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Em 27 anos de docênda na Faculdade de Letras de
Usboa, ue or ironiase completam hoje, 1 de Ou-
lub .. ,11unc<\ Jmagineí ter alguma vez
com brlr um acto de homenagem em
memória do;Pr 50I \lictor Jabouille, Perdoem-me
por Is pértenda de tal modo ao
meu 'q o e. aos meus hábitos, que a sua
ausência continua a'inda hoje a ser mais um proces-so de,auto"<:oovicçãodo que. um fácto. A morte é
nasnossa dvilizaç~o umêj.realidade difícil, a morte
dos outroSIespecialmente dos que nos1altam, sem-
pre um confronto incontornável com a nossa pró-
pría mortalidade.



Nota: Todos os preços e especãccçôes podem ser rrodãcodos sem aviso prévio - WA já incíuido, I Vendas a crécno sujeitas a aprovação ooncóno.
Entrega nas nossas instalações (ou _rmediante pagamento de deslocação - Não inclui Instalação)

MIRAGE INTEL®M3K
CPU Intel" Pentium" 4
Motherboard Pentium 4
DIMM 128Mb de RDRAM PC800
Disco Rígido Maxtor 40Gb UDMA100 5400rpm
Placa Gráfica GeForce 2 Mx200 c/32Mb AGP
Leítor de CDROM 52X EIDE SAMSUNG
Placa de Som 128PCI Creatíve 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
Monitorde 15" SAMSUNG 550s.
Sem sistema operativo* (ou com LlNUX)
Oferta de Antivírus.
GARANTIA: 2 anos contra defeitos de fabrico.

Pentium" 4 1.5GHz 214.900$00
Pentium"14 1.7GHz 234.900$00
Penlium" 4 1.8GHz 254.900$00

MICROCAOSII- Organi2açao e Métodos Informãticos Lda
Dp. Comercial: Rua Ilha Terceira,N.51A(IST/Estefânia)
Dp. Técnico: Rua do Funchal,N.l0, RlCl000 Lisboa
Tel.21 3110320[4 linhas)- Fax: 21 3158699
Internet: http://WWN.microcaos.pt(encomendasfTécnica)

MicroTELHA, Soluções Informáticos Lda
Loja: Rua Prof. Francisco Gentil, N.24 RlCTelheiras
Tei. 21 7579670 - Fax: 21 7579671
InterneI: microtelha@microcaos.pt

l!Jogra& A,norlm

C/ DVD 12xi40x +10.000$00

~~PLEXroRMonitores Samsung - Garantia de 3 Anos
Troca de Sannsung 15" 550s para:
Samtron 17" +14.000$00
Samsung 17" 750s +19.900$00
Sannsung 17" 75O$T +30.900$00
Sannsung 17" 7ooiFT +42.900$00
Samsung 19" 950p +58.900$00
Sannsung 19" 9OOSL.. +68.900$00
Sannsung 19" 900íft +75.900$00
Sannsung 21" 1100P +148.900$00
Sannsung 21" 1100P Plus +157.900$00

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

Comunicações /Internet:
Modem 56.600 Interno +9.500$00
Placa ISDN/RDIS PCI +15.200$00

CDROM / ReGravadores:
CDRW PLEXTOR EIDE 16x1 Ox32x +39.900$00
CDRW PLEXTOR EIDE 24x1 Ox40x +58.900$00
Leitor de CDs UnraPlex 40x SCSI +21.880$00
CDRW Plextor 12x1 Ox32x SCSI +58.300$00
Controlador SCSI PCI DC315 +6.5OO$00

PLEXWRITER'"24/10/40A

~oMIJg~~~~~(t
Crédito bancário até 36 meses,

Organlzaç3oe M~ InfonMtlcos, usa

MieroCAOS 11

Júlio de
ua do Arco a São Mamede,

ra, 21 391
Email: li



nov
28+30

Escravatiura
e Mudanças

CulliUrals

Organizado pelo Comité Português do
projecto Unesco "A Rota do Escravo" e
pelo Centro de Estudos Africanos da
Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
4a - 28 a 6a - 30 de Novembro
Câmara Municipal de Evora,
Universidade de Evora
Tel. 217920054

outi
03+31

Grupo
de Teatro
de Letras

Inscrições
para o qJL

De 4" - 3 a 4a - 31 de Outubro
Pede a tua ficha de inscrição na
AEFLUL
ou informa-te através do
965781647. As audições decorrerão
entre 2a - 15 a 4" - 31 de Outubro.

outi
23

Reunião
Geral de
Alunos

Temas para a Ordem de Trabalhos:
Corte Orçamental, A Biblioteca e
a Recepção aos novos alunos
3" - 23 de Outubro
Anfiteatro Grego
(no Anfiteatro 1, se chover)

outi
31

Formas de
i!lOO9ração
dosrecem-
chegados

debate FLUL

Organizado pela AEFLUL
4" - 31 de Outubro
15:00
Antiga Biblioteca

www Navegar
em Lefiras

Guia de Internet para os melhores sítios
humanísticos em português: História,
Literatura, Linguística, Geografia, Filoso-
fia, Bibliotecas, Livrarias, Editoras, Depar-
tamentos Universitários, Teatro, Funda-
ções, etc. ..
Fórum, Classificados, Notícias e Agenda,
arquivo de todos os números editados
e outras informações sobre o jornal.

OFL Colabora,
inscreve-lie

Colabora em Os Fazedores de Letras: ins-
creve-te no GO (Grupo de Organização),
GROFL (Grupo de Revisão), GIMOFL (Gru-
po de Imagem) e JORNOFL (Grupo de Jor-
nalismo). Deixa o teu contacto na AE.

