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Luís Pedro Fernandes
Marisa Costa
Ricardo Faria
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ADJUNTA
Ricardo Duarte

COORDENAÇÃO
DE GRUPOS
Anita Lopes

GO
GRUPO DE oRGAHIZAçAO
Helena Mendes (Cooroenar;ão)
Raquel Baltazar (CooroMar;âo)

Sandrjna Esteves (Coordenação)
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TeImo Azevedo (Ctx)(denação)
Rita CustódiO(CootdenaçAo)

Filipa Pais
Hugo Barros
Humberto Brito
Sara Lopes

GROFL
GRUPO DE REVISlo
DE OS FAZEDoRES
DE LfIRAS
Humberto Brito (Coorden.JÇ~o)

Carla 7àborda
Inês Baptista
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Maria Fernanda Azoia
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ESCREVEM
Ana Pessoa
Conceição Ramos·Lopes
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josé fer
MaGo
Maria João Coutinho
Patrkia Espinha
Ricardo Duarte
Rui Aires

ILUSTRAM
Ana Tecedeiro
Miguel Dominguez
Xabl Espuny

IMAGEM DE CAPA
Ana Tecedeiro

TEXTO E
DESENHO BD
Patricia Espinha e
Filipe A/ves (FBAULJ.

PAGINAÇAO
Rui Fazenda
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10.000 exemplares
Custo total do número:
702.270$0013502.91 eur)

Percentagem suportada
pela AEFLUL: 26.3%

APOIO A DlSTRIBUIÇAO
D;v,Sãode Bibliotecas e
Documentação da CML
Instftuto Português da
Juventude
Livraria Arco-ln:
Lojas Valentim
de Carvalho

IMPRESsAo
Lftografia Amorim
R. do Arco a S. Mamede,
9, I°Esq. - 1250 Usboa
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EDIÇAO BRAILLE
Serviço de
Apoio ao Aluno Deficiente
da FLUL

CONTACTOS
OS Fazedores de Letras
Assoaação de Estudantes
da Faculdade de Letras da
Universidade de Usboa
Alameda da Universidade
1600-214 Usboa
Tel: 21 799 05 30
Fax: 217958455
Correio-e:
fazedor@esoterica.pt

REGISTO NO
INsmuTO DE COMUNICAçAO
SOCIAL, 121256
DEPOsITO LEGAL 1285W98

OS AITIGOS
ASSINADOS sAo
DA EXCWSIVA
IIESPONSABIUDADE
DOS AUlUIES



A abertura do
Gabinete UNIVA,

(Unidade de Inserção
na Vida Activa) junto

ao bar velho

A nova página
web da Faculdade

A edição, breve-
mente, de um bole-
tim electrónico da

faculdade intitulado
Littera

As novas instala-
ções sanitárias jun-

to ao bar velho

pub.



CPU Inter' Pentiurn" 4
Motherboard Pentium 4
DIMM 128Mb de RDRAM PC800
Disco Rígido Maxtor 40Gb UOMA 100 5400rpm
Placa Gráfica GeForce 2 Mx200 c/32Mb AGP
Leitor de CDROM 52X EIDE SAMSUNG
Placa de Som 128PCI Creative Labs.
Colunas Stereo TEAC de 140 Watts
Orive Oisquetes 3.5" 1.44Mb
Teclado Samsung MM Português PS/2
Rato Mícrosoft Intellimouse PS/2 c/Scrol!
Caixa MidiTower ATX
Monitor de 15" SAMSUNG 550s.
Sem sistema operativo' (ou com LlNUX)
Oferta de Antivírus.
GARANTIA: 2 anos contra defeitos de fabrico.

Pentiu m" 4 1.5GHz 214.900$00
Pentiumol4 1.7GHz . 234.900$00
Pentlurrf 4 1.8GHz 254.900$00

MICROCAOSI! • Organizaçao e Métodos Informãticos Lda
Dp. Comercial: Rua Ilha Terceira, N.51 A(IST/Estefânia)

Dp. Técnico. Rua do Funchal, N.10, RlC1000 Lisboa

Tel. 21 3110320 [4 linhas]- Fax: 21 3158699

Internet: http://wv.w.rnicrocaos.pt(encomendasfTécnica)

MicroTELHA, Soluções Informáticos Lda
Loja: Rua Prof. Francisco Gentil, N.24 R/CTelheiras
Tel. 21 7579670· Fax: 21 7579671
Internet: microtelha@microcaos.pt

~1l1!!J_~~~@d~oll2?t
Crédito bancário até 36 meses,

c/ ovo 12x/40x +10.000$00

Monitores Samsung • Garantia de 3 Anos
Troca de Samsung 15" 550s para:
Samtron 17" +14.000$00
Samsung 17" 750s +19.900$00
Samsung 17" 750ST +30.900$00
Samsung 17" 700iFT.. +42.900$00
Samsung 19" 950p +58.900$00
Samsung 19" 900SL +68.900$00
Samsung 19" 900ift +75.900$00
Samsung 21" 1100P +148.900$00
Samsung 21" 1100P Plus +157.900$00

PLEXWRITER"24/1 0/40A

MieroCA~S II
Organizaç.lo e Métodos Informátlcos, Lda

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

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

CDROM / ReGravadores:
CORWPLEXTOR EIOE 16x10x32x +39.900$00
CORWPLEXTOR EIOE 24x10x40x +58.900$00
Leitor de COs U~raPlex 40x SCSI +21.880$00
CORW Plextor 12x1 Ox32x SCSI +58.300$00
Controlado r SCSI PCI OC315 +6.500$00

Nota: Todos os preços e especfficações podem ser modfficados sem aviso prévio - rvA já incluído. I Vendas a crédito sujeitas a aprovação bancária.
Entrega nas nossas instalações (ou e _rmediante pagamento de deslocação - Não inclui Instalação)



nov
28+30

Conierenas IV?

41 ia Magna
A Menlie,a
Religiãoe
a ClenCÍa

Centro de Filosofia da Universidade de
Lisboa
Conferência "The mind and the Science"
Sua Santidade o XIV Dalai Lama
4a - 28 de Novembro
17:00
Para mais informações, contactar o
Centro de Filosofia da Universidade
de Lisboa, tel.217920091.

nov
29

Pontes
Lusófonas

Homenagem
ao Escribor

Manuel Lopes

Organizado pelo Instituto Camões
21 :30
Concerto de homenagem ao escritor
cabo-verdiano Manuel Lopes. Entre
muitos outros actuarão lido Lopo,
Bau e Titina.
5a - 29 de Novembro, 22:30
Aula Magna da Reitoria da UL
Para mais informações, contactar
Instituto Camões, tel.2131 091 00

nov
30

concerto de en-

~e:{!d-:e~nJ~~rs~(1
Portuguesa

Coldfinger

A fechar as jornadas culturais Os Fa-
zedores de Música (que contam tam-
bém com debates e oficinas desde o
dia 19) os Coldfinger e os Dazkarieh
actuarão na Aula Magna. Para mais
informações, ver contra-capa.

