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Os nossos caros colegas - deste maravi-
lhoso aglomerado de faculdades a que
chamam Universidade de Lisboa e de
outras mais verdadeiras ou ainda mais
maravilhosas universidades - façam o
favor de se vizualizarem numa dessas
aulas de anfiteatro apinhado de caloi-
ros, em que os mais atrasados se sen-
tam ou ajeitam como podem nos de-
graus das coxias. Ao longo de um se-
mestre ou de todo um ano lectivo é nos
rostos de quem chega mais cedo para
se sentar nas primeiras filas que o do-
cente encontra o indicador do alcance
das suas palavras, da piada das suas pi-
adas.

Terminado o semestre, aqueles alu-
nos e aqueles professores cruzar-se-ão
e cumprimentar-se-ão ainda por al-
guns anos nos corredores da faculdade
e os docentes mais atentos e interessa-
dos terão também a oportunidade de
acompanhar esparsamente o percurso
dos seus ex-pupilos mais activos, a sua
interacção na escola, as suas eventuais
causas políticas, científicas, culturais,
artísticas.

Mas em cinco, seis anos, o professor
deixará de se cruzar com aqueles ros-
tos de quejá não sabia os nomes. Lem-
brar-se-á ainda deles uma ou duas
vezes quando julgar outros parecidos e
chegará o momento, muitos anos de-
pois, em que passará por eles na rua
sem que nem vagamente os reconheça
e em que se interrogará sobre o olhar
tão insistente daquele desconhecido ...
E durante todo este tempo, novos ros-
tos na fila da frente, novos ex-alunos
sem nome para quem sorrir nos corre-
dores.

Tudo isto parece estranhável e tudo
isto não deixa por isso de ser a mais ba-
nal normalidade. Todos compreende-
mos que, para qualquer professor, um
aluno, em regra, não possa ser mais do
que um episódio passageiro. Mas daí a
que o aluno seja um episódíço passa-
geiro de autocarro, que se deixa subir
por directivas superiores da empresa e

que se larga alguns quarteirões mais à
frente, ainda deveria ir um grande e
longo {;.

A verdade é que no mês passado se
publicou neste jornal um artigo de um
representante dos alunos num órgão
da faculdade que dava conta de uma
situação quase generalizada de desres-
peito pela legítima participação dos
alunos nas instituições da faculdade. A
realidade apresentada parece tanto
mais singular quanto falamos de uma
das faculdades com maiores tradições
na paridade entre professores e alunos.

Podendo-se considerar que se trata-
va de uma situação pontual, muito nos
surpreendeu sermos literalmente bom-
bardeados com novos textos acusando
idênticos comportamentos quase autis-
tas. Surpreende-nos que um departa-
mento que até há bem pouco tempo
primava por níveis de qualidade supe-
riores à media da faculdade pareça ter
gerado um tão óbvio descontentamen-
to entre o corpo discente.

Não está longe da memória o encer-
ramento por todo um ano lectivo da bi-
blioteca da faculdade, obrigando os es-
tudantes a desdobrarem-se em visitas à
morosa e pouco prática Biblioteca Na-
cional e os trabalhadores-estudantes a
uma complicada ginástica de horários.
Num outro plano, não deixa de estar
presente a ideia de que os grandes in-
vestimentos financeiros da faculdade
não têm sido feitos na sua qualidade
pedagógica e de que os que têm sido
feitos não têm tido em grande conta os
projectos dos alunos.

Estaremos perante um cenário loca-
lizado ou perante uma situação gene-
ralizada de abandono das conquistas
do 25 de Abril no sistema de ensino su-
perior? A geração do Maio de 68 adop-
tou os vicios daquela que combateu?
Terão os nossos professores voltado
costas ao anfiteatro para estudarem
melhor e sozinhos as fontes do saber?
Estar-se-á a exagerar? Digam-nos coi-
sas: este jornal também é docente _
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Departamento de Língua
. - .. e Cultura Poruguesa

, Curso Livre
de Tétum

Data de início: 20 de Novembro
Por Dr Luís Costa
2"feira das 18-20h (Sala 20 PN) e 4afeira das 18-20h
(Sala 22 PN)

•

Instituto de Cultura.__.. Alemã da FLUL
I' •- - •• A ideia Romântica

da Europa

Duas Faces do Romantismo: do Athenaeum à Europa
Prof. Dr," Fernanda Gil Costa
29 de Novembro
16h
Sala de Romeno
A Europa Aberta: Virtualidades e Riscos de uma
Organicidade Problemática
Prof. Dr.a Teresa Cadete
29 de Novembro
16h
Sala de Romeno
Aprendendo com a História: Christa Wolf e a Herança
Romântica
Prof Dr." Filomena Guarda
4 de Dezembro
16h
Sala 9 PN
Utopias Românticas ou uma Versão Feminina do
Sonho Americano
Prof. Dr.a Luísa Soares
4 de Dezembro
16h
Sala 9 PN

•

Ciclo
. - .. Comemorativo

_. sobre Eça de
Queirós

Ciclo sobre Eça de Queir6s
Professor Doutor Francisco Davíd-Ferreíra, Vice Reitor da UL

Eça de Queirós e Ulisses
Prof. Doutor Victor Iabouílle
22 de Novembro
18h
Sala de Conferências

Doutor Carlos Reis, director da Biblioteca Nacional
29 de Novembro
18h
Sala de Conferências

Informações: Fernanda Fusco. Te!.: 21 7967624
Entrada Livre

}agenda

•

Instituto de Cultura
• - •• Espanhola da FLUL e Centro

_: de Estudos de Teatro FLUL .
Recordar Calderón em Portugal

Instituto de Cultura Espanhola da FLUL e Centro de Estudos de
Teatro da FLUL
Jornadas comemorativas do N centenário do nascimento de
Pedro Calderón de la Barca
Sala 5.2

•

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. D~. Vânia Chaves (FLUL) e Dra. Adriana R.
Martins (Setor de Imprensa e Div. da Embaixada do Brasil).