190ub
••

04nOV

utub
Internacional de Banda Desenhada
da Amadora.· inaugura a sua 12°
edição subordinada ao tema:. "Con-
fluências e Influências Externas na BD
Portuguesa".
O Festival decorrerá em diversos es-
paços culturais da cidade, Na Escola
lntercultural.será exposto O" núcleo
central do evento, sendo depois com-
plernentado por iniciativas desen-
volvidas na Galeria Munidpal Artur
Bual, na Casa Roque Garnéiro, nos
Recreios da Amadora, no Centro de
Arte Comtemporânea e no Centro de
Banda Desenhada e ímaqem.
Nesta edição, José Ruy e Miguel Ro-
chas seráo os autores em homena-
gem e em destaque com duas expo-
sições individuais.
Do programa do festival constam ain-
da inú meras actividades, desde au-
tores convidados, nacionais e estran-
geiros, vencedores do concurso anual
de Banda Desenha, CinemAnimação,
Ilustração e Cartoon, assim corno a já
habitual zona comercial dos recintos.

agenda
Exposição no FIBDA

Ulieratiura
~áficaem

OS Fazedores
deLeliras

is oun
+

04nOv

No âmbito dos eventos culturais do
Festival Internacional de Banda Dese-
nhada da Amadora, Os Fazedores de
Letras exibe pela primeira vez uma
exposição antológica da Literatura
Gráfica que desde Maio tem encon-
trado numa mesma manifestação
artística a escrita, de alunos da FLUL,
e o desenho, de alunos da FBAUL.

A Branca de
NeveeoAnão
eSCUJizofrénico

nov
Direcço Geral: Marco António Dei'
Carmo
Com encenação de António Fonseca
Novembro de 2001
Bar Novo da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa
Tel: 217990530

A5S0c;a~'<1odos
Arrugos (~Cte MO(lde
Dip!omara:;uE' • edição

{)()l1uguesa

Conferências
de Outiono

at oun
.+

13nOV

31-10-2001 Economia
Orador: João Ferreira do Amaral
Comentado r: Isabel Salavisa Lança
4" - 31 de Outubro
13-11-2001 - Comunicação
Orador: Serge Halimi
Comentado r: Mário Mesquita
3" - 13 de Novembro
Instituto Franco-Português
17h30

Os Ieeeaores
de Mús"ica
Portuf/UeS3

Os Fazedores
de Música

Portuguesa

nov
19+30

Durante o mês de Novembro o jornal Os
Fazedores de Letras promove as Jorna-
das Culturais Os Fazedores de Música.
Esta iniciativa pretende criar um espaço
de debate e reflexão sobre a música por-
tuguesa no meio acadêmico e lisboeta.
Os temas em debate são: o que é a músi-
ca portuguesa?; que géneros musicais
engloba? Para programa detalhado ver
contracapa deste número.

04105



megafone
+ TlMOR. BREVES RELATIVAS A CULTURA E ENSINO

+ A FiCÇÃO EM MIA COUTO: VINTE E ZINCO

imorbreves
relativas a cultura e ensino

o escrevente dúvida entre (1) expen-
der um arrazoado sobre o ensino em
Timor (coisa que, sinceramente, não
deseja efectuar) ou (2) dar umas notas
utilitárias sobre materiais culturais
produzidos e disponíveis no mercado
ou (3) mencionar algumas iniciativas
em curso.

O escrevente, hoje, opta por refe-
renciar os materiais culturais (um livro
e um disco), mas todavia deixa uma
"dica" aos eventuais professores que
rumem (ou pensem rumar) a Timor.

Chegam-nos da ilha ora reconheci-
mento do labor e dedicação de alguns
docentes portugueses ora desabafos de
decepção com a atitude "ísolacíonista"
de outros.

Mensagens timorenses mencionam
que há docentes que uma vez dadas as
aulas de cada dia "funcionam" em "cir-
cuito fechado", em pequeno grupo,
que se recolhem ao seu convívio de
portugueses com portugueses, aos
"seus" passeios de grupo de cooperan-
tes, etc., não tentando o convívio com
os leste-timorenses, com as comunida-
des locais, fora da situação formal de
"Ensino/Escola" .

É certo que nem toda a gente dese-
jará, nem se sentirá à vontade ou nem
estará psicologicamente preparada e

09051>0
de Timor
cadernos de
Culinária e
Gastronomia 2.
CMLI Biblioteca
porTImor

disponível para avançar para o conví-
vio e a ligação aos integrantes de umas
comunidades locais das quais, na ver-
dade, se desconhecem códigos e valo-
res. Porém em muitos sentidos é im-
portante (e desejado) que docentes lu-
sos percam o "acanhamento" e tentem
perceber e relacionar-se com as pesso-
as das aldeias e lugares. Por vezes, tan-
to como (quiçá mesmo mais do que) o
eventual saber técnico-didáctico - a
atitude humana, a postura social, ou a
afirmação de carácter de um professor
actuante junto a pequenas comunida-
des pesa muito ... Inclusive para que o
seu trabalho mais frutifique.

Cultura gastronómica timorense é
o assunto de O Gosto de Timor/Culinã-
ria Tradicianal, o segundo título da
colecção "Cadernos de Culinária e
Gastronomia". Este volume pequeno,
editado com as chancelas da Câmara
Municipal de lisboa/Departamento de
Cultura/Biblioteca por Timor, apresen-
ta uma recolha de receitas e de outra
informação promovida por Graça
Afonso, antiga directora da menciona-
da biblioteca. Para a preparação do li-
vro Graça Afonso contou com a cola-
boração de muitos elementos da diás-
pora timor em Portugal que lhe forne-
ceram receitas de preparação de legu-

texto Artur Marcos

:~~iígr.,~snelles
du Timor
~radi~ional
music 01 Timor~r.a~1ooo

mes, cereais e farinhas, carne, peixe,
caldos, condimentos, bebidas ... O livro
apresenta também alguma informação
cultural e pequenas listas de palavras
nas línguas bunak, fataluku, galoli, té-
tum e português, sendo que, por exem-
plo, 'colher' (tradicionalmente feita em
casca de coco ou concha e com cabo de
bambu, que as industriais imagina-se
que possam ser inox ou de plástico eti-
quetadas "made in Taiwan" ...) diz-se
'sulu', 'hula', 'nuru', 'kanuru/knuru'. O
livro, ilustrado com desenhos do artista
Marcos Oliveira, pode ser adquirido na
mencionada biblioteca, situada em
frente à Assembleia da República, ou
na livraria Municipal.

