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Direcção
Anick Bilreiro
Luís Pedro Fernandes
Pedro Barros
Ricardo Duarte

Coordenação de Grupos
Alvaro Aspera
Anita Lopes

Grupo de Trabalho
Helena Mendes (Coordenação)
Raquel Baltazar (Coordenação)
Ricardo Faria (Coordenação)
Sandrina Esteves(Coordenação)
Carla Almeida
Helena Cabral
Hugo Barros
Rita Custódio
Sofia Espada

Escrevem
Álvaro Áspera
Artur Marcos
Bruno Carapinha
Ernesto Rodrigues Sampaio
Golgona Anghel
Gonçalo Castelo Branco
João Graça
José fer
Maria João Coutinho
Marta Alexandre
Ricardo Faria
Rui Aires
Yuwen Kai

Ilustram
Ana Tecedeiro (FBAUL)
Ricardo Guedes

Fotografia de capa
Filipe Martins (FCSHUNU

GROFL- Grupode Revisão
deOsFazedoresde Letras
Ana Isabel José (Coordenação)
Carla Taborda
Cláudio Vinagre
Humberto Brito
José Macário

GIMOFL-Grupode imagem
deOsFazedoresde Letras
Ana Bárbara (Coordenação)
Ana Teima Botas (Coordenação)
Ricardo Guedes (Coordenação)
Marisa Costa
Marta Rosa
Patrícia Espinha

f;ditor de BD
Alvaro Aspera

Texto e Desenho BD
José fer e Filipe Alves

Paginação
Rui Fazenda

Consultora de Grafismo
Rita Tomaz Rosa

Consultor de Internet
Abílio Santos

Tiragem
10000 exemplares
Custo total do número: 623.665$00
Percentagem suportada pela AEFLUL: 29,7%

Apoio à Distribuição
Divisão de Animação e Divulgação Cultural da CML
Divisão de Bibliotecas e Documentação da CML
Instituto Pottuquês da Juventude
Livraria Arco-Iris
Lojas Valentim de Carvalho

Impressão
Litografia Amorim
R, do Arco a S Mamede, 9, lÓEsq. - 1250 Lisboa

Edição Braille
Serviço de Apoio ao Aluno Deficiente da FLUL

Contactos
Os Fazedores de Letras
Associação de Estudantes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade - 1600-214 Lisboa
Tel: 21799 05 30 - Fax: 21795 84 55
Correio-e: fazedor@esoterica.pt

Registo no Instituto de Comunicação
Socisl: 121256
Depósito Legal: 128598/98

Os artigos assinados são da
exclusiva responsabilidade
dos autores

editorial
Nova secção do jornal:

Os eniaulados deOs FazeaoTes aeLetras

OFL: Porque é que está há cinco anos neste jor-
naL

Luís Pedra Fernandes (DOFL): Eu não queria
falar nisso, é uma história muito triste. Eu deixei
bem claro, no dia em que entrei, que só ficava três,
quatro meses no máximo ... Não quero prestar mais
declarações.

OFL: Como explica a sua permanência durante
mais de seis anos neste projecto?

Anick Bilreiro (DOFL): Porque me chamo Anick
Bilreiro. É uma história muito triste. E não tenho
mais nada para dizer.

OFL: Porque motivo está há quase dois anos
neste jornal?

Rui Fazenda (paginador): Porque gosto.
OFL: O seu cargo é o ÚlÚCO remunerado no jor-

nal... Porque motivo não trabalha sem remune-
ração?

Rui Fazenda (pagihador): Porque não gosto
assim tanto".

OFL: O que leva um aluno a colaborar nesta
publicação durante sete anos, como no seu caso?

Pedra Barros (DOFL): Preferia que não falásse-
mos disso. É uma história muito triste.

OFL: Seria capaz de nos dizer porque está neste
jornal há quase dois anos?

Ricardo Duarte (DOFL): [suspiro] Quando me
vi cá dentro, já não consegui sair.

Descubra VOCÊ também os misteriosos moti-
vos que levam a que ninguém abandone Os Fazedo-
res de Letras depois de entrar no projecto!!! Não
perca os próximos episódios dos enjaulados de Os
Fazedores de Letras, inscreva-se já na Secretaria da
Associação de Estudantes da FLUL •
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CPU Inlel' Penliu~ 111(ou CelerorfM)
MolherboardFIC FA13
DIMM 64Mb de SDRAM PC133
Disco Rlgido Maxtor20Gb UDMA100 5400rpm
Placa Gráfica NVIDIARIVA TNT2 c/32Mb AGP
Leitor deCDROM 52X EIDE SAMSUNG
Placa de Som 128PCI Creative Labs.
Colunas Slereo TEAC de 140 Watts
Drive Disqueles 3,5" 1,44Mb
Teclado Português para Windows 95.
Rato Microsoft Intellimouse PS/2 c/Scroll
Caixa MidiTower ATX
Monitor de15" SAMSUNG 550s,
Sem sislema operativo" (ou com LlNUX)
Oferta de Antivírus.
GARANTIA: 2 anos contra defeibs de fabrico.

Celeron"" 7001281<"".,.""."".,."."".,:170,900$00
Celeron'" 766128K.".""."""""""." .. :180,900$00
Pentiun1" 111866/133 (C/HD 40Gb)" ..214.900$00
Pentiun1" 111933/133 (C/HD 40Gb)" ..229,900$00
Pentiun1" 1111Ghz /133 (C/HD 40Gb), 244,900$00

MICROCAOSII - Organlzaç30 e Métodos Informátícos Lda
Dp. Comercial: Rua Ilha Terceira, N,51A(IST/Estefânia)

Dp. Técnico: Rua do Funchal, N, 10, R/C1000 Lisboa

Tel. 213110320 [4Iinhas]- Fax: 21 3158699

Internet: http://woNw.microcaos.pt (encomendas/Técnica)

MicroTELHA, Soluções Informáticos Lda
Loja: Rua Prof. Francisco Gentil, N,24 RlCTelheiras
Tel. 21 7579670 - Fax: 21 7579671
InterneI: microtelha@microcaos.pt
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Vários:
C/ MSI GeForce2 MX 32MbAGP""".,,+10,000$00
C/ MSI GeForce2 MX 32Mb CITVOUT+15,000$00
C/128Mb PCl33 ". .. " +5.500$00
C/ DVD 12x14lx ,+10,000$00 roPLEXTORMonitores Samsung-Garantia de 3 Anos
Troca de Samsung 15" 5505 para:
Samlron 17" +14,000$00
Samsung 17" 7505 " :+-19,900$00
Samsung 17" 750S1.. " " +31 ,000$00
Samsung 17" 700iFT.. +47,900$00
Samsung 19" 950p " " +70,000$00
Samsung 19" 9OOSl. " +76,000$00
Samsung 19" 9OOift " :+-90,000$00
Samsung 21" 1100P " :+-140,000$00
Samsung 21" 1100P Plus .. " " .. ,+160,000$00

I~ ~

Sistemas Operativos:
Instalaçao de tinux RH7.0 Grátis
Windows 98 CD OEM. " " :+-28.000$00
Windows Millenium OEM..... " +28,000$00

Comunicações Ilnlemet:
Modem 56.600 Interna " :+-9.500$00
Placa ISDN/RDIS PCL. " ,:+-15,200$00

CDROM I ReGravadores:
CDRW PLEXTOR EIDE 12x10x32x +58.200$00
CDRW PLEXTOR EIDE 16x1Ox411l" +69,600$00
Leitor de CDs UllraPlex 40x SCSI." ,+12,750$00
CDRW Plexlor 12x4x32X SCSI.. .. " ,+67,000$00
CDRW Plexlor 12x1Ox32x SCSI.. +83,250$00
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Eleições para os representantes
dos alunos na Assembleia e
Senado da Universidade
Calendário Eleitoral
Aprovado em plenário do Conselho Directivo de 23/01/01

Afixação dos Cadernos Eleitorais 1 de Março de 2001
Entrega de Listas 7 de Março de 2001, às 17 horas
(Conselho Directivo)
Campanha Eleitoral 12 a 20 de Março de 2001
Eleições 21 e 22 de Março de 2001

Eleições para a Assembleia de
Representantes e Conselho Pedagógico

www.
jl.ul.pt

Calendário Eleitoral
Aprovado em plenário do Conselho Directivo de 14 de
Fevereiro de 2001

Afixação dos Cadernos Eleitorais 23 de Abril 2001
Entrega de Listas no Conselho Directivo 24 de Abril de 2001
Reunião da Comissão Eleitoral 26 de Abril de 2001
Campanha Eleitoral 27 de Abril a 8 de Maio de 2001
Eleições 9, 10 e 11 de Maio de 2001