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

•

Núcleo de Banda
.- - .. Desenhada e Ilustração

daAEFLUL
BD em Letras 1/

Iniciativas na Faculdade de Letras: Feira do Livro,
Exposições, Ciclo de Animação e Lançamento de Fanzines. E
na Faculdade de Ciências: Exposição de BD no IMPROP e
retrospectiva .

•

Curso Livre.__.. Iniciação à
. _. Língua Gestua/

portuguesa

Curso Livre de Língua Gestual Portuguesa organizado
pelo Laboratório de Psícolínguístíca e pelo Departa-
mento de Línguístícas Geral e-Românica.
Aulas todas as 2a e 5a feiras das 18-20h

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.



universidade

Departamento de Estudos Clás-
sicos:

...Desculpem lá o mau jeito, gostaria
de possuir um estômago de avestruz, de
poder digerir o-que-quer-que-fosse e de
facilitar-lhes a vidinha, mas acontece
que o meu estômago é do tipo exigente e
revolve-se-me em náuseas rinocerônticas
quando me servem gato por lebre ou
quando maltratam soberbamente o que
eu amo, os meus companheiros de
(per)curso e os Valores que defendo ...

Quando decidi enfrentar, criticando-
o, o VI estagnado (de longa data - vinte
anos?) departamento, sabia perfeita-
mente que iria ter de confrontar-me com
métodos sub-reptícios e com reacções
arcaicas. [Imagino que uma enxurrada
de batráquios de vária ordem em meio a
larvas de mosquitos flutuantes possa jor-
rar imprevista do interior das VI instala-
ções ....]

As práticas do VI presidente
• Sabe que posso consultar o seu pro-

cesso...
• Analiso a letra dos alunos em bus-

ca de possíveis traços patológicos ...
lembram-me práticas que me escusa-

rei de alljectivar, deixando-o ao cuidado
dos leitores. [A (Psico)Grafologia é um
dos meus interesses extraliterários. A
propósito: o que faz o senhor com aque-
les alunos que não escrevem nos testes
com o seu tipo de letra (grafia) habitual,
tendo consciência de que a legítima é
pouco legível, ou seja, de dificil decifra-
ção para o docente? ..]

Trata-se de uma tomada de posição
alicerçada em três anos consecutivos -
comecei pelo Latim Elementar - de ex-
periência sentida na pele de um perma-
nente e abusivo desleixo, com repetidas
sobreposições de horários de testes, nu-
ma acomodação arrogante e desdenhosa
para com os direitos dos VI discentes.
[Existe para consulta um dossier LATIM,
junto do Secretariado da AE da FLUL,
levado ao conhecimento da Comissão
Pedagógica dos Alunos de Clássicas - ho-

nestidade entre colegas oblige - na pes-
soa de um dos seus membros (F. A.), em
encontro realizado no dia 25.09.00, vés-
pera da sessão de esclarecimento a alu-
nos do 10ano de LLC e Cultura Clássica,
levada a cabo nos dias 26.09.00-e-se-
guintes, na sala 7.1, às 10:00 horas.]

Quando se está em plena fase de re-
estruturação e de mudança de instala-
ções, meus caros senhores, não se deixa
"ao Deus dará" um departamento uni-
versitário, de Junho a Setembro ... Não se
entrega o departamento durante o mês
de Agosto ao "senhor das pinturas" que
repetia, invariavelmente, Não está cá
ninguém ... Como se pode confiar no fun-
cionamento de um departamento que
tenta fugir às suas responsabilidades ini-
ciando um jogo de passa-a-bola-a-outro
do género: Ping Comissão Pedagógica do
DEC Pong Coordenação da Área de La-
tim Píng Presidente do DEC: Pong É cul-
pa da Secretaria/Serviços Académicos
Ping Coordenação da Área de Latim:
Pong Vá ao Conselho Directivo Ping Vá
ao Conselho Científico Pong Isso não é
connosco Ping Vá ao Conselho Pedagógi-
co Ping que reenviaria para a Comissão
Pedagógica do DEC Pong porque por lá
têm de passar as reclamações obrigatori-
amente Ping Presidente do DEC: Pong É
culpa da Secretaria/Serviços Académi-
cos?
Ping-Pong Ping-Pong Ping-Pong Ping-Pong
Ping-Pong Ping-Pong Ping-Pong Ping-Pong
Quando os responsáveis máximos pelos

patos
joie

it n
texto I Conceição Ramos-Lopes

Carta Ipoiivalentel aberta

departamentos não fornecem informa-
ções coerentes, como confiar em que os
mesmos possam defender os interesses
dos discentes a eles agregados por
questões de obrigatoriedade curricular?
[E essa desculpa (esfarrapada) de que os
alunos obtêm más notas a Latim I por-
que em geral vêm mal preparados do Se-
cundário? Esquecem-se de que há mui-
tos alunos que se inscrevem em Latim
Elementar, sem frequência anterior de
Latim? Esquecem-se de que alguns dos
actuais professores de Latim, do Secun-
dário, se formaram nesta Faculdade e fo-
ram alunos de docentes do VI departa-
mento? ..]

Para corolário do exemplar funciona-
mento do DEC, as pautas e as folhas de
presença. As pautas: o que é negligência
do DEC atribui-se em culpa à Secretaria.
Que maravilhoso quadro de quem-deixa-
escapar-quem-das-cadernetas-com-as-
fichas-de-alunos-obrigatórias-com-foto-
e-tudo, quem-dá-vintche e e e e-a-
quem, ... Quanto às folhas de presença,
existem porque os senhores de Clássicas
sabem bem que, não havendo coacção de
presença, as turmas terminariam se-
midesertas ... Sobretudo as de Teóricas,
pela sua descoordenação com relação às
Práticas e onde até se assina pelo colega
que não teve paciência... [Mas querem
convencer-nos de que conferem as assi-
naturasl, quando nem os alunos das tur-
mas se conferem no final do ano lectivo,
para a atribuição da nota final, e lá vão



escapando alguns pelo caminho ...]
"Diz-me Amen, que eu abençoo-te":

existem à solta no DEC algumas voca-
ções seminarísticas frustradas, quais de
inconfessados pastores de Dollies (inspi-
rei-me na ovelha clonada da Genética/-
Biologia Molecular). E não me surpreen-
deria se viessem a instituir-se testes aos
domingos, às 06:00 h da matina, com
prévia missa campal às 05:30 h (em ple-
no Inverno) no relvado em frente à
FLUL ...

