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Quantos projectos de imprensa estudantil conhece o leitor - se nos é
permitida a indiscrição? Não sabia que até havia outros projectos desse
género, para além deste? Curioso ... E porque será?

Reuniu-se nos dias 6, 7 e 8 de Abril no Porto o IV Encontro
Nacional de Imprensa Estudantil do Ensino Superior (ENIEES). Fiz-
eram-se representar mais de 20 instituições entre as quais cerca de 13
eram publicações de todo o país feitas por estudantes.

O panorama deste sector está longe de ser brilhante. Os projectos
nascem em quantidades industriais, não sobrevivem mais do que um
ou dois anos lectivos e, na maior parte dos casos, são lidos apenas pelas
pessoas que os fazem, por familiares e amigos e alguns curiosos. As
tiragens rondam sempre os 1.000 exemplares e cada projecto não sai
do estabelecimento de ensino em que nasceu. Os meios técnicos e
logísticos à disposição resumem-se, nos melhores casos, a um com-
putador de uma AE, o quarto de um amigo e a boa vontade de alguém
que empresta o digitalizador.

Soma-se a isto uma manifesta incapacidade para definir linhas edi-
toriais coerentes e que se relacionem com o público alvo, com a per-
sonalidade do meio em que nasce a publicação ou que tenham objec-
tivos claros e concretos.

Os recursos humanos são reduzidos e constantemente prejudica-
dos pelas ingerências das direcções das associações que nomeiam e
demitem arbitrariamente as direcções dos jornais sem qualquer
respeito pela independência que um órgão de comunicação social pre-
cisa para ter alguma credibilidade. As equipas sucedem-se anualmente
sem que os seus membros deixem trabalho feito ou tenham a oportu-
nidade de iniciar convenientemnte um proceso de aprendizagem
profissional.

O sector não só não goza de quaisquer apoios específicos (recorre-
se esparsamente a apoios às associações de estudantes ou juvenis),
como também está afastado dos apoios dados à imprensa convencional
com fins lucrativos (porque se distribui gratuitamente, porque a enti-
dade proprietária - geralmente uma associação - não tem como fim pri-
mordial a edição de periódicos, porque não emprega jornalistas profis-
sionais, etc ...)

Projectos que tentem ir mais longe vêm-se perante um cenário em
que se recompensa institucionalmente a efemeridade, o amadorismo e
a quantidade de projectos em detrimento de solidez, de profissionalis-
mo e de qualidade. Quer se prove que o jornal tem qualidade para ter
como público mais do que amigos e curiosos quer não, os apoios - ou
a forma como eles estão vedados - são sempre os mesmos.

O leitor não conhece outros projectos de imprensa estudantil ...
Nada mais natural: este país tem décadas de trabalho de organismos
de estado e universitários, de sucessivas gerações de dirigentes estu-
dantis, a contribuir para esse objectivo. Terá isso alguma coisa a ver
com o facto de o leitor (estudante?) ter este jornal nas suas mãos?

É que, apesar de tudo, estiveram presentes neste IV ENIES indivi-
dualidades como o Ministro da Educação, o Presidente e o Vice-Presi-
dente da Associação de Imprensa Não Diária, o Presidente do Sindi-
cato dos Jornalistas, entre outros representantes de intituições e órgãos
de comunicação social. É que, apesar de tudo, todos eles se mostraram
ínteressadíssímos pelos nossos problemas e dispostos a colaborar na
resolução dos mesmos.

Apesar de tudo, ainda acreditamos que se possam passar das boas
intenções aos actos.

O próximo ENIES será organizado por Os Fezedotes de Letras e
pelo [ut.nel em Março de 2002. Se o passado e a vontade mostram
alguma coisa do futuro, com ou sem política de dividir e efemerizar
para reinar, por essa altura, haverá ainda imprensa estudantil e haverá
melhor imprensa estudantil _
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Assinar Os Fazedores de Letras. Os Fazedo-
res de Letras, de acordo COlll os seus estatu-
tos, é uma publicação gratuita. Em Lisboa,
o jornal pode ser facilmente encontrado nos
principais estabelecimentos de ensino supe-
rior, nas bibliotecas e quiosques municipais,
em bares e instituições culturais. No resto

; do território nacional, o jornal pode ser en-
contrado nas delegações regionais do IPJ,
nas lojas Va-
lentim de Car-
valho e consul-
tado em asso-

I ciações de es-
tudantes e bibliotecas. Assinar Os Fazedores
de Letras significa, por um lado, apoiar
o projecto e, por outro, receber comodamen-
te o jornal em casa ou no local de trabalho.
Para assinar seis números do jornal (assi-
natura anual) basta enviar o formulário pa-
ra 'Os Fazedores de Letras, Associação de

Estudantes da Fa-
Tabela de Preços culdade de Letras
Portugal 1.500$00 da UnI·versi dade
Europa 3.500$00 .

Resto do Mundo 5.000$00 de Lisboa, Alame-
da da Universida-

de - 1600 Lisboa, acompanhado de UTIl che-
gue passado à ordem de Os Fazedores de
L~tI~S/Associação de Estudantes da FLUL.