Escravabura
e Mudanças

CulliUrals

Cclóqw(j
Intern~Gonafnov

28+30

Comité Português do projecto Unesco
"A Rota do Escravo", Centro de Estudos
Africanos da FLUL
De 4a - 28 de Novembro a 6a - 30 de
Novembro ,
Câmara Municipal de Evora, Universida-
de de Evora
Para mais informações, contactar,
217920054

fni~~~~~~~~7~e
C lI/rUla !ngiesa

Culliure and
Freedom

nov
28+30

Sala 5.2 do Edificio Central e Anfiteatro
111do Edifício Novo
De 4a - 28 de Novembro a 6a - 30 de
Novembro

dez
03+07

Fest/~'aiAnuai
de Ieatro

A(ad~nlico
de usboe

Falial 2001

A Reitoria promove o 3° Festival Anual de
Teatro Académico de Lisboa com a partici-
pação de cinco grupos de teatro da UL: Te-
atro das Ciências (FCUL), TEMA (FMUL), Cé-
nico (FDUL), o GTL e o ARTEC (FLUL).O even-
to terá lugar nas universidades referidas

Re~~~~i~Sd;1~;'f:{~er_
sideoe de iisboe

Memórias de
Professores
Cienliislias

07nov
+

07 dez

Organizado pela Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.Esta exposição
tem por base um Livro de Honra, subordi-
nado ao mesmo tema, e que pretende,
através da apresentação de um conjunto
de objectos pessoais dos professores ho-
menageados, dar a conhecer, pela pers-
pectiva museológica, as suas vidas.

tv Cotooiuo
CláS5!êo

Mascaras,
Vozese
~sIios

dez
06+07

Departamento de Línguas e Culturas
da Universidade de Aveiro
Comunicações do Professor José Pedro
Serra e do Professor José António de Se-
gurado e Campos
5a - 6 de Dezembro, 9:45
Universidade de Aveiro
Pretende-se reflectir sobre a importân-
cia do teatro clássico e da sua recepção
no mundo ocidental.

agenda
Act 6

Allieriliies,
Crossings,
li'ansfers

dez
11

Centro de Estudos Comparatistas em
colaboração com o Centro de Estudos
de Antropologia Social do ICSTE
3a - 11 de Dezembro, 10:00
Sala 5.2 do Edifício Central da Facul-
dade de Letras da Universidade
de Lisboa
Para mais informações, contactar
o Centro de Estudos Comparatistas,
tel. 217920085

Seminer«:
Nemésio
100 anos
o saber plural
de um escntor

dez
10+12

SIEN (Seminário Internacional de Estudos
Nemesianos) - Universidade dos Açores -
Universidade de Lisboa - Universidade
Federal da Bahia
De 2a - 10 de Dezembro a 4a - 12 de De-
zembro, 9:30
Anfiteatro III (Edifício Novo da FLUL)
Este seminário propõe juntar e con-
frontar leituras pouco habituais de cien-
tistas, filósofos, teólogos e homens de
cultura, por ocasião ao centenário de
nascimento de Vitorino Nemésio.

lorradcs
Cufturaü da
Alemanha

27nov
+

13dez
Ciclo de
Cinema
Alemão

"O Ano das 13 Luas' (1978), de
R.w. Fassbinder; 124min.Legendado
em português. Comentários de António
Loja Neves, docente da FLUL e crítico de
cinema do "Expresso".
3" - 27 de Novembro, 18:00
Sala de Conferências da Reitoria da UL
RUfe is ali you get* (1997), de Wolfgang
Becker
118min. teqendado em inglês.
5" - 29 de Novembro, 18:00
Sala de Conferências da Reitoria da UL
Conferênda, a cargo do Doutor Rolf
Hoffmann, do Serviço de Intercâmbio
Académico Alemão (DAAD)
5" - 13 de Dezembro, 18:00
Salão Nobre da Reitoria da UL

jil CongrE'$io de
t5rudos Atrtcenos
no Mundo toérco

Nova~ relações
com Africa: Que
Perspecliivas?

dez
11 +13

Centro de Estudos Africanos da FLUL,
Rede Inter-universitária de Estudos Afri-
canos, Observatori d'Africa - Universitat
de Barcelona
3a - 11 de Dezembro a 5a - 13 de
Dezembro.
Fundação Calouste Gulbenkian 217960063

04105



A Federação Académíca de Lisboa activa
em 1915 tem no seu passado uma ideia
de associação que várias gerações de es-
tudantes, motivadas por diversos ob-
jectivos e com diversas formas de agir,
foram perseguindo. Mantém-se, porém,
na criação vigente em 1915 o carácter
efémero que marcou as oitocentistas
décadas do movimento associativo.
Exemplos acabados foram a Federação
Académica de Lísboa de 1871, ou a
Associação Académica de Lísboa de
1890, que terá posteriormente uma con-
génere em Coimbra, embora esta tenha
mantido uma continuidade até aos nos-
sos dias.

O primeiro texto da Revista da Fede-
ração Académica de Lisboa intitula-se A
Federação Académica e a sua Revista e
pretende ser uma apresentação dos
objectivos a que esta revista se propõe.
Embora não assinado, este texto é de
extrema importância para percebermos
qual o ambiente ideológico que circula-
va na própria Federação Acadénúca de
Lisboa.

Em primeiro lugar, refere-se que as
associações se encontram a realizar o
sonho d' outras gerações ao fundarem
em 1913 a Federação Académíca de Lís-
boa. Assim, apresentam-se como solda-

CRIHOFL - Centro
Redactorial de Investigação

Histórica de OFL

espellios
de Clio

061

•uni

Revistada
Federação
Académica
de Lisboa
de 1915

texto Ricardo Duarte

dos do Bem e do Dever (...) prontos a de-
fenderem os seus interesses, que são os
interesses da Pátria, objectivo que seria
possível através de uma empenhada
educação e instrução. Esta obra é, como
os autores não identificados afirmam,
verdadeira e acentuadamente patriótica
englobando desta forma assuntos de in-
teresse nacional, desde a mais simples
comemoração histórica, que recorde pas-
sadas glórias, até aos mais complexos e
autorizados projectos de comércio, de in-
dústria, etc. Este discurso de programa
de acção visava finalmente concorrer pa-

o processo social de construção de identi-
dades, quer se trate de uma sociedade, de
um grupo ou de um indivíduo, faz uso (por
vezes não resistindo ao abuso ou ao disfar-
ce) da íntima relação entre memória (pas-
sado), vivência (presente) e projecto (futu-
ro), recorrendo a uma panóplia de discur-
sos verbais, escritos ou icónicos.

Essas representações são «espelhos» de
percepções da existência histórica (indivi-
dual ou colectiva), cabendo ao cientista
social a sua formalizaçâo concreta pela de-
socultação e abordagem crítica, entrete-
cendo na lógica ínterpretatíva, se a pers-

ersidade
.• REVISTA DA FEDERAÇÃO ACADÉMICA DE LISBOA

.• ESPElHOS DE CLlO +TEATRO'EPIDÉMICO

Lisboa (Rua da Glória, n.? 57)
Março e Abril de 1915

Mensal
Raul Navas

Almeida Lima (Reitor da UL), An·
selmo Braancamp Freire, Silva Telles, J. Antunes
Pinto, A. Lino Netto, Moisés Amzalak, Francisco
Carmo e Cunha, A. Moraes Sarmento, Joaquim
José de Barros, José dos Santos Silva, Maurício
Monteiro

Joaquim Duarte Ferreira
Biblioteca Nacional

ra O renascimento português, fazendo in-
gressar a nação no movimento moderno,
de que anda, infelizmente, tão afastada.
Denota-se aqui, mais que em qualquer
outra intervenção, uma análise concreta
da realidade política portuguesa, expres-
sa na preocupação com o futuro da
Pátria, defendendo-se a necessidade de
fazer nmascer Portugal, em que os estu-
dantes- por meio das sua iniciativas,
também teriam um papel importante.
Neste sentido, pede-se a colaboração dos
professores e de todos os estudantes fe-
derados para a realização desses altos

pectiva analítica for a historíográfíca, o ge-
ral e o particular, na busca daquilo que é
verdadeiramente específico.

Mas, como já escreveu Jacques Le
Goff, «a memória, onde cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar
o passado para servir o presente e o futu-
ro». Só nessa tridimensionalidade do tem-
po, o ser humano pode dar sentido exis-
tencial a uma finalidade actuante.

Dentro deste quadro conceptual, com-
preende-se o objectivo de contribuir para
reoiuer a memória e fazer a história da im-
prensa estudantil e acadénúca portuguesa,
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propósitos como bons e leais portugueses.
Algumas das ideias chave que este

texto introdutório apresenta serão uma
constante em diversas intervenções nes-
te primeiro número e contribuem para a
consistência discursiva que envolve a re-
vista inaugural.

