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Todos nós compreendemos que a UL (por extenso: Ucapelinhas
do Campo GrandeL), pela sua dignidade centenária, esteja muito
acima dos esforços rasteiros levados a cabo por universidades ra-
feiras de província no sentido de maximizar alarvemente a quali-
dade dos seus cursos e a preparação profissional e científica dos
estudantes que licenciam. Todos nós compreendemos que a cape-
linha de Letras tenha de ter os seus próprios recursos humanos
na área de informática, que a capelinha de Ciências se desembru-
lhe sozinha na tarefa de ensinar rudimentos de Francês e Alemão
aos seus alunos e que as capelinhas de Ciências, de Medicina e de
Farmácia tenham, cada uma delas, os seus próprios departamen-
tozinhos e instituzinhos na área de química. Na verdade, tudo isso
nos parece compreensível, como poucas coisas o podem ser em
tão elevado grau, porque sabemos que, enquanto estudantes, não
passamos de meros utentes passivos sem qualquer utilidade num
sistema que transcende a nossa inteligência e que, felizmente, os
senhores professores tão bem têm conseguido administrar. Com
efeito, à revelia de modas, pressões e insultos de todo o tipo, a UL
tem sabido manter-se como paradigma da excelência universitária
no nosso país e na Europa.

É verdade que esta opção implica um preço, porém, enquan-
to utentes privilegiados não é mais do que a nossa obrigação pagá-
lo. Numa sociedade cada vez mais global e desumanizada, urge
proteger os nossos professores e a sua individualidade humana. É
imperioso combater os grandes sistemas que oprimem a pluralida-
de e a liberdade dos docentes e que sobrevivem ainda na figura
dos Conselhos Directivos e Científicos (felizmente os Pedagógicos
são apenas simbólicos). Cada instituto e centro da UL deveria ter
a sua autonomia a todos os níveis e a possibilidade de criar novas
sub-unidades, mais pequenas, autónomas e ágeis. Cada docente
deveria ser uma entidade livre, com o seu próprío corpo de fun-
cionários e discentes.

O que já não se compreende é que a Reitoria da UL tenha di-
reito a ter o seu próprio Reitor e as outras capelinhas não. Nós os
estudantes que estudamos, não comprendemos por que motivo
não existe, para além do Reitor da Reitoria, um Reitor da Capeli-
nha de Psicologia e outro da de Belas Artes e assim por diante. Na
verdade, nós os estudantes que não gostamos de politiquices e de
RGA's,acreditamos que esta tremenda injustiça prejudica inúme-
ros departamentos e institutos que, assim, não têm direito a estar
devidamente representados em órgãos como o CRUP (Conselho
de Reitores das Universidades Portuguesas) e perante o Ministério
da Educação. Para além disso, esta falha limita as legítimas aspira-
ções dos nossos docentes gerando frustrações que tão bem conhe-
cemos no dia a dia das nossas aulas.

Não podemos ignorar que, apesar de estar muito à frente de
todas as outras universidades num país que, neste ponto, vai na
dianteira de toda a Europa, a UL tem um longo caminho a percor-
rer. Nós, os estudantes sérios, irreverentes mas respeitadores,
compreendemos estas orientações e partilhamos a luta contra a
hegemonização e o centralismo preconizados por certos elemen-
tos inadaptados.

É de não esquecer e elogiar o exemplo dos estudantes, que têm
sabido abster-se de criar uma Associação de Estudantes da UL,
mantendo cada capelinha a sua própria associação, com benefícios
para a paz interna das capelinhas e para a defesa perante o Minis-
tério da Educação dos interesses tão díspares e variados, quando
não contraditórios, dos estudantes _
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Núcleo de Banda Desenhada
e Ilustração da 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.
Horário de funcionameno: lOhOOàs 12hOOe 14hOOàs 18hOO, de 2a a
s-.

•'
'J -

Encontros Africanos
CLEUPUL- Projecto de
Literatura Africanas de
Expressão Portuguesa

Mestre Malangatana
4 de .Iun - 15hOO- Anf. IV do Edtflcio Novo
Mia Couto
l l de Iun - IlhOO - Anf. III do Edifício Novo

•

Departamento de Linguística
, Geral e Românica da FLUL

. . • Seminário Aquisição do
Português / Língua Segunda

Temáticas
- Aquisição de Línguas segundas
- O desenvolvimento linguístico em Português / L2 de falantes com
línguas maternas baiu: dois estudos de caso
- Relação entre estratégias de aquisição de ensino do Português - L/2
I de jun - 17hOO - Sala 5.2
4 e 6 de .Iun - 16hOO - Anfiteatro III (Edifício Novo)

• Teatro
Focus
Antígona

Peça feita a partir de obra de Sófocles com encenação, adaptação e
dramaturgia de Mário Trigo. Interpretação de Paulo Campos dos Reis,
Pedra Alves, Rute Lízardo e Sérgio Moura Afonso.
Caves do Líceu Camões
De 6" a clom. às 22hOO
Informações e reservas: 96 5272647/96 5128766

•

Inst. de Cultura Inglesa e Dept.
, de Estudos AnglÍStlcos da FLUL

Conferência Internacional
. Novos paradigmas do Saber

Esta conferência pretende indentificar as transformações que recente-
mente ocorreram em múltiplos domínios do saber e compreender os mo-
delos que ajudaram a definir os contornos da investigação na viragem
para o terceiro milénio.
Inscrições a partir de 1 de ]un. no Instituto de Cultura Inglesa.

•

GTL-Grupo
.' de Teatro

• de Letras
Fiatulên cias

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

agenda

•

Reitoria da
Universidade de Lisboa

• Comemorarações do 400
aniversário do Coro da UL

Sessão Solene de Abertura
Inauguração da exposição alusiva aos 40 Anos do
Coro da Universidade
Reitoria - Átrio Central, 8 de Iun., 17hOO

Espectáculo "Misa Criolla", de Aríel Ramirez
Aula Magna, 8 e 9 de .Iun., 21h30

Outros Concertos Integrados nas Comemorações

Concerto com a participação do Grupo Coral dos
Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos
e do Coro da Universidade de Lisboa .
Salão Nobre dos Paços do Concelho, 17 de Iun, 17hOO
Entrada Livre

Concerto com a participação do Coro de Câmara
da Universidade de Lísboa,
Igreja da Graça,21 de Iun., 21h30
Entrada Lívre

Concerto com a participação do Coro da
Lusíada e do Coro da Universidade de Usboa.
Igreja de São Luís dos Franceses, 24 de Iun., 17hOO
Entrada Livre

Universidade

Concerto com a participação do Coral Lísboa Cantat.
Sociedade de Geografia de Lisboa, 29 de Iun .• 21h30
Entrada Livre

Concerto de Aniversário com a participação de todos
os coros convidados.
Aulas Magna, I de .lul., 17hOO
Jantar convivia com todos os participantes no concerto e convidados.
Entrada Livre

Organização e informações: Coro e Reitoria
da Universidade de Lísboa (Gabinete de Actividades Culturais)
Te!.: 21 793 25 79 ; 21 796 76 24 Fax: 21 793 36 24
e-mail: gac@reitoria.ul.pt

•

intemet
. o,. 'o Navegar
'o o. em

, Letras

Guia de Internet para os melhores sítios humanísticos em português:
História, Literatura, Línguístíca, Geografia, Filosofia, Bibliotecas,
Lívrarías, Editoras, Departamentos Universitários, Teatro, Fundações,
etc ...
Forum, Classificados, Noticias e Agenda, arquivo de todos os números
editados e outras informações sobre o jornal.