Na secção de música da loja FNAC,
ao Chiado, após indicação amiga, en-
controu-se o 'cd' Musiques tradicio-
nelles du Ti11WT'/Traditional music of
Ti11WT'que apresenta temas tocados
pelo grupo TIFA que toca 'laka-
dau'/'dadako' (supõe-se que por estes
nomes o produtor Denis Hekimian re-
fira o 'lakadou' um instrumento de
percussão em bambu, uma cítara tu-
bular). Denis Hekimian recolheu os
temas do disco em 1999, o disco saiu
em 2000 com a etiquetas 'Playa Sound
Colletion - PS 65242', '(P) 2000 Sun-
set-France' _

06 07
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ou o torturador necessita da vítima para
criar verdade jo a duas mãos que

é a fabricação do medo

«••• Nós cremos que há raças inferio-
res, decadentes ou atrazadas, em rela-
ção às quais perfilhámos o dever de
chamá-las à civilização (... ). África es-
tá e deve continuar a viver sob o domí-
nio e a direcção de um Estado civiliza-
do. A direcção e a administração do
trabalho pertencem, como não tem po-
dido deixar de ser, a reduzidas mino-
rias de europeus ( ... ). Estas missões
não podem ser abandonadas às popu-
lações autóctones ... "I;

E «.. .Imperialistas, nós, que nos li-
mitamos a estar em terras sempre co-
nhecidas por portuguesas? Colonialis-
tas, nós, que damos sem peso nem me-
dida sangue e haveres para servir os in-
teresses do Ultramar? Racistas, nós,
que sempre tivemos a cristianíssima
consciência da fraternidade huma-
na? ... »2 ;

Pois, «... Se caminharmos de Norte
para Sul, parece que a latitude tem
qualquer influência nas raças ( ... ),

08109

que vão adquirindo certas característi-
cas inferiores. Vemos os nórdicos capa-
zes ( ... ); depois começamos nós os la-
tinos, já muito menos esclarecidos; de-
pois passamos aos árabes, muito piores
do que nós; e acabamos nos pretos
( ... ). Não há dúvida nenhuma de que
a raça preta tem características inferio-
res ... »3;

Uma vez que «... Ninguém avalia o
custo de ser inspector da PIDE, em
pleno mato africano, lá onde o pé de
branco nunca assentou ... »4.

É pois, necessário erguer uma VOZ
sobre o silêncio, cuja ordem colonial
votara ao ostracismo e emudecera a
PALAVRA,uma voz que chame os espí-
ritos, que invente a vida, que crie a es-
perança e sonhe a liberdade!

Utilizar o tempo como matéria de
afirmação de uma vida que se quer di-
ferente, interrogá-la nas suas formas
meândricas de ser, desvendá-la e com
ela a história em que se insere, parece

texto Maria João Coutinho

ser o tema central de Vinte e Zinco,
obra do escritor moçambícano Mia
Couto, vinda a lume aquando da co-
memoração dos 25 anos do 25 de Abril
em Portugal. É José Augusto França
que afirma: «... Na verdade, não pode-
rá haver conhecimento histórico global
(e todo o conhecimento histórico tem
de ser global) sem uma dimensão artís-
tica, que muitas vezes marca especial-
mente pontos de referência e pontos
de partida de situações e de conjuntu-
ras: porque a Arte reflecte, sem dúvida,
outros comportamentos sociais, mas
também os propõe, e frequentemente
os suscita e provoca ... »5. E Eunice Ca-
bral, na sua obra sobre o escritor portu-
guês José Cardoso Pires, afirma: «Sen-
do a representação ídeológíca um con-
junto de valores e de interpretações do
real, ela existe sempre subentendida
em cada texto literário» 6.

Em Vinte e Zinco, a dupla aborda-
gem da realidade política de Moçambi-
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que, a um tempo de colónia portugue-
sa, processa-se tanto pelo lado da his-
tória como pelo do mito. Há como que
dois mundos que se entrecruzam: de
um lado, clamam os que ousam gritar
por liberdade, os negros, os marginali-
zados, os guerrilheiros; do outro lado,
agoniza a solidão dos poderosos e a dos
cúmplices dos seus poderes corruptos.
E é essa multiplicidade dos modos de
revelação que interessa ao autor, vindo
a reflectir-se através da variedade dos
pontos de vista de cada personaqem,
num tempo em que cada presente se
bifurca em dois futuros, de modo a cri-
ar-se uma rede de tempos e modos de
estar ao mesmo tempo divergentes,
convergentes e paralelos. Há como que
um jogo entre as personagens, entre a
realidade de cada uma delas e o seu
"duplo", como se fosse um espelho on-
de uma e outra se revertem.

Mia couto

Vinte e
cincoé para
vocês que
VIvem nos
bairros de

cimento.Pa-
ra nós, negros
pobres que
VIVemoSna
madeira e
zinco, o
nosso dia
ainda está
porvir

Fala da cuJivinhaJ:1ora
Jessumina. conforme

o texto

1. Os Dois Mundos
- O eu e o outro

As energias, as forças, os espíritos
que constroem o mundo estão lá, en-
volvidos nas coisas, esperando que o
espírito do homem os reconheça.