Os estudantes, não contando com ojá
mencionado texto de introdução, apre-
sentam colaborações um pouco mais
generalistas, apelando à participação de
todos os estudantes federados embora
também se repita, no discurso de Mauri-
cio Monteiro, a vontade de fazer renascer

não só a Academia mas, juntamente com
ela ajudar no progressso do nosso querido
Portugal.

A visão de conjunto que extraímos da
análise das intervenções efectuadas no
número inaugural da Revista da Federa-
ção Académica de Lisboa é de um am-
biente em que se sente um notório de-
sencanto e um nítido descontentamento
em relação a vários sectores da socieda-
de, bem ao contrário do que acontecera
nos anos de expectativa que se geraram
em torno da ideia de República e, após a
sua implementação, no desejo de a ver
ser motor de renovação da vida político-
social e económica portuguesa. O diag-
nóstico da actualidade era também apli-
cado à realidade universitária em que se
reclamava com veemência uma profun-
da remodelação curricular e estrutural.

O segundo número da Revista da Fe-
deração Académica de Lisboa, mais ex-
tenso, é fruto de várias iniciativas realiza-
das pela Federação no decorrer do mês
de Março ou simplesmente por textos pe-
didos a professores sobre matérias de in-
teresse relevante. Estas iniciativas devem
ter acompanhado o processo, que segura-
mente envolveu toda a estrutura da Fede-
ração, de lançamento da nova publicação.

Os temas dominantes do programa

que a Federação Académica de Lisboa se
propunha realizar passavam, grosso mo-
do, pela recuperação de alguns textos
menos conhecidos ou na afirmação de
épocas de especial interesse artístico, que
corroboravam o sentimento patriótico
que esteve ligado à fundação desta Fede-
ração. De igual modo não se deixou de la-
do o debate constante sobre a renovação
universitária e o conhecimento científi-
co, inédito, que ela produzia, conseguido
através da vasta colaboração de docentes.

Sente-se, pela descrição das activida-
des, não só um contacto livre e mútuo
entre professores e alunos, unidos pelas
mesmas vontades e ligações históricas de
participação. Sentimento esse reforçado
pela comunhão de visões para a uni-
versidade,e que se estendia ao campo po-
lítico nacional. Este contacto foi larga-
mente facilitado pela adopção de uma
forma de estar e actuar que mais se apro-
ximava dos desejos dos professores do
que, talvez, outros sectores estudantis, a
julgar pelas felicitações de alguns do-
centes pela escolha acertada deste ou da-
quele repertório em oposição às habitua-
is tunas de inspiração espanhola e peças
literárias que ridicularizavam tudo,
sendo esta opção intitulada de renovação
das tradições académicasn

abrindo através desta secção n'Os Fazedo-
res de Letras a possibilidade de iniciar um
repertório de fontes originais, com particu-
lar incidência em jornais e revistas, não es-
quecendo brochuras, panfletos, manifestos
ou comunicados.

A imprensa e as organizações estudan-
tis e académicas adquiriram em vários mo-
mentos um papel importantíssimo na for-
mação ideológica, cultural ou espiritual
de diversas gerações, ganhando, por ve-
zes, forte intencionalidade política. Recor-
de-se, a título de exemplo, em 1862-63, a
Sociedade do Raio, de Antero de Quental,

r I

que lançou um importante Manifesto dos
Estudantes; em 1890, A Pátria, em Lis-
boa, e O Ultimatum, em Coímbra, perió-
dicos de estudantes republicanos; entre
1901 e 1970, o Centro Académico de Demo-
cracia Cristã de Coimbra, com os periódi-
cos Estudos Sociais, Imparcial e Estudos; ,
ou entre 1941 e 1969, a Via Latina, órgão ofi-
cial da Associação Académica de Coimbra.

A metodologia de pesquisa para o in-
ventário proposto deve responder, por um
lado, à elaboração de uma ficha técnica da
publicação ( l-título, 2-subtítulo, 3-local, 4-
datas, 5-periodicidade, 6-director, 7-re-

dactores, 8-editor, 9-origem da referên-
cia), e por outro lado, à descrição geral
dos conteúdos internos (colaboradores,
iconografta, temáticas, notícias académi-
cas) , reproduzindo-se sempre a primeira
página. O âmbito é obviamente nacional,
apesar da particular atenção à Universi-
dade de Lisboa, surgindo os verbetes sem
uma ordenação cronológica ou geográfica
pré-definida.

Acreditamos ser possível juntar cada
vez mais vontades para erguer lentamen-
te este projecto de pesquisa colectiva e de
comunicação pública _
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texto

talvez, boa altura para se criar um
Grupo de Ilusíonísrno Universitário e,
com dois ou três passes mágicos, trans-
formar abóboras em cinderelas.

A plateía. Sim, tu. Qual foi a última
peça de um grupo de teatro académico
que viste? Ao menos sabes que existem
grupos de teatro académico, na tua fa-
culdade e nas outras? Já ouviste' falar,
até já reparaste nos cartazes que, de vez
em quando, brotam das paredes, mas as
peças são sempre à noite, não é? E de-
pois há os trabalhos, os testes, as aulas
às oito da manhã, a licenciatura para fa-
zer 0-mais- rapidamen te- possível-em-
quatro-anos ... Enfim, não há tempo pa-
ra nada. Mas a culpa é das faculdades,
não é? Daquelas paredes feitas de es-
ponja absorvente, que, dia e noite, su-
gam todas as sinapses dos estudantes do
ensino superior.

Ou de quase todos os estudantes do
ensino superior, porque se experí-

mentarem ir urna noite até à Cidade
. Universitária, depois das portas fecha-
das e das luzes apagadas, verão como
brilham os rostos daqueles que para lá
vão, inventar personagens, histórias, se-
gredos, fragmentos reais de tudo e de
nada. Pirilampos no silêncio escuro,
que já não conseguem adormecer sem o
beijo do teatro.

De 3 a 7 de Dezembro, a Reitoria da
Universidade de Lisboa (UL) promove o
3° Festival Anual de Teatro Académico
de Lisboa (FATAL), no qual participarão
cinco dos grupos de teatro da UL: o Tea-
tro das Ciências, da Faculdade de Ciên-
cias; o TEMA, da Faculdade de Medici-
na; o Cénico, da Faculdade de Direito; o
GTL, da Faculdade de Letras, e o ART-
EC, também da Faculdade de Letras. O
evento terá lugar na Cidade Universitá-
ria, nos palcos possíveís, onde, normal-
mente, com ou sem plateia, estes gru-
pos ensaiam e actuam. Queres ir? •

À noite, a Cidade Universitária fecha
portas, perde vozes. E é sob o silêncio
escuro do luar que se soltam todos os
gritos abafados durante o dia. Gritos de
roucas vozes, vozes roucas de gritar,
sem certeza outra que a vontade de
fazer têatro.Apenas isso e um encolher
de ombros, ao fim do dia cansados,
explicam como se estuda de dia e se
inventam de noite, personagens,
histórias, segredos, fragmentos reais de
tudo e de nada. Mesmo quando é cada
vez maior a distância entre o palco e a
plateia, espécies quase em via de
extínção no mundo universitário.