Sim, desejo assinar Os Fazedores de Letras durante seis números
Nome} _

Faculdade} Curso} _
Idade} Ano de entrada na faculdade} _
Morada} _
C. Postal} __ Tei. para contacto} _



MIRAGE INTEL® M3K
CPU lntel" Pentium" 111(ou Celeron TM)
Motherboard FIC FA13
DIMM 128Mb de SDRAM PC133
Disco Rigido Maxtor 20Gb UDMA100 5400rpm
Placa Gráfica NVIDIA RIVA TNT2 c/32Mb AGP
Leitor de CDROM 52X EIDE SAMSUNG
Placa de Som 128PCI Creative Labs.
Colunas Stereo TEAC de 140 Watts
Drive Disquetes 3.5" 1.44Mb
Teclado Samsung MM Português PS/2
Rato Microsoft Intellimouse PS/2 c/Scroll
Caixa MidiTower ATX
Monitor de 15" SAMSUNG 550s.
Sem sistema operativo' (ou com LlNUX)
Oferta de Antivirus.
GARANTIA: 2 anos contra defeitos de fabrico.
Celeron ™ 766 128K 169.000$00
Celeron TM 800 128K 174.000$00
Pentiurn" 111866/133.. ...199.900$00
Pentium" 111933/133 .209.900$00
Pentium" 111lGhz /133 .219.900$00

MICROCAOSII - Organizaçao e Métodos Informáticos Lda
Dp Comercial: Rua Ilha Terceira. N51A(IST/Estefâma)
Dp. Técnico Rua do Funchal, N.l0, R/Cl000 Lisboa
Tel. 21 3110320 [4 linhas]- Fax. 213158699
Internet http/iwwlN.microcaos.pt (encomendas/Técnica)

MicroTELHA, Soluções Informáticos Lda
Loja: Rua ProL Francisco Gentil, N.24 R/CTelheiras
Te!. 21 7579670 - Fax: 21 7579671
Internet: microtelha@microcaos.pt

Vários: '.
C/ MSI GeForce2 MX 32MbAGP +10.000$00
C/ MSI GeForce2MX 32Mb C/TVOUT +15.000$00
C/ OVO 12x/40x ... . ..+10.000$00

Monitores Samsung - Garantia de 3 Anos
Troca de Samsung 15" 550s para:
Samtron 17". . +14.000$00
Samsung 17" 750s +19.900$00
Samsung 17" 750ST +30.900$00
Samsung 17" 700iFT +42.900$00
Samsung 19" 950p ..+58.900$00
Samsung 19" 900SL +68.900$00
Samsung 19" 900ifl.. . +75.900$00
Samsung 21" 1100P +148900$00
Samsung 21" 1100P Plus +157.900$00

Sistemas Operativos:
Instalação de Linux RH7.0 Grátis
Windows 98 CD OEM .. . +26.900$00
Windows Millenium OEM . ...+26.900$00

Comunicações /Internet:
Modem 56.600 Interno +9.500$00
Placa ISDN/RDIS PCI +15.200$00 PlEXWRITER"16/10/40A
CDROM / ReGravadores:
CDRW PLEXTOR EIDE 12xl Ox32x +52.500$00
CDRW PLEXTOR EIDE 16xl Ox40x +60.200$00
Leitor de CDs UltraPlex 40x SCSI +21.880$00
CDRW Plextor 12x4x32X SCSI +67.000$00
CDRW Plextor 12xl Ox32x SCSI +70.200$00
ControladorSCSI PCI DC315.... ..+6.500$00

~fJ'flí)!@(J"@@~@$o!p(j ~
Crédito bancário até 36 meses,

Mi~roCAOS II
Organização e Métodos Intormáticos, lda

Nota: Todos os preços e especificações podem ser modificados sem aviso prévio - filA já incluído. / Vendas a crédito sujeitas a aprovação bancária,
Entrega nas nossas instalações (ou em local a combin~r mediante pagamento de deslocação - Não inclui Instalação)

Júlio de Amorim, Filhos, Lda.
Rua do Arco a São Mamede, 9 - 1.0Esq. 1250-026 Lisboa - Portugal

Te!.: 21 391 9800 Fax: 21 391 98 38
Email: litamorim@meganet.pt
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Núcleo de Banda Desenhada
. , e Ilustração AEFLUL .

, Livraria especializada .
em Banda Desenhada

Inauguração de um espaço de venda permanente de BD na Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.
Trata-se de um desenvolvimento lógico do projecto BD em Letras orga-
nizado pelo NBDI cujo objectivo é assegurar um contacto regular do
público universitário com a nona arte. Estarão à venda, a preços espe-
ciais, edições nacionais dos comix americanos, BD europeia e autores
portugueses.
10hOO-12hOOe 14hOO-18hOO,de segoa sexta .

•

DeQ.de História e Centro
., deEstudosA 'canos

, • Conferênda ~Prof. Dout9r Eduardo
Medeiros (Universidadede Evora)

Contribuiçéo da Diéspore Moçambicana para 9 desenvolvimento
de identidades culturais nas ilhas do Oceano Indico
Prof. Doutor Eduardo Medeiros
18hOO
sala 5.2 (Mestra dos)

•

Direcção de
Marcantónio., Del Carlo
Workshop
de Teatro

Desinibiçâo corporal
Técnicas de oralidade
Jogos iitmicos
Introdução à técnica do actor
Técnicas de descontração
Projecção de voz
JOhOOàs 18hOO
Bar Novo da FLUL
Inscrições Limitadas, de 26 de Março a 07 de Março, na AEFLUL
Te!. 21799 05 30