Curso Livre de Grego Moderno
(para principiantes)
Iníc: 5 de Março 2001
Duração: 1 Semestre (60 horas)
Horário: Segunda/Sexta - feira: 18-20h
Sala: Cave F (Seminário)
Propinas: 10.000$00
Docente: Dr. Alexandros Kostas-Tousias
Informações e Inscrições: Serviços Académicos

Curso de Informática
de 5 de Março a 29 de Junho de 2001

Alunos

Introdução ao Windows (1Oh - Gratuito)
Internet e FTP (20h - Taxa de Inscrição de 5.000$00)
Office 97: Word e Excel (20h - Taxa de Inscrição 5.000$00)
Oficce 2000: Powerpoint/Access (20h - taxa de Inscrição 5.000$00)
Inscrições: na loja da FLUL (limite de inscrição: 5 de Março
Vagas condicionadas pelo limite da sala e de acordo com
a data de entrada da pré-inscrição
Informações: gab.informatica@mail.fl.ul.pt
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Grupo Universitário de Investi-
-. gação em Línguas Vivas ,
_. V Jornadas UNIL -Compreensão

e Mediação Interlinguística
Faculdade de Letras da Universidade de Lísboa
Coordenadora:
Margarida Amado Acosta (Dept. de Linguística Geral e Românica da FLUL) 12
de Março 09h15
Sessão de abertura (Instituto de Cultura Neerlandesa) 09h30 - llh30
The Flemish and the Dutch in Europe, por MareeI Janssens (Univ Lovaina)
Conferência (Instituto de Cultura Neerlandesa) lOhOO - 12hOO
La compréhension: spécificité et transversalité des compétences, por Mane-Iosé
Gremmo (CRAPEL, Nancy), Conferência (Sala 5.2) 12hOO - 14hOO
Dei Barroco a la Generación dei 27, por Pedro Abreu (Univ Lisboa)
Leitura de poesia castelhana (Instituto de Cultura Neerlandesa) 12hOO-
~OO _
Compréhension orale: du document à l'activité, por Maríe-Iosé Cremrno
(CRAPEL, Nancy)
Workshop (Cave 2) 12hOO - 14hOO
Good unli Hunting, de Gus van Sant (1997, VO.), filme apresentado por
Eduarda Cabrita (Sala 5.2) 14hOO - 16hOO
Monólogo do Vaqueiro (Gil Vicente), por José Mascarenhas
Teatro (Sala 5.2) 14hOO - 16hOO
La Grande Guerra, de Mario Monicelli (1959, VO), filme apresentado por
Serenella Pelaggi (Sala Vídeo I) 16hOO - 18hOO
Ellenguaje teatral en la Espana posmoderna. Tragedia y País Vasco. La histo-
ria no oficial. La crónica dramática, por lqnacio Amestoy Egiguren (dramatur-
go e Více-dírector da Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid)
Conferência (Sala 5.2) 16hOO - 18hOO
Varietà e varianti dell'italiano nella lingua parlaui e nella letteratura, por Ugo
Vignuzzi (Univ. Roma 1)
Conferência (Anfiteatro Ill, Edífícío da Nova Biblioteca da FLUL) 18hOO -
20hOO
Tradução e interculturalidade: uma perspectiva das pequenas línguas, por
Marianne Bakucz (Univ Católica, Lisboa)
Conferencia (Sala Leite Vasconcelos) 18hOO - 20hOO
De culturele mixing onze postmoderne tijd; por MareeI Janssens (Univ.
Lovaina)
Conferência (Org. pela "Orde van den Prince", Sala 5.2)
13 de Março 10hOO - 12hOO
A voz do professor: um recurso a explorar ([), por Teresa Lima (Grupo de
Teatro O Bando)
Workshop (Entrada da Antiga Biblioteca Central da FLUL) 10hOO - 12hOO
Taxi 2, de Gérard Krawczyk (1998, VO), filme apresentado por Francine
Arroyo (Sala 5.2) 12hOO - 14hOO
La promesse, de Luc e jean-Pierre Dardenne (1996, VO), filme apresentado por
Christina Dechamps (Sala 5.2) 14hOO - 16hOO
[cnseits der Stille (Beyond Silence), de Caroline Línk (1996, Leg. em inglês),
filme apresentado por Peggy Berndt (Sala 5.2) 18hOO - 20hOO
Glamour, de Cõdrõs Frigyes (1999, Leg. em inglês), filme apresentado por
Katalin Erdos (Sala 5.2)
14 de Março 10hOO - 12hOO
Herr Zwilling und Frau Zuchermann (Mr. Zwilling arul Mrs. Zuckermann), de
Volker Koepp (1999, Leg. em inglês), filme apresentado por Elisabeth Bamrnel
(Sala 5.2) 12hOO - 14hOO
Problemas prácticos de la traducciôn (I), por José Ferreras Estrada (Serviço de
Educação da Embaixada de Espanha)
Workshop (Cave 3) 12hOO - 14hOO
Leitura de poemas italianos (1), por Serenella Pelaggi e alunos (Sala 6, P.N.)
14hOO - 16hOO
Mirindas asesinas, de Alex de la Iglesia (J 990, VO, curta-rnetragern), seguida
de El ânqelexterminador, de Luis Bunuel (1962, VO), filmes apresentados por
Margarida Amado Acosta (Sala 5.2) 14hOO - 15hOO
Leitura de poemas italianos (lI), por Serenella Pelaggi e alunos (Sala 24, P.N.)
15hOO - 16hOO
Le traduzioni di Dante in Portoghese, por Gianluca Miraglia (Univ. Moderna
Lisboa)
Conferência (Sala 24, P.N.) 16hOO - 18hOO
Secrets and Lies, de Mike Leigh (1996, VO), filme apresentado por Isabel
Mealha (Sala 5.2)
16hOO -18hOO
Leitura de poemas italianos (lJJ), por Serenella Pelaggi e alunos (Sala 13, P.N.)
15 de Março 9hOO - llhOO
O choque de culturas do tradutor, por Aríe Pos (FLUC e FLUL)
Conferencia (Sala 5.2) 10hOO - 12hOO
A voz do professor: um reCUTSOa explorar (lI), por Teresa Lima (Grupo de
Teatro O Bando)
Workshop (Entrada da Antiga Biblioteca Central da FLUL) 12hOO - 14hOO
Problemas prácticos de la traducción (II), por José Ferreras Estrada (Serviço de
Educação da Embaixada de Espanha)
Workshop (Cave 2) 12hOO - 14hOO
Mortinho por chegar a casa, de George Sluizer (1997, Leg. em português),
filme apresentado por Patrícia Couto (Sala 5.2) 14hOO - 16hOO
Un curso comunicativo basado en el enfoque por tareas: Gente 3, por Nuria
Sánchez (Difusíón, Barcelona)
Workshop (Sala 1 da Antiga Biblioteca Central da FLUL) 14hOO - 16hOO
Profissão: tradutor/a
Mesa Redonda moderada por Teresa Seruya (Univ. Lisboa), com a participação
de João Barrento (UnívNova de Lisboa), Ester Ramos (Onoma) e Francisco
Vasconcelos (Relógio d'Agua) (Sala 5.2) 14h30 - 17h30
Tradução: compreensão e mediação interlinguística
Mesa Redonda moderada por João Ferreira Duarte (Univ. Lisboa), com a par-
ticipação de Alexandra Lopes (Univ. Católica, Lisboa), Ana Dinis, Fernanda
Pina (ISLA), Karen Bennett (Univ. Católica, Viseu), Vera San Payo Lemos
(Univ. Lisboa) e Zhang Weímín (Univ. lisboa) - (Anfiteatro Ill. Edificio da Nova
Biblioteca da FLUL) 15hOO - 17hOO
Apprendre à lire enfrançais, por Ana Isabel Andrade (Univ. Aveiro) e Helena
Araújo e Sá (Univ. Aveiro)
Workshop (Sala de Informática do Edífícío da Nova Biblioteca da FLUL)
18hOO - 20hOO
Expressão artística em Língua gestual portuguesa, por Isabel Hub Faria (Univ.
Lisboa) e Mariana Martins (Univ. Lisboa)