< ••• Em Moçambique, ajovem Irene
se descarninhara, exilada do juízo e
das maneiras. Se misturara com os ne-
gros, dera licença a rumores e vergo-
nhas. Procedimentos que despergami-
nhavam a honra familiar ... ',1. Irene
ama o mulato Marcelino, ela, branca e
cunhada do Pide Lourenço, ela que se
revolve no matope, anda descalça e
dança como uma negra, ela que não
tem medo e passa por lugares onde só
os pretos andam, que ousa ser amiga e
confidente da nyanga (feiticeira) Jessu-
mina! Irene veícula o seu passado cul-
tural e, simultaneamente, assimila ou-
tro, respeitando os códigos universais

das relações humanas.
Ela é a mulher branca que está do

outro lado do mundo e o defende, « •••

O que queres, mana. Eu sou uma ca-
nhota que só faz coisas bonitas com a
mão direita ... »8. Irene joga com a am-
biguidade e fraqueza de sua irmã Mar-
garida e do sobrinho, o Pide Lourenço,
< ••• Pensas que tens o poder de matar?
Pois esta gente, os pretos como tu lhes
chamas, tem poderes que desconhe-
ces. Esses que mataste ainda estão por
aqui, deste lado da vida. Só matas os
que eles deixam morrer. ..»9. E guarda
nela a força oculta que lhe permite
afirmar: « ••• Pois eu vos digo: esta casa
vai definhar, até nela apodrecer o espí-
rito desse monstro que foi esse teu
pai ... », ou «Haveís de enterrar mil ve-
zes esse falecido. E será sempre enter-
ro falso. Que esta terra nunca, mas
nunca o irá aceitar ... ,,10.

Ama Marcelino, e através dele
aprende que o amor só dura um dia, e
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esse dia não tem fim.
A sua gravidez insere-se no jogo dos

contrários de que o texto literário está
pleno. Grávida ou não, o seu estado
preconiza algo que está para nascer, al-
go que tem de ser conquistado e que
não deve tardar, a libertação de todo
um povo.

Irene entra finalmente nas águas
regeneradoras da lagoa, desaparecen-
do num território imenso, de horizonte
ilimitado, transformando-se num uni-
verso inteiro: « ••• Quando a água lhes
dá pelo peito, Jessumína pára e passa
as duas mãos pela cabeça da branca.
Depois, a adivinha lhe vira costas. Ire-
ne segue avançando, em demorado
naufrágio, até submergir por completo
na lagoa ... ,,11.Descobre-se imersa na
corrente poderosa e contínua do tem-
po e do destino, alcançou a "vida den-
tro da vida". Sonha e não dorme, olha
para dentro de si mesma ; o seu sono
precisa de ter a profundidade de um la-
go e a leveza da espuma que brilha à
sua superfície.

"Houve tempo
que me apeteciam infinitos
Hoje,
afastei as cortinas
e não escrevi
outra vida para mim
Abri
sem querer o céu:
de nada
se embriagaram os meus olhos.
Agora,
basta-me viver."

Abril, mês incurável/inédito, Mia
Couto"

Personagem divergente/convergen-
te de Irene,já que, « ••• este dois sujeitos
femininos, embora dotados de diferen-
tes modos de acção e de investimento,
no que se refere ao seu confronto com
as valorações do mundo exterior envol-
vente, denunciam, de maneiras dife-
rentes, os mesmos mecanismos de
proscrição social e cultural ... ,,13,Mar-
garida é a mulher obediente, espelho
do seu país de origem, veículo da or-
dem política dominante, observadora
do estado das coisas, mas que treme
sob a violência das mesmas.

Pressagia, em sonhos, o destino de
África, aquela que os colonos construi-
ram, « ••• a maçaniqueira não era mais
que ramos secos, desgrenhados. Os
morcegos se soltavam das ramagens e,
logo nas primeiras voações, se lança-
vam uns contra os outros, guinchando,
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dentando-se ( ... ). Sem mais alimento,
os bichos voadores passaram a comer-
se uns aos outros. ( ... ).14 Mas o mau
sonho não terminava, pois, dos capins,
surgia um cão com aparências de gen-
te, qual alusão ao tempo sofrido e so-
fredor de tantos seres humanos naque-
las paragens. A pomba libertadora caí-
ra, desprovida de voo e, segundo as pa-
lavras de Margarida, ela própria se via
no sonho descer a varanda para salvar
a pomba da voragem, que no final se
metamorfoseava em morcego, animal
tabu. Daí, o seu encontro com Jessu-
mina: « ••• Quero saber o que se passa
em minha casa. Tenho medo ... ,,15.A
nyanga que lhe vai revelar toda uma
sabedoria, a ternura e o encanto de
um espaço físico e humano que, por
breves momentos, Margarida parece
querer apropriar-se: « ••• Atravessou os
atalhos com a leveza de um novo con-
forto. Teria sido o simples falar com al-
guém? Um ser de além-mundo, como
Jessumína, pode fazer suportar melhor
este nosso mundo? ..»16.Ao aprender
a vê-lo pelos olhos de Jessumína, foi,
num relance, portadora de um espírito
de reconciliação e amor, como que re-
gressou ao mais íntimo de si mesma,
numa tentativa de recuperar a estima
perdida pela dimensão poética do quo-
tidiano.

A sua visão dentro da igreja e a de-
claração do jovem negro funcionam
como um modelo de catarse daquilo
que se passa no mundo: « ••• Quero tor-
nar-me bicho enquanto durar o infer-
no que aqui vivemos ... ,,17É todo um
país que se crucifica, que sofre e dese-
ja a salvação.

Exultante pela notícia do golpe po-
lítico em Portugal, Margarida sente-se,
também ela, liberta da sua condição de
mulher submetida à ordem familiar
imposta e herdada pelo filho: « ••• A úni-
ca coisa que quero é ir embora. Todos
esses anos, esse foi o meu sonho. E
agora, Lourenço de Castro, só nos res-
ta mesmo é ir embora ... »18.

