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" .E este o tipode pérolas de sabedoria e poesia, ocídentaís que se podem
encontrar nos textos que se enviam para as revístas literanas. E este o tipo
de coisas que eu sou obrigado, dia após dia, a ler. Sem o menor interesse.

distribuição gratuita
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10.000 exemplares
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CONTACTOS
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Tel: 21799 05 30
Fax: 21795 84 55
Correio-e:
fazedor@esorerica.pr
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DEPÓSITO LEGAL, 128598/98
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MIRAGE INTEL®M3K
CPUAMD ATHLON XP
Motherboard MSI KT Turb02
DIMM 256Mb de SDRAM PC133
Disco Rigido Maxtor 40Gb UDMA100 5400rpm
Placa Gráfica Riva Tn2 M64 c/32Mb AGP
Leitor de CDROM 52X EIDE SAMSUNG
Placa de Som "On-êoard"
Colunas Stereo de 140 Watts
Drive Disquetes 3.5" 1.44Mb
Teclado Samsung MM Português PS/2
Rato Microsoft Intellimouse PS/2 c/Scroll
Caixa MidiTower ATX
Monitor de 17" SAMSUNG 750s.
Sem sistema operativo' (ou com LlNUX)
Oferta de Antivírus.
GARANTIA: 2 anos contra defeitos de fabrico.

ATHLON XP 1500+ € 925
ATHLON XP 1600+ € 949
ATHLON XP 1700+ € 999
ATHLON XP 1800+ .. € 1049

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

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

Te!. 213110320 [4Iinhas]- Fax: 213158699

Intemet: http://WIMN.microcaos.pt (encomendas/Técnica)

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

Organização e Métodos Informáticos, Lda

€ 199
39.896$00

PLEXWRITER "24/10/ 40A

Crédito bancário até 36 meses,
Nota: Todos os preços e especificações podem ser rnooncodos sem avisa prévio - IVA já incluído. / Vendas a crédito sujertas a aprovação bancária.

Entrega nas nossas instalações (ou em local a combin(~! mediante pagamento de desíccoçóo - Não inclui Instalação)

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

Tel.: 21 391 9800 Fax: 21 391 98 38
Email: litamorim@meganet.pt
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o Conselho
Directivo congratula-se
com a atribuição, pela
Academia da Marinha,
do prêmio sàrmento
Rodrigues ao Prof
Doutor Francisco

Contente Domingues,
docente desta

Faculdade.

o Conselho Dírectivo
deseja a todos os estu-

dantes, funcionários
e docentes, votos de
Boas Festase de Feliz

Ano Novo



jan
11 I Adamast;or

organização da Damastuna - Tuna
Feminina da UAL.
Participação das Tuna Camoniana In vino
veritas (Tuna Masculina da UAL), Tuna
Feminina do ISEL, Santantuna, Tuna
Feminina da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra.
6a - 11 de Janeiro, 21:30
Aula Magna da Reitoria da Universidade
de Lisboa
Para mais informações contactar Ana
Sequeira, tel.916123893

jan
14

conceruo pela
Orq,uesllra

Mellrollolillano
de Lisboa

2a - 14 de Janeiro, 21 :30

jan
24

Verdi e
o seu
Ilempo

Instituto de Cultura Italiana e Centro
de Estudos Comparatistas da FLUL

Conferência "La passione damore e la
scrittura romantica"
Antonio Prete (Universidade de Siena)
5a - 24 de Janeiro, Manhã

Conferência "Verdi, Shakespeare et la
mise-en-scêne de finconscient:'
Fabio Vittorini (Universidade de Bolonha)
5a - 24 de Janeiro, Manhã

Mesa-redonda
Paolo Pinamonti (Teatro São Carlos), João
Carneiro (Expresso), Alexandra Lousada
(FLUL), Mário Jorge Torres (FLUL), Isabel
Almeida (FLUL)
5a - 24 de Janeiro, Tarde

Para mais informações, contactar o
Centro de Estudos Comparatistas, tel.
217920085

www Navegar
em Leliras

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.