agenda
Leitura gestual de poesia (Bar Novo)
16 de Março lOhOO - 12hOO
La traduction littéraire, un art qui s'enseiqne, por Françoise Wuilmart
(1ST! e CETL)
Conferência (Sala 5.2) 10hOO - 12hOO
La traduzione letteraria: comprensione e mediazione italiano-portoghese
Seminário moderado por Serenella Pelaggi, com a participação de Ugo
Vignuzzi, José Colaço Barreiras, Sebastiana Fadda e Simonetta Fasulo
Neto (Cave A) 10hOO - 12hOO
Profissão: tradutora. Uma experiência na Comissão Europeia, por Rosa
Mesquita
Conferência (Anfiteatro Ill, Edífícío da Nova Biblioteca da FLUL)
12hOO - 14hOO
Ladro di merendine, de Alberto Sironi (1999, VO), filme apresentado por
Serenella Pelaggi (Sala 5.2) 14hOO - 16hOO
Tradução literária: perguntas sem resposta?, por João de Almeida Flor
(Univ. Lisboa)
(Sala 5.2) 14hOO - 6hOO
Avventure e disavventure di Gil Vicente in Italia, por Vittorio Caratozzolo
(Suíça)
Conferência (Cave F) 16hOO - 18hOO
O choque de culturas do tradutor: camões e Petofi, por István Rákóczi
(Univ. Eõtrõs Loránd, Budapeste)
Conferência (Sala Leite de Vasconcelos) 16hOO - 17hOO
Italiano [uori d'Italia: l'esperienza americana, por Lorenza Fonzari (Univ.
do Algarve)
Conferência (Sala da Antiga Biblioteca Central da FLUL) 17hOO - 18hOO
Umanesimo culturale e dialettiche globalizzanti, por Nicola Tudisco
(Univ. Nova de Lisboa)
Conferência (Sala da Antiga Biblioteca Central da FLUL) 16hOO - 18hOO
Allbright Road, por Mick Greer e alunos
Teatro e música 18hOO - 20hOO
As cidades invisíveis: uiorh-in-proqress, por Jean Paul Bucchieri (Acade-
mia de Dança)
Teatro-workshop (Anfiteatro I) 19hOO
A Hunqria através da música
Recital de Zoltan Cyõngyõssy (flauta), com a participação de Ma Emílía
Leite Velho (piano), Rui Martins (clarinete) e Gyiingyvér Martms (!lauta)
(Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa - entrada gratuita)
27 de Março 18hOO
Hygiene de l'assasin, de Arnélie Nothomb, por Francine Arroyo e alunos
Teatro (Bar Novo)

•
Departamento de História
Seminário Livre sobre la producción
de conservas de pescado Gaditanas
en la antiguedad

Prof Lázaro Lagóstcna Barrios (Universidad de Cadiz)
El origen de la industriu: Noticias liierarias y vestigios aroucolôqicos.
La industria púnica y republicana: las [actorias; la produción de
envase; la epigrafia anfôrica. 1 de Março
La industria tardorepublicana y altoimpeTial: transformaciones en los
ambientes productivos. La epigrafia anfôtica. 2 de Março
La indústria Gaditana en la tardoantiguedad 5 de Março
14hOO Sala 5.2

•

Os Fazedores
_. de Letras
,: Assembleia de Colabo-

radores

Sessão aberta a todos os alunos que queiram apresentar propostas ou
críticas ao projecto. Pretende-se ainda avaliar o trabalho da Direcção do
jornal neste ano lectivo, definir estratégias e objectivos para o futuro.
Sala F 14hOO

•

Grupo de trabalho sobre Formação Ini-
- • cial de Professores da UL
• Modelos e práticas de formação

inicial de professores

Concepções Teóricas sobre Formação Inicial de Professores
Problemas Curriculares de Formação Inicial de Professores
O Problema da Construção do Conhecimento Profissional dos Professores
A Avaliação dos Currículos de Formação Inicial de Professores
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UL
Data limite da entrega das comunicações: 16 de Março

Comissão organizadora: Alice Rodrigues (FCUL), Ângela Rodrigues
(FPCEUL), António Pedro Marques (FBAUL), Herculano Cachínho
(FLUL)

Nota: Informações para a Agenda dev",m ser entreguesna Associação de Eõstudantes da FLUL ao cuidado _da Direcção de Relações Inst~
tucionais de Os Fazedores de Letras. Nao nos responsabilizamos por alteraçoes posteriores ao fecho de edição. ~
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li atentamente o texto que me dedicas-
te e fiquei surpreendido pela qualidade
da escrita, mas sobretudo pela ausência
de soluções ou caminhos apontados. Pa-
ra além disso, algumas das críticas feitas
partem de equívocos que me parece ur-
gente serem desfeitos e outras questões
esclarecidas.

1 . O artigo "para que nada mude",
publicado em OFL #35, não trata, em
parágrafo algum, sobre a qualidade de
ensino. O texto trata da defesa da gestão
democrática das escolas e da defesa da
paridade formal e (sobretudo) real entre
docentes e alunos, potencialmente ame-
açada por manobras de revisão estatutá-
ria, lentas mas consistentes, da vivência
da instituição e, antes de mais, por uma
atitude negligente (quando não coniven-
te) de certos representantes dos estu-
dantes. Do que trata esse texto é da im-
possibilidade real de avançar com pro-
postas e compromissos que honestamen-
te se procuram cumprir quando as de-
cisões são tomadas entre alguns, nos ga-
binetes e nos corredores, e não entre os
genuíno" Iepresentantes de todos os cor-
pos das universidades; quando a escola é
gerida não por projectos políticos e de
gestão devidamente pensados, discuti-
dos e sufragados e sim por interesses
corporativistas da elite dos docentes en-
tre os docentes.

2 . A bandeira estandarte que define
as preocupações de um estudante uni-
versitário não é a questão das propinas.
Infelizmente, esse é um tema que não
suscita já as paixões do passado. Mas se
continua a ser uma preocupação minha
é não só porque sou por princípio contra
o pagamento, mas também porque este
tipo de taxas tem sido um factor de elítí-
zação progressiva da frequência do ensi-
no superior (que tem tantas outras des-
pesas) e tem servido para livrar os gover-
nos do suporte financeiro do ensino su-

perior. Na educação, como em todos os
sectores sociais, o lema é poupar. À mi-
nha custa, à tua, à de todos nós. E se me
revolta porque sinto reais dificuldades
em pagar, revolta-me mais pensar que,
no ano 2000, o orçamento do ensino su-
perior (incluindo propinas, PIDDAC,
etc.) foi metade dos beneficios fiscais da-
dos à banca (c. 400 milhões de contosl)
- que, como nós sabemos, é um sector
em crise!

3 . Sobre a questão dos trabalhado-
res-estudantes, conheço os permanentes
atropelos e incumprimentos do estatuto

É intra-
qavel
OUVlr os
docentes
falarem
de tudo
o que
fizeram
no 25 de
Abril ... e
vê-los
acomo-
dados e
calados
neste
início de
século

do trabalhador-estudante e essa é uma
questão importante, pois estamos pe-
rante colegas em número apreciável que
não têm tempo, nem condições, para se
associarem convenientemente e defen-
derem os seus direitos. Para além disso,
para uma faculdade como a nossa, cujas
vagas ficam por preencher, cujos cursos
começam a ser considerados mais como
formação pessoal do que formação pro-
fissional, começa a ser urgente procurar
atrair públicos diversificados. Sobretudo
tendo em conta que as universidades
privadas, que não oferecem a mesma
qualidade e cobram bem mais, estão
cheias de trabalhadores-estudantes à
noite. Ora, para isso, é essencial criar
condições na FLUL que lhes permitam
estudar e não os façam sentir estudantes
de segunda. Sou trabalhador-estudante
e sinto algumas das dificuldades, mas
mesmo que não tivesse a experiência,
tinha a obrigação de representar nos
órgãos esses estudantes e as suas afli-
ções.

4 . Relativamente ao materialismo e
à aversão que se lhe pode ter, compreen-
do e concordo que a defesa da qualidade
não pode passar pela construção civil,
nem pelas estatísticas e números com
que os dirigentes associativos enchem os
discursos. Mas, quando se pedem salas
de aula e professores e quando a recla-
mação é a de termos gente a mais nas
turmas, não se está a pedir qualidade,
está a exigir-se o básico. E é pelo básico,
por condições mínimas, decentes, que
andamos a lutar, por incrível que pareça.
Para além disso, se o aquecimento nas
salas do anexo do Campo Grande (onde
as pessoas gelam de frio) não faz de nós
alunos brilhantes, permitir-nos, com
certeza, desviar a atenção do frio nas
pernas para o que o docente está a dizer.
E se a matéria for realmente tão dispen-
sável, podemos sempre optar pela tele-



escola - para quê investir numa bibliote-
ca?

Obviamente, eu defendo uma politi-
zaçâo das questões (mais do que saber se
nos custa a pagar propinas, interessa re-
flectir se é responsabilidade nossa ou do
Estado o suporte da Educação; se o en-
sino superior é um luxo que se deve co-
brar duplamente, ou um direito dos ci-
dadãos; se deve estudar quem puder, ou
se os governos acham urgente qualificar
a mão-de-obra e os cidadãos portugu-
eses) e não a fuga para a estatística e o
gráfico. Mas a verdade é que os diri-

gentes associativos têm vindo a ser força-
dos a esgrimir números com os Ministros
e com (alguns) reitores e conselhos di-
rectivos, pois estes refugiam-se ai muitas
vezes, obrigando esses estudantes a tor-
narem-se verdadeiros técnicos em orça-
mentos de estado e fórmulas de financi-
amento.