•

União Latina
. , Comemoração

do Dia da
Latinidade

Sessão Solene presidida por Sua Excelência o Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Oro Jaime Gama. Com a participação: Prof Doutor Eduar-
do Lourenço, Prof. Doutora Maria Helena Rocha Pereira, Carlos Pinto
Coelho
18hOO
Instituto Carnôes
Entrega do prêmio ao vencedor do concurso "Diálogo Latino"
para mais informações contactar o Departamento de Estudos Clássicos

•

Departamento de História e
. , Centro de Estudos Africanos

, • Conferêndas pelo Prof. Doutor
• . ElikiaM'80kolo (EHESS- Paris)

Biogrephie et histotiogrephie: Nwane Nkrumah
Prof. Doutor Elikia M'Bokolo
18 de Maio

Tenitoites, Pouvoirs, États: un inventeite problémetique
Prof. Doutor Elikia M'Bokolo
19 de Maio

às 18hOO
sala 5.2 (Mestrados)

agenda

•'.. .
Grupo de
Teatro Clássico
Anankê
Electra's - Sinopse

Versão 2.4
Adaptação do texto, encenação e coreografia de Henrique Martins
lO de Maio - 21h30 - IP] (Parque das Nações)
11 de Maio - 16hOO e 21:30 - IP] (Parque das Nações)
17 de Maio - 21h30 - Fac. Ciências Médicas Lisboa
18, 25, 26 de Maio - 21h30 - Palco Oriental
Informações 9646746 89

•

GTL-Grupo
. . de Teatro

, de Letras
Flatulências

Peça feita a partir de vários textos com encenação de Ávila Costa
Auditório da Cantina Velha (Cidade Universitária)
Todas as 5", 6" e sábados às 21 h30

•'

'"' .
The Lisbon
Players
Death
and the Maiden

Encenação de Darren Scul\y
de 5", 6" e sábados às 21h30
Estrela Hall, Rua da Estrela, lO, 1200-699 Lisboa
Tel: 21396 1946

•

Centro de Literaturas de
. . , Expressão Portuguesa da UL

Ciclo: Estudos de História
do Brasil

Quando o brasileiro "vira" português
Maria Lúcia Garcia Marques
17 de Maio

A Cidadania Brasileira nas primeiras Constituições
Rui Mendes
21 de Junho

Às 10h30
sala 5.2 (Mestra dos)

Nota: lntorrnações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes da. FLUL ao cuidado da Direcção de Relações
lnstitucionais de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição.
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Estudos timorenses
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Encontra-se no mercado, à disposição
das pessoas interessadas, o número ter-
ceiro de STUDIES IN IANGUAGES
AND CULTURES OF EAST TIMOR,
correspondente ao ano 2000, a revista pu-
blicada pela Academy of East Timor Stu-
dies, com base na University of Western
Sydney Macarthur, Austrália. Do índice
do presente volume registamos:

ln Memoriam: DI'. Warren Osmondl/
Editor's lntroduction// East Timorese
Language Policy and the Language Poli-
cies of Other Small Pacific Nations (por
Lance Eccles, da Macquarie Universi-
ty)// Social Order and Linguistic Sym-
metry: The Case of Mambai, Sutu-
Ainaro (por Benjamim de Araújo e Cor-
te-Real, da Universidade Nacional de
Timor Lorosa'e)// O léxico tétum: Prin-
cípios de renovação (por Geoffrey Hull,
da University of Western Sydney)// East
Timor and the Southwest MoJuccas:
~age, Time and Connections (por
Aone van Engelenhoven, da Uni-
versidade de Leída, e ]ohn Hajek, da
Univ. of Melbourne)!/ Fishing Commu-
nities in East Timor: Strategies for Co-
ping (por Geoffrey C. Cunn, da Univ. of
Nagasaki)// A Concise Legal History of
East Timor (por ]ean A. Berlíe, da Hong
Kong University)// Histoticel Phonology
ofTetum (por Geoffrey Hull, da Univ. of
Western Sydney)// Book Review. Rowe-
na Lennox, Fighting Spirit of East
Timor: The Ufe of Martinho da Costa
Lopes Sydney: Pluto Press, 2000 (por
Carl Green).

A revista STUDIES IN IANGUAGES
AND CULTURES OF EAST TIMOR é
um "fully refereed international jOUI'-

nel" publicado anualmente para tornar
acessíveis escritos de teor académico so-
bre as línguas, literaturas, arte, cultura

texto IArtur Marcos

popular, antropologia, arqueologia, reli-
giões, história, geografia, botânica, zoo-
logia e política de Timor Oriental.

Artigos acerca de qualquer dos men-
cionados tópicos ou disciplinas, escritos
em registo académico e documentados
com as notas e referências bibliográficas
pertinentes, podem ser submetidos a
análise para eventual publicação nesta
revista, que publica textos em inglês,
português ou tétum (no caso dos dois
últimos idiomas, requer-se, a abrir o ar-

-breves..•

"

tigo, uma sinopse de 100 a 150 palavras
em inglês). O endereço para contacto
ou outros esclarecimentos ("folha de es-
tilo") é o seguinte: Studies in Languages
and Cultures of East Timor/ Academy of
East Timor Studies/ University of West-
ern Sydney/ PO Box 555/ Campbelltown
NSW 2560/ Austrália.