Parte sózinha, auxiliada por Jessu-
mina, consciente de que « ••• por mais
que nos lavemos, não há água que che-
gue para nos lavarmos do passado ... ,,19,
mas, ao mesmo tempo, não perdendo
nunca a sua condição de colonizadora,
destruíndo todos os haveres que tinha
em casa, para que « ••• não sobrasse na-
da para os pretos ... ,,20,fazendo juz às
palavras de Andaré Tchuvisco, « ••• para
os brancos, o preto ou é santo ou de-
mónio, transitando da inocência para a
malvadez, sem nunca passar pelo hu-
mano ... »21. a continuar na próxima edição do Jornal
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texto Conceição Ramas-Lapes



texto Pestana

Camada
de Fonna

f f

Percdrria o suporte em madeira pro-
tegida contra a chuva quase ácida da
água salgada em constantes salpícos
agudos em pequenos passos concên-
tricc:is.Ela olhava-o da janela, havia
dias que o via, roendo uma maçã
verde, rodando sobre si próprio à
espera de chegar a algum lado. De
dentro para fora, a diferença térmica
era imensa; dentro, a lareira apinhada
de corpos tesos; {ora, O vento gélido
flácido e penetrante. A escorregar nos
dias, fora, dentro e um vidro imenso
duplo a separar a temperatura. As
ondas ainda se ouviam, apesar da
música sussurrante, do crepitar da la-
reira, do murmuran atabalhoado do
sexo masculino voz grossa. O vidro a
escorrer ao longo dos séculos, líquido,
corroído pelos segundos, pela água
salgada e algumas gotas de suor e
vinho. Plano de lágrimas entre a lou-
cura e a vontade de um toque. Os
segundos a evaporarem os corpos, a
definhá-los, a secá-los até às cinzas, e
os olhos tentarem focar o nada. A au-
reola deixada pelo respirar no vidro, a
espargída forma de urna mão rugosa.
Aofim do dia as palavras tomavam-se
mais nítidas, quase perceptíveis. - Po-
des abrir a porta? E com a noite silen-
ciavam-se na humídade- da areia _
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texto Bruno Henriques

adia
Tem comigo um diálogo calado
Conta-me segredos em rnutisrno sibilados
E eu que me cerco de toda a inteireza para o escutar
Ensurdeço.
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Tiago Viegas Rebelo Iarq. OFL



"Um vaso éfeito de terra endurecida,
mas é unicamente pelo espaço vazio que ele é útil.
Fazem-se portas eJanelaS na casa em construção

mas é unicamente pelo espaço vazio que elas são úteis. 11

Lao Tse, Tao Te King

~soaplenitude·
dacoisas

Ao meu velho amigo ZA.H.

texto Álvaro Áspera

Há quanto tempo estás aqui, querido
amigo? Há quanto tempo estás aqui,
sentado, sem dizer nada? Quando era
miúdo ficava calado por causa do
mundo, o sol a bater no muro, uma la-
gartixa parada, rabo caído, o mar azul
cintilante à minha esquerda, coisas co-
mo estas punham-me calado. Agora é
diferente. Agora fico calado por causa
do cansaço, porque a certa altura, não
sei bem quando, esqueci-me, ou es-
queceu-se este homem, não sei bem
quem, de que é no silêncio que as coi-
sas perdem a exterioridade e se desdo-
bram na consciência como aspectos da
própria alma, não daquilo a que habi-
tualmente entendemos por alma, a
nossa interioridade pública e secreta
de todos os dias, mas uma outra abso-
lutamente imiscível a esta e portanto
ausente sempre que estam os. E como
estamos sempre, porque isso de não
estar não se faz, toda a gente sabe,
acontece, e como não há maneira de
não estar a fazer seja o que for, acon-
tece a outra nunca estar. No entanto,
apesar desta incompatibilidade tão
definitiva, é este outro que procu-
ramos ser em tudo o que procuramos
alcançar. E este esforço termina nec-
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essariamente, por mais que recuemos
ou avancemos .na linha dó· ee Q, no
mesmo pontoil'liéial dairrlM.

Isto vem a~casopot causa dôtrieu
amigo Zahír, Também ele não conse-
gue ser o outro escondido que devia
ser, o meu querido amigo Zahir, amigo
de infância, querido em espírito. Todo
o esplendor do passado espiritual está
neste meu amigo, só que não se vê, o
que é natural, o esplendor que está em
nós nunca se vê, o que se vê é a aflição
de um peixe fora de água: o peixe mu-
do, boca aberta para entrar o oxigénio
que não entra, corpo a contorcer-se. A
aflição silenciosa da inadaptibilidade.
Apesar de tudo nos evidenciar a pre-
sença incontornável da infelicidade na
vida que, vamos viver, o meu amigo
Zahir - e Zahir quer dizer Amado -
não suporta a invisibilidade de Deus.
Como é possível? pergunta ele, inca-
paz de perceber, só de sentir, tal como
eu quando era miúdo a olhar o reflexo
do sol no mar - que parecia um cami-
nho de luz, melhor do que isso, pare-
cia ser eu antes de ser este miúdo - e,
inconsciente do que se estava a passar,
olhava directamente o sol como se es-
tivesse a mudar de mundo. Felizmente

o corpo sabe proteger-se destas ímpos-
síbílídades e lá ia eu para o baloiço do
pinhal com as lágnmas a' refrescar o
ardor nos olhos fixados na costa dis-
tante plenamente iluminada a apertar-
me a infância todas as vezes que o ba-
loiço alcançava o ponto mais alto.

Apesar de tudo o que passa por nós
nos advertir, como o velho a descer a
rua a tremer sem controlo, eu sem
perceber porquê e a minha mãe tam-
bém não, dizia ela ao fim destes anos
todos já devia estar habituada mas
ainda não como o coelho a cheirar
aflito o torção que a mulher lhe vai dar
ao pescoço, eu já a pedir desculpa, o
coelho a palpitar-me cá dentro, nem
quatro anos tinha e já a olhar a clari-
dade lá fora, apesar de tudo nos adver-
tir que todas as páginas da História es-
tão escritas a sangue e mesmo que não
estivessem têm por capítulo único o
obituário universal, não há maneira de
não planearmos o edífícío da nossa
biografia, mesmo quando o plano é
deixar andar, perspectívando o que é
bom riscando o que não presta - e a
dor e a morte não prestam por isso ris-
ca - empreendendo de corpo e alma a
construção deste paraíso sempre em



construção, há séculos que andamos
nisto mas isto não é relevante, afinal é
tão bom ver os desejos ganharem carne
cá fora quando ainda há pouco eram
tão vagos cá dentro, e o caminho que
todos temos de percorrer juntos vai dar
a que lugar? Lembras-te daquele miú-
do a subir as escadas sozinho, olha pa-
ra a mãe com um sorriso do tamanho
da vitória e agora toca a descer para
voltar a subir, que bom estarem cá!
abraçamos os nossos amigos inimigos
talvez amanhã, em breve já cá não es-
taremos, mas isto ninguém exclama,
somos todos aquele miúdo, nem qua-
tro anos tem e já desvia os olhos para a
claridade lá fora, tem de ser, o que não
presta risca, risca, risca, até que um
dia uma daquelas coisas riscadas nos
parte ao meio.