Feslla de
Carnaval

jan
31

organizado pela Comissão Mafia
(FBAUL)
5a - 31 de Janeiro, 23:00
Pátio da FBAU L
Com o DJ Menino do Rio.

OFL Colabora,
inscreve-Ile

Se és aluno da Faculdade de Letras,
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.

Se és de outra faculdade, inscreve-te
como Consultor de Grafismo, de Publici-
dade, de Internet ou propõe-nos outra
forma de colaboração. Vê os nossos con-
tactos na Ficha Técnica

jan
+17

Semana da
Juvenllude

2002

Divisão de Apoio Juvenil da Câmara
Municipal de Lisboa
Até 17 de Janeiro
No âmbito da Semana da Juventu-
de, que decorrerá entre 19 e 28 de
Março, o Pelouro da Juventuda da
CML lança o desafio a todos os jo-
vens, associações juvenis, grupos in-
formais de jovens e outros a apre-
sentarem projectos para a comemo-
ração do Dia do Estudante (24 de
Março) e do Dia da Juventude (28
de Março).

Desta forma, possibilita-se a
concretização de projectos, ao mes-
mo tempo que se incentiva a produ-
ção de novas ideias e actividades. A
Divisão de Apoio Juvenil assegura-te
apoio financeiro, logístico e também
na divulgação.

Prazo até 17 de Janeiro. Os pro-
jectos podem ser enviados para: Câ-
mara Municipal de Lisboa, Divisão
de Apoio Juvenil, Campo Grande, 27
- 10 E, 1749-099 - Lisboa. Tel:
21788179.

agenda

Imprensa
Eslludanllil
do Ensino
Superior

Jan
Os Fazedores de Letras e Jur.nal
Março

Já vai na quinta edição. Todos os
anos um conjunto alargado de publi-
cações reúne-se com o objectivo de
divulgar, debater e reinvidicar o espaÇo
das publicações académicas no meio
universitário. Este ano o Encontro Na-
cional de Imprensa Estudantil do Ensi-
no Superior será em Março e é organi-
zado pelos jornais Os Fazedores de Le-
tras e Jur.nal da FDUNL.

Propõe-se para discussão, entre
outros temas, o actual panorama das
publicações estudantis, os recentes
contactos com a Secretaria de Estado
da Comunicação Social e com o Sindi-
cato dos Jornalistas.

Teremos também espaço para
oficinas dirigidas aos membros das
publicações que queiram trocar expe-
riências e obter formação.

O plano de projecto ainda se en-
contra aberto a propostas e estamos a
realizar um inquérito a todos as publi-
cações. Por isso, se pertences a algu-
ma publicação ou se és leitor habitual,
não percas tempo, contacta-nos. Tel:
217990530. Fax: 217958455.

105



A revista CULTURA, de cariz naciona-
lista e próxima do Integralismo Lusita-
no, de~ia~se como «não exclusiva-
mente uma.revísta de estudantes», mas
dirigia-se de preferência aos alunos das
três Universidades portuguesas, estan-
do muito ligada aos dirigentes e aos ob-
jectivos associativos da Federação Aca-
démica de Lisboa. Estampava nas ca-
pas dos dois únicos números publica-
dos uma vinheta de autoria do arqui-
tecto Cassiano Branco, evocando clara-
mente «O Pensador», de Auguste Ro-
din, escultura que transmite uma forte
expressão de sentimentos.

Do ponto de vista formal, a revista
estruturava-se em duas partes, nume-
radas autonomamente: a primeira, inti-
tulada de Jornal, noticiava vários acon-
tecimentos académicos, sendo escrita
por Rodrigo de Sá Nogueira, José Ma-
nuel da Costa e M.R. Manuel Rosa?; a
segunda, sem título, reuniu uma nov-

Todos os anos nos deparamos com a
aventura e o desafio de conseguir um
horário que seja digno de esse nome.
Porém, a sensação com que fico de-
pois de terminar as inscrições, é que
isto não faz sentido nenhum, e que é
altura de dizer BASTA!Desde logo, es-
te torturante método de inscrições
pressupõe uma liberdade de escolha
de professores, e respectivo programa,
bem como, no caso do quarto ano, a
escolha de cadeiras opcionais.