À revista corresponde o ISSN 1441-
1105 e são seus editores os Professores
Doutor Lance Eccles e Doutor Geoffrey
Hull a

CONCERTO ÚTIL. Decorreu na Aula Magna, na noite de 05 de Abril, o espectáculo
"CONCERT UTiL" de apoio à reconstrução da Universidade Nacional de Tirnor Lorosa'e.
Este evento, organizado pela Faculdade de Ciências e pela Reitoria da Universidade de
Lisboa, contou com a apresentação realizada por vários locutores da RTP e as actuações
de música e/ou dança de Gaiteiros de Lisboa, João Afonso, Camané, Tocá Rufar, Rádio
Macau, Batotoyetu, Tetvocal, Clã, Ulrich Mitzlaff & Rodrigo Amado, Vicentuna e Grupo
de Danças de Timor. Elementos de 05 Fazedores de Letras participaram na iniciativa
assegurando o funcionamento de uma banca com livros de temática timorense e exem-
plares do jornal. O Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, assistiu ao espectáculo.
O Reitor da Universidade de Lisboa afirmou aos assistentes o empenho da UL em, jun-
tamente com as outras universidades portuguesas, contribuir para o desenvolvimento
do Ensino Superior em Timor Leste.

EXPOSiÇÃO DE OLARIA TIMOR. Está patente ao público, até final de Junho de
2001, no museu do Centro Científico e Cultural de Macau, sito na Rua da Junqueira n.?
30, em Lisboa, a exposição temporária «Cerâmicas de TimorLoro Se'e». De acordo com
uma circular distribuída às escolas, a exposição reúne a quase totalidade das peças exis-
tentes em Portugal e reveste-se de um cariz didáctico, ilustrando todas as fases por que
passam as peças, desde o fabrico até à comercialização. Nesta mostra é ainda posto em
realce o papel da mulher leste-timorense nos trabalhos da arte da olaria. Horário para
visitas: de Terça a Sábado das 10 às 17, aos Domingos das 12 às 18 horas. Para mar-
cação de visitas guiadas (e efectuadas às 3.as ou 5.as feiras) usar TEL.21 361 75 70 ou
FAX.21 362 78 59. O CCCM, organismo dependente do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, apresenta como sua exposição permanente uma mostra de imagens e objectos
dedicada às relações históricas luso-chinesas e composta, também, por variada arte si-
nica. ENTRADASNOMUSEU:bilhete individual, 500$; cartões "jovem" e "estudante" (até 25
anos), "Lisboa Card" e "maiores de 65",250$; as entradas são grátis para membros de
ICOM ou APOM, para crianças menores de 14 anos e para grupos escolares acompan-
hados de credenciais das respectivas escolas (no caso de visitas de grupos é melhor avis-
ar antecipadamente para prevenir os serviços do museu) •
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} avestruzes.

A David Mourão- Ferreira

texto IAA. VV.

Horizontal e íngreme, a avenida cansativa
Sobe para o outro lado de si.
Não se diria conter gente por cobri-la
Um céu aberto e escorrido de acre e ouro.
Não é o sol que se põe, antes o nascer da noite
Assinalado pelas funéreas buzinas e insultos.
Morre - já não o calor da véspera morna,
Já não a vontade dos que regressam à doméstica noz -
- Morre a longa espera pelo nascer da noite.
Ali uma música ligeira se confunde além com
O pesado e ruidoso ruído do peso da morte.
(está previsto em mim um morrer silencioso)
Eis o parto da noite, a hora da partida,
O nascer de um novo insulto poderoso
Vindo de um mundo verticalmente eleito, sem voz
Alguma. O silencioso ruído das músicas e gritos
Disponíbílízando-se, solúvel, no roxo céu de pranto
De uma noite infantil, demora ainda
Nas múltiplas e flutuantes presenças.
Hora limpa de luz e de gente limpa.
Horizontais, depostos em suas nozes de hierático silêncio,
Os que preencheram a avenida acolhem um sono aberto.
Eis a água dos sonhos, o lago especular que disfarça
As vívidas memórias da tepidez da tarde.
É nas nozes escuras que se acende o carnal objecto
E há fósforos íngremes e um alvo dejecto que
Sobre a avenida em branco sem um rumor se expande
Qual céu desfeito em semáforos, qual luz partida.



texto IConceição Ramos-Lopes

Dar-te-ei O Arco-íris
se mo pedires
Pede-mo
e o Parnasso
será teu
Dar-te-ei o eSPaço.
que foi meU
A linha-do-horizonte
que persegui
na infância,
dar-ta-ei
se me seguires
por esse monte
que eu descobri;
de uma espinhetre-brava
- remota ânsia

que um sol (me] despontava -
Horizonte,
Oráculo,
dar-tos-ei
se mo(s) pedires,
Dar-te-ei o Arco-Iris,
uma ponte
e um obstáculo
Pedir-te-ei
que me peças
o Parnasso

para que do Mundo
nunca te sintas
lasso

Dar-te-ei um espaço
de horizonte

[Sem que mo peças]