E isto cala-nos o sangue encorpado
de sentidos até o tutano.

E ficamos assim o resto do tempo
que nos resta, com a busca do bom pa-
ra mim e para todos terminada em
frente à parede do quando todos estão
certos que o bom é bom o mau aparece,
a abóbada das constelações que nos ar-
ticulam as escolhas pelos fios subtílís-
simos das escolhas dos outros, a pare-

Isabel Lampreia Iarq. OFL

descalçcãn
falar do éxiliô por
com o mapa da
mundo aberto, e
ser quem não sou
chegado ao acabado
de sempre somente t
bado, agora já não te
plenitude que nunca



receitas: para quem não sabe que uso dar aos dedos:
a amnésia: sobre as refeições, entre outras coisas texto josé fer

do vinho, o mais doce é o esquecimento
que provoca. lento e inexorável, na su-
cessão dos copos vazios. intercalam[-se]
os pequenos tempos de esquecimento
com alguns segundos de vida. circular, o
movimento. encher, beber, voltar a en-
cher, tornar a beber. vai com eles, no vi-
nho, tenta[n]do [a] abrir falhas na me-
mória da leitura. um movimento de ma-
ré, a que a lua não é alheia. o dinheiro
também sofre do mesmo, mas lá vai es-
tendendo as mãos para o líquido. conta
as moedas para comprar cada garrafa,
coisa que não faz para os livros. neles
esbanja dinheiro, porque nunca são de-
mais. e depois de um, surge mais outro.

- depois do banquete e de te farta-
res, o vómito. tiras tudo cá para fora,
porque o último copo serve para lavar o
estômago, isso mesmol e fazer luz sobre
as tuas preocupações, bem digeridas,
ilustradas por alguns neurónios das
cabeças mais ilustres. és um intelectual.
e gostas de tudo o que é bom, incluindo
a boa mesa e a boa companhia. vê-se
que usas uma farda de luta e tens um
fraco por coisas sérias, ambientes, pari-
dades, causas justas, etc, etc, etc, etc ...
afinal, também és um burguês e não me
tinhas dito nada. e dentro deste quadro,
há preocupações que me quebram as
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muralhas da resistência. no fundo,
sinto-me maltratado, dirás, em abono
da verdade. é isso mesmo, sinto-me
maltratado, porque quero sobretudo
que não vomites para cima de mim.
dou-me mal com as nódoas I -

pormenores íntimos de um vivente.
o mundo seria melhor sem eles, os por-
menores íntimos dos viventes. pede-se
portanto que o sujeito se retire. faça o
favor. assim tudo fica mais comum, coi-
sa que se movimenta ao sabor dos dias
e das leis de mercado. não há possibili-
dade de escapar. mas a multidão não se
deita com ele. acorda sozinho. na noite
[negra] do vinho dos livros, a manhã se-
guinte não é permitida.

- não é, de todo, inviável que a ma-
nhã seguinte seja a marquesa num ban-
co de hospital. claro que a polícia ... en-
fiml há os burgueses do vinho, os bur-
gueses do espírito, os primos dos bur-
gueses dos qualquer coisa. tudo tem o
seu grau de diferenciação e de refina-
mento. a nenhum deles falta trabalho ou
público. todos têm a sua cadeira reserva-
da. e depois há a benesse do sorriso, da
condescendência. deixar comer os po-
bres na cozinha das luxuosas casas inte-
lectuais é um pequeno passo para a can-
onização. dizem-me ao ouvido: «é precí-

so uma outra procriação». nada que os
telejomais nacionais por demais nos
anunciais. erro de língua com propósito
e correcção de postura. -

enche de novo o copo. o vinho aco-
moda-se sobre a língua. alastra pelas pa-
redes interiores, fértil poluente dos ner-
vos, tal como os livros. ai, descansa o
corpo e a alma, ambos deitados sobre a
mesma almofada. nada incomoda, por-
que se está cheio. pede-se portanto que
os levem, depois de adormecerem. fa-
çam o favor. no vinho se esquece. pelo
vinho vai, dormente, até ao límíte da
dor. volta-se para o outro lado. na terra
do sono, enchem-lhe o copo. bebe mais
um trago. acelera-lhe o pulso. é ele mais
o vinho, aos pontapés aos dois.

- já de nada precisam os sábios, nada
erram. são os que, afinal, travam diálo-
gos de almofada e cabeceira com os pa-
res, mesmo sem saber se por ali existem
alcovas. é uma outra forma de estar en-
tre os defuntos. c'est la querre. voltemos
ao casol -

vai ficando cada vez mais inchado e
mais dormente. esqueceu-se dos mapas
e não foi deixando migalhinhas pelo ca-
minho. nada lhe corre nos neurónios,
apenas o vento que faz bater as portas
da adega _
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ou não quer~porque isso dó~e pode não ser nada

not;a
a personagem desencontrou-se do narrador, depois da ressaca. por ordem expressa da direcção, vamos emitir um comunicado para os jornais com detalhes sufi-
cientes para a captura. não deixará de ser plausível que, em virtude da amnesia, a caçada resulte num fiasco. (ainda assim, todos "S leitores podem reclamar o
prérnio.) aos mais distraídos, sugere-se que vejam o número anterior do jornal, só assim poderão seguir o fio deste novelo. (nestes casos não ha direito a prêmio).