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes da FLUL ao cuidado da Direcção de Relações
Institucionais de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição.



} universidade

o lugar do desporto uníversítárío
texto IFrancisco Gomes

No semestre passado, numa aula, ca-
lhou em tema o professor perguntar
quantos alunos é que usavam as insta-
lações do estádio Universitário de Lis-
boa (EUL). Numa sala onde estavam
cerca de quarenta pessoas, apenas
duas responderam, ou seja, 5 % dos
alunos daquela turma pratica desporto
com enquadramento universitário nas
instalações do EUL.

Parece que esta turma reflecte o es-
tado geral do desporto na Faculdade de
Letras e na Universidade de Lisboa,
pelo menos a julgar pelo artigo da
agenda da Universidade de Lisboa' de
Fevereiro de 2001, em que a Reitoria
se queixa da falta de participação de

uma equipa a representar a nossa uni-
versidade no campeonato mundial de
futebol universitário.

De quem será a culpa deste estado
de apatia desportiva na nossa faculda-
de? Em parte é dos alunos que ultima-
mente se têm queixado da qualidade
do ensino superior mas esquecem que
a nossa faculdade está a duzentos me-
tros de uma das melhores instalações
para a prática desportiva do país e não
a usam. Se calhar a qualidade do ensi-
no - visto num sentido amplo - e a me-
lhoria dos produtos da aprendizagem
também passam pela prática desporti-
va, ou de actividades extra-lectivas. E

não vale desculparem-se com o preço
das actividades, porque a grande maio-
ria tem preços quase simbólicos para
os estudantes. Além disso, pelo preço
que nós compramos produtos nos ba-
res da faculdade, devemos é ser todos
milionários.

A própria instituição Universidade,
representada pela Reitoria, tem al-
gumas culpas. Lembram-se de preen-
cher no acta da matricula um inqué-
rito sobre actividades extra-lectivas on-
de se dá grande importância ao des-
porto? Pois para que serviu esse inqué-
rito? Ele alguma vez foi apurado?
Onde estão os resultados? A Universi-
dade de Lisboa não aprendeu nada

texto INúcleo de Cinema e Vídeo da AEFLUL

o Núcleo de Cinema e Vídeo da Associ-
ação de Estudantes da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa organi-
zou, como todos já devem saber, no mês
de Maio, um ciclo de cinema dedicado
aos filmes portugueses da década de 80
que não foram distribuídos comercial-
mente intitulado CINEMA PORTU-
GUÊS NA GAVETA.Terá sido, porven-
tura, o maior esforço de organização e o
mais ambicioso projecto da curta exis-
tência do NCV

Dois dos realizadores Joaquim Pinto
e Sério Fernandes vieram à faculdade
para nos falarem dos seus filmes; o jor-
nalista do Expresso e professor convida-
do desta casa, Antónío Loja Neves, pre-
sente na segunda sessão, fez o contexto
geral do ciclo. Um texto sobre o ciclo foi
publicado na edição de 05-05-2001 do
jornal Expresso, saiu a programação na
1VMais e na rádio TSF. Os dados foram
lançados. Resultado: nas três primeiras
sessões, a sala 5.2 encontrava-se reduzi-

da a 15 pessoas. Nos outros ciclos de ci-
nema que organizámos a média era, in-
felizmente, semelhante. Já podemos ve-
rificar uma constante na participação
dos alunos nestes tipos de eventos, e
convém agora questioná-la. Porquê?
Porque é que numa faculdade com cin-
co mil alunos só aparecem 15 pessoas a
uma sessão de cinema? Porque é que
não houve a curiosidade de ver, numa
oportunidade rara, aguilo que não nos
quiseram mostrar? E por ser cinema
português? É por não ser um aconteci-
mento institucionalizado? É por causa
das aulas que temos de assistir, é pelo
que temos de estudar? Se algumas res-
ponsabilidades poderão ser atribuídas
ao NCV na falha de mobilizar os estu-
dantes universitários, pensamos, po-
rém, que o problema é mais complexo.
Noutros tempos de participação mais
activa e apaixonada, fins dos anos
70/princípio de 80, os estudantes mobi-
lizavam-se e tinham fome de conhecer,

descobrir aquilo que não lhes era dado
na palma da mão. Era no tempo em que
os anfiteatros da faculdade enchiam
com sessões de cinema diárias, em que
as conferências abarrotavam, nas pala-
vras dos funcionários desta casa ... Por-
que é que tal não acontece agora? É por
darmos tudo como adquirido e conheci-
do? Um conceito dinâmico de faculda-
de não se coaduna com o estatismo aca-
démíco, no qual só as aulas contam. No
que a isso diz respeito, já aprendemos
(no sentido de ampliação dos hori-
zontes e de nos transformar perante o
mundo) mais numa só sessão de cine-
ma do que em dez aulas juntas nesta fa-
culdade (que nos perdoem os profes-
sores). Se uma faculdade não serve co-
mo pólo activo e revolucionário de expe-
riências e acções então para que serve?
Por vezes ouve-se pelos corredores que
nada acontece, que nada se passa. Pois
é, mas quando se passa algo é como se
não se passasse porque o normal, o



com os resultados do inquérito?

Mas a maior parte das culpas tem
de ser apontada ao Conselho Directivo
e à Associação de Estudantes e sua se-
cção desportiva - mais à segunda do
que ao primeiro.

O Conselho Directivo desta facul-
dade continua a reger-se pela velha fi-
losofia de que a faculdade serve para
estudar, e como tal não apoia, pelo me-
nos visivelmente, o desporto univer-
sitário. Que tipo de apoios é que têm
os atletas de alta competição na nossa
faculdade? Quantos são? Quantos
alunos praticam desporto? Quais as
modalidades que praticam e com que
resultados? Se este tipo de coisas for
publicitado, haverá uma maior adesão
ao desporto universitário porque se
criará uma identidade desportiva na
faculdade, que levará por sua vez à
existência de uma tradição desportiva.

Quanto aos apoios, gostava de per-
guntar para quando uma época espe-
cial de exames para alunos que estão
verdadeiramente empenhados no des-
porto, tal como acontece noutras uni-
versidades?

A Associação de Estudantes teve

sempre um discurso de demissão em
matéria de' desporto dando sempre a
mesma desculpa - nós já temos o cam-
peonato de futebol, de voleibol e an-
debol, e os que praticam futebol são os
mesmos do voleibol e os mesmos do
andebol. Remetem assim o problema
para os alunos, coitadinhos, atrasadi-
nhos motores, que só vêm à faculdade
para estudar e depois vão para casa es-
tudar ainda mais - qualquer seme-
lhança com os argumentos usados pe-
lo Conselho Directivo não é pura fic-
ção.