O palco. De ano para ano as faculda-
des vêem crescer edífícíos novos, com
novas salas de aula, novos anfiteatros e
novo espaço para os departamentos,
mas onde a velha política que os cons-
trói permanece velha, sempre indife-
rente e esquiva aos apelos dos alunos.
Não há sala para espectáculos. Seria,
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Conbacbos
do Olho Vivo

Sede Nacional Av.da
António Enes, 31, Centro

Comercial Queluz, Sala
F-8, 2745-068 QUELUZ

Tel. 214353810;
Fax. 21 436 64 83

Internet: wvvvv.olho-
vivo. rcts. pt

Outiras!jedes em Porto,
Braga, Evora, Amadora
e Coimbra, cujos ende-
reços ou contactos são:

Rua Fonseca Cardoso,
39, 4.0 Esq. Frt., 4000-

233 PORTO
Rua Araújo Carandá, 36,

loja 7, 4710 BRAGA
Apartado, 2353,

7001-901 EVORA
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Av.da Tenente Gouveia,
31, dv Esq. 2800

AMADORA

Rua das Flores, 1,
r/c Esq. 3000 COIMBRA
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.• JOVENS PREPARAM BIBLIOTECA PARA TlMOR lORO SA'E

+ A RCÇÃO EM MIA couro: VINTE ZINCO [2a PARTE]
+ RASGANÇO, RlME PORTllGU[S DE RAQUEl FREIRE

texto Artur Marcos

Jovens Preparam Biblioteca
para Timor Loro Sa'e
Está em curso uma campanha que visa
oferecer uma biblioteca a Timor. Por
iniciativa da Olho Vivo - Associação pa-
ra a Defesa do Património, Ambiente e
Direitos Humanos foi lançada há algum
tempo uma campanha ou projecto de
médio prazo cujos objectivos são: reu-
nir dez mil títulos, formar em Portugal
jovens bibliotecários timorenses, re-
construir na ilha as instalações para a
biblioteca funcionar e, também, equi-
par o respectivo espaço. Ou seja, trata-
se de oferecer uma biblioteca integral-
mente, completa, e de preparar o res-
pectivo pessoal.

Já se encontram reunidos alguns
milhares de livros oferecidos por parti-
culares, entidades privadas e institui-
ções. No boletim informativo de Agos-
to/Setembro de 2001 da Olho Vivo dão-
se diversas informações relacionadas
com este projecto denominado Uma
Biblioteca para Manatuto, sendo o pú-
blico informado de que se aceitam ofer-
tas de livros de acordo com estes tópi-
cos: "literatura infantil, literatura juve-
nil, literatura portuguesa e dos países
lusófonos, clássicos da literatura uni-
versal, História, Filosofia, Sociologia,
Economia, Política, livros técnicos, en-
ciclopédias, outros". Um recado impor-
tante: é solicitado a todos os que dese-
jem participar oferecendo livros que
não ofereçam livros escolares.

Há apoio institucional para fazer
chegar os livros reunidos a Timor. Aliás,
a associação Olho Vivo, que é uma orga-
nização juvenil portuguesa que há bas-
tantes anos se envolveu nos trabalhos e

militâncias da solidariedade social e po-
lítica da chamada «questão de Timor
Leste», dispõe hoje de experiência ad-
quirida no desenvolvimento de acções
várias, assim como dispõe de contactos
institucionais ou políticos apropriados,
quer portugueses quer timorenses, que
lhe permitem concretizar as acções e
campanhas em que se empenha.

Em artigo anterior mencionámos o
disco Par Ti Timar, do grupo musical
timorense Laloran Timor e editado pe-
la Olho Vivo .•Pois bem, em Maio passa-
do a Presidente da associação juvenil,
Flora Silva, fez, pessoalmente, a entre-
ga na sede do Conselho Nacional da
Resistência Timorense, à representante
diplomática timorense, Dr," Pascoela
Barreto, de uma verba no montante de
mil contos, produto da venda do menci-
onado disco.

Actualmente, a Olho Vivo promove
também cursos de formação técnico-
profissional para jovens timorenses,
cursos apoiados e financiados pelo
IEFP - Instituto do Emprego e da For-
mação Profissional. Um, de Fotojoma-
lismo (havendo este também o apoio do
CENJOR), e outro de Administração e
Gestão. Os cursos começaram em No-
vembro de 2000 e terão termo em Abril
de 2002.

A circular por escolas e outras enti-
dades a Olho Vivo tem uma exposição,
que cede em determinadas condições,
formada por treze painéis de 1,80m x
0,80 m sustentados por estruturas de
varetas metálicas. A exposição intitula-
se Viver Timar em Portuqal _
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texto Maria João Coutinho (2a parte) afie ãoemMiaCouto:

ou o torturador necessita da vítima para criar verdade
nesse jogo a duas mãos que é a fabrícação do medo

•
eez

Lourenço é o continuador "genético" dos
serviços de seu pai, o Píde Joaquim Louren-
ço. Como qualquer agente da repressão, uti-
liza todos os meios que tem para manter o
terror. É a encarnação do espírito do Mal e,
ao mesmo tempo, o homem-criança, parodi-
ado e mordazmente ridicularizado pelo nar-
radar: « ••• 0 pano foi para lavar. Estava cheio
de baba ( ) Eu não durmo sem o pano, a
mãe sabe ( ) O cavalinho? Já lhe chego o
cavalo, não se preocupe ... »22.

Ele, que teve uma infância sem atenção
paternal, proibido de fazer amigos, de revelar
o seu amor quando adulto, « ••• Me fale da tia
Irene. Me fale dela por favor. É a minha
prenda de anos, mãe. Peço-lhe, peço-lhe
tanto. Me fale dela e vai ver que adormeço
logo. Me conte quando ela era moça ... »,23 é o
protótipo da figura odiada por todos e que a
todos odeia, ignorando o relógio do tempo, a
sucessão dos acontecimentos políticos,
transformando-se num ser que vegeta, per-
dido no meio dos seus e de si próprio, « ••• 0
pide estava derrubado, vertido de si mesmo.
( ... ) Reviu sua vida, num ápice: os gritos da
cadeia se acumularam, como se as celas se
fechassem de um só golpe em sua cabe-
ça ... »2.: ou « ••• A queda do regime lhe parece
tão impossível, que é como se nada tivesse
ocorrido. Uma vida inteira dedicada a uma
causa tropeçava no nada, transfeita uma ca-
tarata ... »25. E, horrorizado, ouve finalmente
a explicação da cegueira de Tchuvisco, víti-
ma da homossexualidade de seu pai, o velho
Pide Castro: « ••• 0 inspector Joaquim de Cas-



·.. Quase
eu não

precisava
iie ter pai:
HaviaSa-

lazar, a
pátria, a
ordem ...

tro se roçava, lascivo, pelos presos. De-
pois de bem batidos, ele os chamava e
lhes acariciava as pernas, as costas, as
nádegas. Depois, consumava amores
forçados com os prisioneiros ... ,,26.

O vazio e a dissolução do sentido da
vida tomaram-no, é um homem sinistro
e amargo, profundamente desiludido,
uma vez que os valores e compromissos
que durante anos regeram a sua vida
deixaram, subitamente, de ter sentido:
« ••• Sua vida tinha sido triste e noctur-
na ( ... ) Não são os brancos que são
gente sózinha. Sua cultura é que muito
solitária ... ,,27, e « ••• Quase eu não preci-
sava de ter pai. Havia Salazar, a pátria,
a ordem ... ,,28.

A alma necessita de estar em har-
monia com o quotidiano, de uma visão
articulada do seu ser e o mundo que o
rodeia, de um sistema de valores orga-
nizado e de uma conscíêricía que se en-
contre ligada ao todo. Màrcelíno está
em desarmonia com o mundo e, na au-
sência de um pai, tal COmO Lourenço,
procura um guia, uma forma e justifi-
cação de viver, na razão e na ídeología
políticas; ele é o testemunho do ho-
mem que luta por uma causa nobre,
que avança abertamente ao seu encon-
tro, « .•• O mundo precisa de ser camba-
Ihotado, o invés do-viés .. ,,,29, que se re-
bela com actos e procedimentos próxi-
mos de um certo comodismo de estar
na vida e que finalmente acaba por

••••

morrer nas malhas do tecido político
que lhe fizera frente.

É a imagem do herói nacional, ínte-
gra e total, e, por essa razão, a sua voz,
eco da terra que o viu nascer e morrer,
fecha o último capítulo da obra: « ...

Nossa tristeza é a seguinte: ganhámos
sem nunca chegarmos a ser vence-
dores ... ,,30.

