à flor da pele, que deriva de
um sujeito que vive permanentemente em queda. O tão falado fim das ideologias, bem como as guerras cir-

cunscritas». Contudo, o resultado da selecção e política de aquisição apresentado estabelece gradações pouco
corrosivas encobertas pela capacidade construtiva tornando-se num denominador prevalecente.

No entanto, uma das peças que mais se destaca por confrontar alternativas de um pensamento crítico, que
provoca o questionamento entre o familiar e o não famíliar, como num "espelho distorcido" (Foucault), é o tra

balho de Augusto Alves da Silva. Será que o autor nos disponibiliza dados para uma possível interpretação?
Não, porque o seu trabalho não vive de interpretações, mas sim de emanações familiares do (ir)reconhecível·

desorientando-nos. Na peça "Estrada em obras" a passagem dissolvida das imagens e a escala recorrida na
projecção é duplamente convergente. Neste lugar entre as coisas, em que as imagens parecem estar conde-

nadas à sedução, ao subjectivismo do ponto de vista e, acima de tudo, à monumentalidade infíma e molecu-
lar, que nos confronta (sussurrante mas laminar) face aos nossos próprios limites: condensando-nos para a sen

sação de sublime. O ritmo sonoro constante mecaniza a passagem para a fruição da obra, criando um efeito
de distanciamento, neste caso intrínseco ao próprio processo de comunicação. Partindo do registo de uma

paisagem comum com os seus acontecimentos diários campestres, transporta-nos para a consciência de
espaço interno, temporal e sequencial. O "desenho" sofisticado da obra, torna-se abstracto. Dá-se a (relcon-
hecer o rigor processual, repetidamente - 324 diapositivos intercalados de 4 em 4 segundos - que projectam

em dupla face o lugar (dispositivos) do nosso olhar. Ocupamos a charneira.

INITIARE COM
ootosoraro OHJ3C123
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A exposição "Initiare" dá-nos a conhecer a colecção de arte contemporânea do I.A. C. (Instituto de Arte
Contemporânea), que parte de uma política específica de aquisições promovida nos últimos três anos a fim de
construir um acervo de escala museológica. Este "início" está coberto pela frágil margem temporal, não só das
aquisições, mas também pelo recurso a um investimento de peças datadas da segunda metade de noventa.
O programa selectivo desta colecção, da qual pretende ser uma representação da actividade artística portugue-
sa, efectiva um critério circunscrito (circularmente), onde as obras genericamente denunciam uma pertença
individual reclamada por uma vivência pessoal. Isabel Carlos afirma no texto introdutório: «o indivíduo já não é
um indivíduo, mas sim um ser em sociedade; a personalidade não é o resultado de uma série de traços e
opções de vida, mas mais um produto de traumas inconscientes e recalcamentos ... os silêncios e as inter-
pelações de

_quem é guiado, não por uma consciência consciente, mas por uma racionalidade à flor da pele, que deriva de
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~ um sujeito que vive permanentemente em queda. O tão falado fim das ideologias, bem como as guerras cir-
cunscritas». Contudo, o resultado da selecção e política de aquisição apresentado estabelece gradações pouco
corrosivas encobertas pela capacidade construtiva tornando-se num denominador prevalecente.
No entanto, uma das peças que mais se destaca por confrontar alternativas de um pensamento crítico, que
provoca o questionamento entre o familiar e o não famíliar, como num "espelho distorcido" (Foucault), é o tra-
balho de Augusto Alves da Silva. Será que o autor nos disponibiliza dados para uma possível interpretação?
Não, porque o seu trabalho não vive de interpretações, mas sim de emanações familiares do (ir}reconhecível -
desorientando-nos. Na peça "Estrada em obras" a passagem dissolvida das imagens e a escala recorrida na
projecção é duplamente convergente. Neste lugar entre as coisas, em que as imagens parecem estar conde-
nadas à sedução, ao subjectivismo do ponto de vista e, acima de tudo, à monumentalidade infíma e molecu-
lar, que nos confronta (sussurrante mas laminar) face aos nossos próprios limites: condensando-nos para a sen-
sação de sublime. O ritmo sonoro constante mecaniza a passagem para a fruição da obra, criando um efeito
de distanciamento, neste caso intrínseco ao próprio processo de comunicação. Partindo do registo de uma
paisagem comum com os seus acontecimentos diários campestres, transporta-nos para a consciência de
espaço interno, temporal e sequencial. O "desenho" sofisticado da obra, torna-se abstracto. Dá-se a (re}con-
hecer o rigor processual, repetidamente - 324 diapositivos intercalados de 4 em 4 segundos - que projectaml~OPI'lo" 0109" (dispositivos) do 00'''' olhar. Ocupamos charneira. "
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avestruzes