"São essas hesitações entre a electri-
cidade/estática e um vitalismo primiti-
vo,/a existência incolor, monótona dos
domingos,/a busca no mundo de uma
porta falsa."

Aos discentes da FLUL em geral -
dos caIoiros aos finalistas, passando pelos
assim-assim: se esta Faculdade vai mal,
todos têm/temos responsabilidades: uns
porque não vêem nem as coisas erradas
mais flagrantes e evidentes que aconte-
cem à sua volta; alguns porque só estão
interessados num diploma - "Em terra
de cegos quem tem um olho é rei"- e ou-
tros há que vêem mas preferem ignorar,
numa atitude de quase-autísmo-acadé-
mico: a)Não me comprometam; b)Eu até
só vim cá ver a bola; c)Não posso com-
prometer a minha nota, os gajos fisgam-
me e podem lixar-me; d)Aqui nesta Fa-
culdade os alunos têm de se sujeitar à
vontade dos professores, etc. Esta última
expressão, feita-e-engolídínha em passi-
va atitude de gansos muito 'patos' para
um foie gras lusitano, ouvia-a no acto
das inscrições (que são outro "calcanhar
de Aquiles" desta instituição). E, alunos
desta Faculdade que não comparecem a
uma RGA porque a mesma está agenda-
da para a hora de almoço e é adiada por
falta de Quorum: o que se passa convos-
co?

Chamam-se toureiros espanhóis para
virem estocar e espadear de morte touros
albinos ou negro-azeviche em Barran-
cos... O Ministério da Saúde português
vai importar proximamente 11.000 en-
fermeiros de Espanha... Será que ainda
vamos ter de fazer apelo aos espanhóis
para que venham gerir eficazmente esta
nossa Faculdade à deriva? .. [Ai Mestre,
creio que do Norte de África tão-só nos
resta uma névoa catarática imensa e
abrangente como se diz agora ... É o país
que evocou que continua a não querer
desamarrar-se e passou a temer a dor,
calcule!, e nem quer ouvir falar de Boja-
dor, e começam logo todos a coçar-se sa-
racoteando-se supersticiosos Credo!,

Cruzes!, Canhoto!, Abrenúncio!, Pé-de-
cabra!, Vê se te avias!]

O que observo à minha volta faz-me
ficar um pouco apreensiva quanto ao fu-
turo do ensino do Português, da Língua
Portuguesa ... em Portugal. Curiosamen-
te, é em Portugal que a língua-mãe ma-
tricidiamente se assassina. Aqui mesmo,
na FLUL, com as traduções literais (ad
hoc) praticadas pelo DEC nas aulas de
Latim, num desrespeito gritante e ínsul-
tuoso para com a língua de destino - o
Português, que pretens(ios)amente quer
"ajudar-nos a compreender melhor", ai
de nós, os das literaturas da Clássica ...
[Tratem o vosso complexo de Pigmaleão -
há quem dispense a vossa protecção.]

Existem milhares de seres falantes e
escreventes da "Língua de Camões" espa-
lhados pelo Mundo, que a defenderão
com-unhas-e-dentes: porque aprende-
ram a amá-la e a respeitá-la. E o amor é
entrega, é dádiva; é empenhamento; é
esforço. Existe quem ame a Língua Por-
tuguesa e que não tema esforços. Nesta
Faculdade, também.

Será
que

ainda
vamos
ter de
fazer
apelo
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genr
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Um banho com muita lavanda para
me purificar, três cabeças-de-alho ata-
das atrás da porta contra o maligno, uma
qualquer sinfonia atacada em Ré Maior
que me (re)lembre energia ... e posso ir
dormir descansada. Se soubessem como
é bom e salutar ter-se a consciência tran-
quila de um dever cumprido ...

[Aos eventuais detractores: ''Allez
vous faíre voir chez les Grecs". Atenção,
não traduzam à la DEC...]_

Sexta-feira, 20 de Outubro de 2000

, Paulo Teixeira, in Bestiário Particular.
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Caros colegas
texto IWilson Fernandes

a Coor-
denação
de Latim
(...) tem
vindo
sistema-
ticamen-
te apre-
judicar o
desempe-
nho dos
alunos.

Mais um ano lectivo começou e mais
preocupações começaram. Muitos obs-
táculos se vão colocar à nossa frente,
mas a determinação será a nossa maior
arma para derrubar todos os obstáculos
que se nos depararem.

Estas linhas têm o intuito de alertar
os mais desatentos para alguns proble-
mas que continuam a assombrar a nos-
sa Faculdade. Para aqueles que pela
primeira vez estão a pisar estes terre-
nos, talvez os problemas que a seguir
irei mencionar não lhes digam nada ...-
ainda. Mas, para aqueles que diaria-
mente têm frequentado esta Faculdade
nos últimos tempos, o que adiante irão
ler não será mais do que um avivar da
memória.

Caros colegas: ao longo do meu pri-
meiro ano nesta Faculdade apercebi-me
de que o Departamento de Estudos
Clássicos não funcionava na mesma
medida dos outros.

Segundo o Regulamento Geral de
Avaliação desta nossa estimada Facul-
dade, os alunos que não sejam trabalha-
dores-estudantes deverão ser avaliados
presencialmente, através do seu desem-
penho escrito e oral.

No início de cada ano lectivo os pro-
fessores têm a sua turma atribuída com
o respectivo horário de funcionamento.
Todo o tipo de avaliação a ser feito ao
aluno deverá ser restringido a esse ho-
rário pré-estabelecido.

Porém, a Coordenação de Latim do
Departamento de Estudos Clássicos
tem vindo a fazer um pequeno desvio na
interpretação do horário de funciona-
mento de cada turma. Desta forma tem
vindo sistematicamente a prejudicar o
desempenho dos alunos.

Passo de seguida a mencionar os
problemas que a Coordenação de

Latim, ano após ano, tem vindo a colo-
car aos alunos de L.L.M:

• Os testes de Latim são completa-
mente impostos, com uma margem de
manobra para o aluno quase inexis-
tente.