Ora, o que se quer dizer com isto tu-
do é que é impossível continuarmos nes-
ta deriva da gestão do dia-a-dia, é pre-
ocupante não haver entre os docentes
(nem entre os alunos) uma ideia de pro-
jecto para a faculdade, um programa,

Ricardo Guedes [arq.Of'L
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um valor, alguma coisa definida que se
possa aprovar, contestar, defender. Con-
fesso que estou, sinceramente, farto de
assembleias de representantes/conselhos
directivos/pedagógicos de salvação na-
cional' em que as pessoas agem como se
fosse um grande favor lá estarem, assu-
mindo a posição de quem está numa
missão pela Casa (portanto não as cha-
teiem!), em que qualquer contestação
ou discordãncia é entendida como um
afrontamento pessoal. Estou farto do la-
xismo, da incompetência, do deixa andar
que tomou conta da FLUL. Estou farto
de eleger órgãos que deveriam repre-
sentar os anseios e interesses da facul-
dade lá fora e que se comportam como
delegados do Ministério da Educação cá
dentro, explicando que era bom, que até
concordammas que não é possível. ..

É intragável ouvir os docentes fala-
rem de tudo o que fizeram no 25 de
Abril, ouvi-los falar das barricadas que
ergueram e do quanto se bateram e vê-
los acomodados e calados neste início de
século. É inaceitável sentir que as gló-
rias do passado não passam disso mes-
mo. Mais do que saber o que fizeram e
de que lado estavam, interessa saber on-
de estão agora, do lado de quem, em de-
fesa do quê! É urgente, por isso, come-
çar a exigir uma cultura de responsabili-
zação de quem é eleito, forçar a reflexão
e a discussão de projectos para a faculda-
de. É sobretudo imprescindível exigir do-
centes de qualidade nos órgãos de ges-
tão!

Como vês, cara colega, o texto que
produziste não me persuadiu e calculo
que este exercício de reflexão não tenha
sido o suficiente para alterar as tuas con-
vicções. Não era esse o objectivo. Mas
quero, sinceramente, ser convencido por
ti e tentar convencer-te daquilo em que
genuinamente acredito. Percebo que não
gostas de panfletos - e café? Pago eu _
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r;:::::~""tT;;::::::~1ma Iíngua, num instante
dado, ainda não existe,
noutro instante depois já
poderemos identificá-la,
reconhecê- la,dar-lhe
nome. Entre esses dois ins-
tantes, por assim dizer

unívocos, é grande a dificuldade de apurar até
que ponto o que há-de ser já está send~~_L,.""'·""'."""
se o que foi já se transformou o b~r· ...•
que seja possível anticip{Jr~'
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texto I Marta Alexandre

Um comentário crítico
Num artigo intitulado «Da língua portu-
guesa e seu ensino», publicado no Jornal
de Letras, Artes e Ideias (15-28 Nov.
2000), José Saramago propôs-se averi-
guar o estado da língua portuguesa e co-
mentar o ensino da mesma. Eu, como ci-
dadã, como falante do Português Euro-
peu, como estudante universitária e c-
omo académica responsável, não posso

ficar indiferente ao seu "quadro som-
brio": os equívocos obscurecem qualquer
vestígio de reflexão e as imprecisões de-
nunciam um moralismo e certos precon-
ceitos dificeis de engolir.

Importa não deixar passar em branco
a sua intervenção, porque já dele se disse
que é um homem "eternamente preocu-
pado com o rigor do pensamento e com

a geometria da palavra" (Baptísta-Bas-
tos, «Retratos com palavras - Um ho-
mem que vem a subir a rua», Camões -
Revista de Letras e Culturas Lusôfonas,
n.? 3, Out.-Dez. 1998, p. 11). E os seus
equívocos prendem-se com quatro pon-
tos essenciais: a confusão entre língua e
fala, entre oralidade e escrita, entre lín-
gua oficial e língua natural e, finalmen-



te, entre evolução natural da língua e
imposições normativas.

Para os primeiros dois pontos, propo-
nho a leitura do ainda útil, e conhecido
pela maioria dos estudantes universitá-
rios, Curso de Linguística Geral, redigido
por discípulos do importantíssimo estu-
dioso suíço Ferdinand de Saussure. Este
trabalho, publicado em 1916, revolucio-
nou todos os estudos relacionados com
língua e linguagem: apresentou a dife-
rença existente entre aquilo que cada fa-
lante produz (parole ou fala) e o sistema
de unidades linguísticas que serve de
instrumento à comunidade linguística a
que o falante pertence (langue ou lín-
gua). Se ainda restarem dúvidas, a pro-
posta de Noam Chomsky (Syntatic Stru-
ctures, 1957; Reflections on Language,
1975) dissipa-as: existe uma óbvia dife-
rença entre a competência linguística
(competence) comum a todos os falantes
de determinada língua e o desempenho
que cada um leva a cabo (performance),
geralmente afectado por factores extra-
linguísticos. Sabendo isto, qual é a língua
de que nos fala Saramago? A falta de ri-
gor desagrega o possível objecto de estu-
do. Não parece tratar-se nem do Portu-
guês, nem do desempenho linguístico
dos falantes do Português.

José Saramago faz juízos de valor
acerca da língua portuguesa baseando-
se, segundo indica, no uso que dela fa-
zem "gerações de estudantes de todos os
graus". E eu pergunto: quais os infor-
mantes consultados? Quais e quantas
gerações? Onde e quando? Para fazer
comentários há que ser rigoroso com os
dados. E, mais ainda, estará a referir--se
à oralidade ou à escrita? Pois é impor-
tante defini-lo, já que, como se sabe, a
escrita é um sistema de comunicação
distinto da língua - também o menciona-
do Curso de Linguística Geral o explici-
ta. E a escrita não pode ser a base para
um estudo sobre a língua natural. A es-
crita aprende-se, não nos é intrínseca e
pressupõe a manipulação consciente de
material linguístico interiorizado. Aqui
se dissipa o comentário: "a única dife-
rença entre Homero e nós é que ele, se-
gundo consta, apenas falava, e nós, mes-
mo quando falamos, temos uma escrita a
informar o nosso discurso" - pode até
ser que alguns de nós tenham, à seme-
lhança do escritor português, a escrita a
informar o seu discurso, mas a oralidade
não é necessariamente regida pela escri-
ta.

Infiltra-se uma outra confusão: é um

equívoco monumental considerar que a
escola deva e possa ensinar a falar! Vá-
rios estudiosos (já desde os anos 60), in-
cluindo o referido Chomsky, mostraram
que a língua, ou, se se quiser, o sistema
de comunicação oral, é adquirida de for-
ma natural, numa progressão baseada na
complementaridade entre um sistema
inato (sim, a faculdade da linguagem é
parte do nosso sístema biológico) e o
meio ambiente linguístico. O processo de
aprendizagem da(s) língua(s) mater-
na(s) é universal e não depende nem da
inteligência, nem do meio social. O que
a escola pode e deve fazer é fornecer aos
alunos um instrumento que sirva de
referência a todos, que lhes permita co-
municar de forma oficial, integrando-os,
assim, na sociedade.

Talvez para desespero de quem, co-
mo José Saramago, se inquieta com a
manutenção da moral e a conservação
da sua excepcionalidade, acrescento que
não são o exemplo nem a exemplificação
"sucessivos e constítuídores" que ensi-
nam a falar, ou até a escrever. É precisa-
mente porque a teoria da imitação vinga

Éum
equívoco
monu-
mental
conside-
rar que
a escola
deva e
pos~a
ensinar
a falar!

que o nosso sistema educativo actual
não consegue ensinar a escrever. A
mente humana não é um simples arma-
zém onde se acumulam os exemplos dos
outros: a aprendizagem é sempre um
processo activo, onde o aprendiz proces-
sa a informação do exterior juntamente
com informação do interior. Memorizar
não é aprender. E são as perspectivas
normativas como a que presidiu ao arti-
go presentemente comentado que impe-
dem a prática de outras propostas de en-
sino (seja na escola, seja na relação pais-
filhos), porque, acima de tudo, compro-
metem o desenvolvimento pessoal e au-
tónomo das crianças. Somos todos inata-
mente predispostos para falar uma lín-
gua e somos todos diferentes ao vivê-la.

Se o que o preocupa é o "baíxíssímo
nível de conhecimentos" manifestado
por esses tais estudantes (ainda por
identificar), então estamos a tratar de
um outro assunto que não a língua por-
tuguesa. A gestão do pensamento baseia-
se, também, na língua, mas não reflecte
nunca a sua competência.