No entanto, a realidade é bem dife-
rente, pois os professores escolhem os
seus horários como lhes convém e ca-
be aos alunos conciliar as cadeiras de

061

universidad

Cultura,
Revista
de Letras

texto Ernesto Castro Leal

ela, poesias, ensaios literários, históri-
cos e filosóficos, que davam corpo a
uma pequena revista cultural de letras,
onde colaboraram professores da Facul-
dade de Letras de Lisboa (Francisco

modo a não terem sobreposições; dias
em que entrem às oito da manhã e sai-
am às oito da noite (sem intervalos);
dias em que saiam às dez da noite e
entrem no dia seguinte às oito da ma-
nhã ... O que acontece é que todos os
alunos "sabem" quem são os melhores
professores, todos "sabem" quais
aqueles que são mais benevolentes e
todos sabem que não querem sair tar-
de das aulas (a partir das seis da tar-
de), levando a que os alunos que têm
o azar de se inscreverem em último lu-
gar fiquem com um horário pós-labo-
ral e com nenhum dos professores que
pretendiam!

CULTURA, REVISTA DE lETRAS
HORÁRIOS E GESTÃO

Lisboa
Fevereiro e Março de 1926

não definida
José Manuel da Costa

José Áquia d~ Pina (secretário
da redélCJ;:ão),Rodriqó de Sa Nogueira e M.R.
Manuel Rosa

Um qrupo de alunos da Faculdade
de Letras di!" Universidade de Lisboa

José Fernandes Júnior
Biblioteca Nacional

Xavier da Silva Teles, José Maria Rodri-
gues, José Leite de Vasconcelos, Ma-
nuel de Sousa Pinto), alunos dessa Fa-
culdade (José Águia de Pina, Ramiro
Guedes de Campos, Silvtna Pacheco do

Azevedo

Daí a pergunta: a quem realmente
interessam estes horários? De uma
coisa estou certo, aos alunos não é cer-
tamente ... E, se a minha opinião está
correcta porque é que nenhuma as-
sociação de estudantes, até hoje, lutou
para que algo mudasse, para que se
reflectisse sobre este tema fundamen-
tal na organização de um ano lectivo
por parte dos alunos? Pois, até hoje e
desde 1998, nunca vi uma RGA com
esse propósito, nem sequer qualquer
lista, candidata à comissão pedagógica,
apresentou um projecto, ou vontade
que fosse, para alteração deste método
de elaboração de horários. E, se no dia



Carmo, Manuel Rosa, José Neves,
Teotónio Machado Pires, António Serras
Pereira, Abílio Manuel Roseira), antigos
alunos (Rodrigo de Sá Nogueira, presi-
dente da Associação Académica da Fa-

das inscrições vejo tanta gente revolta,
porque é que depois todos se submetem
e acatam o que lhes calhou!

Deste modo, julgo que atingimos um
estádio de estagnação. As lutas estudan-
tis levaram a uma banalização da greve,
a uma repetição exaustiva de luta, sem-
pre contra as mesmas coisas. Recente-
mente foi o Orçamento, que sendo já
pouco ainda foi reduzido. Apesar de ser
uma luta legítima, julgo que mais impor-
tante é saber como e onde foi aplicado o
dinheiro que já entrou em anos anterio-
res, quem fez e faz essa fiscalização, que
competência, ou melhor, que capacida-
des e conhecimentos têm os que gerem
os dinheiros, se há gestores habilitados a
trabalharem com os nossos competentes
"gestores"da área científica ... Muitas
questões sobre as quais não obtenho res-
posta, e infelizmente, vejo poucos a colo-

culdade em 1924, José Manuel da Cos-
ta) e outros (Américo Durão, Francisco
Beliz, Afonso de Castro, aluno da Facul-
dade de Direito de Lisboa, Manuel de S.
Tiago, Luís da Cunha Gonçalves, mem-
bro da Academia de Ciências de Lisboa).