Custódio aparenta exteriorizar toda
uma conciliação com os dois lados do
mundo: « ... Melhor era ignorar. Afinal,
quem sabe viver não sabe sofrer ... ,,31. E,
ele próprio responde ao seu sobrinho
Marcelino: « ••• Não me venha com essas
ideias de política. A política é desses in-
cêndios que se acendem na casa do ou-
tro e quem arde é a nossa casa ... ,,32. Ou
« ••• Um patrão sofre mas é de inveja do
criado. Sim, veja o caso do cavalo, dizia.
Um. cavalo sabe que o dono lhe deve.
tratar bem. Fosse ele não tinha dono e
passava pior. .. ,,33, revelando-se, desta
maneira, uma personagem perturbada
na sua identidade .

Marcelíno insurge-se com a sua ma-
neira de estar no mundo, chegando
mesmo a chamar-lhe de traidor. Porém,
Custódio não usa sapato, não quer apa-
rentar ser branco, ele está do lado de lá:
« ••• O calçado é um passaporte para ser
reconhecido' pelos brancos, entrar na
categoria dos assimilados ... ,,3\ e, nou-
tro passo, «," .. Tio Custódio se vangloria-
va da sua descalcidão. O mato estava

sempre renascendo sob seus pés. Isto
era seu dito. E mais se atribuía: onde
seu pé tocasse o chãose apagaría a obra
desses branco.iv".

Sempre que a ideia do destino é ofe-
reoida com seriedade, vem natural-
mente acompanhada de incitamentos
que englobam escolha e luta, já que os
ensinamentos da sabedoria nunca nos
afastam do princípio activo da natureza
humana« ... A sabedoria incita-nos à es-
colha, à decisão, ao sacrifício, mas sem-
pre com uma atenção concentrada e
activa ... ,,36. Marcelíno acusa o seu tio
Custódio de colaborar com a tropa por-
tuguesa: « ••• Até aqui o senhor foi um
cobarde. Agora, será um traidor. .. ,,37,
mas é este último que, pouco antes de
morrer, após ter saído do aquartela-
mento potuguês, lhe entrega documen-
tos políticos compremetedores que ti-
nha conseguido retirar ao lado portu-
guês. Custódio é, pois, uma persona-
gem ambívalente, divergente e conver-
gente de Marcelíno.

Jessumína e Andaré Tchuvisco
apresentam-se como elementos unifi-
cadores, abrangentes, tudo abrigando
dentro de si, exercendo uma missão
reintegradora da ordem cósmica: ela,
porque após sete anos de permanência
dentro do lago sagrado, passa a ser uma
nyanga, ele, porque durante e após a
sua cegueira surge como outro homem:
« ••• Dizia-se que, durante um sonho, ela
for a avisada: estava destinada. Em bre-
ve, iria receber o espírito do nzuze e de-
saparecer nas águas do lago Nkuluine.
Na manhã seguinte, Jessumina entrou
na lagoa e sumiu nas suas águas duran-
te sete anos ( ... ) Lá no fundo do lago, o
povo do lago lhe ensinava os segredos
de um outro saber. .. ,,38. Água purifica-
dora, essa água não provinha das nu-
vens mas dos relâmpagos, exercendo
toda uma acção mítica, tal como o tem-
po de permanência de Jessumina den-
tro do lago até se tornar numa nyanga,
sete anos, número sagrado para a maio-
ria dos povos. Jessumína encarna, mui-
to provavelmente, a personagem Graça,
já que esta desapareceu para este mun-
do: « ••• A viúva desapareceu. Entra-
nhou-se nos matos e extinguiu-se em
definitivos ( ... ) Graça deixara este
mundo do modô mais obsceno: sem
nunca ter chegado a morrer. .. ,,39, rea-
parecendo aquando da visão apocalí-
ptica de Tchuvísce, nas vésperas do dia
libertador e únicamente reconhecida
por este.iao tactear a sua pele« ... Os

.dedos voltam a tactear a pele, redese-
nhando as tatuagens no pescoço da fei-
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ticeira. Andaré sorri, fechado em misté-
rio. Lhe regressa, intacto, o cheiro anti-
go da oficina, as longas tardes da infân-
cia em que o tempo se espreguiçava pe-
las varandas ... ,,40.

Tchuvisco coloca em evidência o frá-
gil percurso existencial de todo o ser que
vê ameaçada a sua sobrevivência; daí, a
sua cegueira para com o mundo exterior
até ele não se lhe revelar como agente li-
bertador. Andaré « ••• faz salientar a força
extraordinária do indivíduo que, perante
uma realidade de valor contingente e ca-
ótico, consegue mobilizar energias ne-
guentrópicas, criando ilhas de sobrevi-
vência, em espaços de periferia, mas
plenos de sentido humano ... ,,41. Daí, as
suas visões sobre o estado das coisas, no
antes e no depois, a conversão da sua
bengala em ave pressagiadora e esta em
napolo, cobra voadora das tempestades,
que, anos antes, Lourenço vira emergir
do helicóptero onde ia com seu pai e se
desfazer, tal como Joaquim Lourenço,
nos ares do imenso céu; e, finalmente, a
escuta libertadora, « ••• das lembranças,
emerge uma indefinível voz que mur-
mura o que ele, no momento, deve exe-
cutar ... »42, Tchuvisco, pela última vez,
pincela a velha prisão e esta vai-se dis-
solvendo até não existir mais: « ••• 0 cego
sente que seus olhos se tomam mais
inundáveis. Como se abrisse um imenso
pátio onde toda a luz se espraiasse. E
sente que a prisão, a cada pincelada, se
vai dissolvendo, a pontos de total inexis-
tência ... ,,43.

Nas palavras de Ana Mafalda Leite,
« ••• a esperança, o entendimento e a lei-
tura de sinais é outra, transcende a re-
presentação racional do real. Esta é
transfigurada pela visão dos homens,
cujas "vozes" transportam outra crença
e outra cultura ... »44.

Porém, é ele também que, em so-
nhos, vislumbra o futuro daquela terra
imensa: c ••• Seu medo era esse: que es-
ses que sonhavam ser brancos seguras-
sem os destinos do país. Proclamavam
mundos novos, tudo em nome do povo,
mas nada mudaria senão a cor da pele
dos poderosos. A panela da miséria con--
tinuaria no mesmo lume. Só a tampa
mudaria ... »45. É Moçambique que se vê
em Tchuvisco.

Ao fundirem-se com o Cosmos, Jes-
sumina Ej Tchuvisco encontraram nesta
situação a força da vida, não esquecen-
do, porém, a sua condição humana, an-
tes a assumindo com deterrnínação. Re-
únem neles o sentido da vida em si, ou
seja, a busca da unidade do homem com
a Natureza e a unidade do homem com
os outros homens, num processo de
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auto-descoberta do sujeito enquanto in-
díviduo e ser universal: < ••• Eu sonho
que o mundo precisa de mim,. sempre
sonhei isso, ( ... ) Aqui já vieram brancos,
sim, mas desses brancos das pedras,
naturais. Agora' a senhora, uma au-
têntica, de origem. Até que enfins, me
sinto um alguém ... »46. E, afirmando que
tudo o que era o aprendera na sua per-
manência na lagoa, Jessumína recom-
enda a Margarida o enterro integral de
seu marido, o Pide Joaquim Lourenço,
isto é, o enterro do tempo da repressão,
do terror, do caos« ... Onde aprendera de
verdade? Foi na lagoa, na sua ausência
deste mundo, ( ... ) Era preciso des-
pedirem-se do velho Castro. Urgia tran-
car aquela ausência. Enquanto isso não
fosse feito, a família não teria descan-
so ... ,,47.

É através deles que tende a desen-
volver-se todo um desejo, uma vontade)
que lança o ser na procura da liberdade)
na ânsia de ser livre de paredes, de mu-
ros, de prisões, de tudo o que assenta na
destruição da ordem da natureza huma-
na, no caos, para em seguida, origina-
rem uma nova ordem.

Os mundos giram sobre si mesmos,
instituindo descontinuidade entre o pre-
sente e o passado, mas evidenciando em
Vinte e Zinco, a consciencialização do
tempo objectivo, na medida em que o
autor situa, de um modo muito preciso,
os acontecimentos narrados através de
indicadores cronológicos, já que os di-
ferentes capítulos estão datados, de 19 a
30 de Abril, doze capítulos, uma vez
mais um número marcante nos estudos
numerológicos, sendo que o 7° capítulo
é o próprio 25 de Abril português.