Falta ainda notar a confusão entre ~



o Português como língua oficial e os fa-
lantes da língua portuguesa. O norma-
tivismo e o preconceito imperam no
comentário, mas a verdade é que, por
mais que custe a acreditar, o Português
Padrão, a língua que é usada pelos
órgãos de soberania, pelos meios de
comunica.ção e pelos documentos ofici-
ais portugueses, não corresponde ao Por-
tuguês Europeu, a língua que eu e out-
ros falantes falamos (perdoe-se-me o
pleonasmo). A língua padrão, artificial-
mente existente e não necessariamente
imposta, é ponto de referência, mas que
não se confunda o estatuto com o valor!
Não é melhor nem mais correcta! Já
chega das normas ditadas por Edite
Estrela e outros normativistas!

E, por fim, será o Português a língua
falada pelos portugueses? Ou serão os
portugueses os falantes do Português? A
dificuldade da resposta mostra clara-
mente que a definição de língua é im-
possível se não tivermos em conta as ne-
cessárias distinções acima expostas e le-
va-nos ainda para questões extra-linguís-
ticas que não podem influir na efectiva
análise da língua. As comunidades lin-
guísticas não são homogéneas, e nelas
influem factores económicos, sociais e
políticos, entre outros. Assim, o cerco da
língua inglesa que tanto assusta José Sa-
ramago, e que se inscreve num quadro
imaginário de lutas entre línguas, não
faz sentido. Nunca se trata disso. São as
próprias pessoas que se cercam umas às
outras, só às pessoas se podem atribuir
"modalidades de cerco" e "manobras de
penetração". E a língua pode, nesse con-.
texto, ser um instrumento, um entre ou-
tros. São as pessoas que se sobrealterni-
zam e subalternizam as outras - não
existem "línguas subalternizadas", não
existem línguas inferiores ou primitivas.

São as pessoas que se batem e não
conseguem viver pacificamente.
Por tudo isto, o Português "mutante" que
tanto repugna José Saramago é, afinal de
contas, a massa populacional, heterogé-
nea e indomada, que se não curva per-
ante as imposições de quem julga falar e
escrever bem. Tinha razão quando refe-
ria que alguns poderiam alegar que "a
língua é um ser vivo", mas não percebeu
o alcance dessa justa alegação, clarifica-
dora para as sombras do seu quadro. Co-
mo ser vivo, a língua não precisa, de fac-
to, que cuidem dela - desse cuidado in-
teresseiro e arrogante. Nem, tão pouco,
se compreende a referida possibilidade
de renovação da língua portuguesa ofe-
recida pelos países de África. Não é cor-
recto considerar que a língua se renova
de forma intencional, e muito menos

justo considerar os outros apenas de
acordo com os beneficios que deles po-
dem advir. O intercâmbio cultural pode
ser forçado (de uma forma politicamente
correcta) mas a renovação faz sempre
parte da evolução linguística da língua
natural, não é nunca um fenómeno pre-
meditado.

Ao olhar de quem consegue avistar a
"inércia das línguas" e que se arroga
uma "animadversão contra a imobilida-
de dos factos" da língua, é inevitável que
pareça incompreensível a verdadeira na-
tureza da língua: então a passagem do
Latim para o Português consistiu na pro-
cura de diferentes significantes para os
mesmos significados? Será o Português
uma pobre cópia do Latim? Que limita-
da visão a de quem encara o seu desem-
penho linguístico como a luta do "har-
monioso e exacto" contra "o errado e
vicioso".

Não, nunca hão-de existir máquinas
de fazer falantes correctos e bons, tal co-
mo nunca existiu esse imaginário Portu-
guês do século XVII com "tão alto grau
de beleza e precisão". Se vamos falar so-
bre a língua portuguesa, falemos real-
mente sobre a língua portuguesa e não
sobre ideias vagas, baseadas no uso
literário da língua ou em juízos de valor
sobre certos enunciados.

Do que se trata aqui é das pessoas e
das responsabilidades que assumem de
acordo com as suas capacidades. Se é es-
ta a resposta que José Saramago apre-
senta perante a padronização cultural
exercida através dos meios de comunica-
ção, então eu afirmo que a sua resposta
é irresponsável e inútil. O que é preciso
é esclarecer e informar. Dispensam-se os
discursos demagogicamente petulantes
e, mais grave, rigorosamente medíocres.
Não é isto o que se espera de quem rece-
be honras públicas, prémios internacio-
nais e atenções superlativas em publica-
ções financiadas pelo Estado português,
sendo considerado, em todas essas cir-
cunstâncias, um representante de Portu-
gal, dos portugueses e da língua por-
tuguesa.

Não consigo encontrar esse Sarama-
go "eternamente preocupado com o rigor
do pensamento e com a geometria da pa-
lavra" no comentário apresentado, com
tão grande destaque, no referido jornal.
Que Saramago se limite à sua actividade
literária, o que já não é pouco. E que se
lembre sempre que essa é apenas uma
das formas de usar a língua. Quando so-
mos falantes naturais de uma língua, a
competência sobre essa mesma língua é
toda nossa: não há Saramago que nos as-
suste _

Será o
Portu-
guês a
língua
falada
pelos
portu-
gue-
ses?
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Não sei o que sentirão os mais ances-
trais timores, espíritos já, idosos de sé-
culos e de milénios mesmo, quando dos
cimos dos seus altos cumes sagrados
observarem o trabalho artístico da ti-
mor Fátima Guterres.

Fátima não é uma "artista" de esco-
la, é mais, muito mais; uma mulher lu-
tadora, que viveu muitos amargores
após a invasão indonésia de 1975. Qua-
dro da Organização Popular da Mulher
Timorense, secretária do Comando
Operacional das FALINTIL, presa em
combate no final dos anos 70, passou e
viu acontecer muita coisa, que no ime-
diato não vem ao texto (aguardam-se
com expectativa as memórias que está
a escrever ...).

A razão próxima de trazer para Os
Fazedores de Letras o nome de Fátima
Guterres e de pensar nos ancestrais da
fé animista é a poderosa, conquanto de-

texto IArtur Marcos

licada, manifestação de identidade que
ela ofereceu ao público de Lisboa, na
Biblioteca "Por Tímor", da Câmara Mu-
nicipal, ao encerrar o ano 2000.

A ideia foi esta, "simples": (1) obser-
var motivos artísticos timorenses repro-
duzidos (por exemplo, por Ruy Cinattí)
em livros e artigos: sejam elementos de
arte rupestre, inscritos em grutas quase
secretas, sejam elementos de pirogravu-
ras constantes em utensilagem tradici-
onal, sejam 'motivos dos panos saídos
dos teares tradicionais; (2) escolhê-los,
a esses motivos, e colocá-los no centro
de quadros bordados a ponto de cruz.
Foi esta a ideia e a vontade de Fátima
Guterres. O resultado foi, pelo menos,
elegante, estranho e forte numa singe-
leza clara.

Suponho que os ancestrais timores
olharão para a Fátima Guterres com ca-
rinho e beneplácito lá dos cimos dos
seus altos cumes sagrados. Ignoro como
sairão as reproduções nas páginas do
nosso jornal, mas esteja o leitor atento:
mais tarde ou mais cedo vai ter a opor-
tunidade de ver em algum espaço de
exposição estes quadros, que são
quadros, mas que também são serenas
bandeiras ...

... E mesmo pelo final do milénio Os
Fazedores de Letras teve o ensejo de re-
gistar outro nome, outro valor humano,
que enriquece a diáspora timor que
habita entre nós. Continuemos atentos,
nós todos _



o espantol o evidente toma-se incom-
preensível, o normal, extraordinário, o
familiar, algo estranho; o certo, é-o
agora duvidoso, o concreto torna-se
aparência.

A arte de Mestre Malangatana, a
pintura, a escultura, a poesia, a dança,
o teatro, a sua arte de víver, faz sair o
homem para fora da sua prevista reali-
zação de vida, para fora dos compro-
missos habituais, afasta-o de uma in-
terpretação uniforme do sentido do
mundo. Como?

Pelo espanto, na medida em que a
energia contida na sua obra, no seu pro-
jecto de vida, arranca o homem ao com-
promisso, à certeza. Assistimos ao des-
moronar dos nossos conhecimentos so-
bre o mundo e as coisas" e é então que
sentimos a necessidade duma nova ex-
plicação do sentido do ser.

Neste sentir surpreso, espantado,
encontramo-nos no alvorecer de um
outro dia do mundo, onde tudo o que

nele existe nos aparece sob uma outra
luz, outro brilho, outra cor.

;. :;:;. ••

mo tempo, porém, é o seu drama que
faz tanto a sua grandeza como o seu
risco.

Malangatana não se contenta em
estudar apenas nos livros dos homens
ou no "livro do mundo". O Mestre to-
mou, um dia, já lá vai muito tempo, a
resolução de estudar-se a si próprio.
Mas será que um homem avança só?