Mas esta é uma falsa desculpa, a
solução deste problema: não passa por
uma simples diversificação das moda-
lidades e uma consequente espera de
inscrições em massa. O desporto re-
quer gratificação, ninguém faz despor-
to para oxigenar o sangue, existe sem-
pre um prémio que se quer alcançar,
uma razão pessoal; ou é para ter mús-
culos, ou para ganhar medalhas, ou
para não ter o rabo flácido, ou para
acabar com os pneus. Talvez por ter
percebido isso a Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Farmácia ins-
tituiu um prémio para o melhor des-
portista da faculdade.

aceitável, é não se passar nada. Já não
falo só dos Ciclos de cinema, o problema
é mais geral.

Andámos a sacar escnvanínhas e
gavetas pelos corredores para os espa-
lhar nos átrios de forma a que todos con-
tactassem com a natureza deste evento,
espalhámos cartazes e. textos por vários
sítíos de Lisboa. Quase todos sabiam da
existência do ciclo. Poucos apareceram.
Ficámos orgulhosos dos que aparecer-
am. Gostaríamos de ter. ficado mais ...

Mesmo para quem não goste de ci-
nema, o ciclo era importante porque ín-
cima sobre uma época problemática do
cinema português em particular, e da
sociedade portuguesa em geral, conse-
quente da redução dos subsídios estatais
para a produção e realização fi.lmográfi-

Como é que o Instituto Superior
Técnico (1ST) tem vela, paintball, tiro
com arco, futebol, natação e sei lá
mais o quê e nós continuamos no ma-
rasmo dos desportos tradicionais por-
tugueses? Porque é que o 1ST ou a Fa-
culdade de Ciências da Universidade
de Lisboa levam vinte a trinta alunos
para os Campeonatos Nacionais Uni-
versitários e a nossa faculdade leva
dois, três alunos? - isto é, quando a As-
sociação de Estudantes não se esque-
ce de entregar as inscrições na Federa-
ção Académica de Desporto Universi-
tário, tal como aconteceu no ano pas-
sado nos Campeonatos Nacionais Uni-
versitários de Natação.

A partir do momento em que os
alunos desta faculdade se sentirem
identificados com ela e souberem que
existe uma estrutura desportiva sólida
com n praticantes, que obtêm bons re-
sultados, que são acarinhados e apoia-
dos, vão passar a aderir às actividades,
vão ter "cagança" em correr, saltar,
marcar pontos, ou mergulhar pelo no-
me da faculdade. E só nessa altura es-
taremos em condições de seleccionar
desportistas para um campeonato
mundial de qualquer desporto ...•

êa.Noêntaiito,iná:i~ grávê do (n~eesee
corte orÇamentál fÓi.a despreocupa~ão
quanto à distribuiçã.o e.exibi~o dos
poucos filmes portugueses prodUZidos (à
volta de.10 poz ano). O circuito era es-
casso e mal dístríbuído. Poucas salas,
quase todas dominadas pelos interesses
estrangeiros. Sem um plano global para
a recuperação das salas, o panorama da
exibição entrou na decadência. Produ-
zía-se, não se exibia. Barreiras íntrans-
poníveís se erguiam para. os gqrpos par-
ticulares que tentavam fugir à depen-
dência do apoio estatal. Uns consegui-
ram passar, outros não. Foi sobre estes
últimos, Joaquíni Pil;tto, Daniel DeI-Ne-
gro, Manuela Serra, Ríta Azevedo Go-
mes, Sério Femandes (e outros que não
conseguimos inserir) que o nosso ciclo
se centrou, sobre os rejeitados, sobre
uma "geração queimada", nas palavras
de António Loja Neves. Fizeram filmes e
endividaram-se. Ninguém os quis ver
crescer. As sua primeiras obras fulgu-
rantes circularam à.margem, em festi-
Vais e mostras, em regime de acesso .res-
tríto, Parecem condenados a permane-
cer assim ...

À dàta <leconcepção deste texto aín-
dafalta.reafu:ar aúltirna sessão do ciclo.
Na sessão de lS'del\1aio tivemos, no en-
tanto, uma surpresa: estavam presentes
perto de quarenta pessoas para assistir
ao filme "Chíco Fininho", com palmas
no final para o filme e tudo. Este facto
tem uma explicação. Não precisamos de
elueídar o que representa a personagem
do Chico Fínínho, explicar a importân-
cia da música do Carlos Tê e Rui Veloso,
quepor acaso passámos todo o dia quin-
ze nos corredores e na rádio da Faculda-
de de Letras. Ou seja, em relação ao fil-
me cujo nome soava familiar às pessoas
obtivemos um bom feed-bact« (relativo,
contudo, à média de participação, já que
quarenta pessoas ainda é pouco), em re-
lação aos fílmes de que as pessoas nun-
ca ouviram falar, quase ninguém teve o
interesse de os conhecer. Mal tem-
porário ou des-gosto cinematográfico?
Houce um realizador que disse. que era
apaixonado por cinema não porque este
substituísse a 'Vida mas porque lhe per-
mítía'vívê-la a dobrar. Se estamos aqui e
não queremos morrer, por que então
não Viver mais? _



texto IMaria João Coutinho

Brincriando palavras:

Matatempo, ideio, impesquisada, extra-
ordem, desastragadamente, orfandan-
te, 'imesclada, raivanando, moscamur-
ro, enfuríar, desalegria, invejantes, ve-
lhamente, sozinhidão, copoanheiros,
combeber, despedidosa, embriagati-
nhava, sorrissoteiro, indevassava-se, es-
quisitâncias, coisinhiquezas, azafamo-
so, dessurdo, prosperidoso, longemen-
te, milmente, longeante, transmentiu-
me, timidejante, sentimentiroso, arqui-
feliz, tãotanto, despercebendo, descare-
ciam, fraternuras, desnamorar-se, con-
tradesfeito, rancordiosa, proezista, pré-
antepartida, desrespondí, tardiador, in-
teligentudo, antes-ideias, desimportan-
te, ínfímílhões,

E as expressões:

o pão é que faz o cada dia; a vida é
nunca e onde; infelicidade é questão
de prefixo; o que não quer ver é o me-
lhor lince; todo abismo é navegável a
barquinhos de papel; o que for tão claro
como água suja; passou-lhe o nada pela
cabeça; Deus do belo sofrido é servido;
a desunião faz as enormes forças; a vi-
da são coisas muito compridas; fazia
era nada; arranjadinho de vantagens;
esperar é um à-toa muito activo; foi de
ziguezague, veio de zaguezique; saiu
com os pés na aurora; tardinho, na ma-
ta, o ar se some em preto; se alguém
ouviu o visto, ninguém viu o ouvido; o
amor é breve ou longo, como a arte e a
vida; do mundo das inventações; todo o
mundo tem onde cair morto; nem ale-

gre, nem triste, apenas o oposto; toda
hora há moribundos nascendo; distrair
saudades; topava era tristeza; acordou
no tremeclarear; seu dinheiro estava já
em aritméticas; era um silêncio quase
calado; todo fim é exacto; o último ínti-
mo, o mim de fundo; viver é obrigação
sempre imediata; estórias de encom-
pridar; deu-se o dia no obliquo anoite-
cer; onde há uma borboleta, está pron-
ta a paisagem? (João Guimarães Rosa);