Podemos pressupor que está ema-
nente na linguagem e modo de ser des-
tas duas últimas personagens a finalida-
de da escrita do autor de Vinte e Zinco,
uma escrita dinâmica e fascinante, que
procura evidenciar outra dimensão filo-
sófica e mundividência dos aconteci-
mentos, à maneira, pensamos, de So-
phia de Mello Breyner Andresen: « ••• A
palavra objecto, limpa dos sentidos que
milénios lhe foram atribuindo, a palavra
desnuda, liberta de estereótipos, assu-
me-se, cria novas relações e revoluciona
a visão do mundo ... ,,48. Visão e escritas
essas que se propõem < ••• iluminar espa-
ços de sombra, ísto é, conferir voz a uni-
versos humanos silenciados e reduzidos
à situação de invisibilidade social ... )>49.
Tal como em A Varanda de 'Franqipani,
Mia Couto propõe c •• .fazer um mundo
em que, um homem, só de viver, fosse
respeitado ... ,,50 e lembrando que, afinal
todo o ser é tão antigo quanto a vida _
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~ 7") Mia Couto, Vinte e Zinco.

Lisboa, Caminho. p.l 7
23/bidem, p. 104
24/bidem, p. 92
2, /bidem, p. lOS
2b tbidem, p. 113
21 /bidem, p. 132
28/bidem, p. 133
29/bidem, p. 45
:O/bidem, p. 135
l1 /bidem, p. 45
3.' /bidem, p. 45
33/bidem, p. 46
.;4 /bidem. p. 47
35 Jacob Needleman, O Pequeno
Livro do Tempo. Lisboa, Bizâncio,
1999, p. 111
36 Mia Couto, /bidem, p. 53
37 /bidem, p. 53
38/bidem, pp. 64-65
39/bidem, p. 57
40 /bidem, p. 83
41 Maria Manuela Araújo, Maria
João Coutinho, tbidem, l' parte,
p.1
42 Mia Couto, /bidem, p. 138
43 /bidem, p. p. 139
44 Ana Malalda Leite, Oralidades
e Escritas nas Uteraturas
Africanas. Lisboa, Colibri, 1998,
p.47
45 Mia Couto, /bidem, p. 133
46/bidem, p. 66
41/bidem, p. 68
·18 Estéla Ribeiro lamas, Sophia
de Mello BreynerAndresen.
lisboa, Caminho, 1998
49 Maria Manuela Araújo, Maria
João Coutinho, /bidem, p. 3
)(J Mia Couto, A Varanda do
Frangipani. lisboa, Caminho.
1996, p. 149

/



Rasganço - Acto ou efeito de rasgar; ras-
gão; fenda; arranhadura. Rasganço é o
título do filme de Raquel Freire, a es-

- trear no dia 30 de Novembro. É um fil-
me que traz ao grande écran a vida uni-
versitária de Coimbra. Rasganço é, co-
mo nos explica a realizadora, a "última
e mais violenta das cerimónias da praxe
coimbrã". É um ritual que os estudantes
de Direito cumprem no dia em que aca-
bam o curso. Os colegas rasgam-lhes o
traje acadérnico com os dentes e com as
unhas, deixando-os nús. É fim da vida
académica. É uma cerimónia que rasga
sonhos e inocências. Mas Rasganço é
tudo isto e muito mais. É um filme que
rasga paixões, imagens, tradições. Ras-
ganço é a raiz de um sentimento. "Eu
filmo aquilo que me emociona, aquilo
que me dói, aquilo que me dá prazer."

Raquel Freire, 28 anos, estudou Di-
reito em Coimbra. Teve "uma vida aca-
dérnica muito intensa", que iniciou logo
que entrou na Faculdade de Direito, em
1991. Conquistou um lugar de destaque
na Associação Acadérnica, foi responsá-
vel pela Política Educativa e colaborou
nas primeiras manifestações contra a
política do Ensino Superior, que derru-
baram ministros e foram capas de jor-
nais. Mas, mesmo acreditando que po-
deria vir a mudar o mundo, resolveu dei-
xar tudo isso para se dedicar ao cinema.

Raquel Freire conheceu Coimbra,
respirou-a, viveu-a, rasgou-a. "O meu
primeiro filme teria de ser sobre esta ci-
dade" e Coimbra é um cenário vivo que
nós ouvimos respirar. "É a mais com-
plexa das personagens", é "uma espécie
de estufa" que vive dos estudantes, que
vive para eles. A elite que estuda Direito
em Coimbra parece imutável. Os filhos
de doutores, que querem vir a ser dou-
tores, acreditam que o mundo é deles.
"Eu queria que este filme fosse sobre os
nossos verdes anos, a idade em que tudo
é possível, a idade em que ainda não co-
nhecemos o amor da nossa vida e que,
portanto, ainda não perdemos". É um
filme em que se rasga ilusões. _. ,_

Rasganço é também uma história de
amor, são várias histórias de amor. A
Universidade de Coimbra 'vê chegar
Edgar, um viajante que 'quer encontrar
o seu lugar naquela cidade. Conquista
três, mulheres, uma aluna, uma assis-
tente social e uma burguesa: "Eu fiz es-
te filme para acreditar no amor", diz Ra-
quel Freire. "Todos nós nos podemos
apaixonar. E isso pode ser a nossa sal-
vação, ou a nossa perdição",

Rasganço é um conflito social, um
preconceito. É a história em que se ~as-

texto Ana Pessoa

gam esperanças. Edgar acaba por não
encontrar o seu lugar em Coimbra, por-
que não estuda Direito nem usa o traje
acadérnico.

Rasganço é uma história de vingan-
ça. É a obsessão transformada em vio-
lência. Edgar cria as suas leis, o seu di-
reito. Assusta a Faculdade com os seus
crimes. Rasganço é um retrato de san-
gue. "Edgar é o rasgador-mor que vai
pôr fim às inocências".

Raquel Freire não acabou o curso de
Direito, nunca teve o seu Rasganço. Mas
participou em vários. Rasganço é a festa
onde os estudantes se despem da inge-
nuidade, "éo principio da vida adulta".

O Rasganço é o traje acadérníco, o
amor, a exclusão social. São os estudan-
tes. Os verdes anos. É o rasgar disso tu-
do. Somos todos nós. É uma questão em
aberto. "Eu coloco questões, mas não
dou respostas". Haverá respostas? _
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-Eu bebo um Sumo de laranja.
-Um sumo de laranja ...
-Pra mim, um café.
( - Certo.)

Segundo a lista de preços, o café
custa 80$ ao balcão ou à mesa,
100$ na esplanada.

-Tens lume?

Durante alguns segundos ela vas-
culha na carteira da qual acaba
por tirar um isqueiro.

-Obrigado.
-Andas a fumar muito.
-Ando?
-Quantos maços por dia?
-Iá fumei mais.

Os 100$ são para a esplanada. Nós
não estamos na esplanada.

-Também já fumaste menos.
-Já?



árfico, dir-se-ia do pulso
que abala por dentro da criança
o tempo:

ruína ulterior

órfica, dir-se-ia,
raiz ritmo gestante
e templo

boca fecunda,
hálito madrugada e rebento

palavra

e passos sobre os escombros
e triunfo sobre os escombros
e triunfo sobre esse nunca triunfo
que se ousa,

não órfico, antes
a construção de um outro

incompleta.

-Isso faz-te mal.

Chega o empregado e põe
as bebidas na mesa.

-Quando é que vais?
-Vou aonde?
-Vais aonde!

o café ainda está quente
demais.

-Quando é que vais, en-
tão?

-Não sei se vou.
-Em princípio?

Poíso o cigarro no cinzeiro,
o café continua demasiado
quente.

-Mas em princípio tens
lá emprego garantido.