I

Dar-te-ei o Arco-íris

DiiJ
Marta Rosa [arq.Of'l,



Eu ralavá-mc mas ag
Porque o sol me arde nos olhos, reparo
na mulher bestialmente bonita no rec-
tângulo do meu espelho, pela avenida
vinte e quatro de julho fora, dentro da
sua viatura com o sol a arder-lhe nos
olhos, nesta fila de trânsito, nesta bicha,
a vantagem de poder olhar para ela sem
receio de ser descoberto porque o sol
cega, enquanto avanço para a frente,
pára arranca, pára arranca, estudando a
solidão ao volante, seguindo a viatura
da frente a uma distância prudente,
cujo condutor, para mim, não é mais do
que um volante, ao contrário dos que
me seguem pela rectaguarda tocados
pela luz do sol, eu também não sou
mais que um vulto para a mulher boni-
ta, porque o sol cega. Mas porque estou
atrás dele, o sujeito da frente pode ver-
me na perfeição, tocado pela luz, pela
avenida vinte e quatro de julho fora,
com o sol a arder-lhe também nos olhos
e, quem sabe, não analisa os meus re-
lances pelo retrovisor, não tira notas, e,
quem sabe, mesmo a mulher bonita a
um plano mais fundo, e não estará
agora a fazer o filme todo, adivinhando
a minha actividade pesquisadora que
resvala o perverso, ou porque não admi-
tir que mesmo ela, na sua cegueira de
mim (só o contorno da minha cabeça),
adivinha todas as minhas intenções,
percebendo tudo desde o princípio,
"mais um parvo", pensará, na minha
ânsia de lhe perceber um momento de
intimidade, de solidão total,

-,

leva o dedo ao nariz, esquecida dos
transparentes vidros dos automóveis.
Uma mulher bela sozinha em casa, é o
que declaro da sua beleza: uma mulher
bela sozinha em casa na casa-de-banho
com a porta aberta (sinal vermelho, pa-
ro), um dos lindos dedos de uma des-
lumbrante mão de mulher bela dentro
de uma narina, quem diria, o nariz de-
formado, e de seguida desloca o dedo
para entre os dentes num gesto que
quase podia ser sensual, num momento
de intimidade, de solidão total, no tal
momento de intimidade, de solidão to-
tal, tive uma certa erecção no pénis sem
querer. De repente veio-me à ideia que
o condutor da frente (a fazer o filme
todo) podia notar o meu alto nas calças,
mas afinal era o do lado, da faixa da
direita, que me tinha esquecido que
existia, que percebeu tudo (de certeza),
que me viu (eu sei que me viu), que me
podia ver.

Para disfarçar arranco (o carro da
frente avançou e parou), travo, um ci-
garro, uma cassete do bob dylan, pela
avenida fora a vinte e quatro, está trân-
sito, abrir o vidro que este dia de inver-
no sabe a Julho, a avaliar pelo céu e pe-
lo sol à minha frente e a incrível nitidez
dos interiores dos automóveis que me
cabem no rectângulo do espelho e as
mulheres e os homens, as profissões ca-
rimbadas na pele das pessoas (está ver-
de, arranco), a velocidade dos carros no
outro sentido da estrada sem trânsito,

com as profissões todas metidas dentro
deles, todas menos algumas, todas me-
nos muitas, todas menos quase todas, a
incrível nitidez do reflexo do sol, a
maior parte da humanidade fora do in-
terior dos carros, e no entanto o som
fffffvvvvvv da velocidade do movimento
de tudo, e o bob dylan, for the times
they are s-chengin' e a incrível nitidez
das coisas onde o sol bate - e eu digo afi-
nal nada mudou nunca - e a incrível ni-
tidez das coisas onde o sol bate - afinal
o sol parado digo eu, o sol sempre para-
do - e a incrível nitidez das coisas onde
o sol bate, nos olhos da mulher deslum-
brante, na pele da mulher deslum-
brante, das de baton e pernas suaves,
suavíssimas, a beleza incrível da mulher
deslumbrante sozinha em casa na casa-
de-banho, porta aberta, as meias de
nylon pelos tornozelos, o rolo de papel à
espera das suas mãos, agora a examinar
os dentes ao espelho (dobrou o rec-
tângulo para baixa), sem ligar patavina
à qualidade de luz dos estofos do carro
atrás de si, e de repente vejo um me-
nino a atravessar o outro sentido da es-
trada, milhares de carros a passsssssaar
a uma velocidade sibilante, o menino
na iminência de morrer, mas o menino
atravessa e não é atropelado, o menino
atravessa sem morrer, e esta coisa toda
com o bob dylan a gemer canções, for
the times they are (os traços da ponte
recortam o sol, e o rio cheira aqui ao
lado mesmo sem se ver por causa
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ra as coisasaOBObDYlanhOjaaram
daquelas casas) a-changing, o menino a
atravessar os homens,

as mulheres, as profissões dentro
das marcas dos carros e a população
quase toda do mundo fora das profis-
sões e das mulheres e dos homens den-
tro das marcas dos carros e tudo afinal
aqui ao lado, não longe, mas aqui ao la-
do, não lá ao fundo mas aqui, a minha
nulidade total apesar de ver, de ver para
trás se o sol está à frente, de avançar se
avançam, de parar se param, de conse-
guir levantar o pénis sozinho com a for-
ça da mente, apenas com a visão da
mulher lindíssima a escarafunchar os
dentes ao espelho (retrete, porta aber-
ta),

uma curva e ainda me segue, o sol
ficou de lado, outra curva e já não me
segue, alcântara, o sinal vermelho no
lugar do sol vermelho, as traseiras do
casal ventoso, o ar entra porque o vidro
está aberto, o bob dylan a gemer bem
alto, aproximam-se dois homens habi-
tuados a caminhar com passadas largas,
porque será, penso eu, porque estão ha-
bituados a começar a correr quando
precisam, penso o outro eu, mas porque
haveriam de precisar, penso eu outra
vez, porque têm droga nos bolsos e po-
dem vir os polícias, respondo a pensar o
outro eu, e não se aceita rebuçados dos
estranhos, pensa o terceiro eu que
entra agora a lembrar-se da avó, porque
servem para drogar os meninos, diz a
avó na lembrança do eu número três, o

eu pequenino, que nunca cresceu, que
ficou para ali atirado para um canto,
que lá fala de vez em quando, mas de-
pois venho eu, o maior, e digo