Sim, se entendermos que não po-
demos ser substituídos por ninguém,
nem substituir ninguém. Não, se se
quer dizer que podemos ser ajudados
pelos outros e ajudar os outros. Para se-
rem pessoais, os nossos pensamentos,
as nossas resoluções e rumos de vida
têm uma necessidade enorme de se en-
treajudarem, não se personalizando no
isolamento, mas sim na abertura, na re-
ciprocidade, na unidade espiritual uni-
versal. Matalana!

«... Sonhar é um ritual que nos acom-
panha ao longo da nossa vida. Muitas vezes
o sonho é hereditário transformando-se em

Quem é que te fez negro
desde Cabo até aos Pirâmides?
Quem é que na noite escura gritou
um grito cujo eco fugiu pelo ar?
Quem é que rasgou a capulana
encarnada do templo negro?
Quem é que fez as lagoas de casas
espectaculares?
Quem é que pariu o mulato sem pai?
Quem é que na rua à meia-noite
gritou sem grito?
Quem untou na cara do preto asfalto?
Quem é que na alta noite de feitiço
rasgou as portas da palhota do Xikwembu?
Quem é que partiu a cabeça de suruma?
Quem fumou o rapé sagrado do avô?
Quem untou de banha
a lata vazia
em que o feiticeiro guarda
os seus segre.dos?

Malangatana

Espantados, sabemos agora que a vi-
da é arriscada, por não ser apenas bio-
lógica, mas moral e filosófica; ao mes-



algo real, porque passou para ojJtraspes-
soas, ..Em Matalana uma ~pulação em anos
muito e,nteri.ores a nós sonhou é transportou
em telas multo transparentes para outrâs ge-
rações, O sonho recusou-se a ficar em amu-
letos herméticos e por isso "perturba" ger-.
ações actuais porque o sonho dos ahtepas-
sàdQS quer lugar na conquista dO"f\Jfuro.,,"

Malangatana

Matalctna, distJ:í,tode MatJ:a:cuene,
Maputo, República de Moçambíq1,J.e,.
tem um Centro Cultural, emformaçãÓ,
é Mestre Malangatana fazpart~.do gl:ú~
po Íuudador. Centro onde as lemb;J;~
ças, os desejos, as utopías., as coisas
concretas vão aco:pteceudo, lentame,nc
te, como tudo o que se querfa.~el;bem,
ém eqUibôno com a'N<!;tur~a e "C0m
nós esmoS, sua.parté mt e,

ino Básico, Forrna~ ofi:sfiiq-
natDest;nvoliJimentoEdúcatívo, Edu-
cação para a Saúde, Formação Artísti-
00, FOrmação de formadores, Bíbliete-
êa-Museu Antropológico, Despertb são
algumas das constantes do mundo ma-

'Maiangatana. l,.isboa, Caminho
Malangatana Ngweoya, Vinte e Quatro Poe-

mas. Usboa, ISPA,t996, p, 52
SitioJ:lo Centro Cultural de Matalana:

. www.f'natalana.cjb.n~
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texto I Ernesto Rodrigues Sampaio

Está entrando em Bêtetnlle. Pop.: 1700.
A terra da sopa de abóbora. O placard
assinalando o nome da vilória ficava pa-
ra trás, embora Max Philburn tivesse a
impressão de o acompanhar, ali, do lado
esquerdo do seu DM Prowler ZX-2R, um
pensamento que para Max era tão abor-
recido (como, imaginava ele, a vilória de
Bêteville seria) quanto inquietante.

Estacionou o Prouiler na Victory
Square, a praça central de Bêteville, e
dirigiu-se à pensão de Mrs. Muffins,
que, segundo o letreiro de néon azul e
rosa, tinha quartos vagos.

Uma mulher, de idade índetermína-
da e cujo aspecto fazia Max lembrar-se
da paixão pela taxidermia de Mr. Slo-
combe, o pai da sua noiva, .F:leanor,
atendeu-o. Max supunha que fosse esta
a Mrs. Muffins do letreiro.

Quer um quarto, não é?, disse a re-
pelente criatura, enquanto abria um li-
vro coberto de pó e teias de aranha. Es-
tá com sorte, acabamos de abrir uma
vaga, e riscou um nome com uma cane-
ta de tinta vermelha.

Dois homens atravessavam o hall
carregando uma maca. Em cima desta,
um corpo, coberto por um lençol bran-
co. Antes que Max pudesse produzir
qualquer raciocínio sobre o que estava a
acontecer, Mrs. Muffins informou-o que
um hóspede tivera um encontro inespe-
rado com o Criador, de seu nome Perry
Collins (o hóspede, não o Criador, disse
Mrs. Muffins, com um riso baixinho e
desdentado), um vendedor de enciclo-
pédias. Max engoliu em seco. Há alguns
anos, quando a vida não lhe corria tão
bem, Max também havia sido vendedor
de enciclopédias. E conhecia, como ele
lhes gostava de chamar, os ossos do ofí-
cio.

A pensão de Mrs. Muffins era, tam-
bém, o restaurante, cafetaria e bar de

Mrs. Muffins. Max aproveitou para jan-
tar ali mesmo, antes de passear pela vi-
lória e conhecer as suas entediantes
paisagens. Pediu uma sopa de abóbora e
um bife de porco com batatas, a ementa
do dia.

Acendeu um cigarro, teria tempo de
fumá-lo antes de lhe trazerem a comida.
Observou os restantes comensais. Um
par de namorados de liceu na cabine,
três homens de fato ao balcão e um ca-
mionista que falava com Mrs. Muffins
enquanto dava grandes dentadas numa
sanduíche.

Max acabou de fumar o cigarro mes-
mo a tempo de agradecer à empregada
pelo prato de sopa que ela pusera à sua
frente. Max reparou que um cabelo flu-
tuava na sua sopa. Chamou a emprega-
da e pediu-lhe que trouxesse outra sopa.
A empregada, embaraçada, pegou no
prato e foi até à cozinha, retornando
com outro prato. Max reparou que tam-
bém este tinha um cabelo. Levantou-se
e disse à empregada que ele mesmo iria
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buscar a sopa, já que ela não conseguia
fazer com que os seus cabelos não caís-
sem no prato. A empregada tentou im-
pedi-lo, mas Max passou por ela, en-
trando na cozinha. Mrs. Muffins, vendo
aquela confusão, decidiu seguir Max pa-
ra descobrir o que se passava.

Max passou pelo cozinheiro, que o
olhava com um ar embasbacado, e abriu
a panela que se encontrava sobre o fo-
gão. Max divertia-se a olhar para a cara
do cozinheiro. Um idiota, pensou Max,
deve ser isto o resultado de séculos de
endogamia. Max sentiu a concha baten-
do em algo duro dentro da panela.
Olhou para dentro desta e não conse-
guiu deixar de gritar histericamente ao
ver a cabeça de um homem flutuando
na sopa.

Max não chegou a sentir o cutelo
que Mrs. Muffins lhe enfiou no crãnio,
rachando-o em dois, como se fosse uma
abóbora madura.

Está entrando em Bêteville. Pop.:
1699. A terra da sopa de abóbora _

Ana Teceoero Iarq.AEAPO I OFL



/

Aclamados mundialmente pela comuni-
dade científica, quatro eminentes inves-
tigadores viram o trabalho das suas vidas
reconhecido e homenageado pelas mais
altas instituições humanas. Na cerimó-
nia de entrega do prémio, quando lhes
perguntaram qual o resultado final de
uma vida dedicada à ciência, declara-
ram:

- Quem, como nós, afirmar definiti-
vamente que o ser humano é de nature-
za dupla, que há um trajecto até o imen-
surável e que o universo está em expec-
tativa, alcançou o limite do possível. So-
mente agora está em condições de entre-
gar a condução da sua vida nas mãos do
Outro.

Conscientes de que aquela última

OPrémio
texto IÁlvaro Áspera

afirmação colocava seriamente em peri-
go a ordem mundial estabelecida, os che-
fes de Estado e os líderes espirituais da
humanidade ergueram-se dos seus as-
sentos e perguntaram aos quatro inves-
tigadores o que lhes havia permitido rea-
liz~._·o seu trabalho.

- Impermanência absoluta dos senti-
mentos e das ideias, impossibilidade de
satisfazer todos os apetites, incapacidade
de saber com segurança seja o que for,
extrema dificuldade em manter a consci-
ência e uma íntima indiferença por tudo.

Chocadas com estas declarações, as
populações de todo o mundo pararam e
olharam perplexas o ecrãn de televisão.
Passada a surpresa, retomaram o curso
normal das suas vidas _

O]ardimSecreto
Se te não for dado mais do que o mo-
mento em que falas, cala.