• Os Senhores Professores da Coor-
denação de Latim reservam pratica-
mente um dia inteiro para a realização
da referida prova. Esta decisão não tem
em consideração as aulas às quais os
alunos terão obrigatoriamente de faltar
para realizarem a respectiva prova de
Latim. Então, em que termos devere-
mos nós interpretar o Regulamento Ge-
ral de Avaliação? Uma pergunta que
merece bastante reflexão ...

• Por vezes a situação é ainda mais
grave: um professor de uma determina-
da cadeira resolve marcar a data do seu
teste, data essa que, naturalmente, está
dentro do horário que lhe foi atribuído
desde o início do ano lectivo. No entan-
to, a digníssima Coordenação de Latim
entende que essa mesma data cai como
uma luva para a realização de teste de
Latim. Como se não bastasse a data ser
a mesma, a Coordenação entende que o
teste de Latim abrangerá a hora do teste
de um outro professor.

• Perante este quadro o aluno tenta
por todas as vias não ser prejudicado.
Mas por vezes, ou mesmo muitas vezes,
o aluno acaba por ouvir o desabafo dos
outros professores em relação à mar-
cação de testes por parte da Coordena-
ção de Latim. Como se pode constatar,
o aluno vê-se entre a espada e a parede.

• A Coordenação de Latim não
pode invadir o horário de funciona-
mento de outras disciplinas. Horário
esse que foi pré-estabelecido. Esta situ-
ação passa pelos olhos do Conselho
Directivo desta Faculdade como se de
uma miragem se tratasse, é incrível.

O meu desejo é que estas minhas
observações possam ter o efeito de aler-
tar para um caso que se tem vindo a
arrastar e que tem de ter um fim. Nós
não podemos continuar a ser prejudica-
dos, algo tem de mudar a
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Uma Casa e Duas Vacas, livro de João
Aparício, livro de versos, publicado em
Outubro passado pela Editorial Cami-
nho, é a motivação próxima deste tex-
to. Livro de versos, de versos chegados
via rádio, neste caso via Rádio Renas-
cença/ Programa «Timor, Sol Nascen-
te", ao território então ainda ocupado
pelos indonésios durante as jornadas
penosas do processo de consulta popu-
lar que houve lugar em 1999.

A motivação permanente destas lin-
has é o empenho de dar pistas aos lei-

VERSOS DO OPR[MIIlO

tores de Os Fazedoresde Letras, muitos
deles jovens universitários, para que,
sendo eles curiosos, eventualmente en-
contrem temas relacionados com Ti-
mor Oriental, temas que desenvolvam
com disfrute pessoal, mas também com
utilidade social para Portugal, Timor e
terceiras partes... Os relacionamentos
entre gentes, entre culturas, não se
constroem apenas com guerras ou tro-
cas comerciais.

Autores leste-timorenses com tex-
tos editados em Portugal na forma de
brochura ou de livro apenas de sua ex-
clusiva autoria não há muitos. Autores
de Literatura, ou de obras de intenção
literária, não entrando em juízos críti-
cos acerca dos objectivos e dos conse-
guimentos de cada pessoa escrevente,
são todavia menos. Quais destes auto-
res serão num qualquer futuro reco-
nhecidos como escritores, desconheço.
Porém, tenho para mim que neste mo-
mento todos são necessários como em-

e
e

lo, seja para se aperfeiçoarem no domí-
nio da Língua Portuguesa, seja para co-
rajosamente transformarem as suas ex-
periências e emoções em texto.

Escritores editados
entre 1975 e 2000

Que tenham chegado ao meu co-
nhecimento e que neste momento re-
corde, tenho os seguintes nomes e
pseudónimos, associados aos sequen-
tes títulos:

brião ou almofariz ou ninho ou berço
ou incubadora, o que quiserem, de
uma eventual "literatura timorense de
expressão portuguesa", coexistente
com as literaturas timorenses de ex-
pressão linguística distinta. Acresce
que para muitos jovens e adultos leste-
timorenses o facto de alguns dos seus
paisanos conseguirem editar, e o facto
de até receberem algum reconheci-
mento social, tem um efeito de estímu-

Femando Sylvan. (l)*Cantolenda
Mau-bere / Hananuknanoik Maubere /
The Legends of the Mauberes, Lisboa,
Fundação Austronésia Borja da Costa,
1988. [Recriação de lendas tradicionais
de Timor, com versões em tétum e em
inglês por Luís da Costa e D.P.F.A.B.C.,
respectivamente. Vol. ilustrado por
António P. Domingues.] (2) A Voz
Fagueira de Oan Tímor, Lisboa,
Colibri, 1993. [Recolha IReedição de
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texto IArtur Marcos

poesia do escritor, publicada entre
1965 e os primeiros anos da década de
90; org. por Artur Marcos & Jorge
Marrão, prefaciada por Maria de Santa
Cruz e a revisão final da obra realizada
pelo próprio autor dos poemas. Inclui
bibliografia extensa do poeta (n. Díli
26.AGO.1917 - f. Cascais 25.
DEZ 1993).]

Jorge Barros Duarte. Timor/lere-
míada, Odivelas, Pentaedro, 1988. [Po-
esia. Desenho na capa de António Car-
mo.]

CaDtolenda Maube:Joe
lla ••••••ul•••auoik

FerD.íUldo Syltran
Pb,t.rlUi e;-••• ;"'," ü~4:~ r,.JJQ•••i~a:twf

Kay Shaly Rakmabean [Pseudónimo
de João Aparicio.]. *Versos do Oprimi-
do, Braga, Real Associação de Braga,
1995. [Versos feitos e que circularam
na clandestinidade na Indonésia e em
Timor, nos anos 80 e 90. "Rakmabean"
é uma designação obtida a partir da
junção de partes dos nomes de três ser-
ras ou montanhas com forte significado
nas mitologias timorenses, a saber, Ra-
melau, Kablak e Matebian. Capa do es-

cultor José Rodrigues, nota de abertura
por Manuel Alegre, um poema de
Xanana Gusmão, com versão em inglês
por Susan Pérez Castillo.]