Comigo ali sentado no degrau do passeio
a lembrar-me dos tempos em que acor-
dava a meio da noite como se tivesse en-
golido um bocado de vidro, isto com uma
parede (sabendo eu) que tem de um la-
do uma mulher mais um homem numa
cama e do outro lado uma ruazinha es-
treita de carros calados, reflectindo na
lata não a lua, mesmo que a houvesse,
mas os candeeiros públicos, cuja luz me
impede de ver o rio pela janela. O volu-
me da Mariana nos lençóis, e eu senta-
do cabelos em pé, e lá fora o frio, a rua,
e isto tudo enquanto Alexandre O'Neill
canta a fisionomia da minha Cidade, não
esta onde vivo e nasci mas a minha, não
esta rua fria nem este quarto quente, o
ar obviamente mais fresco lá fora, ao la-
do desta parede mais magra que a mi-
nha caixa toráxica, única coisa a impe-
dir-me de respirar a rua, como a luz da
lâmpada única coisa a impedir-me o rio
pela janela, e ao lembrar-me disto, es-
queço-me que a minha idade também
me impede de me levantar se acaso me
sentei na ponta do passeio para apertar
os atacadores, porque estavam desaboto-
ados sentei-me na ponta do passeio para
os apertar, senão ainda tropeçava e caía,

Pedro Barros] arQ.OFL
". ;;l:ff

Preferia não o fazer
texto IMiguel Castro Caldas

sentei-me para os apertar, esquecendo
as minhas artroses e agora tenho dois
sujeitos, um de cada lado, pedindo a mi-
nha colaboração,

- tente levantar-se, e eu cheio de do-
res,

- preferia não o fazer,
pendurado pelos braços atacadores

esticados
a fisionomia da cidade (a minha e

não esta), mas ao mesmo tempo o san-
gue na minha cabeça, fomação musical
(tenho eu), mas devo dizer que por mais
evoluída que seja a estereofonia, nunca
deixarás de ouvir o sangue na tua ca-
beça. Para dizer a verdade comecei cedo
com a música, em casa com o piano,
com as tias, depois conservatório e de-
pois escola superior. Posso até acrescen-
tar, sr. polícia, que sou um virtuoso, mas
digamos que nunca toquei para Um pú-
blico. E sabe porquê, por causa da puta.
Da puta da pauta. Sempre temi aquele
gesto subtil e rápido de mudar a página
no momento certo, acontecia sempre vi-
rar duas de uma vez, ou mesmo atirar o
caderno ao chão, com O exagero do meu
gesto. Porque toda a questão aqui é. a
questão do gesto, é por ser um gesto. Se



fosse só virar a página, mas não é só vi-
rar a página, é o gesto de virar a página,
aquele breve instante em que paro de to-
car para mudar a página mas não poder
ultrapassar o tempo marcado pelo com-
positor, pelo génio, pelo responsável pela
minha responsabilidade.

Poderia até arriscar a arte de virar a
página.