No Jornal da revista, encontramos
importantes informações e reflexões para
a história do movimento estudantil e aca-
démico, nos inícios de 1926, como, por
exemplo, o protesto dos alunos de Letras
e de Ciências, exigindo que os diploma-
dos das respectivas Faculdades de Lisboa,
Coimbra e Porto pudessem exercer as
funções de magistério secundário oficial,
finalidade prática contrariada por algu-
mas disposições da política ministerial, o
que conduziu à declaração de greve naci-
onal nessas Faculdades, a partir de Janei-
ro de 1926; as diligências para criar a Fe-
deração Académica Nacional, em Abril
de 1926; o texto do Dr. Rodrigo de Sá No-
gueira, «Da necessidade de se cultivar o

cá-las.
É urgente profissionalizar estas áreas

e dotar as faculdades de modelos empre-
sariais capazes de gerirem eficazmente
os dinheiros das propinas e todo aquele
que se recebe a nível estatal. Todo este
capital não pode ser gerido tendo em
vista, unicamente, o pagamento de salá-
rios e de dívidas correntes ou antigas.
Deve-se investir, melhorar as condições
deploráveis da nossa instituição, criar
outro tipo de receitas para que não se
mendigue às portas dos diferentes Mi-
nistérios. E se não hà imaginação, por-
que não importar modelos do estrangei-
ro? Se julgam que não estou qualificado
para fazer tais afirmações, tenham em
atenção as seguintes declarações do Dr.
José Sucena Paiva (catedrático do 1ST):
"o modelo actual de autonomia uni-
versitária não é satisfatório, opondo-se a
uma gestão rigorosa e prudente (...) A

espírito associativo e das vantagens das
associações» (n? 2, pp. 9-10); as activi-
dades do Orfeão Académico de Lisboa e
da Federação Académica de Lisboa, fun-
dada em 1917, que tinha nas vésperas da
revolução de 28 de Maio, nos seus corpos
dirigentes, entre outros, H. Marques da
Cunha (presidente da Direcção), A. Cas-
tro Femandes (presidente da Assembleia
Geral) e Dr. Rodrigo de Sá Nogueira (di-
rector de Instrução); ou a indicação so-
bre a população escolar das Escolas Su-
periores de Lisboa, no ano lectivo de
1925-1926 (Faculdade de Direito, 565;
Faculdade de Medicina, 471; Faculdade
de Ciências, 470; Faculdade de Letras,
213; Faculdade de Farmácia, 35; Institu-
to Superior Técnico, 280; Instituto Supe-
rior de Comércio, 276; Instituto Superior
de Agronomia, 68; Escola Superior de
Medicina Veterinária, 99; Escola Normal
Superior, 88; Escola Superior Colonial,
52; TOTAL: 2618) .•

melhoria da eficiência da gestão é cru-
cial, num contexto em que já é evidente
que a despesa pública com o ensino su-
perior não poderá continuar a aumentar
ao ritmo da última década- com resulta-
dos muito afastados dos que são im-
perativos para podermos ter uma hipó-
tese credível de enfrentar os desafios da
inovação e do progresso científico e cul-
tural..."(in Público 13/6/01).

Como julgo ter deixado claro, não
procuro beliscar a idoneidade de todos
aqueles que gerem os dinheiros da Edu-
cação, nem tão pouco levantar suspeitas
sobre a aplicação desses dinheiros em
beneficio dos próprios, o que aqui está
em causa é a falta de informação que
existe sobre este assunto, sobre a estra-
tégia dos corpos gerentes para o futuro,
especialmente a nível económico e fi-
nanceiro.

Para que nada fique como dantes! •
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·Como é que analisa o actual estado
do mercado discográfico, tanto a nível
português como internacional?