- cala-te
a lembrar-me da mulher bonita que

seguiu em frente depois da curva para
alcântara,

- cala-te, senão levas
a tentar conservar a todo o custo a

memória da sua sensualidade perdida,
a memória das responsabilidades que
nos prendem aos dias, para onde vai na
viatura, de onde vem na viatura, a me-
mória do tempo de coisas que eram vi-
vas que agora são mortas, tão poucas
profissões dentro das marcas dos car-
ros, os vivos (ocupação já se sabe tem-
porária) a passear todos contentes nas
profissões, como quem caminha na ter-
ra e pensa que é mesmo terra, pensa
que é terra e não ossadas, então se é
terra porque é que sobe com o tempo,
pergunta retórica que faço eu não sei
qual a não sei quem de mim, não me
venhas dizer que é a erosão das rochas,
não, a terra sobe com os anos por causa
das assadas de todos os que - ponha o
dedo no ar quem aquijá andou a respi-
rar de um lado para o outro - de todos
os que não respiram mas já respiraram,
a terra sobe por causa de todos os que,

todos os que, todos os que, as cida-
des enterradas, os rios que secaram,

- fecha mas é o vidro e tranca o car-

digo eu, o primeiro, eu, o grande,
eu, o varão, o proprietário, eu, o dono
de mim e dos algarves,

- porque parece-me que os dois ho-
mens das passadas largas que se aproxi-
mam a toda a velocidade não gostaram
ou de mim, ou de mim mais eu, ou do
conjunto de mim, de eu e do carro e da
música a tocar muito alto, parece-me
que não acharam piada nenhuma aos
gemidos do bob dylan cheio de di-
nheiro, e acho que têm os bolsos cheios
de rebuçados da droga com formas de
facas que tiram e me espetam várias
vezes no peito e na barriga depois de
me terem arrancado de dentro da viatu-
ra e da poesia do retrovisor e do sol e do
céu de julho no inverno pela avenida
fora vinte e quatro anos, o pai e a mãe
em casa à espera, que o menino acabe
o curso e volte bem, e a minha avó, a
mesma idade, que vai-se a ver, a
mesma idade, a mesmíssima idade (as
cidades enterradas, os rios que
secaram), vai-se a ver, a minha avó (só
a cabeça ainda fora da terra),

- não aceites rebuçados de estra-
nhos,

filho, não aceites, disse a avó apenas
com a cabeça fora da terra, e o pequeno
eu a atravessar o outro sentido da estra-
da sem ser atropelado, no meio deste
sangue, deste crime, sem morrer nun-
ca, sem nunca morrer, a procurar os os-
sos que foram a mão da minha avó, e
depois anoitece e arrefece _ro,



um dia acordei e sabia escrever, e es-
crevia então, e continuava a escrever,
uma página, umas páginas, e mostrava
o que tinha escrito, e liam e gostavam
e perguntavam, perguntavam se gosta-
va de escrever, se escreves muito, se lia
muito, se gostava de ler, e eu respon-
dia, a cada pergunta, respondia a mim
mesmo o que é isso muito, e respondia
aos outros, medianamente, que, afinal,
é aquilo que eu leio e escrevo, media-
namente, mediocremente, leio e escre-
vo e vivo mediocremente, não mais,
não menos, e tenho consciência disso,
e não o quero alterar, faltam-me as for-
ças, as forças, se ainda as tivesse enfor-
cava-me, ou talvez não, o suicídio é pe-
cado, ia para o inferno, eu não quero ir
para o inferno, e se ficasse vivo, o suicí-
dio é crime, ia para a prisão, engaiola-

o sol vem e vai por estas bandas, diz o
ganso de penas negras, bamboleia para
um lado, bamboleia para o outro, pata
bem segura, pontinha levemente dobra-
da, esticada para fora daqui, com par-
dais admirados a olhar, dois patos es-
condidos a espreitar, um cão parado no
ar, várias árvores caladas a respirar, o sol
por aqui vai e vem quer queira quer não,
é como lhe digo, diz o ganso de penas
negras, bamboleia para o chão, bambo-
leia põe-se de pé, pata bem segura, pes-
coço bem esticado, olho a avaliar, os par-
dais quietos nervosos sem saber onde
saltar, os patos mais curiosos a aproxi-
mar-se devagar, o cão, no ar, olha para
um lado, olha para o outro, à procura
dum lugar onde aterrar, e as árvores,
quietas, todas quietas, uma duas três,
além também umas poucas, e ao fundo,
sempre a respirar, é como lhe digo, não
há maneira de escapar, ninguém sabe
como foi, ninguém sabe para quê, mas
quando o sol vem, o corpo deste lado
aquece, as penas insuflam e depois vol-
tam ao sítio e o rabo sacode, as sombras
desaparecem para dentro e os pesadelos
também, dá vontade de sentar ai, levitar