Doidoer, encrocodilar-se, convindan-
çante, brincriar, chutapé, ternurar, pe-
dinchorava, antefruia, milibrilhos, or-
denoso, milimetrar, mortorista, multi-
pingar, nuventania, obliquoso, omnim-
nésico, perguntação, pacatismo, pala-
vralhão, inebrilhante, repetepete, ruar-
se, rés-do-céu, pequeno-pouco, pensa-
geiro, reiquintar-se, sonhatriz, estra-
dear, sonhambulante, desinventar, bo-
atável, bastantemente, anabelíssima,
surgente, verticair, calafrígido, desexis-
tir, indecidir-se, milcentenário, embria-
gordo, elefanticínio, gesticalado;

E as expressões:

Em bicos de sonhos; espantar-se de
boca e orelha; não ter onde cair vivo;
por exemplo-me; vocabuliam-se dúvi-
das; homem mucoso, subserviente; o
mundo não é o que existe, mas o que
acontece; caso senão; pôr os tis nos
pontos; maldito e feito; às horas do
tempo; mais vale uma mão no pássaro;
à porta da noite, no ante pé; o prometi-

do não é devido?; não ter querer nem
ser; chover a rios; pelo sim, pelo talvez;
boca fora dos bofes, não ter boca para
tanto espanto; o coração sair pelos po-
ros; por dádiva daquela palha
(Mia Couto);

Padecente, severismo, mulatísta,
mal-educamentos, reconfortativo, cau-
da da semana, semana entrante, ser-
viço subalternista, risadaria, desesque-
cido, endoidar, muito que bem, suspi-
roso, desensofrido, vassouragem dos
bolsos, descostume, vadiações, subal-
ternismo, despreparado, descuidoso,
despresença, jantei tristeza, suspiroso,
desimportante, emboramente, arrema-
tativo, tão servido de inocências, inven-
cionice, artimanhoso, severismo, por-
menorizagens, trafegação, abusamen-
to, vingancista, minudências, talqual-
mente, boatismos, desinfeliz, sobre-
caiu, galhofista, providenciamentos,
dormir remansoso, desconsenti, sober-
boso, desincumbência, assuntar o
vento, reservoso, exageramento, vadí-
ento: (José Ctlndido de Carvalho).

Criar uma gramática sentimental,
procurando projectar no espírito hu-
mano a imagem de uma vida possível
de ser vivida em permanente estado de
poesia é o objectivo dos autores citados.
Com efeito, é João Guimarães Rosa



que, ao ser interpelado pela sua lingua-
gem, se refere a ela nestes termos: Meu
lema é: a linguagem e a vida são uma
coisa só. Quem não fizer do idioma o
espelho da sua personalidade não vive;
e como a vida é uma corrente contínua,
a linguagem deve evoluir constante-
mente. Isto Significa que, como escritor,
devo prestar contas de cada palavra e
considerar cada palavra o tempo neces-
sário para ela ser novamente vida. O
idioma é a única porta para o infinito,
mas infelizmente está sob montões de
cinza I. E o escritor moçambicano Mia
Couto reconhece, em entrevista, que a
poesia é a sua principal arma de rein-
venção da linquaqem". O importante é
a comunicação expressiva do ser hu-
mano com o seu semelhante; primeiro,
há que descobrir em si novos territórios
do sentir e do pensar e, em seguida, co-
municá-los, fazendo ressuscitar pala-
vras mortas, sugerindo outras ainda
não incorporadas em esquemas grama-
ticais, mas plenas de calor humano, fa-
bulosamente expressivas, plásticas, em
movimento veloz.

metas
(1) Lorenz, Gunter w., Diálogo com a América
Latina. S. Paulo, [S.n.l. 1973, p. 340;
(2) Mia Couto, um poeta que escreve em prosa.
Revista Indico, série li, nO4, 1998, p.1 O.
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Há que escreviver a Língua
Purtuguesa/ _



texto IArtur Marcos

}megafone
Dois irmãos bem eficazes na divulgação de Tímor

,,"Era uma vez ..." um par de gémeos
que fez mais por mostrar e afirmar Ti-
mor do que o Ministério da Cultura ou
o Ministério da Ciência e Tecnologia ...
"Era uma vez ..." um par curioso e des-
perto que fez mais por aproximar Timor
e os seus naturais dos portugueses, ou
více-versa, do que as mencionadas ins-
tituições lusas.»

O parágrafo acima é um dos come-
ços possíveis para um qualquer texto
que cuide de sublinhar dois dos nomes
de gente que se ligou a Timor a partir
da convivência e da acção "junto de" ou
'Junto com" a diáspora leste-timorense.
A opinião será discutível ou parecerá
talvez chocante, mas é a minha, até que
tenha evidências em contrário. E se um
dia alguém fizer um estudo abrangente
das formas como Timor esteve presente
em Portugal nos anos 90 do século XX,
deveria registar o labor nada desprezáv-
el de Pedro Manuel Gonçalves Tolenti-
no, professor, e de João Filipe Gonçalves
Tolentino, arquitecto. Ambos portugue-
ses, mas por vezes tomados por tímo-
renses, em situações diversas.

Num texto de apresentação do que
denominam Centro de Documentação e
Divulgação da Cultura de Timor, uma
sigla utilitária que envolve o seu labor
desde há alguns anos, eles escreveram
que «( ...) há 21 anos que acompanham
o problema de Timor através de um
contacto directo com a comunidade ti-
morense residente em Portugal.!/ Foi na
Quinta do Balteiro, no Vale do Jamor,
em Caxias, que estabeleceram os prí-

meiros contactos, efectuados então
através do Agrupamento 77 da Cruz
Quebrada do Corpo Nacional de Escu-
tas. Desde esse momento e até aos dias
de hoje gerou-se um elo muito forte
com o povo de Timor. Foram anos e
anos de um convívio quase diário, na
quinta do Balteiro, assistindo com ale-
gria à reunião de famílias que iam con-
seguindo sair de Timor e com alguma
tristeza à partida daqueles que, não re-
cebendo apoio em Portugal, iam tentar
a sorte na Austrália.!/ Durante todos es-
tes anos a participação em inúmeras
festas e cerimónias timorenses permitiu
a recolha de um numeroso espólio au-
dío-visual e fotográfico das suas músi-
cas, danças e tradições culturais.!/ Em
1991 surgiu a ideia de realizar uma ex-
posição sobre Timor na Escola C +S de
Queluz, onde o Pedro era professor ( ...)
mas queríamos algo diferente e a ideia
de construir as maquetas das habi-
tações tradicionais de Timor foi o pri-
meiro passo. (...) // Desde então a realiza-
ção e/ou participa-
ção em exposi-
ções e eventos
ligados a Ti-
morfoi uma
rotina, che-
gando pedidos
de todo o lado:
de escolas a uni-
versidades tam-
bém da FLUL, em
1995, e da Rei-
toria da UL,
em
1996,
de

juntas de freguesia a câmaras munici-
pais e museus, de Norte a Sul do país,
somando mais de 70 semanas de divul-
gação da cultura timorense, tendo em
conta uma duração média de sete dias
por exposíção..