Texto: Ernesto Rodrigues Sampaio
Desenho: Filipe Gouláo

Engelbert era o homem mais feliz da Terra. Possuía vastas terras,
mais animais do que um homem seria capaz de contar no seu tempo
de vida, era am o por todos os que o rodeavam. (:'

i ~

í,
,./

/

v
"

Como lhe era habitual, Engelbert recebeu o visitante o melhor que
podia. Ordenou aos seus servos que lhe servissem a carne do melhor
porco, o vinho feito com as melhores uvas, que todos os seus pedidos
fossem cumpridos como se fossem ordens dadas por ele próprio.

Um dia houve em que um mendigo bateu à porta de sua casa.

À noite, ao jantar,
o mendigo pediu a
Engelbert para lhe falar a sós.
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Sou um mago, disse-lhe o mendigo, e, como recompensa pela forma como
me acolheste em tua casa, irei conceder-te um desejo. Quando a lua passar

pela sétima vez no céu retomarei para saber qual ele é e realizá-lo.

Engelbert acordou na manhã seguinte.
O mendigo havia desaparecido.

Engelbert não sabia o que poderia desejar, não sabia o que
não possuía já. Tinha sete dias para descobri-lo.

Decidiu vaguear, durante esses sete dias, pelas suas terras
procurando saber o que ainda poderia desejar.

Encontrarás a resposta às tuas
Questões
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Durante sete dias Engelbert vagueou pelas suas terras, durante sete
dias viu a miséria em que viviam os seus servos e os camponeses,
viu-os remexendo no lixo da sua casa, procurando comida e roupas ...

...viu-os a dormir em cabanas em que nem os seus animais viver-
iam, viu-os a trabalhar do raiar do dia ao cair da noite, para que ele
possuísse tudo o que possuía, viu qual era o preço da sua felicidade.

Durante sete dias.
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Engelbert estava no seu quarto quando o mendigo apareceu.
Então, qual é o teu desejo?, perguntou-lhe o mendigo.

A lua passou pela sétima vez no céu.

I
1.

"

Engelbert já não era o homem mais feliz da Terra
e desejava nunca ter conhecido o mendigo.

E assim foi. Engelbert era o homem mais feliz da Terra.

Encontrarás, se o souberes procurar,
Nada
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De acordo com o ponto 9.2 dos Estatutos de Os Fazedores de Letras, é
obrigatória a sua publicação no primeiro número de cada ano lectivo.

Os Fazedores de Letras

Estatutos
Nota: NQ final há um glossário com todas as abreviaturas.

1- Propriedade:
1.1- Os Fazedores de Letras (OFL) é uma publicação pertença de todos

os estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL),
representados na figura institucional da Associação de Estudantes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (AEFLUL).

2-0FL é um jomal feito por e dirigido a:
1O-estudantes da FLUL.
2°-outras entidades colectivas ou individuais da FLUL.
3D-entidades individuais ou colectivas do meio universitário, das quais se

destacam os estudantes.

3-Direcção:
3.1-0FL é gerido pela Direcção de Os Fazedores de Letras (DOFL).
3.2-A DOFL é constituída unicamente por alunos inscritos na FLUL.
3.3-A DOFL é um colectivo aberto e dinâmico quanto à sua constituição,

isto é, está em permanente renovação recebendo novos elementos e per-
dendo outros.

3.4-A DOFL é constituída por um mínimo de três elementos, cabendo a
estes decidir sobre a eventual nomeação de um Director de entre eles.

3.5-A entrada de novos elementos para OFL e para a DOFL, assim como
a sua demissão, está unicamente dependente da DOFL.

3.6-A DOFL é independente da Direcção da AEFLUL (DAEFLUL) em ques-
tões ideológicas e editoriais.

3.7-Mudanças na constituição da DAEFLUL não têm repercussões na
constituição da DOFL.

3.8-A DOFL é politicamente neutra. A filiação dos seus elementos numa
ou noutra lista da faculdade, a preferência de cada um dos seus membros
em relação a qualquer lista, são aspectos irrelevantes para o funcionamen-
to da DOFL e não podem constituir argumento para a nomeação ou não
nomeação de novos elementos para a DOFL, assim como para a demissão
dos mesmos.

3.9-Questões de hierarquia ou sua inexistência no interior da DOFL e
questões de organografia no interior da DOFL são decididas no interior da
própria DOFL.

3.10-Transparência da actividade da DOFL:
3.1 O.1-Todos os arquivos, capas, documentos e ficheiros infor-

máticos de OFL são públicos e não confidenciais.
3.1 O.1.1-Abre-se uma excepção ao ponto anterior no

que diz respeito a documentos em que haja informações de cariz pessoal
sobre qualquer indivíduo. Só terão acesso a esses documentos membros
da DOFL, do Conselho Fiscal da AEFLUL e da Mesa da RGA. Violações a este
ponto poderão levar à demissão da DOFL e ao eventual cumprimento da
lei em vigor.

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

3.1 O.1.3-Mediante requisição nesse sentido, qualquer
aluno pode consultar, nas instalações da AEFLUL, todos os arquivos, pas-
tas, documentos e ficheiros informáticos de OFL.

3.1 O.2-A DOFL tem obrigação de prestar todos os esclarecimen-
tos a qualquer aluno sobre qualquer assunto concernente a OFL.

3.11-A DOFL está directamente dependente da Reunião Geral de Alunos
(RGA). O único órgão com competência para impor directrizes à DOFL, de-
miti-Ia ou nomear uma nova DOFL é a RGA.

4-Assembleia de Colaboradores de OFL
4.1-A ACOFL é constituída por todos os alunos inscritos na FLULcujo no-

me alguma vez tenha sido referido na Ficha Técnica de algum número de
OFL e que não tenham sido remunerados pela sua colaboração.

4.2- A ACOFL reúne-se por iniciativa da DOFL ou quando a DOFL é demi-
tida.