João Aparicio.(l) À Janela de Ti-
mor, Lisboa, Caminho, 1999. [Poesia.
Prefácio por Sophia de Mello Breyner
Andresen.] (2) Uma Casa e Duas Vacas,
Lisboa Caminho, 2000. [Poesia. Neste
livro assume-se o pseudónimo K.S.R.,
acima indicado.]

Luís Cardoso. Crónica de Uma Tra-
vessia / A Época do Ai-Dik-Funam, Lis-

boa, Dom Quixote,
1997.[Prosa. Texto pre-
miado em 1998 com o
"Prémío Fernando Syl-
van" outorgado pela So-
ciedade da Língua Portu-
guesa.]

Ponte Pedrinha [Pse-
ud.] Andanças de Um Ti-
morense, Lisboa, 1998.
[Romance. Nota de aber-
tura por José Craveiri-
nha. Capa de Ricardo
Moita, a partir de uma
pintura de Xanana Gus-
mão.]

Xanana Gusmão. Mar
Meu / My Sea of Timor, Porto, Granito
- Editores e Livreiros, 1998. [Poemas e
pinturas de X. G., prefácio por Mia
Couto, edição bilíngue, versões em in-
glês por Kristy Sword e Ana Luísa
Amaral, fotografia de Ross Bird.]

Valente Ara(go. Timor Paradigma
da Dor, 2.a ed. (2 volumes), Horta
(Açores), ed. autor, 1999. [A "P ed."
ou "avanço" ou "apresentação" de tex-
to foi publicada nas mesmas condições
de edição particular no Verão de 1998,

Quais
destes

autores
serão num
qualquer
ftauro

reconhe-
cidos como

«escrito-
res»,

desco-
nheço.

mas na forma de apenas uma-pequena
brochura.]

soltas

Alguns textos breves e avulsas, poe-
mas ou contos e crónicas, foram publi-
cados em imprensa de diverso tipo e,
ainda, em papéis relacionados com .ac-
tivídades culturais ou propagandas và-
riadas. Não temos condições para tra-
tar aqui esta faceta da listagem e divul-
gação da existência de textos.

Para quem se interesse por conhe-
cer mais nomes de timorenses com tex-
tos escritos e publicados em português
(e desculpem referir um trabalho meu)
recomenda-se a segunda parte do livro
Timor Timorense - Com Suas Lfnguas,
Literaturas, Lusofonia ... , editado em
1995 pela Colibri. Aí indico e reprodu-
zo alguns textos publicados fora de Por-
tugal.

Para os estudiosos ou simples porta-
dores de curiosidade por temas como
os que nos ocupam neste texto há
diversas bibliotecas úteis. Uma, decer-
to de primeira escolha, é a Biblioteca
(especializada) "Espaço por Timor",
sita na Rua S. Bento n.? 182, junto à
Assembleia da' República, e integrada
na rede de bibliotecas públicas da Câ-
mara Municipal de Lisboa.

*Os títulos assinalados com asterisco
não estão disponíveis no mercado livreiro.

Em tempos oferecemos exemplares das
edições da Fundação Austro-nésia Borja da

Costa (hoje "desactivada"). assim como
também de algumas outras relativas a

Timor Leste. à biblioteca da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, pelo que

aí os universitários desta casa as poderão
encontrar.



Alitera linaesco a
atextoITeresa Teófilo,

Tete, Moçambique

Quando abrimos um livro procuramos
sempre, inconscientemente, palavras
que nos façam abstrair do nosso mun-
do e desejar entrar na história. Conhe-
cemos personagens, os seus nomes, as
suas vidas, os seus enredos e envolve-
mo-nos nesse novo cenário.

A literatura tem sido sempre esse
espaço de descoberta não importa em
que cultura ou época. É uma espécie
de alquimia que acontece entre o leitor
e esse objecto chamado livro. O livro
sem o leitor não renasce, não se maní-

'

festa. E o leitor deixa de merecer esse
nome se não perpetuar o acto de ler.

Um não existe sem o outro.
Ler, conhecer, aprender são alguns

dos objectivos primários do programa
da disciplina de Português dos décimos
primeiro e segundo anos. Conhecer a
literatura para apreciá-la e ler para
depois escrever. Mas como levar esta
missão adiante sem livros? Os profes-
sores não têm livros, a biblioteca está
reduzida a manuais escolares e os
alunos não se confrontam com os tex-
tos.

Então que sentido tem dar um pro-
grama escolar que nos faz mergulhar
na história da literatura portuguesa e
que reserva apenas uma parte final à
literatura africana? Como tornar mais
acessível o estudo de épocas tão remo-
tas, quer no espaço como no tempo, co-
mo a Idade Média ou o século das lu-
zes, sem poder recorrer a imagens, a
personagens históricas, a monumentos
que se encontram, exactamente, nos li-
vros?

Claro está que para aprendermos,
por exemplo, a literatura italiana não
precisamos de estar em Itália. Mas
quando a distância cultural se manifes-
ta na falta de conhecimentos referentes
ou conceitos, e a distância geográfica
não permite o acesso a outras fontes de
informação, o ensino/aprendizagem de
uma literatura não é tarefa fácil.

Equacionemos então os problemas:
o distanciamento epocal e cultural sub-
jacente aos conteúdos do programa
escolar e a escassez de livros de liter-
atura portuguesa. Ocorre-me, pois,
fazer a seguinte reflexão: qual o
impacto najuventude moçambicana do
estudo da concepção petrarquista da
mulher na poesia renascentista ou das
personagens tipo do teatro vicentino?
Que consequências como futuros
leitores e, até mesmo, cidadãos? Não

seria mais proveitoso apostar no con-
hecimento e divulgação da literatura
moçambicana cujos referentes cultur-
ais fazem parte da vida dos estudantes?

Não justificaria esta opção uma
selecção de textos de um Mia Couto,
um Ungulani Baka khosa, Suleiman
Cassamo, uma Paulina Chiziane ou de.
poemas de José Craveirinha ou Rui
Knopfli? Ou até de reproduções de pin-
turas de um Chichoro ou de um
Malangatana para exercícios de escrita
livre? O que é mais importante para
estes alunos: a literatura europeia ou a
literatura africana? O que traz mais e
melhores consequências para o nível
de educação do país: os conceitos oci-
dentais ou africanos?