Actualmente os irmãos Tolentino
dispõem de uma peculiar colec-
ção/exposição que eles mesmos conse-
guiram criar e valorizar com saber e
empenho, a qual se apresenta global-
mente ou por núcleos, nomeadamente,
de arquitectura tradicional, tecelagem e
vestuário, música, cestaria e artesanato,
pesca, etc. Entre 1991 e 2000 os mate-
riais da exposição estiveram patentes ao
público 107 (cento e sete) vezes e foram
vistos por muitos milhares de pessoas.

A acção dos irmãos Tolentino não se
limitou, nem limita, ao que nesta muito
rápida e demasiado limitada nota men-
cionamos. Fica aqui uma pista para os
colunistas da grande imprensa, diária
ou semanal, que não raro anseiam por
temas e imagens diferentes para os su-
plementos ...

Em jeito de nota de rodapé escrita
para quadros do Estado Português en-
volvidos nas tarefas do processo de Ti-
moI' ou dirigida a quadros leste-timo-
renses afirmo: seria tonto, é estupidez
não cuidarem de aproveitar o saber e o

labor destas pessoas na nova fase do
processo de Timor Loro Sa'e ... Acres-
cento que ninguém me encomendou
dar este recado _

Contactos: telemóveis. Prol. Pedro
Tolentino 96 900 10 78/ Arq.to João

Tolentino 96 900 60 54.
www.planeta.clix.pt/cdodimor.



Assinar Os Fazedores de Letras. Os Fazedo- I
res de Letras, de acordo com os seus estatu-
tos, é uma publicação gratuita. Em Lisboa,
o jornal pode ser facilmente encontrado nos
principais estabelecímentos 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-
ciações de es-
tudantes e bibliotecas. Assinar Os Fazedo-
res 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
para Os Fazedores de Letras, Associação de

. Estudantes da Fa-
culdade de LetrasTabela de Preços

::~~:I~.:~~:~~da Universidade
Resto do Mundo 5.000$00 de Lisboa, Alame-

da da Universida-
de - 1600 Lisboa, acompanhado de um che-
gue passado à ordem de Os Fazedores de
~~tras/Associação de Estudantes da FLUL. --

Sim,desejo assinarOs Fazedoresde Letras durante seis números
Nome} -;----:;---__ ~;____-_
Faculdade} Curso} -:---- __
Idade} _ Ano de entrada na faculdade} _
Morada }._------,~------,____:_____--
C. Postal} __ Te!.para contacto} _



} avestruzes

Como escrever um texto publicável em Os Fazedares de Letras
textolAA. W

Máquina de escrever já ninguém usa.
Papel e caneta é barato, e, portanto,
uma boa opção para os escritores lisos
de um país atrasado. Computador será
fantástico. Mas para que o texto seja
publicado, nada melhor do que passá-
lo em rich text format. E entregá-lo a
tempo e horas ali na redacção de Os
Fazedores.

Escrever ou não escrever, essa já
não é a questão. Escrever, sim, e sem-
pre. Escrever o quê? Bom, o melhor é
ter personagens. Já alguém viu textos
nas Avestruzes sem personagens? Eu
não vi, exceptuando experiências líric-
as tão essenciais, tão essenciais, que
deixam de ser o que quer que sejam.
Ou melhor, não sejam. Personagens,
portanto. Mas poucas. Uma às vezes
chega. Duas é o ideal (não fosse a es-
crita um acto para-sexual). Três já re-
quer uma intriga mais elaborada, e
mais do que isso já é uma orgia de baba
e ranho, ou faca e alguidar, ou capa e
espada.

Tudo forças de expressão, porque
capa e espada também é coisa de que
não me lembro, faca e alguidar só mes-
mo aquela história do cortar à faca que
saiu há uns tempitos atrás, e baba e ra-
nho não, por favor, já bastam outros lí-
quidos fétidos que povoam e perfu-
mam os textos. Temas bons e sempre
na moda são a cidade, a criação literá-
ria e o corpo. A cidade dá sempre pano
para mangas. Se os chicaguenses falas-
sem tanto de Chicago como os lisboe-
tas de Lisboa, tinham lá um almana-
que diário, ao passo que nós temos cá
Os [modestos] Fazedores. Lisboa de
manhã, à tarde e à noite. Do Cais do
Sodré ao Bairro Alto, da Mouraria ao
castelo de São Jorge, e isto porque ain-
da ninguém se lembrou do Parque das
Nações e do Casal Ventoso (ainda nin-
guém se lembrou do Casal Ventoso!).
Lisboa palco de amores e desencon-
tros, angústias e lágrimas, ânsias de ser
e de morrer e outros sentimentos tão
inesgotáveis quanto improdutivos de
significação. O que é que se pode
aprender com a sexagésima nona pers-
pectiva sobre a angústia e o desejo de

morrer? O quê? Desculpem, esqueci-
me de não atingir o talento desses po-
bres masoquistas que escrevem sobre
esses insondáveis assuntos da alma.

Criaçâo literária: outro tema riquís-
simo. Dá para falar do eu, do outro eu,
dos eus, do eu e tu, do tu e do eu, dos
tus, e por aí fora. Como vêem, é um te-
ma que apresenta possibilidades ad
aeternum. Mais: dá para desenvolver
questões tão originais como «o que é a
inspiração», «escrever sobre a dificul-
dade de escrever quando não se sabe o
que fazer», «o síndroma das folhas em
branco», «escrever é bom e faz bem», e
incluir todos aqueles quadros desco-
nhecidos do escritor à secretária, es-
crevinhando e rasgando o papel muitas
vezes (que lindo que é ... e que cine-
matográfico!), à noitinha, claro, quan-
do vêm os homens do lixo irromper so-
bre o silêncio da noite. Os homens do
lixo ... que bonito. Que poético.

O corpo. Tema magnífico. E muito
fácil. Basta lembrar o último sonho
erótico (o que falta aos escritores é
muitas vezes a realidade rija, a carne
tenra, a experiência fresca do tacto) e
já está. É o tema que menos obriga ao
uso de recursos estilísticos porque
desvia a atenção do leitor para o con-
teúdo, fá-lo esquecer o mundo e olhar
para a página do jornal como se fosse
um lençol estampado de desejos em
forma de letras. O corpo feminino, o
corpo masculino, os dois, a descrição
dos actos, o prazer. O sexo não se
escreve; descreve-se. Por isso é tão
fácil deixar de escrever bem e passar à
regurgitação de devaneios eróticos
massajados por meia dúzia de síneste-
sias em segunda ou terceira mão. Mão.
E saber que tudo começa por aí.

não esquecer ainda o uso parcírno-
nioso das maiúsculas e frases longas
bem longas e sem pontuação tal como
esta Ou então muito curtas. Assim.
Com muitos. Pontos. Finais. Assim
talvez seja possível. Ver um texto.
Publicado. Em. Os Fazedores de Le-
tras .•