4.2.1-Quando a DOFL é demitida a ACOFL reúne para definir es-
tratégias de nomeação de uma nova DOFL e apurar quais os alunos inte-
ressados em participar na nova DOFL.

4.2.2-A ACOFL reunirá durante a RGA de nomeação de uma no-
va DOFL.

4.2.3-A ACOFL poderá ser convocada extraordinariamente por:
a) dois membros da DOFL.
b) um membro da DOFL e dois membros da ACOFL (não perten-

centes à DOFL).
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c) cinco membros da ACOFL (não pertencentes à DOFL).
4.3-A ACOFL elaborará um regimento interno de funcionamento, se

achar necessário.
4.4-As decisões da ACOFL são tomadas por voto secreto.
4.5-As decisões da ACOFL são tomadas por maioria de dois terços.
4.6-A ACOFL só se pode realizar se estiverem presentes pelo menos

cinco dos seus membros não pertencentes à DOFL.
4.7-A ACOFL só se pode realizar se pelo menos metade dos seus mem-

bros presentes não pertencer à DOFL.
4.8-0s elementos da DOFL em funções são considerados elementos da

ACOFL sem direito a voto.
4.9-A ACOFL deverá reunir pelo menos duas vezes em cada ano lectivo:

a primeira durante o primeiro mês em que se realizem aulas, a segunda
durante a última quinzena de Fevereiro.

4.1 O-A ACOFL pode determinar a publicação em OFL de textos recusa-
dos pela DOFL.

4.11-A ACOFL pode propor a demissão da DOFL. A proposta é redigida
constando nela os motivos que a originaram, enviada à mesa da RGA, à
DAEFLUL e afixada pela faculdade.

4.12-A ACOFL pode propor uma directiva à DOFL. A proposta é redigi-
da constando nela a descrição da directiva a aprovar e os motivos que orig-
inaram a sua proposta. E enviada à mesa da RGA, à DAEFLULe afixada pela
faculdade.

4.13-A ACOFL pode propor a alteração dos Estatutos Gerais de OFL. A
proposta é redigida constando nela as alterações a serem votadas e os
motivos que a originaram. E enviada à mesa da RGA, à DAEFLUL e afixada
pela faculdade.

4.14-No caso de a ACOFL entender que há, por parte da DOFL, uma vio-
lação do estabelecido no ponto 6.4 ou 8.7 destes estatutos, pode fazer
acompanhar uma proposta de demissão da DOFL por um Bloqueio Edito-
rial a OFL (BEOFL). Uma vez decretado o BEOFL:

4.14.1-A DOFL não pode editar mais nenhum número de OFL.
4.14.2-A bOFL não pode assumir compromissos financeiros.
4.14.3-A conta bancária de OFL só pode ser movimentada para

pagamento de compromissos financeiros assumidos antes do decreto do
BEOFLou para ser creditada.

4.14.4-A mensagem transcrita no ponto 4.14.4.1 será afixada
pela faculdade, enviada à DAEFLUL, à mesa da RGA e lida por um elemento
da ACOFL escolhido para o efeito na primeira RGA que se realize e em to-
das as que se seguirem até ao levantamento do bloqueio (independente-
mente de nessas RGA's se discutirem ou não questões relativas a OFL).

4.14.4.1-«A Assembleia de Colaboradores de Os Fa-
zedores de Letras informa os estudantes da FLULde que a edição de Os Fa-
zedores de Letras se encontra bloqueada de acordo com o estabelecido no
ponto 4.14 dos Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras e de que não
poderá ser editado mais nenhum número desse jornal enquanto os estu-
dantes da FLUL não se pronunciarem em Reunião Geral de Alunos sobre a
proposta de demissão da Direcção de Os Fazedores de Letras enviada à
mesa da RGA por esta assembleia no dia .../.../. ..
A Assembleia de Colaboradores de Os Fazedores de Letras
Lisboa, .... de .... de ..... »

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

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

5-A RGA da FLUL é o órgão tutelar de OFL com quatro poderes distintos:
a demissão da DOFL. a nomeação de uma nova DOFL. a directiva à DOFL
e a aprovação e alteração dos Estatutos Gerais.

5.1-Demissão da DOFL:
5.1.1- As propostas de demissão da DOFL são apresentadas em

forma de moção à Mesa da RGA.
5.1.1.1-A Mesa da RGA recebe propostas de demis-

são da DOFL da Assembleia de Colaboradores de OFL (ACOFL), da DAEFLUL
ou de cento e cinquenta alunos devidamente identificados em abaixo-assi-
nado.

5.1.2-Uma proposta de demissão da DOFL aprovada por maio-
ria de dois terços em RGA acarreta a demissão em bloco dessa DOFL, apli-
cando-se assim o mesmo critério usado na demissão da DAEFLUL pela RGA
segundo os Estatutos da AEFLUL de 31/1/1980 (artigo décimo terceiro).

5.1.3-Um elemento de uma DOFL demitida em RGA perde o di-
reito de fazer parte da DOFL e da ACOFL por um período mínimo de seis
meses. A sua eventual e posterior reintegração na DOFL, caso o deseje,
deve ser CUidadosamente ponderada pela DOFL em funções.

S.1.4-A demissão de uma DOFL não afecta a permanência de
mais nenhum colaborador da publicação, mantendo-se, assim, as equipas
de redacção, revisão, fotografia, maquetização e outras.

S.1.5-Desde o momento da demissão todas as actividades edi-
toriais são suspensas, a Mesa da RGA assume o controlo do jornal e do
processo de nomeação da nova DOFL, que deve ser o mais breve possível.

S.2-Nomeação de uma nova DOFL
5.2.1-A Mesa da RGA organiza e dirige uma ACOFL com o fim

de constituir as propostas de futura DOFL a levar a RGA.
S.2.2-A Mesa da RGA divulga a possibilidade de apresentação

de candidaturas à DOFL.
S.2.3-A Mesa da RGA recebe candidaturas para a futura DOFL

até ao início da ACOFL. Todas as candidaturas são individuais.