Talvez a resposta não seja a exclusão
total de uma das partes. Mas decerto
que será uma distribuição mais equi-
tativa entre as literaturas portuguesa e
moçambicana no programa escolar.
Porque é importante estimular uma ín-
terdisciplínaridade, e não um estudo
fragmentário ou meramente cronológí-
co, entre as literaturas. Não será essa
interdisciplinaridade promotora de
uma literatura moçambicana por
descobrir, que fará dos jovens ver-
dadeiros leitores? E esses novos
leitores, não estarão eles melhor prepa-
rados para uma cidadania construtiva e
justa?

Não esquecer que o leitor para ser
leitor precisa do texto. Que a literatura
para ser conhecida ou estudada precisa
primeiro de ser lida. Que as escolas de-
vem promover pequenas antologias de
textos para que o processo de ensino /
aprendizagem da literatura seja efecti-
vo e estimulante tanto para o aluno co-
mo para o professor. E assim novas his-
tórias serão escritas e novos livros sur-
girão.

,
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textos IRicardo Faria

Este ano a chuva foi adiada

Trov~adas só
nuvens esquecidas

~_íê-se um Outono
"'ft&;~N~imada

e rosas
de pétalas sem tempo

só tempo
Um tempo sem rosas

MagOQ-me agora
'"

~, "",.e nao ser-o teu nome:

Só cor



Inês~>teun:mne, mês
invoca o sangue
Inês, do teu amor assassinado
Inês, teunor:ne, Inês
pequeno e grande
Não vês, Inês, a tez
do teu pecado?
Tão só, Inês, talvez
chamares-te Inês
Um nome que se fez
tão magoado

Quem espera ainda
matinal neblina

O Rei mais novo
que reinou chacina?

E por mor de quem
se por mor do povo

Reinou mal nem bem
sobre as nossas sinas?

Lá do nevoeiro ...

Vel111am bailarinaS1



texto IMiguel Castro Caldas

Dorme meu menino mais bonito que o mundo
o teu pai acorrentado na sibéria, um bocado de pai, tu sabes, mais
uns pozinhos de pai para dormires
por mais uma noite, esta noite, sabes,
enquanto te embala no calor do berço
a tua mãe vai derretendo a cara,
a pouco e pouco com as lágrimas
vai derretendo a cara, a tua mãe, dorme bem meu
menino
saberás quando fores grande
para que nasceste, para que nascem
todos o teu pai na sibéria e eu na miséria
menos uns pozinhos do pai
menos pele na minha cara
dorme bem meu menino com o teu calor em cima
da minha miséria, da tua sibéria
a rarefazer-se o teu pai na
minha dor é maior que a noite
na sibéria, dorme tu, que eu não
durmo, em vez de mim dorme tu,
meu querido, minha criancinha
em vez de mim a dormir





Foi oom grito que reen-
controu a Patrícía, próxima de uma mu-
lher que se lamentava pelo atropela-
mente da filha. Sem se importar com <I
corpo ensanguentado que -hípnotízava
os olhares da multidão, sentiu-se alivia-
do e de fôlego restabelecido ao certifi-
car-se de que a sua amiga não havia so-
frido qualquer ferimento. nata a Patri-
cia por amiga, mas sabe que a amizade
que ainda sente por ela é apenas uma
herança do passado e um presente vir-
tual. A distância entre os dois é tão vas-
ta, tem uma névoa tão densa e cerrada
que já nem as vozes se reconhecem à
primeira audição.

Só depois da pressa com que correu
para ajudar a Patrícia a levantar-se é
que ficou a observar no meio de outras
figuras conhecidas

- é curioso ter encontrado, logo nes-
se momento, o pacífico senhor Guerra
ao lado da entediante e artificial dona
Felicidade, uma mulher que fala pelos
cotovelos e que por vezes acerta com
eles onde não deve; a Rita, como sem-
pre com um brilhozinho nos olhos e a

saia dourada,' como diria o Sérgio; a
Agustina, uma velhota super-híper-ul-
tra-mega-gíga-extra conservadora, uma
espécie de moralista desmoralizada que
ainda encara a vida como uma aula de
história num colégio particular; o Ruy,
um crente carente, como todos os
agnósticos são, demasiado independen-
te e solitário para saber gozar a solidão;
e o ÁlV4TO, já casado com a filha da sua
lavadeira, mas ainda infeliz, um sonha-

-dor incurável que se não fosse inventa-
do teria de nascer -

as feridas da rapariga atropelada. Es-
tendida no chão, com os vidros dos
faróis a luzirem-lhe na pele, ela exibia a
serenidade de quem nunca mais voltou
a passear com a mãe nem a acordar
com o beijo do pai num amanhecer de
lágrimas ausentes.

Apesar de já parecerem desconheci-
dos um do outro e de sorrirem comal-
guma hesitação, pede à Patrícia um
minuto para se voltarem a aproximar e
um tempo elástico para conversarem. O
presente pode ter perdido a cumplicida-
de que havia entre os dois; pode ter es-

texto IFernando Campos

quecido os projectos e confissões de ca-
da um, mas ele já sente urgência em fa-
lar com alguém que o saiba ouvir. E
mais urgência sentirá se não o fizer ago-
ra. Há momentos em que já lhe custa
passar despercebido ao lado de pessoas
que quanto mais observa, mais só o fa-
zem ficar, pessoas que lhe roubam a luz
dos dias com a lembrança de lugares e
afectos que ele só conhece dos livros. O
conforto que a solidão oferece ainda o
atrai e elimina como um abraço de fe-
ras.