Anick Bilre!ro 1arq.OFL

Lisboa, como não podia deixar de ser,
18 de Maio de 2001



Não és como eras, assim como eu, la-
ra, ninguém nota, uma barriguinha a
despontar na minha estrutura de es-
queleto, um prenúncio de bochecha
descaída servindo um sorriso perante
as coisinhas. Assim como eu, não és
como eras, lara, vai buscar aquele bi-
lhete de identidade que tinhas perdido
e depois encontraste. Ainda tens os
vestígios da pele que naquele tempo
eram os vestígios da pele infantil, uma
pele exposta a uma vida ainda por en-
trar, mas agora também os sinais do
que virá a seguir (desde que nascemos
carregamos o que nos vai matar), outra
para vir, um bocado de outra pessoa
que ainda não existe, mas agora,

agora agora agora já entrámos nu-
ma vida juntos e já não há nada a fazer,

agora o teu corpo um abraço a algo
muito grande, assim como eu também
sinto estar a abrir os braços a alguma
coisa, e confesso-te que tenho um me-
do tão grande, um medo que confundo
com as coisas mais belas do mundo,
como o medo de entrar na escuridão
da mata, o medo de mim a olhar para
ti, ao ver que a pele da tua cara tem
apanhado vento, o vento que trabalha
nas paredes das montanhas, o vento
bom, nota bem, o vento que ao fim de
milénios apaga, a beleza das coisas é
sabermos que se apagam, o vento na
tua cara, pois aquilo a que o teu corpo
está prestes a lançar-se de cima deste
penhasco é realmente enorme, aquilo
que também faz mudar a minha físío-
nomia devido ao medo (um medo sere-

no, se isso é coisa que exista), um abis-
mo profundo, um buraco sem fundo,
que nos levará a não sei que coelhos
relojoeiros, o teu corpo na ponta do
precipício, a tua beleza é eu a olhar
para ti e ver-te aí suspensa, lara, ao
vento,
lara lara lara, o vento que demora mi-
lénios a mudar a fisionomia de uma
montanha, mas acaba por mudar, as-
sim como eu, a minha vida, que tem
sido um gesto de dizer adeus que dura
há vinte e nove anos e ninguém nota,
uma barriguinha a despontar na mi-
nha estrutura de esqueleto, um pre-
núncio de bochecha servindo um sor-
riso perante as coisinhas, vai buscar o
bilhete de identidade que tinhas perdi-
do e depois encontraste _

oFilomeno
texto IMiguel Castro Caldas desenho IBruno Bravo
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História
Arqueologia e História
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Filosofia
Estudos Europeus
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Língua e Cultura Checa
Língua e Cultura Húngara
Neerlandês
Literaturas de Língua Portuguesa
Língua e Cultura Polaca
Língua e Cultura Dinamarquesas

PÓS-GRADUAÇÃO

Calendário e data de candidatura poderão ser
consultados nos Serviços Académicos.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Ciências Documentais
Tradução
Estudos de Teatro
Técnicos Editoriais

CURSOS DE MESTRADO

- Estudos Anglísticos
- Geografia Humana e Planeamento
Regionar e Local
- Geografia Física e Ambiente
- Geografia Humana com especialização em
Educação Ambiental ou em Desenvolvimento
Regional
- Filosofia

Filosofia da Linguagem e da Consciência
Filosofia da Natureza e do Ambiente
Fenomenologia e Hermenêutica
Estética e Filosofia da Arte
Filosofia em Portugal
Literaturas Clássicas
Cultura Grega
Estudos Clássicos
Teoria da Literatura
Literatura Comparada
Estudos de Teatro
Teoria e Análise Cultural
Estudos Alemães
Pré-História e Arqueologia
História e Cultura Pré-Clássica
História Medieval
História dos Descobrimentos e da

Expansão Portuguesa
- História Moderna

História e Cultura do Brasil
História Contemporânea
História Regiona e Local
Arte, Património e Restauro
História de Africa
Cultura e Formação Autárquica
Linguística
Literaturas Românicas



Ninguém acreditava nele, adormecia
enquanto falavam com ele. Dizia que
tinha Narcolepsia, uma doença de so-
no súbito, que não era por não achar o
mínimo interesse ao que lhe diziam,
acontecia e não o podia evitar, por ve-
zes adormecia falando, mas aí diziam
que era cansaço e deixavam-no sosse-
gado no canto encavado do sofá da sa-
la. Ajanela expandia-se para o céu no
alto do décimo segundo andar e
Walter Lopes, no fundo, achava ser
esse o seu problema, estar demasiada-
mente debruçado sobre o céu. Era-lhe
impossível resistir à serenidade azul,
adormecia de olhos vidrados na jane-
la. Na cozínha, Paula ria, (apesar de
os anos passarem, das inúmeras vezes
que tal acontecia ainda se surpreendia
a si própria de lábio sorridente) não só
dele mas também do barulho da gar-
rafa de vinho tinto ao abrir. Era assim
que o costumava acordar, dando-lhe
um beijo com sabor a fruta madura,
arredondado pelo leve estágio em ma-
deira. Acordava sempre perdido,
abrindo freneticamente os olhos e de-
pois em silêncio dava um grande gole
que o despertava para as palavras. Re-
citava então frases soltas dos últimos
livros que lera misturando-as em tex-
tos totalmente lógicos, mas com um
sentido que não se alcançava. Por de-
trás da janela escurecera, pelo menos
o estore não dava quaisquer sinais de
luz solar. A cidade acalmava e com ela
todo o prédio. Os ruídos passavam a
ténues vibrações, um ocasional eleva-

Ana Bárbara Ierq. OFL

texto I Pestana

dor quase imperceptível. Conversa-
vam de olhos postos na televisão desli-
gada e mais tarde iam deitar-se. Fa-
ziam amor, pelo menos tentavam, ela
exuberante em cima dele e ele sempre
por baixo, não fosse adormecer (o que
já acontecera algumas vezes) e Paula
ficasse de repente sufocada com um
peso morto do qual não se conseguia
livrar sozinha. Por vezes ficava em tal
estado que quase se transfigurava
prestes a rebentar em pequeníssimos
cristais que por certo seriam impossí-
veis de reagrupar. Ele divertia-se, por
vezes dizia-lhe sexo contigo é uma
experiência digna de Kajka *. Riam-se
e eventualmente acabavam por ador-
mecer. No entanto era raro o dia em
que não acordava de noite, as formas
sossegadas de Paula a seu lado. Le-
vantava-se sem qualquer esboço de
bocejo e procurava por-instinto na es-
curidão a manivela que fazia abrir o
estore da sala. Enterrava-se depois no
canto do sofá e adormecia. Pela ma-
nhã acordava com o sol a ferir-lhe as
pálpebras brancas. Paula já saíra, tra-

balhava como médica no Hospital
Central, estava de banco, deixando-
lhe um beijo num papelinho amarelo.
Abria a janela na esperança que o céu
invadisse a sala píntada de bege. De
vez em quando vinha-lhe à ideia saltar
simplesmente e mergulhar na ima-
gem que se abria depois da moldura
da janela de madeira pintada, mas
adormecia só de pensar nisso _

*Woody Allen
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receít s: para quem
nao sa e que 11s.,0 dar
aos de os, OU nao ~.
quenporque ISSO dOI
~ pode nao ser nada

Meu nome de guerra, Falcão. Venho da
mata. Lá, onde o chão fala aos nossos
pés cansados. Onde o silêncio sucede
ao silêncio - antes e após o(s) comba-
te(s). Lá, onde a chuva não nos poupa,
o capim avança, as estações do ano
passam indiferentes a todos nós. Lá,
onde não existem paredes p ' ra pendu-
rar calendários (desses, com marcas de
carros de luxo e loiras nórdicas dos paí-
ses das pessoas que sabem das guerras
por um ecrã de TV) ...