do, como um pássaro, mas já vivo nu-
ma, numa prisão, as grades são doura-
das e permitem-me ver lá para fora, e
eu gosto tanto do que há lá fora, e te-
nho medo, tenho medo do que há lá fo-
ra, mas para o inferno não ia, deus não
existe, e se existe deus não existe infer-
no, não posso ir para lá, e se deus exis-
tisse já teria morrido, e o inferno já te-
ria sido fechado, porque era deus
quem decidia quem ia para o inferno,
e estariam à procura de um novo deus
e não poderiam continuar o trabalho.
e então eu sonhava, sonhava com uma
placa, e a placa dizia, a placa falava,
comigo, a placa estava à porta do infer-
no e dizia INFERNO. ABRE PRO-
XIMAMENTE SOB NOVA GERÊN-
CIA.

devagar sem ninguém ver e desaparecer
na calma irnensidão, mas afinal não, afi-
nal as flores abrem na relva e nós tam-
bém, estes aqui não mais se calam e
aqueles ali não param quietos, passou
bem? passou bem? dizem todos, que

Patrícia Espinhalarq OFl

todos os dias morro, morro um bocadi-
nho, e há dias, dias como hoje, em que
morro um bocadinho mais, o sangue,
negro, esvai-se sobre o papel, alguma
coisa é ainda e, então, eu sei ... sei? eu
sei?
mas que é isso de morrer? que é isso
de morrer para quem nunca soube, pa-
ra quem nunca pôde viver? não-nado,
não-morto. um sonho contínuo, que se
repete, que se continua a repetir, como
um disco de vinil riscado que se guar-
da num armário, um objecto de colec-
cionador, já não é um disco, é um
objecto, uma peça de colecção, uma
obra de arte, perde a vida que nunca
teve ...
e andas à roda, e à roda, e à roda ...
uma roda é uma roda é uma roda, roda
luxemburgo. não escrevo, reciclo tex-



tos, reaproveito-os depois de outros os
terem deitado fora, claro que se perde
qualquer coisa entretanto, e, cada vez
que essa qualquer coisa se vai perden-
do, eu morro mais um bocadinho.
desligo a luz, a luz é desligada, a minha
acção não é relevante, eu não sou rele-
vante, a luz seria desligada, mesmo
que eu não existisse, a luz seria ... mes-
mo que? surpreendo-me, às vezes. às
vezes, surpreendo-me a surpreender-
me com o meu pretensiosismo, por ve-
zes penso, por vezes penso que posso
existir, por vezes penso que existe uma
razão para eu existir. o mundo gira à
volta do meu umbigo, peludo, do meu
feio umbigo e, então, descubro ... nada.
anda uma pessoa sessenta anos à pro-
cura de deus, e, então, um tipo qual-
quer que pensa que é mais que tu diz-

multidão! e as cores mudam, a cor da
pedra, o líquen amarelo, a sombra es-
quecida nas palmeiras, o frio do ar, o la-
go a cintilar, a cor do passado, tempo pa-
rado cheio de cintilações, douradas nas
perspectivas, imensos sóis na pontinha
das coisas, e por momentos tudo aqui

te que tens uma doença incurável, que
tem muita pena, que vais sofrer duran-
te cada segundo que te resta e tu pen-
sas, mas que merda é esta, isto não é
um programa de televisão, o tempo
que me falta, quem é este gajo para me
dizer que me falta tempo. e perdes a fé,
perdes a fé em deus, perdes deus,
queres fazê-lo sofrer, queres dizer a
deus, olhe, desculpe, o seu filho foi
atropelado, está em coma no hospital,
queres poder dizer-lhe, a sua filha foi
violada pelo padre, foi depois da cate-
quese, queres poder dizer-lhe, temos
muita pena, mas não podemos fazer
nada para salvar a sua mulher. e sabes
que não o podes fazer, e se pudesses
ele rir-se-ia, alarvemente, porque o
gajo é sádico, tens a certeza que o gajo
é sádico e ele rir-se-ia. então, e só en-

no campo grande parece que regressou
ao princípio, quando aquela estátua,
sim, aquela ali, ainda não era estátua,
era mulher, ou homem, e vivia na ci-
dade universitária, explica o ganso de
penas negras, vira costas rabo bem espe-
tado, bamboleia pescoço bico bem esti-
cado, sacode as asas e bamboleia pata
segura olho a avaliar, com os pardais a
querer saltitar mas não, os patos a ten-
tar escutar mas não, o cão, no ar,já mui-
to preocupado, mas não, e as árvores,
essas, quietas, continuam a respiração,
o céu para dentro, inspira, o mundo pa-
ra fora, expira, como vê, as coisas são
como são, não há como evitar, é como
lhe digo, o sol ora vem ora vai e nin-
guém sabe para quê este oscilar, pois