A Patrícia aceita o seu pedido quase
sem responder, deixando-o ouvir o som
dos lábios a abrirem o silêncio que só a
voz feminina conhece, a soltarem qual-
quer palavra que se perde antes de ser
ouvida, mas que lhe arrepia a pele como
a primeira gota de água que cai a anun-
ciar o temporal. A desconfiança inicial
desaparece logo após a troca e dádiva de
recordações que nenhum dos dois quer
sepultar, com o retorno de uma conver-
sa incansável a duas cadeiras de uma
esplanada numa noite quente de verão.
O encontro entre os dois, capaz de jun-



tar passado e futuro à mesma mesa, é
um momento que pela sua raridade me-
rece o amanhecer tardio e o luar de
duas faces. Ele promete a si mesmo não
ceder ao vício de lamentar tudo o que fi-
cou retido no tempo em que se semei-
am as memórias e os vazios, mas toma
a subir com ela a escada longa e inaca-
bada que qualquer relação constrói. So-
bem dois ou três degraus de cada vez,
com um entusiasmo aéreo e infantil,
mesmo sabendo que a seguir a este de-
grau virá sempre outro e mais outro e
mais outro e mais um que nunca é o úl-
timo e mais outro e mais outro ainda,
continuamente a ampliar um horizonte
sem sombra.

Antes da despedida, comove-se a
analisar as mudanças e o envelheci-
mento da Patricia. Agora ela já faz ma-
deixas no cabelo para disfarçar uma
idade que as rugas não esquecem. Está
menos saliente o sinal que ela tem no
canto esquerdo do lábio superior: A har-
monia que ela transmite, ainda que plá-
cida e sorridente, já só encontra eco no
cansaço do olhar que ele carrega e nas

cores cada vez mais gastas de retratos e
fotografias que revê mentalmente assim
que se ouve pronunciar o nome Patri-
cia. Mas verifica que está muito mais
velho do que ela. Sem dúvida. Mais gas-
to e marcado. Já há muito tempo que
não enfrenta a resposta crua e imediata
de um espelho, o desvendar de uma ida-
de que aparece no reflexo da sua ima-
gem, a certeza de ser ele a observar-se e
a ser enganado por quem o vê. O espel-
ho tem o silêncio da guerra e o som da
noite. Hoje vai confessar-se à sua frente
com a ilusão de quem encara um novo
rosto, um novo mas envelhecido rosto,
bandeira rasgada de um corpo sem pá-
tria e sem hino, a cobrar dívidas antigas
à embriaguez da mente. É preciso cora-
gem para sorrir com sinceridade para o
espelho, para resistir tranquilamente às
mudanças de feições de uma face cada
vez mais desconhecida.

As melhores conversas ficam sempre
incompletas. Antes de voltar à estação
para apanhar o comboio de regresso a
casa, devia ter-se despedido da Patricia
com uma frase que deslizasse directa-

mente para a sua memória, com um
acenar íntimo e misterioso que a deixas-
se ansiosa por novo encontro, que a im-
pedisse de o esquecer. Não devia tê-la
deixado partir sem controlar a ansieda-
de de olhar para trás pela penúltima
vez, segundos após um derradeiro e he-
sitante cumprimento, segundos antes
do último olhar.

Sente que está a entardecer, nova-
mente, e que em breve anoitecerá de
braços cruzados sem testemunhar o re-
tomo do sol. Sabe que seria incapaz de
fixar o seu brilho por mais do que al-
guns segundos sem cobrir um olho an-
tes de destapar o outro e abrir este para
se trancar naquele, para se sentir alerta
em dois mundos que se dividem num
só. O dia final aproxima-se e ele ainda
mal teve tempo para começar a acordar.
Para distinguir o que viveu fora dos son-
hos. Talvez o melhor seja começar já à
procura de uma nova estrela que o im-
peça de adormecer para sempre, que
lhe afaste o receio de ficar oculto, ilumi-
nando o seu horizonte até ao derradeiro
contacto das pálpebras _



Tempo, lucidez textoIAA.W.

Se o túnel parece sobretudo de clarida-
de, da claridade de que são feitos os san-
tos, é porque ninguém olha para o fun-
do, sonho de esquecimento e abandono
da vontade que o dia não fortalece mas
doma e envenena para que ninguém a
tome, para que ninguém olhe para o
fundo e reconheça o escuro espaço que
apaga a luz que parece total, que parece
encher e ampliar o túnel. A viagem atra-
vés do canal é duradoura, mas não tanto
como a vida de quem o atravessa e actu-
aliza, celebrando a água límpida, o mo-
vimento limpo e falso da água que nos
sepulta num receio alegre da próxima e
contígua monotonia sonora que acom-
panha quem viaja através do túnel. O
caminho é fácil de saber de coração e al-
ma, pois quem o traçou foi ninguém e
quem o usa para seguir, para fazer jorna-
da, é alguém sem caminho enfim que se
siga ou projecte para outra viagem feita

Joana S., ; •.• Bernardo A.,

A minha mãe era uma pessoa
adorável. Fazia a minha cama, quando
eu era pequenina. E, quando deixei de
ser pequenina, quando cresci, continu-
ou a fazer a minha cama. Era muito irri-
tante. Quando fiz vinte anos, nesse dia,
tomei uma decisão irreversível. Decidi
fazer um piercing. A minha mãe não
gostou nada, evidentemente. Acabou
por suicidar-se. Olhe, nem sequer me
lembro do dia, não é engraçado? [risos]
E nunca mais me fez a cama.

A verdade é que as respostas sim-
ples nunca me satisfizeram. A não ser
no caso do Princípio de Occam, mas es-
sa é uma outra história. Quanto à mi-
nha mãe, a única coisa que me ocorre
dizer é que fiquei uma pessoa muito
mais feliz no dia em que essa cabra (es-
creva cabra!) morreu.