O mercado de discos internacional
não está brilhante porque estamos nu-
ma mudança de ciclo. Por um lado, te-
mos o CD, que já atingiu a maturidade
na maioria dos mercados e, por outro,
temos a transmissão digital de música-
que, nesta altura, dá muitas dores de
cabeça e não dá rendimento nenhum.
Em Portugal, isto é agravado por uma
excessiva concentração do comércio
nos hipermercados, o que é preocu-
pante. Nós, que somos da música, te-
mos que ter alguma preocupação quan-
do a percentagem de música vendida
por pessoas que não são da área é tão
grande. Precisávamos de mais gente
especializada ... Por outro lado, há uma
situação complicada nas rádios: quem
lá trabalha tem medo de tocar música
portuguesa, tem medo de tocar novi-
dades, e não é agradável trabalhar num
mundo dominado pelo medo. A
junção de todos estes factores dá-nos
dos ratios mais baixos de consumo de
música local, o que é totalmente
absurdo e começa a ser insustentável.
Já não estamos numa situação em
que uns gostam e outros não gostam,
podemos estar à beira duma situação
de verdadeira guerra - porque para
quem quer fazer música portuguesa é
uma questão de sobrevivência. E
quando se fala de sobreviver, não fi-
quem espantados se o nosso tom se
tornar um bocado mais veemente, se-
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não mesmo agressivo.
Há algum receio, por parte das edi-

toras, que num futuro não muito dis-
tante sejam os próprios artistas a dispo-
nibilizar o material ao público?

Não é só isso. O nosso mercado é
demasiado pequeno, e não vejo que es-
sa eventualidade seja assim tão imedia-
ta - temos necessidade de artistas mas
também temos necessidade de editoras.
O perigo mais grave que se põe nesta
altura é que haja um número crescente
de editoras que não queira investir em
música portuguesa, e a música por-
tuguesa precisa desse investimento. A
ideia de que os músicos possam vir a
dispensar as editoras já tem alguns
anos. Acho que enquanto as editoras
souberem acrescentar alguma coisa ao
trabalho dos músicos são realmente
necessárias. As editoras que en-
tenderem que o seu trabalho é de mera
distribuição ou semelhante ao dos ban-
cos não serão necessárias - os artistas
arranjam uma empresa qualquer de
distribuição ou pedem um empréstimo
num sítio qualquer. Uma editora não é
só isso, tem de ter um papel muito para
além disso, e, portanto, acho que elas
são necessárias. Mas nem nós nem os
artistas poderemos sobreviver sem dar
um bocadinho de luta às situações
hostis que estamos a enfrentar.

Há ainda a ideia de que os grupos
são descobertos nos concertos. Estou a
lembrar-me, por exemplo, do caso dos
Casino. De que forma tomaram conhe-
cimento do trabalho deles?

Os Casino chegaram a nós através
do Amândio Bastos [produtor e enge-
nheiro de som]. Mas os artistas são des-
cobertos das maneiras mais variadas e
uma editora tem que saber ter o maior
número possível de fontes de infor-
mação. O que hoje em dia é preocupan-
te é que as condições objectivas para os
artistas novos se apresentarem não mel-
horaram como seria desejável. Há
muito poucos programas de televisão
com música, há muito poucas oportu-
nidades de repararmos em al~ém com
talento através desse meio. E evidente
que a situação triste por que passa a
televisão em Portugal também não é
favorável a quem aposta no talento.

Na área musical?
Não é só na música, é também nou-

tras áreas. Mas acho que há determina-
dos excessos que são transitórios e es-
pero que não estejamos condenados a
ter sempre esta televisão. Agora há tam-
bém os canais do cabo.

O Sol Música ...
O Sol Música, a SIC Radical, e a

própria internet podem fornecer outras
vias para divulgarmos os artistas. A
questão está em que, dessas vias novas,
praticamente nenhuma tem ainda a
força necessária para se colocar como
verdadeira alternativa. Por outro lado,
para as explorar devidamente há tam-
bém que reinventar a nossa forma de
actuação. A minha convicção é que te-
mos no máximo dezoito meses para
mudar radicalmente o que é uma edito-
ra. Temos de mudar internamente, te-

mos de mudar externamente, entre
muitas outras coisas. Se soubermos ter
uma atitude de liderança (e liderança
não é vender mais do que a concorrên-
cia, é antes saber conduzir as coisas), se
conseguirmos que o mercado olhe para
os nossos artistas e se conseguirmos
que a comunicação social repense cer-
tas práticas imediatistas, então o negó-
cio da música é lider e nós temos todos
futuro. Se nos encostarmos à sombra da
bananeira, acontece o mesmo que aos
animais que se encostam, e passamos
todos a dinossauros.