Abandonei uma carreira promissora
e fui trabalhar para um banco (era o que
se podia arranjar) onde um primo remo-
to com idade de tio gesticulava poderes.
Com a Mariana e um filho pequeno tive
de aceitar. Sendo o primo homem, a
minha sorte foi eu ser homem também,
senão teria de receber a sua pila dentro
de mim.

Às vezes pergunto: quando acabou a
infância, foi em que sítio? Os adultos fi-
caram de repente velhos, e os velhos
anteriores estão mortos, e isto vê-se nas
fotografias. Foi quando? As crianças de
então de repente frutos podres, quanto
mais eu, caminhando, por causa das
costas, na posição do vómito, a ter uma
certa intuição da confusão que se vai ge-
rar aqui à minha volta,

- tente levantar-se, e eu à rasca,
- preferia não O fazer, sabe,
limpa e cristalina a minha audição

aos dez anos, mas aos dez anos eu não
sabia isso, não pude aproveitar, desperdi-
cei. Quando tive de mudar a agulha do
meu gira-discos, pensei: qualquer dia is-
to já não se arranja no mercado, e não
vale a pena comprar um aparelho novo,
por mais que fotemas tecnologias
(ollvirássempre o sangue na cabeça),
pénseíentãoia últímaagulha durou cin-
. cp anos, daí qúéseeu comprar duas
(citI~o mais círicódez) posso descansar

'di.í.tante·dez~riós. Mas depois pensei

que tal aéabar de vez com a preocupação
das agulhas? Vejamos, tenho trinta anos,
trinta anos, com sorte posso viver até
aos oitenta, oitenta, bastava-me com-
prar dez agulhas.

(Trinta anos, trinta anos, trinta
anos)

Mil escudos cada uma dá dez contos,
não é assim tanto.

(Oitenta, oitenta, oitenta)
Fiz isso, e não sabia em que buraco

me estava a meter (o buraco em que se
meteu Alice, perseguindo o coelho do
relógio), daqueles que não têm regresso
(ou fundo), como este, de me sentar no
chão para apertar os atacadores e esque-
cer-me que os meus joelhos, uma vez
dobrados já não esticam,

- temos de chamar uma ambulân-
cia,

é claro que a certa altura tenho aqui
o meu amigo cujo papel é precisamente
mudar-me as páginas da partitura en-
quanto toco. O problema é que parece
que tem o mesmo problema que eu.
Aqui de pé atrás de mim com a utilidade
de me virar a página na altura certa, e
sabe ler a partitura para isso, mas como
eu, não o consegue fazer. Por esta razão
não posso nem poderei tocar para um
público. Mas eu ao menos sei tocar pia-
no, enquanto o meu amigo, se lhe reti-
rarmos a apetência daquilo para que
está a fazer, não lhe resta nada, não faz
nada, simplesmente permanece de pé,
atrás de mim, seguindo a partitura com
a mesma atenção que eu, diria mesmo,
com a mesma compreensão, se calhar
com uma compreensão muito mais pro-
funda que a minha, não sabe tocar mas
sabe ler, e essa é a sua glória, se calhar
sente com muito mais intensidade do
que eu as subtilezas do génio, do respon-
sável pela minha nulidade.

Foi quando volvidos cinco anos subs-
titui a primeira das dez agulhas que me
apercebi da escuridão do buraco e âssus-
tei-me: restam-te nove agulhas, amigo,
as casas ficam, mas nós passamos, e vie-
ram as noites em claro, em sobressalto