Venho da mata. Lá, onde o dia é dia
porque nasce seguinte à noite. Lem-
brando-nos (só) que o tempo urge. Que

texto [josé ter

passa e não volta (nunca) igual. Sem-
pre em frente. Em marcha. Como se fo-
ra Falcão, seu nome de guerra ...

Meu nome de guerra rima com
chão. Com a terra que seca ou molha
ou levanta a poeira, que arde no meu
olhar em vez do brilho da esp'rança
numa paz "de amanhã cedo".

Por vezes "voo nos ares": sou Fal-
cão.

Meu nome de guerra rima com ir-
mão. Outra rima para o meu nome é
paixão. Mas eu sou um guerrilheiro.
Quero a Paz. Luto por ela. Estranho,
ter de fazere-lhe) uma guerra.

Não uso brilho nos olhos - só quan-
do as noites-vigílias se acendem neles
visionárias -, trago os cabelos baços de
pó da estrada e uma barba que sinto
hirsuta (mas não me olho ao espelho).

Sou Falcão; mas sinto-me "colado
ao chão".

"Voo nos ares" só por dentro'. Lá,
onde pulsa um coração de homem can-
sado: do blá-blá-blá, das balas que ma-
tam, perdidas, o Outro - o (meu) Ir-
mão. Um coração de homem de luta.

Meu nome de guerra é Falcão. Há
um Povo que me espera. E eu aguardo
que meu País acorde Águia! •

o vinho sobre uma barriga e o que sai dela

uma garrafa está ali, à sua frente. fixa os
olhos, nela abertos. corta delicadamente
o selo. sacar-se) [n)a rolha. respira
fundo. roda a garrafa. uma volta com-
pleta. trabalha [n)o olfacto do vinho.
fecha os olhos. fixa [-se) [n)o mar púrpu-
ra do vinho a encher[-lhe) o copo, deva-
gar. eleva o co[r)po à boca. alastrar-lhe)
pela escada da língua. encher-lhe) a gar-
ganta desocupada. inundar-lhe) o estô-
mago vazio. dois minutos e galga [-lhe)
[n)as veias. «é doce..
-cuidado! não abras a boca. reflecte nas
palavras que vais dizer. assegura-te do
seu sentido e da sua pertinência numa
época em que isso pode ser uma conde-
nação terrível. dá passagem de borla
para a ala da pena. ser objecto de pena
ou, ainda melhor, ser objecto de tolerân-
cia é uma condescendência em forma
de benesse que os espíritos solares, por-
tanto iluminados, concedem aos outros.
onde está o meu narcisismo? além,

pode ser mesmo aquela coisa que não
vês no espelho, procura bem. oh! a
minha imagem no espelho, a doce con-
templação da minha carne. faz-te aqui
falta o doutor freud. -
imaginem uma casa cheia de garrafas
de vinho e de livros. misturar-se) [em)
cada copo de vinho com cada autor, ou
intercalar-se) [em) páginas dos ro-
mances com pequenos goles dele, ou
vagas palavras daqueles com finas gotas
do néctar. é uma receita para grandes
bebedeiras. confunde[-se) já [n)as pá-
ginas dos livros, com o fundo de si nas
suas derivas sint[om)ácticas. o som en-
sina a ler, na respiração dos búzios, a
tradição do mar. vagas abrindo-se [-lhe)
na angústia da memória. as perguntas,
tantas perguntas, tantas vagas, muitas
vagas. «quem sabe qual é a força que
gera as marés?»

há vinhos especiais, como há os
livros. há os néctares-pérola e livros com

letra grande. todo com nomes de peso,
incontornáveis, com carimbo e denomi-
nação de origem controlada, entre out-
ras formas de catalogação. «dizem os es-
pecialistas ...» ele gosta muito de vinho e
de livros. é con[sumi) dor. e esquece-se
dentro do livro aberto que é um gesto.
repete, ciclicamente, as garrafas e os
livros. faz colecções.
- és um bêbado, está visto. gostas mais
de vinho do que de livros, porque estes
são para ler quando se está sóbrio. nin-
guém é capaz de ler estando bêbado.
mas há tanta gente que lendo se em-
bebeda e castiga os outros com um te-
nebroso hálito a álcool. morte, morte
aos criminosos! já para a forca! há que
estimar esses seres que não fazem mais
do que procurar o lugar do absoluto, a
clareza do pensamento, a magnificência
da essência, enroscando-se nos recessos
espirituais do idealismo, na procura da
palavra, oh, a palavra precisa e certeira



Um texto pela paz:

Falcão, meunomeae guerra
texto IConceição Ramos-Lopes

que rebenta com os olhos e nos coloca
além do horizonte. a filosofia, a posse de
deus, a literatura, os colarinhos brancos
e sem nódoas, os burgueses do espírito ...
e os bêbados agridem-se com os vidros
partidos das garrafas largadas ao acaso
pelas ruas, sob o peso da matéria sensív-
el. prisioneiros da carne, pobres almas a
precisarem de pastor, ovelhas tresmal-
hadas da verdade. e há dores comuns
em qualquer guerra, mesmo na de Tróia
e já lá vão tantos anos. -
e continua ele -[ajonde há [a]cor[do]
para tanta dor, no mar da memória?" há
centenas de anos que se bebe vinho e se
lêem livros. o vinho nunca é idêntico, tal
como os livros, mas ambos são sempre a
mesma coisa. está prisioneiro do CÍrcu-
lo. [e a angústia não o larga.] entre o
último vinho que bebeu e o último livro
que leu, venha o diabo e escolha aquele
de que vai falar a seguir. um após outro,
virão sempre mais, e sempre um após

/.I"
outro. é um círculo velho inevitável. sair
dali, só mudando de bebida ou de leitu-
ra.
preocupa-o a extinção das espécies [tal-
vez deixe de comer], tal como a mu-
dança do clima [talvez deixe de respi-
rar], e nunca uma certeza de qualquer
coisa [mas a certeza do vinho]. pre-
ocupa-o [a colagem entre o vinho e os
livros] ...
- raias o cúmulo do fingimento e do de-
lírio. não se aguenta. há coisas muitas
mais importantes do que o vinho e os li-
vros. a vida, aliás, merece uma distância
na leitura dos seus casos e das suas
questões que é impossível de conseguir
dentro de uma adega. existe mesmo um
acordo generalizado no que a esta
opinião diz respeito e ninguém se con-
vence do contrário. por outro lado, até
que essa distância não deixa de ser aris-
tocrática, em certa medida, romântica,
para alguns espíritos mais esclarecidos.