Sabemos que está a ser desenvolvi-
do um trabalho, coordenado pelo Jorge
Mourinha, que consiste na reedição da
obra integral da Amália Rodrigues em
várias caixas divididas por décadas. Sa-
bemos também que há planos para a
edição de uma antologia dos UHF, com
todo o material que gravaram para a Va-
lentim de Carvalho. Já há alguma data
definida para este lançamento?

No caso da Amália, o primeiro passo
foi um trabalho de levantamento de tu-
do o que existia e de organização de ar-
quivos. É que a esmagadora maioria das
gravações dela foram feitas numa era
pré-CD e organizadas para serem edita-
das ou em discos de duas faixas de 78
rotações ou de quatro faixas de 45
rotações ou em LP's, primeiro de oito
faixas e depois de doze faixas. Muitas
vezes os LP's disponíveis no mercado -
e que foram os primeiros a ser transfe-
ridos para CD - não tinham uma unida-
de temporal. No mesmo disco chega-
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vam-se a encontrar gravações que ti-
nham cinco e dez anos de .díferença en-
tre elas. O primeiro trabalho que o Jorge
fez foi, portanto, o inventário de toda a
obra gravada e publicada da Amália. Es-
se trabalho está concluído e é a partir
dele que podemos ter pistas bastante
precisas sobre o que é uma organização
ideal. Certos discos vão ficar tal qual es-
tão, outros serão acrescidos de faixas bó-
nus - que podem ser faixas dispersas
por outros sítios, como sejam o lado B de
um single ou takes alternativos de um
mesmo fado. Sabendo-se a intérprete
que era a Amália, uma faixa dessas tem
o maior interesse porque' ela não sabia
cantar igual duas vezes. Por último, va-
mos aparecer com CD's em que o orde-
namento é completamente diferente.

Gostávamos de saber a sua opinião
sobre o facto de discos como 10000
Anos Depois Entre Vénus e Marte, do
José Cid, Mistérios e Maravilhas, dos
Tantra, e Plux Quba - Música Para Se-
tenta Serpentes, do Nuno Canavarro,
terem surgido primeiro nos E.U.A. (o
primeiro e o último) e na Suíça (o se-
gundo), e só depois cá (ou, no último
caso, ainda nem isso ter acontecido). '

Estamos a falar de edições de ghet-
to. Existe um pequeno núcleo de pes-
soas que se interessa por rock progressi-
vo, e por pequeno que seja, nesse país
acaba por pagar uma reedição. O mer-
cado americano é absolutamente fan-
tástico, mas há muitos discos locais que
primeiro saíram em CD no Japão e só
depois nos E.U.A. Isto quer dizer ape-
nas que a necessidade do mercado foi
identificada mais cedo no Japão que
nos Estados Unidos. Acontece de vez
em quando, talvez um caso em cada
dois ou três anos. Considerando a pe-
quenez do nosso mercado, até é anor-
mal que não aconteça mais vezes - e
acaba mesmo por ter um efeito bené-
fico, porque se pode dizer "este disco
saiu lá fora e em Portugal ainda não
existia". Se a nossa reedição dos Tantra
tivesse surgido antes da Suíça, talvez
ninguém tivesse ligado nenhuma ao
disco. Mesmo assim, é complicado. Al-
gumas das reedições que fizemos este
ano foram perfeitamente ignoradas. Há
poucos pontos de venda, dos que há
poucos são especializados, e as coisas
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estão como estão.
Em relação também às reedições,

mas falando de um assunto que é mui-
to caro ao nosso jornal, havia aquela sé-
rie dos anos 60/ 70 dedicada à poesia -
A Voz e o Texto, onde apareciam as vo-
zes de Maria Barroso, do João Perry -
há alguns planos para reeditar esses tra-
balhos?