sentado na cama como se tivesse engoli-
do um vidro, lá fora a rua (a lâmpada
impede o rio), ao meu lado uma parede,
a Maríana a dormir, isto enquanto o Ale-
xandre O'Neíll não se cala com a minha
cidade (o sangue a latejar na cabeça),
lembro-me agora, neste momento em
que já passou muito tempo, no beco sem
saída (buraco sem fundo) em que estou,
de me ter sentado no degrau do passeio
para uma tarefa que há bocadinho não
dava trabalho nenhum, neste momento
em que já passou muito tempo por mim
e só tenho duas agulhas na gaveta e a
minha questão agora é se chego vivo à
ultima, e detesto confusões, detesto ter
de pensar nos meus dias quando ponho
um disco, o Alexandre O'Neíll a cantar a
fisionomia da minha Cidade, não esta
onde vivo e nasci, mas a minha e a tua,
e eu a escutar o raspar da agulha no dis-
co, em vez de ouvir o Alexandre O'Neill
a cantar a fisionomia da minha Cidade,
detesto, por exemplo, hospitais, tenho
horror a hospitais,

- uma ambulância preferia não, sabe
- mas você não se consegue levan-

tar, disse o polícia
- mas sabe, a coisa resolvia-se com

um táxi, tenho gente em casa que trata
de mim,

Alexandre O'Neill continuamente a
cantar a tua cidade, a tua, a minha, gas-
tando as agulhas que me vão restando,
enquanto urjo avistar ao longe um táxi,
na zona do campo grande onde os aviões
passam tão baixo que quase me levam o
chapéu; a minha história, urjo por um
táxi,eurjocom força, com o dedo bem
êspetadono ar, fitando o horizonte, que
é de onde vem a estrada, que é de onde
vêm os cairos que não são táxis mistura-
dos com os que são, e uma poeira que
não se percebe se provém do conjunto
dos tubos de escape, ou se das rodas das
carruagens a seis cavalos, ou se das
chaminés das fábricas do carvão, ou se
da revolta dos mineiros, o regresso das
cruzadas, e eu incapaz de ouvir a minha
cidade, a tua, a minha querida cidade
cuja físíonomía nunca pude delinear por
causa deste ruído do vinil a consumir o
que me resta dos dias_
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estou aqui deste lado e não sei o que fa-
zer. é uma sensação esquisita estar neste
sítio. está-se aqui e não se está, e isso
tudo é de difícil explicação. só sei que
estou deste lado porque a pistola está à
minha frente, no último degrau da esca-
da. olho-a e ela brilha. tenho aquela níti-
da, incómoda, e inexplicável falta de es-
paço, de tempo. falta-me tudo, e eu mes-
mo me falto, porque não estou nem aqui
nem ali, nem sei o que fazer em ambos
os lados. e esta dor de não saber, indefi-
nida, arranha-me por dentro. a pistola
continua ali, e só ela me liga a este sítio,
e só ela me recompõe entre as colunas
altas.

ontem telefonei à minha mãe e disse-
lhe que não queria ficar. ela não disse
nada. não havia nada a dizer, e por isso
ficou só a escutar-me.

passa uma mulher e nem repara ne-
la. as pernas longas e morenas, e coloco
no canto dos meus olhos um círculo ver-
melho para não lerem o que penso a se-
guir. estou aqui há anos e a pistola tam-
bém. mas nunca tinha reparado nela, e
terei sido essa mulher que passa e não
vê o que está no último degrau da esca-
da. sobe os degraus devagar, balouçando
as ancas, e os seus olhos azuis aquecem
as coisas. eu gosto desse calor. sou um
homem, pelo menos assim diz a peque-
na chapa de acrílico colocada por cima
da porta do wc onde entro, de vez em
quando. devo saber quando é que é pos-
sível subir até ao último degrau, apanhar
a pistola e pum ... matar os pardais que
esvoaçam em torno da casa e que me ir-
ritam. todos os anos chegam novos ban-
dos, sazonalmente, em tudo semelhante
à chegada das andorinhas pela primav-
era. são muitos, como os turistas, de-
mais, dizia-me há tempos um senhor de
cabelos brancos muito irritado. e tinha
razão. há demasiados pardais, como há

demasiados turistas. e quem lucra com
isso são as empresas de revelação de fo-
tografias, que se esforçam por oferecer
cada vez mais brindes aos clientes.