texto IErnesto Rodrigues Sampaio

tão, sabes quem é ele, sabes quem é
deus, vê-lo na televisão, lembras-te de
vê-lo todos os dias na televisão, é o
apresentador daquele concurso, aque-
le que dizias aos teus amigos que serias
incapaz de ver, já sabes quem ele é,
mas não lhe vais falar, não, não há
nada para lhe dizer. tens a tua arma
dentro do bolso direito do teu casaco,
ele sai do carro, sorri para ti, um olhar
de pena, remexe no bolso, vai dar-te
cem escudos e dizer-te para não
gastares tudo em droga. a tua caneta
de tinta permanente espetada no seu
pescoço, cai de joelhos, olha para ti,
suplicante, e, nesse momento, fazes o
mesmo sorriso escarninho que ele te
fez, sempre, e aquela tranquilidade
que irias sentir quando o visses morrer
nunca chega _

texto I Álvaro Áspera

quando o sol vai, o ar fica frio, a água
ondula, os ramos mexem-se, as nuvens
cobrem o céu, as cores desaparecem, o
tempo começa a cair, a molhar as penas
agora frias de erros, dá vontade de ir
embora, atravessar a ausência de cor e
desaparecer no fim das coisas, mas afi-
nal não, afinal aquele melro, sim, aque-
le ali, atravessa estas árvores e o lago e
poisa na rocha ao centro, quase que cai
para a frente, o rabo espeta, mas não
cai, equilibra-se, e o ar fica límpido, o la-
go fica um espelho quieto, a luz do céu
fica muito lá ao fundo, lá para o horí-
zonte, onde está o fim das coisas, o fim
de que estamos todos à espera mas que
nunca mais chega, pois é como lhe digo,
quer se queira quer não, o sol vem e vai
por estas bandas e ninguém sabe como
escapar, explica o ganso de penas ne-
gras, bamboleia a ir-se embora, bambo-
leia a voltar um dia, com os pardais per-
plexos a olhar, os patos sem perceberem
nada, o cão parado no ar, e as árvores
quietas, muito quietas, a respirar _
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como se derramam dentro de mim!
Preencho o tempo com contemplação

texto IGolgona Anghel

germinaram-me silêncios esquecidos nas algibeiras!
Milagre
texto IRicardo Faria

sinto-os às vezes durante o sonho
como me olham desde não-lidas cartas.
tropeçam com os ramos
o íris dos pensamentos
e quebram a derme do sonhar.

Não tenho o cheiro das coisas
Não sinto poesia
Tacteio azul

e até as pedras emudecem,
como olhos de mortos perdidos,
nas feridas das janelas.

Pergunto ao que contemplo
Que horas são?

não te assustes! Boa noite solidão

o silêncio de néon dá-me a hora exacta

é a alga do desvelo que escala, invisível,
a muralha deste novo palimpsesto.

Hoje sou sonho
de rosas Milagre
da cerveja em lata

l



texto IRui Aires

Quem corta os teus lábios
pondera
atrás do gesto e da sombra
alguma coisa no escuro
como um cabo de luz
(que) te procura
e finca os joelhos
entre as horas que dizes

Quando alguém te corta nos lábios
é um redemoinho
entre a claridade
e a mansidão depois
das palavras
até dos nomes

Eu corto os lábios nos lábios
dentro
Os/os olhos acendem
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Notícias
Realizam-se a 9, 10 e 11 de Maio

Eleições para as Comissões
Pedagógicas dos Departamentos

Eleições para os órgãos de gestão da Associação de
Estudantes da

Faculdade de Letras

Homenagem
Decorreu no dia 27 de Abril

no Anfiteatro III da Faculdade de Letras (Novo
Edifício) uma Homenagem ao Prof. Doutor Joaquim

Cerqueira Gonçalves, organizada pelo Departamento
de Filosofia e pelo Centro de Filosofia, com o apoio

dos órgãos de gestão da Faculdade de Letras

Realiza-seem Évora
entre 9 e 12 de Maio o

IV Congresso da Associação
Portuguesa de Uteratura

Comparada

Entraram em funcionamento
osAnfiteatros 11Ie IV situados no

piso 2 do Corpo A do Novo Edifício
da Faculdade de Letras
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o Cartão Inter Rail é a via mais simples e económica de viajar pela Europa.
Garantindo a livre circulação em z=ciasse, em 29 redes [erroviárias (exceptuando o país de residência
onde o portador beneficia da redução mínima de 50%) este cartão é aforma de por pouco dinheiro,
poder conhecer

••
Em caso de sobretaxas (p.e., reserva de lugar, couchettes), o pagamento teró que serfeito previamente.

A comu11idJlfk1nter Rail está dilddidJL~Zílllª~
Zona A - Grã-Bretanha e Irlanda;
Zona B - Suécia, Noruega e Finlândia;
Zona C - Dinamarca, Alemanha, Suíça e Áustria;
Zona D - Polónia, República Checa, Eslovâouia, Hungria e Croácia;
Zona E - França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo;
Zona F - Espanha, Portugal e Marrocos;
Zona G - Itália, Eslovénia, Grécia Turquia e travessia marítima entre Brindisi e Patras;
Zona H - Bulgária, Roménia,jugoslávia, Antiga Rep.jugoslava de Macedónia.

Características dos 4 tipos de passes existentes:
Tipo de passe Validade Preços em Escudos

+26 anos -26 anos
56.540 39·7°0
74.180 52.93°
84.2°5 59· 945
99·440 70.3701 mês

-12 anos
28.270
37-°9°
42.1°5
49.720

1 zona 22 dias
2 zonas 1 mês
3 zonas
Global

1 mês

Reduções nas entradas de alguns museus, hotéis e outras infraestruturas são também vantagens especiais dos portadores do Cartão lnter Rai/.