-Talvez.
-Deves ter.

texto Humberto Brito

Galão: 180$? Praticam
preços acima da média
aquí.

-Depoís: quando tiveres
dinheiro e quando eu tiver
acabado o curso ...

Há nomes de bolos e doces
que não me dizem nada:
Rim, jesuíta, boca d'anjo.
Talvez devesse pedir um
destes ao acaso, para matar
a curiosidade.

-Se eu tiver dinheiro, vou
lá visitar-te.

-Se eu lá estiver.
-Claro.

Parece que não é hoje que o
café há-de arrefecer.

-A tua mãe está melhor,
não está?

-Símsím, Desde que saiu

do hospital ficou bem.
-Já lhe disseste que ar-

ranjaste o emprego?
-Aínda não.
-Ela ainda não sabe?
-Eu também ainda não

se vai dar tudo certo.

Mais um prego para o
caixão ...

- Outro?

-Não fumes tanto, isso
faz-te mal!

Cognac: 350$ (380 na
esplanada),J3ailey's: 400$
(440$ na êsplanada).

-Que horas são?
-1\1 não tens relógio?

Por acaso até tenho.

-Não tens horas?

-Sâo quase 6.
-Ãs sete tenho que estar

em casa.
-Aínda não são 6.

O copo de sumo dela ainda
nem vai a meio, o meu café
ainda está como quando mo
serviram, mas agora já dá
para ir sorvendo aos poucos.

-De qualquer maneira
telefonas?

-Amanhã?
-De manhã - sim.
-Símsím.

Enquanto acabo de fu-
mar, ela despeja o copo.

-Vamos?

& pago a conta.

-Já passa das seis.
-Eu sei.



receitas: para quem não sabe que uso dar a(
ou, ligamos agora, também um exercício'
tida a propósito de "bebo, como, vomito, Cl

e depois[?]: respe
criativa, como
a dor. as dores que são tantas e diversas.
estar e ser são verbos que só se podem
conjugar com martírio, como um trabalho
de parto difícil. a dor de beber o vinho do
vinho e o vinho dos livros. a lucidez do en-
gano na manhã seguinte, a angústia dela
e uma amnésia profunda, contínua, em
todos os gestos da colheita. a amnésia do
incêndio das bibliotecas e das adegas de
cada um e a carne em trabalhos forçados
para nos rirmos todos os dias. uma boa
gargalhada, isso mesmo, sem pudores e
meneios intelectuais.

as dores, bem, isso é lá contigo, meu
velho. mas serão elas necessárias à sobre-
vivência da espécie? qual espécie? ... per-
gunta-me outro dos meus botões em res-
posta a um primeiro, insubmisso e per-
verso. deixemos as questões centrais da
humanidade longe do alcance da lupa e
do comodismo da nossa boca, mastiga-se
muito, demasiado ... e o comentário crítí-
co na bainha das coisas, onde está ele?
ouçam lá o senhor doutor que tem que di-
zer. e ele há doutores de maiúscula e mí-
núscula, com currículo avalizado ( e não
é assim desde o ínícío do mundo). vistas
as coisas de outro lugar da sala, teria cé-
sar escolhido para seu secretário um can-
didato da oposição, teria este escolhido
césar para seu assistente? bem, a história
nada nos diz, mas cremos que sim, em
prol da democracia. neste caso, são inter-
ditos os sorrisos a menores de dezoito
anos. estou cansado disto. isto é o mesmo
que dizer que embarquei com o campos.
enfim, mais um entediado.

é pequeno e inútil, o seu verso, feio
até, mas há que filosofar para se esquecer
disso. a sombra carne e o medo dela, num
correr doido a subir o degrau. deus está já
ali, no último lance da teoria. e a doçura
de mover os nervos pelas franjas da saia
dEle. a novela do intervalo, muitas nove-
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las do intervalo. nem carne, nem peixe,
mas uma fogueira que nos leva. e a doen-
ça que nos reclama animais. ping-pong
entre amigos íntimos de longa data, Ele e
o Fantoche. e as dores da bola a correr os
campos, uma e outra vez. bate, foge, vol-
ta, segura, bate, foge, volta... deste modo
passam os dias, os bêbados, os pensantes,
os animais, tudo o que mexe.

sabes muito bem que isto de partidas é
mesmo assim. ganham-se umas e per-
dem-se outras. há quem diga que é tudo
uma aposta no treinador, escolher os me-
lhores jogadores, fazer investimento de
vulto e ler os clássicos, porque esses sim,
já por lá passaram e sabem como é. há
quem não goste de perder nem a feijões.
e há deles que nunca passam da terceira
divisão. há quem não goste de não ter
sempre razão e a última palavra a dizer.
há quem não goste de ti e dos teus deva-
neios, paciência. há quem nem sequer
goste de si. é certo que ninguém te pediu
nada, mas podias esforçar-te um bocadi-
nho ... deixa-te de merdas, sabes muito
bem que isto leva destinatários, alguns
que até conheces bem. agora, pergunto-te
se isso valeu a pena.

o jogo das substituições, como uma
equipa a bater-se no estádio, em assédio
às regras da prova. ah, que belo vinho ...
põe de parte os livros, só por um momen-
to. esquece-se das dores e da porra das ul-
trapassagens, de acrescentar a vírgula e
pontuar a frase anterior, corrigi-la, adicio-
nar-lhe mais umas letrinhas, ou fazer-lhe
a bainha.

há duas formas de se estar na vida:
uma que se rege pelo princípio da pregui-
ça, outra que procura o rosto da verdade.
entendo que a que se está nas tintas para
a verdade, tendo no princípio da vida a
certeza de que esta é a verdade, é um
bom princípio, isto é (igual a excurso crí-



l dedos, ou não quer, porque isso dói e pode não ser nada,
. para' de

", e depois?

ta [pós-interro ativa]
.~mlavar de maos texto José fer

tico, a bainha), um bom começo. já o meu
avô, homem pouco ilustre e nada dado às
letras, me alertava para o facto de que a
ígreja nada sabia do além, a não ser que
ele era isso, e nenhuma certeza tinha, a
não ser o acreditar. dizia também que isso
é meio caminho andado para lá chegar,
mas eu não sei se é verdade. desde que ele
morreu que ainda não me chegou a con-
firmação do facto, por isso parei nesta es-
tação. não tem nada de especial, é só mais
uma estação.

deixem[-me) o pecado. quero só o pe-
cado, mais nada. nem que seja só o peca-
do do vinho, e o sono que há nele. não é
preciso citações autoridades para beber vi-
nho. e ninguém precisa de me ver bêbado.
não procuro resolver equações, a não ser a
que me saiu na certidão de nascimento.
deixem-me a linguagem, para me ir entre-
tendo no caminho, ou nas estações dele.
não há nada para explicar, para pôr a se-
guir. nascem crianças, casam-se algumas,
nascem mais filhos, e os poetas continuam
em delfos. um dia tudo isto será implodi-
do. o vinho é o par de óculos, deixa-me ver
a catástrofe do lugar do detonador. os li-
vros podem até ser um manual de instru-
ções, quem sabe. nada mais importa a não
ser isto, porque isto já é alguma coisa. e, se
no fim de tudo, se descobrir que os desti-
natários, afinal, são só um, moi même, o
que é que se pode fazer?

mais uma partida, estás a ver? é mes-
mo assim, isto para se ganhar ou perder o
que é preciso é entrar no jogo, mas, tens
razão, também procuro a verdade. porque
não há mais nada para fazer. azar. e depois?
há muitas moradas na casa do senhor, co-
mo diz um amigo meu _ lx.1O.05.01

úlllima nona
última nota: agora que todos os mistérios estão resolvidos, no que a este novelo possa dizer respeito, (no que diz respeito aos outros, talvez) e que
já descobrimos que não há sequer animais para caçar,·a direcção manda dizer que gozemos a vida, digamos sim ou não quando nos pirecer uma
soisa ou outra. e depois, quanto ao mais, azar, não há receitas, nem remédios, Já assim é desde a guerra de tróia, que nem terá sido a primeira.. ~ ~r
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Anttnoos leduzido a gesso. Compreendo
que haja que proteger-se a estatuária
grega antiga do vandalismo novo-ríquís-
ta dos turistas que nem sabem situá-las
pensando tratar-se Delfos de um museu
de arte contemporânea. Olhei Anti noos
gesso branco, de alvura lívida, como um
molde de um qualquer escultor moder-
no, e o mesmo arrepio na espinha que
me subira (uma vez) por ela acima des-
ceu-me por ela abaixo, carregado de
uma (repetida) indignação adrenalíní-
ca. A sério, Adriano.