aqui também há quem ofereça brin-
des aos pardais, pequenos reparos de
cultura e erudição, atenções de morda-
mos feitas bolinhos ... e os prazos de vali-
dade vão para o lixo com os embrulhos.

senhores, diria exdamatiuamente a
minha mãe, que ficou sem fala quando
lhe disse que me queria ir embora. ora
isso, mãe, seria matar o sonho à nascen-
ça, e tu sonhaste quando eu nasci, tenho
a certeza absoluta.

acordei, passados alguns meses. e sa-
bes como é quando se acorda de um so-
nho bom. permanecemos entre os len-
çóis à procura do sono, e o sonho come-
ça a ficar cada vez mais longe. ficamos
depois sem sono e sem sonho.

de qualquer forma, os livros acaba-
ram por me tirar da escada. eu gostei
desse dia. descobri coisas. sim, e não ou-
so falar delas porque tenho passado al-
guns dias indisposto, porque me obrigam
a falar dos livros, e porque me obrigam a
ouvir falar sobre os livros e a ler sobre
tantas outras coisas. às vezes eu perco-
me e já não sei do que estou a falar, nem
entendo o que ouço. gostava de saber
porque se fala tanto sobre os livros? per-
gunto eu sentado na escada, pensando
que uma pistola disparou sobre o dicio-
nário e desapareceram alguns verbos. é
que abusamos das palavras como se abu-
sa da comida enlatada.

e o silêncio que é preciso para escu-
tar aquilo que dizem os livros? como di-
zer... bouquets, não é? um universo in-
teiro de silêncio, de tal forma que o nos-
so não é capaz de o conter. mas, falan-
do, incorro sempre no pecado, única he-
rança que meu pai me deixou. era po-
bre, coitado. e não sabia escrever, mas eu
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sei e isso faz de mim um doutor, diz-se.
um doutor com direito a gabinete, e de
fato e gravata. era assim que a minha
mãe gostava de me ver. e porque não lhe
farei eu a vontade? claro. claro como
água. e por isso estou aqui nas escadas e
vejo a pistola brilhando. e o sonho volta,
e depois ...

porque continua a merda do ponto
de interrogação a fazer parte da gramáti-
ca? não era já altura de haver um refe-
rendo, uma revisão, um acordo ortográfi-
co qualquer que apagasse esse pequeno
verme da gramática universal do por-
tuguês, ou da linguagem, ou de qualquer
coisa? vou começar a escrevê-lo por ex-
tenso, por<1.uea sua forma me intimida e
me pressiona.

sim, senhor doutor, aqui há gato. isto
disse a minha vizinha, a propósito do fi-
lho que só via televisão e não gostava de
aprender, ao falar com o médico, da últi-
ma vez que o viu. eu acho que ela está
certa, pelo menos tem alguma razão.

há sempre um gato qualquer por de-
trás de qualquer coisa. a bem-aventu-
rança que omite o sermão da montanha
é aquela que chama bem-aventurados
aos que descobrem o gato, porque deles
será a posse do mistério. e assim, talvez
tenha lido o evangelho. afinal sou um
doutor.

ora, não sem dificuldades em fazer
o remate, finalizo o sermão. as palavras
são pedras difíceis, escorregadias. e co-
meço a pensar em abusos, por isso uso o
círculo vermelho, e sofro as angústias
possíveis da confraria, como os demais.
é por isso também que não deixo que
ninguém tire a pistola da escada. gosto
de a ter à mão, e posso sempre pensar
que ela é uma porta para sair daquí a

lx.ll.lO.OO



texto IRui Aires A mão na ombreira
se respiras com sol -
teu momento cloro-sódíca
por esta porta adentro

Ajanela descoberta persianas
se a hora é mais tarde -
a tua cara salgada
a chover daquela prata.•.
Uma tâmara de pulso
para olhar-te enquanto
(enquanto dia enquanta noite

entretanto
quando é quanto chegas) chegas

a minha bocaE a minha boca
sempre para te ver
não dizer-te



depois deste tempo todo
estás tão diferente ...

o tempo morre noutro lugar.

nãQ se ~!ler SCjJItir mas anuncia-se sempre.

mas desculpa.