texto IErnesto Rodrigues Sampaio

• .Juliano T,

As recordações estão tão distantes.
Olhe, lembro-me de uma história que
aconteceu, vai agora para [pausa) vinte,
vinte e um anos, comigo e com a minha
mãe. Eram tempos diferentes, aqueles,
não havia as coisas que há agora. Nós tí-
nhamos uma televisão, a preto e branco,
claro, só as pessoas ricas é que tinham
televisão a cores naquela altura, e nós
tínhamos uma televisão e houve um dia
em que estávamos, eu e a minha mãe, a
ver televisão, o meu pai não estava, ti-
nha ido trabalhar. Estava a dar um fil-
me, era o [pausa] o gabinete do doutor
caligari. É muito bom, esse filme é, sa-
be? E havia uma cena em que surge um
homem que parece um morto-vivo, quer
dizer, era mesmo um morto-vivo, e
quando ele aparece tem os olhos verdes.
Não podia, claro, a televisão era a preto
e branco, mas eu comecei a dizer ma-
má, olha o senhor que tem os olhos ver-
des. A minha mãe dizia que não, que
não podia, e eu insistia que sim, que era
e, então, a minha mâe deu-me um par
de estalos. Foi assim que aprendi o valor
da obediência



na alagada memória que persiste para
além do tempo que nela se emprega re-
mando ou deixando que o barco se sui-
cide curva após curva após recta de
água, após forma aquática que o subdi-
vida e enalteça na sua divisão contínua
de fósforo que acende outro que alguém
acendeu antes que se fizesse lume e fo-
go e incêndio, deixando que o barco pro-
grida até não ser barco, até o perigo visi-
tar a própria viagem enchendo-a de no-
vidade e infantil graça de quem pulula
entre migalhas de mundo fazendo baru-
lho inútil no centro da multidão fechada
sobre o seu ser dentro de si mesma no
rumor acentuado da canção que embala
a comédia do progresso de todos os bar-
cos sem terminar a centrifucidade de
cada um. O nosso barco está porém mo-
mentaneamente atracado a um cais la-
teral igualmente branco e igualmente de
fundo negro como a voz rouca do timo-

neiro que conduz e grita se é mais am-
plo ali ou além o túnel que atravessamos
ainda com a reduzida esperança de
completar no seu termo, de lhe render a
completude da faculdade de julgar
quando nada mais há no quotidiano de
remar rente ao lado do túnel sem que
por isso nos esforcemos por perceber a
razão da luz, aperceber os contornos do
que é totalmente branco e do qual pare-
cem não nascer estalactites e estalagmi-
tes porque não é gelo real, não é gelo
sequer, é uma espuma regurgitada pelas
próprias pedras que concedem espaço
ao tempo para reencontrar a melodia de
uma linguagem esquecida que re-
avivamos como o incêndio espectral da
cor do sangue seco e da laranja e do ca-
lor enfim que preexiste ao frio, pois é o
frio ausência de calor e não o calor au-
sência de frio, tal como é amargamente
a terra ausência de água e não a água

ausência de terra, excepto neste ponto
em que todos os desejos são água e esta
sabemos não ser terra ausente mas pre-
sente sob a forma de água. O barco pa-
rece pesado porque do lado esquerdo
vou apenas eu, e do lado direito o corpo
dele e ambas as almas, de tal modo que
estou eu mais próximo do centro do tú-
nel e ele junto à extremidade que julgo
ser mais quente por ser aí a presença do
calor mais eloquente e o fogo libertar pa-
lavras mais cheias pois, já que o contrá-
rio seria impossível, não entendo que
palavras são, por via do que pergunto ao
meu companheiro se são palavras tenras
e macias, se sílabas rígidas por causa do
frio anterior e mirradas pela humidade
omnipresente e salina, se letras, fone-
mas esparzidos como pólen de um feiti-
ço rural e incandescente no meio de
uma escuridão semelhante à que se
aproxima após tão magna claridade _

Carolina O.,

Lembro-me ainda do que a minha
mãe me dizia, coisas como íf you should
go skating in the thín ice of modern life,
don "t be surprised if a crack in the ice
appears under your feet (a minha mãe
era inglesa). Só aos dezassete anos des-
cobri que esta frase, como outras, como
as outras (como todas as outras?), eram
excertos de letras dos Pink Floyd. Fiquei
arrasada. Depois descobri as raparigas.
Que me foram deixando arrasada ... mas
a dúvida persiste ...

João R., ~

Hermética. Tal como a sua escrita. Era
escritora a minha mãe. Era dificil, era
mulher, isso não era bem visto. Acabou
por emigrar para Paris, onde continuou
a escrever. Sob pseudónimo, claro.
Quando eu lhe dizia que a escrita dela
era hermética, eu ainda sabia bem o
que era isso, ela costumava responder-
me o que há de hermético na literatura
que versa as dúvidas existenciais de
uma mulher intelectual burguesa da
classe média-alta (e, aqui, a ordem dos
factores não é irrelevante) destiladas em
livros quatrocentas-a-quinhentas pági-
nas, com um estilo próprio, é certo, con-
tando hístorinhas da vida comum? Dei-
xava-me sempre sem resposta, a minha
mãe. Gostava de jazz, também. O que
ela escreveu? Não deve conhecer. So-
bretudo romances policiaís. Ah, e um
guia de etiqueta.

Depoimentos recolhidos por Emesto Rodrigues Sampaio, entre 03A)8f1986 e 28,10211988, nos cafés do Chiado.



Aos domingos à tarde levava-te ao
parque, em longos passeios pelos
carreirinhos em espiral que desenhavam
o chão. Percorriamo-Ios todos, em
conversas amenas de quem já tão bem
sabe um do outro que só um olhar basta.

Parávamos em frente ao repuxo para beberes água e depois comprávamos gelados na
barraquinha ao pé dos baloiços. Pedias sempre um gelado de morango, que chupavas
avidamente fazendo boquinhas em provocações que de tão despropositadas tocavam o ridículo.



Depois sentavamo-nos nos bancos diante do lagó,
onde os cisnes deslizavam como bailarinas em caixas
de música. E lá ficávamos entre uma enfiada de velhos
que pousavam todas as tardes nos bancos como
bandos de pardais nos fios de electricidade.



Muitas noites apetece-me tapar-te a boca com a almofada para parar de
vez de sentir o teu sopro adormecido na minha nuca e o teu hálito velho.



E todos os actos impulsivos, reprimo-os em festas e
carícias que distribuo por ti, porque se os evito é por
mim, para não me doer os braços da pancada, porque
a minha cara já Mo aguenta mais rugas, e a pouca
força que me resta é para te passar a mão pelos cabelos
sem cor quando passeamos ao domingo no parque.
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