Rememoro-te por memórias entre-
postas. Pela mão de uma memória pro-
digiosa, de um outro deserto-de-dentro.

Um deserto voluntário, para além da Sí-
ria. Estados Unidos da América. Uma
espécie de escriba-mor do teu tempo.
Autora. Escritora. Margueríte Yource-
nar. Belgo-francesa. Ou franco-belga,
pouco importa. Apaixonada pelo teu
Império. Por ti enquanto imperador. Pe-
lo teu caso de amor. Foi com ela que
aprendi, eu, o teu amor das coisas helé-
nícas: "Só a língua grega é suficiente-
mente sofisticada para traduzir o pensa-
mento filosófico". [Não sei se a reprodu-
zi ipsis verbis.]

Rememoro-te associado a Palmira, à
Síria (é assim que se denomina, hoje).
Creio saber que libertaste de impostos
Palmira, enamorado encantado dos
seus palmeirais. E fizeste erígír um
templo, por lá. (A Júpíter, a Vénus?) Eu
teria preferido Afrodíte - tem mais a ver
com o teu amor ...

Pareceste-me tão tangível, tão próxi-
mo, trazido até mim pelo milagre da es-
criba-mor de que te falei - a autora,
descendente de Gauleses e com uma
costela germana -, que percorreu (ín-
tertextualmente - 'julia Kristeva, o que
foste arranjar ...) a aldeia de Astéríx,

muito antes de mim, e que te me ofere-
ceu em páginas entemecidas de Hístó-
lia e ficção. Deserta por te consolar.Ian-
ceí-me ao dorso de um dromedário do
meu Namíbe (também me enamorei de
um deserto, um dia), pus-me a cavalo
nele e galopei por dunas mirabolantes e
oásis de extasiar. Quis fundir-me à tua
dor. Conta-me, agora, que tal foi.

- Foi como um deserto. De areia fun-
dente. Dessa areia que de noite se meta-
morfoseia em roeatey-do-deserto, como
essa que tens aí, ao cimo da tua estante.

Aquela, por sobre a pilha de livros
onde se encontra o título que te guiou,
viajante inesperado, esta noite, até
mim? O milagre de quem se (re)encon-
tra. Surgiste-me de um Saara íntempo-
ralo Transpus, eu, o Namíbe. Uma rosa-
do-deserto. Ao cimo da minha estante.
Estamos a ser fabuladores. Estamos a
produzir poesia. Da aristotélica.

Sobressalto-me: estás agora ao meu
lado, a cavalo sobre o dorso de um ca-
melo; eu espelho-me a teu lado, na bos-
sa de um dromedárío. E a minha imagi-
nação em delírio conduz-te à abóbada
do Pavilhão da Utopia, ex-Atlântíco,
actual Multíusos. É Carmen que sobe à
arena. Empreendimento plural, belgo-
ítalo-holandês. Tríade memorável. E é
de memória que te conduzo por saídas
laterais. Vamos depor as bestas nas cav-
alariças, deixá-las ao cuidado de co-
cheiros. Com uma capa negra a cobri-
las disfarçarão muito bem, verás - e va-
mos Ver uma ópera: Carmen. Nome de
mulher. Se terminasse em a seria poe-
ma no plural; demais, para uma só mu-
lher. Ahl: há um pequeno problema à
partida, as árías são interpretadas em
língua francesa, que é, quanto a mim,
"a língua que mais sofisticadamente
traduz o sentimento amoroso". Espero
que apreendas o sentido geral da obra.
Pena não haver um sistema de tradução
simultânea! Modernices que dão muito
jeito ... Não faças caso, estou a falar para
os meus botões.

Novo sobressalto. Uf!, que sonho:
tenho o coração a galope, o ritmo car-
díaco descompassado, suores de deserto
gotejando e cristalizando-se-me ao lon-
go do corpo e a sensação de encontrar-
me estirada sobre tâmaras ardentes ...
Olho a estante. O livro lá está. A rosa-
do-deserto também. Espero que Adría-
no me revisite, redundante de novo um
dia, inscrito nas minhas memórias (ín-
tertextuais). Intacto _
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texto Rui Aires

efl'llil

lía.veJaOanco e
António Pcdro'

é um buda por cima duma cida-
dezinha reluzente e redonda que

se poderia chamar qualquer coisa
com R no meio ou no início em lhe
faltando uma perna oblíqua reinci-
de em tantos candeeiros a petróleo
como sendo a própria coincidência
de se chamar alguma coisa repetida
de onde estivemos

Desde o princípio do dedo é um buda
que aponta um par coberto do outro
lado da luz onde ela permite que se
descubra um princípio de curva que
faz começar toda essa metade apa-
rente da rua (onde) há casas onde
mora mais gente que mais se inte-
ressa em não olhar pela janela
e/ou estar cá fora senão a horas
certas que não estas senão aque-
le par desavisado da ternura co-
mo uma nuvem vermelha que

não olha mas aponta que
não segura o lírio mas "a

própria flor ..."
Assim como não nos

pudesse olhar tam-
bém metade da

metade contí-
gua era a

rua onde soía ficarmos voltados de
cara com o coração nas mãos um
para o outro cobertos de sombra pe-
los ombros e escondendo como
fôssemos levando alguma coisa mui-
ta de luz para acender na nossa casa.

Assim como nos pudesse apontar
nós tremíamos como fôssemos explo-
dir de intensidade como nos estives-
se sempre lembrando um do outro ou
era porque tremíamos correndo para
dentro não querendo entrar mas para
resgatarmos em carne quanto da
noite pudesse ser branco
( antes que o servissem os servindo o
exemplo
e contudo nunca lhe pudemos po-

dendo fugir)

Porque o Avejão Lírico era al-
guma coisa como um buda de
vermelho tentando caber por
cima da cidade (ou o que se
vê dela) que não olha mas
aponta que não segura o
lírio (em que nos que-
ria transformar) mas
"a própria flor é
o •• " •

~:~surre alista



DIZ-ME QUE EM CINCO ANOS NÃO MUDASTE NADA
TEXTO - PATRICIA ESPINHA

IMAGEM - FILIPE ALVES



NÃO sEI ONDE ESTÃO AGORA, VOU TER DE OS PROCURARPOR TODOS OS EDIFÍCIOS - OS ESCUROS E OS PÁLIDOS - E PRE-
CORRER-LHESAS LINHAS ARROJADAS - NÃO VÁ TEREM-SE ESCONDIDO EM ALGUM CANTO NAO SABENDO QUE EU VINHA.
NOS PRÉDIOS MAIS ESTREITOS E NOS MAIS ESPALHADOS PELA TERRA QUE, A ESTA ALTURA JÁ TEM COR DE VINHO.





ANTES DE CHEGAR COMEÇA A CHOVER
E EU COMO QUALQUER COISA .

...TÃO DOCE, MARGARIDA - PELOS CANTOS, NÃO FOSSE TEREM-SE ESCONDIDO
POR NÃO SABEREM QUE VINHA Af. DESÇO À RUA DA RE80LEIRA E QUASE DE
PÉ NO RIO, DEIXO UM CAFÉ PARA TRÁS E ATRAVESSO A PONTE DE FERRO, ...

II • ~ 1-
" ':~

~ .,.t~ ....
VEJO A OUTRA MARGEM - QUE ME PROVOCA. DEITADA, E
MERGULHO NA CORRENTE TAWNY, SABOR AVELUDADO.
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