... não te quero dizer nada de importante

- desculpa.

ainda sinto saudades de te abraçar.

tu.

e no meio da circunstância:



(é onde estou?)
que lá no fundo.

e eu aqui de pé.
junto do cortinado,
meio encoberto como se me pudesses ver.

contigo a dormir no sofá
(eu gostava de ver como está
o negro dos teus olhos ávidos.
aquele negro

tem uma Juzioha tremdu:ztnte) ..,------
e estive agora no café da esquIna e

está tudo igualzinho ...
a dona ESTER a comentar que tu és tão estranho.
coitadinho.
tão calado.

tem uns olhitos ternos mas não é muito dado.

, ., It:~r.;:;c ~~ff íf "'g?:V!":,~~~;§~~
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apesar

(a seguir ao apesar vem sempre um de tudo.
mas contigo houve apenas um quase n~da)

ostar do lugar em que estou.

em que vars querer
uma palavra minha.
que eu deixe que me magoes.

queria que te lembrasses
do que vou ser para ti
quando cresceres

espero ser mais
do que um curto lapso perfeito
num tempo pretérito.

anseio pelo dia

(e apetecia-me agora morder os cantos da boca
- ele há coisas insuperáveis -

desiludas.

alegres.

que precises de mim.



e só vou poder olhar por

e para ti ...

. .
...quena que viesses

ter aqui

AGORA.

• «... I •

aâo Jem,fim.



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-

nãmico 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 ínex-
istência no interior da DOFL e questões de
organografia no interior da DOFL, são decidi-
das no interior da própria DOFL.

3. lO-Transparência da actividade da
DOFL:

3.1O.1-Todos os arquivos, capas, do-
cumentos e ficheiros informáticos de OFL são
públicos e não confidenciais.

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

3.1O.1.2-Por razões prá-
ticas e de segurança, o acesso aos arquivos é
controlado e vigiado.

3.1O.1.3-Mediante requi-
sição nesse sentido, qualquer aluno pode con-
sultar, nas instalações da AEFLUL, todos os
arquivos, pastas, documentos e ficheiros ínfor-

máticos de OFL.
:ÚO.2-A DOFL tem obrigação de

prestar todos' os esclarecimentos a qualquer
aluno sobre qualquer assunto concernente a
OFL. .

3,1l-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 ACOFLsão 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.

4.10-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).

4.14.4.1c«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
.../.../...
A Assembleia de, Colaboradores de Os Fa-
zedores de Letras
Lisboa, .... de .... de .....»

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

4.14.6- No caso de a proposta de
demissão da DOFL ser recusada pela RGA, a
ACOFL não poderá fazer uso do BEOFL
durante o resto do ano lectivo em curso.

5-ARGA 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 formade 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 início 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 R.GApara nomeação da nova DOFL (ou
incluirá esse assunto numa RGA).

5.2.1O-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.l-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.l-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.l-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.l-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 adícíonaís 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.l-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-Responsabilidade 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 responsabílídadeda 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.l-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.l-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 dai 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.l-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 dá. 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 saí-
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 especifica.

8.8-A DOFL tem a obrigação de constante-
mente tentar captar patrocínios, investimentos
publicitários, subsídios e outros tipos de apoios
financeiros.

8.8.l-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 ol} 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.l-Tiragem do número
8.9.2-Custo total do número.
8.9.3-Percentagem do custo total do

número suportada pela AEFLUL.
8.l0-Nenhuma informação relativa às

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

8.1I-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.l-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 priineiro número de OFL de cada ano
lectivo serão obrigatória e integralmente publi-
cados estes estatutos, assim como todas as
Dírectívas 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 dc
Janeiro de 1980, são omissos cm 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