Olhar calado o rio é ser o olhar, ser
o olhado. Enlacemos as mãos. As mãos
transfiguram-se, guardam a luz e a
sombra nas palmas unidas pele com
pele, e das costas transborda um latejar
cujo ritmo, se bem que não seja o do rio,
de igual calma e força, doce fluir
comum ao que percorre terra e corpo,
se derrama por chuva ou amor é
absorvido por quem anda de boca aber-
ta. (Abro a boca, a língua em concha, a
cabeça virada para o céu.) Até quando
este silêncio pleno, palpável, visível? O
teu corpo calado parece uma estátua a
querer-me segredar alguma coisa. Ouvi-
do, concha também, cálice do teu te-
mor e do teu afecto, da serpente da lín-
gua, deslizando saliva no meu lóbulo
vulnerável (a minha orelha na tua boca,
por favor). O rio transmite um fluxo de
cores, penso como gostaria de ver um
jovem a boiar morto, vogando ao sabor
da corrente, também ele estátua de seg-
redos afogados no silêncio, um jovem
que pudesse ser meu irmão, por quem
derramar o cristal das lágrimas, saben-

texto IGonçalo Castelo Branco

do ser eu o 'objecto da lamentação. O
vento cresce. Sopra, fazendo dos cabe-
los uma teia confusa, onde fosse possív-
el estrangular-ma-nos sem dor. As
árvores curvam-se, as folhas acenam,
gesticulam para alguém invisível e per-
passam no céu aves como setas, cuja
trajectória segues como a algo sagrado.
Surpreendo-me por ainda estarmos de
mãos dadas. Os polegares quedas, não
nos acariciamos com essa pequena se-
mi-circunferência de movimento. Con-
denámo-nos aos jardins e à beira-mar, à
liberdade para mim sacrificial. Porque
não posso tocar-te? Poderei tocar-te?
(O vento cresce como o nascer do sol).
Ver-te, calados, ilude-me (?), é-me
dado ver ternura nos teus olhos, até
amor, nunca dito. O dado aceito como
meu, meu o teu olhar, teu o olhar meu.
Deixamos de olhar-nos para contem-
plar o rio, outrora espelho, agora peque-
nas rugas de espuma.

O vento cresce sem cessar nunca,
voz sibilante, sem cessar. Cresce, vento,
que não nos expulsarás do nosso jardim
secreto, deste banco de pedra, em que a
flor é o musgo _



Acordamos
texto IRicardo Faria texto I Rui Aires

vivo céu adentro os olhos
sol e sumo de maçã
nuvem doce de mil folhas
embriagando a manhã

Peixe-lâmina
a tua pele toda
estiolada na forja dos meus braços
até onde pode
tocar
tudo em veneno
a areia pelos pés
corta

ainda é sonho acordado
perdido quase por dentro
do desejo espreguiçado
de uma janela indolente

respiro os dentes na boca
sorrio à nova estação
e vou comer frases loucas
de azeite quente no pão

Corta
por dentro do silêncio
rompe até à reticência
dos meus dentes o compasso
quando cruzas em mergulho
reflectes sobre a prata
o flanco todoé tudo rua na rua

pelas calçadas de espelho
desço a barba à carne crua
sobre a nudez de um cinzeiro

Cortas
até ao vértice da sede
o meu peito todo aberto

fumo um vestido faúlha
e dispo-te o dia inteiro
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texto IYuwen Kai

(inspirado em Haikais Japoneses)

De novo nas pastagens
insalubres do desconforto
as vacas apodrecem,
arrastando-se com o frio.

texto IGolgona Anghel

"E o mar e os mastros e os corvos-marinhos,
e as costas das lunares Lusitânias,

são as minhas lendas, a minha alucinação."

Emil Sotta

o mastro do teu olhar perturbado pela lontra da insónia,
naufragara desde havia um verso e meio,
na coxa dum ocaso sem sol.

e eu - farol ancorado à beira do teu silêncio esquerdo
em poemas com ventos fortes -
esperava pescar as ervas faladoras da libertação.

\

de tanto azul,
no meu barco escoou-se o entardecer
e uma ilha de prata
mastigava entre os cascos das ondas o mar.

texto IGolgona Anghel ,

" Numa cruz em forma de T
foi crucificada a Quimera:

NUESTRO SENOR
DON QUIlOTE

EL CRISTO ESPANOL"
Emil Botta

envolTa num papiro de venTo,
baTo a uma porTa numa cidade alheia.

descubro que no pescoço do Teu silêncio,
tricoTado sob as Têmporas das chuvas de ouTono,
se perdeu o olho do regresso.

não quero nada.

nem a sílaba do enoiTecer
incendiada na candeia do frade franciscano,
nem o griTo da enguia no deserTo,
nem a Terceira asa duma resposTa em picagem.

só fica para apagar o arrasTamenTo da gólgoTa
arranhada na borra da memória.



texto IJoão Graça

Ele acorda de manhã. Uma manhã ain-
da nocturna, que se espraia pelo Mar da
Palha até à outra margem. Sai da cama.
Lava os dentes. Veste as roupas. Pega
nos cadernos e sai. Os passos dele
ecoam pelos corredores da residência,
quando ele caminha para a porta. Não
tem tempo de tomar o pequeno almoço.

Ele espera na paragem de autocarro
e, enquanto fita o céu que vai amanhe-
cendo pouco a pouco, pensa. Ele fez
uma promessa e ele tinha um sonho.
Mas a promessa esqueceu-a no dia em
que chegou a esta cidade. E o sonho
cumpriu o hábito monótono dos sonhos
de se esvair em fumo. O autocarro che-
ga e ele cumpre o gesto que aprendeu,
porque não conhecia, estende um braço
à frente do corpo. Ele veio do Algarve e
lá os autocarros não precisam de ser
chamados à atenção, basta-lhes ver pes-
soas na paragem e eles param. "Descul-
pe, mas eu estava primeiro na bicha. A
senhora não tinha nada que se meter à
frente", ele senta-se no primeiro banco
que vê, um banco onde tem de estar in-
comodamente [Tente a frente com um
total desconhecido, um banco de onde
olha, não para a frente, mas para trás.
Sente-se vagamente pecador ao ver as
pessoas de idade de pé e agarra-se aos li-
vros como a uma tábua de salvação.
Num dos bancos da traseira, vê uma ra-
pariga de olhos verdes e cabelos casta-
nhos, cabelo às tranças e olhos fatiga-
dos. Outro sonho. Sai do autocarro. Per-
corre a breve distância que o separa da
estação de metro. Um velho com uma
daquelas flautas com teclado (qual é o
nome certo?) toca uma música estra-
nhamente triste à entrada. Ele nunca
lhe deu nenhuma moedinha, não por-
que não pudesse, mas não gosta da mú-
sica. Desce um lanço de escadas, senta-
se num banco e fica a olhar para os car-
ris.

Qual era a palavra? "Mecanizado".
Era isso. Alguém havia usado essa pala-

vra para descrever o modo como se sen-
tia, e ele percebia que a podia tomar de
empréstimo, porque no fundo a palavra
pertencia-lhe. Esqueceu-se da promes-
sa. Ele lembra-se de um tempo em que
já tinha sido humano, em que o seu cor-
po tinha calor, em que ele sentia. Mas
agora, onde ele estava, fazia sempre os
mesmos gestos, dizia sempre as mesmas
palavras, era sempre o mesmo. Ele veio
para esta cidade à procura de não sabe
bem o quê, à espera que algo mudasse.
Tudo mudou, menos ele mesmo. E ain-
da não encontrou o que procura.

O metro chega. As portas automáti-
cas abrem-se e ele, absorto em pensa-
mentos, entra quando o alarme de fecho
está já a tocar. Tem de viajar de pé, que
não há bancos. Olha pelos vidros da por-
ta e vê o seu próprio reflexo a passar
apressadamente pelas paredes do túnel.
A vontade de chorar. Campo Pequeno.
Pessoas a sair e pessoas a entrar. As lá-
grimas que não chegam a sair. E quando
ele pensava que o pior já tinha passado,
descobriu este sítio. Entrecampos. Mais
pessoas. ÀB vezes entravam pessoas que
ele conhecia, mas hoje não. Hoje tem de
fazer companhia a ele mesmo. Nada
que fuja à rotina. Olha para o relógio. Já
está dois minutos atrasado. E aqui é'
muito importante não chegar atrasado.