e depois há toda uma série de filosofias
que devem muito ao vinho e aos acessos
de cólera da ressaca, mas isso não pas-
sam de problemas menores, pó na orla
da túnica que agasalha as grandes inter-
rogações. voltemos ao caso! -
ele olhar-se] [n]a garrafa. gostava de en-
tender, de perceber porque é ela garrafa,
porque acolhe ela o vinho e porque
parece este não secar .•

nota a personagem entrou em ressaca e não diz
coisa com coisa. por ordem expressa da direcção
ficamos por aqui. mas fica prometido um segundo
acto, para mais tarde, logo que a personagem volte a
si. para casos especiais, podem sempre fazer um pedi-
do por ernail. não deixará de ser plausível que, em vir-
tude do seu virtuoso narcisismo, a personagem se
encontre ao espelho. aguarda-se, portanto, que re-
gresse à sala. agradece-se aos leitores fiéis a sua
paciência (e aos críticos, mesmo aos que não lêem.
porque desses é que se gosta mais: nada exigem) •



Sextilhas de
sete palmos

texto I Joseph Mandarilha

I
Quis correr sem ser atleta.
Sem partir, chegar à meta:
Imortal que se matou.
Quis morrer sem bala ou seta
E sentir sem ser poeta,
Mas nada fui, nada sou.

Quis ser mouro e quis ser godo
Quis amar um prédio todo,
Consumir toda a fachada.
Ser filho de muitas mães
Ser mastigado por cães
Quis ser tudo e não sou nada.

Quis estar longe e quis estar perto
Quis viver no tempo certo
Por não viver no errado.
Quis não estar só no deserto
E receber o que oferto
Também quis ser triturado.

Quis até beber veneno
Quis voltar a ser pequeno:
Fui p'ra mim muito severo.
Ser ceifado como o feno
Ser a cerca de um terreno
Mas o que eu quis, já não quero.

I
Manta rota, rota manta
Que me protege a garganta
Do frio que me quer levar.
Vem a noite, a noite vem
E a Lua chega também
Uivando p ' ra me embalar.

Chove a chuva, a chuva chove
E o meu corpo não se move
Por saber que já é dia.
A Lua cai, cai a Lua
Mas o choro continua
Pois há nas nuvens magia.

Cheia Lua, Lua cheia
És aranha em sua teia
Pois és tu que a noite teces.
O vento foi, foi-se o vento
Mas continua o lamento
Que eu choro quando adormeces.

I
À noite renasce' o mito
E' a cama' entorna' o maldito
Que' uiva' as lágrimas que' eu choro ...
E' é num uivo que' eu vomito,
Co' a boca cheia de' um grito
Que' espirra sangue sonoro.

I
A veia estica e' enruga
Ao sabor da sanguessuga
Que sábios goles sorveu ...
No chão fica' o sangue' em fuga,
Mas jamais o crime enxuga
Dos lábios de quem bebeu.

Rebebo' o meu sangue' antigo
Pois sou eu quem eu persigo
De noite' e de madrugada ...
Não me sei, não me consigo:
Nada da alma' há comigo,
Há comigo' alma danada.

Veio ao meu caminho
Um lindo ratinho
Com quem eu brinquei.
Estava tão sozinho
Que eu dei-lhe carinho
Ai isso é que dei.

Fiz-lhe uma festinha
E vi que ele tinha
Muita, muita sede.
Fui p ' r' ó acudir
Deixei-o cair
Contra uma parede.

Perdi um amigo
Fiquei de castigo
E não tive culpa.
Eu não o matei
Eu só o pisei.
Ratinho, desculpa.

I
MALDITO SEJA

Terra boca, boca terra
Que me chama, por mim berra,
Prometendo que me' engole ...
Boca terra, terra boca
Que fica com a voz rouca,
Por pedir que' eu a console.

Morte calma, calma Morte,
Por favor tenta ser forte
Que' a distância já é pouca ...
Viagem má, má viagem
Em que' eu sou a carruagem:
Boca terra, terra boca.

Morte dona, Dona Morte,
Sou passageiro' e transporte,
Não te escapo, nem me' escapas ...
Prepara bem a barriga
Que' a sociedade mastiga
E' agora vives de papas.

Consome-me, me consome,
Terra fria rasga e come
Que' eu p'ra sempre me' arrepio ...
Fiz da mortalha' o meu manto,
Mas a morte' amou-me tanto,
Que' ao engolir, me cuspiu.

I
A Morte
Sete palmos, palmos sete
Porque o coveiro promete
A redondilha maior ...
Tira terra, terra mete:
Ritual que se repete
Com lágrimas e suor.

Prega pregos, pregos prega
Na madeira que carrega
Um Homem que quer viver...
E' enquanto a alma se nega
O próprio corpo se' entrega
Aos "versos" que' o vão comer.



Ana Bárbara [arq.Ost,

Cai terra p'rá pá suada
E o caixão cai sobre o nada
Numa cova sem saída ...
A alma fica' enterrada,
Presa na roupa rasgada
E' acaba' o "sopro de vida".

"Passarinhos a bailar,
Co rabinho' a dar, a dar"
Numa sala de cinema ...
Morre' o coveiro a cavar
A cova p'ra se' enterrar,
Sem perceber o poema.

I
EPITÁFIO

Faca em punho, punho em faca
Que uma mão débil e fraca
Finge ser o punho forte.
Estou numa tal decadência
Que à procura da essência
Apanho qualquer transporte.

A faca foi a escolhida
P'ra pôr fim à minha vida
Assassinar minha dor.
E foi neste fim de tarde
Que resolvi ser cobarde
Matando-me por amor.

O peito ficou aberto
E o chão de sangue coberto
Fez tudo p'ra me salvar.
Gritou-se por toda a parte
Que eu passei a odiar-te
Por não te poder amar.

O céu foi o meu suplício
E eu caí no precipício
Que fica na mesma trilha.
Mil caminhos percorri
E os mil só dizem que aqui
Jaz Joseph Mandarilha.
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UNIDADE DE VIAGENS INTERURBANAS E REGIONAIS

o Cartão lnter Raíl é a via mais simples e económica de viajar pela Europa.
Garantindo a livre circulação em 2=ctasse, em 29 redes ferroviárias (exceptuando o país de residência
onde o portador beneficia da redução mínima de 50%) este cartão é a forma de por pouco dinheiro,
poder conhecer

Em caso de sobretaxas (p.e., reserva de lugar, couchettes), o pagamento terá que ser feito previamente.

_______________A~o_munida_de._'nte' Rail está dividida em 8 zo~ . ..._
Zona A - Grã-Bretanha e Irlanda;
Zona B - Suécia, Noruega e Finiãndia;
Zona C - Dinamarca, Alemanha, Sulça e Áustria;
Zona D - Pol6nia, República Checa, Esiováquia, 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 Maced6nia.

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

+26 anos -26 anos
56.540 39·7°°
74·180 52.93°
84.2°5 59· 945
99·440 70·370

2 zonas 1 mês

-12 anos
28.270

37-°9°
42.1°5
49.720

1 zona 22 dias

3 zonas
Global

1 mês
1 mês R
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Reduções nas entradas de alguns museus, hotéis e outras infraestruturas são também vantagens especiais dos portadores do Cartão Inter Rai/. ~