Cidade Universitária.
Ele é agora um dos primeiros a sair,

talvez para se redimir da distracção de
há pouco. É sexta-feira e ele alegra-se ao
lembrar-se que pode ser que vá hoje
para o Algarve. Se não houver nenhum
trabalho nem nenhum teste para o fim
de semana e se ele tiver dinheiro na
conta bancária. Tenta sorrir enquanto
sobe as escadas para a superfície. Não
consegue. Ouve chamarem o nome de-
le. Olha para trás. É uma colega que lhe
sorri. Não a tinha visto subir em Entre-
campos. Ele começa a falar com ela e,
enquanto passa peja Reitoria, tenta ves-
tir o coração de maneira diferente _



Texto: josé fer
Imagem: Filipe Alves

estou sentado na única cadeira vazia, no meio da sala verde. há mulheres de bata branca que passam pela
porta, ao fundo da sala. mulheres com o cabelo preso por alfinetes e toucas. e que falam baixo entre elas.

risco algumas letras no vidro embaciado
que me separa da realidade. e o sol cai.

espero que o carro que me deixou à porta do prédio não se tenha ido embora. quero voltar para casa,
ainda hoje, e o caminho é longo. diminui o dia nesta janela sobre a cidade grande demais para mim.



! fujo da minha hora durante o sono.

há uma terra ao fundo do corredor do meu quarto. e no fim dela está o medo.

e a cidade é pequena demais para mim e para o monstro.

do fundo do meu quarto de dormir sobe a
voz sobre a cidade. e a minha hora passa.



viro-me e sigo a mulher pelo enorme corredor até ~ porta onde o sol se coloca.
deito-me na cadeira azul, em frente ao quadro físico de amadeo. é confortável, a vista.
fecho os olhos. e o doutor entrelaça os dedos nas suas costas.

nessa altura esfregava as mãos na toalha, e só o meu olho esquerdo me foi fiel.
penso tirar o direito, um dia destes. enganou-me durante tanto tempo ...
a minha esposa diz que tudo não passa de uma alucinação, mas ela é suspeita.

. .--
~_. ~~~- . ~

eu vi-os, tenho a certeza. eles existem. eles podem tudo.
eles não me largam, vão para onde eu vou, e às vezes tenho de me zangar.



eles não moram em lado nenhum, mas habitam os lugares que existem.
movem os cordéis dos sacos e as chaves das portas. entram em silêncio.

eles não falam, apesar de as palavras saírem pelas suas bocas. são sibilinas.

eles enchem os bolsos, controlam as entradas e as saídas.
e agora não sabem o que fazer comigo. (espero que haja um carro lá embaixo.)
eles fazem perguntas. nós dizemos que sim e que não, e deixamos as palavras a meio.

o doutor preste atenção, há treze anos que não sei das minhas mãos,
e os meus pés passam o tempo a fugir-me do caminho.

- dê-me uns comprimidinhos!

- é a idade do azar, manuel.



MIGUEL
TORGA

.("\.
~! / /,',,~~,:,_-

, ··..j'.·:r·-~~:'

NATAL
UM

CONTO
E

VINTE E UM
POEMAS

114:1'lvALENTIM DE CARVALHO~

/ /

JA DISPONIVEL EM CD



Há oito anos que não nos basta estar em Letras AA.vv. Abílio Santos Adolfo Torres Alex I

F. Alexandra Arranhado Alexandra de Medeiros Alexandra Guerra Alexandra Pires
Alexandre Batalha Alexandre Carvalho, Álvaro Aspera Álvaro Matos Ana Bacalhau Ana .
Bárbara Ana Cansado Ana Dupont Ana Isabel José Ana Maria Azevedo Ana Marisa Costa
Ana Oliveira Ana Pais Ana Paula Santos Ana Pilar Ana Santos Ana Saraiva Ana Sofia
Calado Ana Sofia Martinez Ana Sofia Melo Ana Sofia Pereira Ana TeIma Botas Ana Tere-
sa Antunes Ana Vilar André Barata Andreia Santos Andreia Soares Ângelo Rodrigues
Anick Bilreiro Anita Lopes António Cardiello António Castela António Henriques António
Ochôa Artur Artur Marcos Artur Oliveira Bárbara Santos Belmiro Pirolito Bruno Cara-
pinha Carina Prazeres Carla Almeida Carla Carraquico Carlos Fonseca Carlos Guedes
Carlos Henrique Carlos Loff Fonseca Carlos Moreira Catarina de Kabul Catarina Firmo
Cátia Oliveira Céu Amaro Chico Clara Rowland Cláudia Almeida Cláudia Neves Claú-
dia Pereira Cláudia Vian Cláudio Vinagre Conceição Ramos- Lopes Dália Barreto Lopes
Daniel Henrique Santana David Crespo Diana Almeida Dinis Guarda Diogo Fernandes
Dulce Felícia Dulce Guerreiro Edward Fão Elisabete Morais Elisabete Ramos Ernesto
Rodrigues Sampaio Ester Margarida Ester Nunes Fátima Fernando Palma Neto Filipa
Costa Jorge Filipe Alves Filipe Garcia Filipe Pedro Filomena Correia Francisco Amaral
Frazão Francisco Gomes Golgona Anghel Gonçalo Torres Gonçalo Zagalo Graça Barroso
Gracinda Alves Hadrien Lefevre Helena Cabral Helena Dias Helena Farrajota Helena
Mendes Helena Silva Henrique Martins Hugo Alexandre Hugo Barros Hugo Bielfeldt
Hugo Miguel Barradas Hugo Miguel Santos Humberto Brito Inês Barreto Inês Fernandes
Inês Leitão Isabel Garcez Isabel Lampreia Isabel Zibaia Iva Simas Ioana Lourenço Joana
Silveira João C. N. Figueiredo João Carlos João Carlos Callixto João Costa João Cou-
vaneiro João Graça João Marcelo João Paulo Esperança João Santos Marcelo João Silva
João Tiago Joaquim Massapinha Jorge de Jesus Jorge Monteiro José Carlos Dias josé fer
José Gonçalo Castelo Branco José João Leiria José Macário José Manuel Salvado Josína
Almeida Juliana Neves Lara Madureira Leonor Gorgulho Lúcia Catarina Luís António
Coelho Luís Filipe Ferreira Luís Fonseca Luís Lima Luís Miguel Pirocas Ricardo Luís
Pedro Fernandes Luís Santos Luiz Filipe' Lurdes Nobre Madrien Lefêvre Márcio Alfama
de Freitas Marco Bruno Marcos Nunes Margarida Gato Maria Falé Maria João Casanova
Maria João Coutinho Maria João Soromenho Maria João Sousa Maria José Godinho Maria
Luis Maria Manuela Sylvan Maria Paula Maria Raquel Carvalho Maria Sidónio Pais Mar-
iana Matos Mariana Vieira Marie Beatriz Lúcio Mário Cordeiro Mário Gomes Mário Trigo
Marisa Cerqueira Marta Alexandre Marta Bilreiro Fialho Nogueira Marta Dias Marta
Rosa Miguel Castro Caldas Miguel Reis Miguel Teigão Mónica Ascensão Natércia Bra-
gança Nikias Skapinakis Nunes Marques Nuno Duarte Nuno Marques Nuno Miguel
Camelo Nuno Pacheco Nuno Ricardo Martins Nuno Vasco Ornar Dutra Ovelha Patrí-.
cia Espinha Patrícia Gonçalves Paula da Costa Paula Lopes Paula Quadros Paulo Afon-
so Paulo Alexandre Castro Paulo Anarca Paulo Arsénio Paulo Mendes Pinto Paulo Vicente
Pedro Albuquerque Pedro Barros Pedro F. Barros Pedro Guedelha Pedro Lisboa Pedro
Mateus Pedro Paiva Raquel Baltazar Ricardo Amaro Ricardo Duarte Ricardo Faria Rícar-
do Guedes Ricardo Pacheco Rita Ríta Custódio Rita Carvalho Rita Duarte Rita Ferreira
Rita Tomaz Rosa Rita Oliveira Dias Rita Paulos da Silva Rita Pires Rita Ramos Rosália
Sousa Rosário Carvalho Rosário Roxo Rui Esteves Rui Fazenda Rui Filipe Aires Rui
Gomes Rui Pedro Saraiva Rui Pinto Ruy Marcelino Sandra Ouro Sandra Sousa San-
dra Vinagre Sandrina Esteves Sara Silva Sarah Duarte de Carvalho Sílvia Sardinha Sofia
Calado Sofia Espada Solange Cosme Sónia Gomes Sónia Magarinho Sport Billy Susana
A. R. Alves Susana Banha Susana Melo Susana Oliveira Susana Realinho Suzana Ramos
Tânia Camilo Teresa Chainho Teresa Costa Teresa Guerreiro Teresa Paula Antunes Tere-
sa Seruya Teresa Teófilo Tiago Freitas Tiago Redondo Tiago Strech Vânia Fernandes
Vasco Baptista Marques Vasco Resende Verónica Lia Virgília Saloio Wilson Fernandes
Yolanda Vilar Yuwen Kai Zé Maria Vem connosco fazê-las.