A Voz e o Texto, no início, era coor-
denada pelo meu pai. Aqueles primei-
ros EP's, em que saiu a Natália Cor-
reia, o Vitorino Nemésio, o Alexandre
O'Neill ...

Com outros a ler ou com os autores?
Estes que estou a dizer eram os pró-

prios autores a ler. Creio que há tam-
bém um da Fernanda de Castro.

O seu pai nunca chegou a fazer ne-
nhum disco nessa série?

Na primeira série d'A Voz e o Texto,
sim.

O CD que existe do seu pai é feito
com que material?

Esse CD foi já gravado quando ele
estava bastante doente, em 1995, e fui
eu que o gravei. Mas o meu pai tem
mais discos. Com poesia dele, tem um
EP em princípios dos anos 60, e depois
em finais de 60, princípios de 70, tem
um outro EP que é o "Cancioneiro de
Natal". Há um LP que não sei se che-
gou a ser editado, com poesia grega -
que correspondia às traduções que ele
fez para o programa de televisão, e em
1971 ou 1972 saiu um disco com o meu
pai e com o António Vitorino d'Almeida.
Era o Vitorino d'Almeida a improvisar
ao piano e o meu pai a ler poemas. Mas
respondendo à pergunta, nós tínhamos
um plano para a poesia, mas não o con-
seguimos respeitar. Estamos a ver se
conseguimos lançar, ainda antes do Na-
tal, uma antologia com o melhor dessas
gravações. Serão dezasseis ou dezassete
faixas, sempre de poetas diferentes.

E no caso do disco do poeta João
Miguel Fernandes Jorge ...

O João Miguel não entra nesta anto-
logia porque se decidiu que só ia abar-
car poetas até uma certa altura. Não
apanha ainda o Manuel Alegre nem o
Ary dos Santos nem o Fernandes Jorge.
O trabalho já está pronto há algum tem-
po, mas por uma razão ou por outra aín-
da não saiu.

As escolhas
de David Ferreira

Alfredo Marceneiro
The Fabulous Marceneiro (1960)
Amália Rodrigues
Com Que Voz (1970)
José Afonso
Cantir;as do Maio (1971)
Antonio Variações
Anjo da Guarda (1983)

John Coltrane
Selflessness (1963)
The Beach Boys
Pet Sounds (1966)
The Beatles
Abbey Road (1969)
MilesDavis
In a Silent Way (1969)
PinkFloyd
Atom Heart Mother (1970)
The Rolling Stones
Get Yer Ya-Ya'sOut (1970)
Prince
Purple Rain (1984)
Prince
Parade (1986)
Radiohead
OK Computer (1997)



Tímor Oriental em
Os Fazedores de Letras

Índice de artigos de Janeiro de 1997 a .lan íro de 200:;>
texto Artur Marcos

o primeiro número de Os Fazedores de
Letras foi publicado em Janeiro de
1993, razão pela qual com a edição do
presente número (o 43.0) começa a vi-
ver os primeiros dias do seu décimo ano
de vida. Por opção das sucessivas equi-
pas que se foram revezando na feitura e
amadurecimento deste projecto de co-
municação, Timor Leste foi regular-

mente assunto presente nas suas pági-
nas e capas. Raros são os números do
jornal (uma meia dúzia) em que Timor
Loro Sa'e não tenha recebido algum
tipo de menção. Deliberadamente, ten-
tou-se que essa presença fosse multí-
facetada e procurasse um tom ou regis-
to que fosse para além da vulgar men-
sagem de indignação gerada pelas cír-

cunstâncias da ocupação militar indo-
nésia. Eventualmente, "Tírnor em Os
Fazedores de Letras" justificará um Ín-
dice completo que remonte ao primeiro
número do jornal e que traga algumas
anotações ou comentários junto. Hoje,
limitamo-nos a recensear títulos de
dossiês e de textos aparecidos em nú-
meros dos últimos cinco anos ...•

p. 11 - 18 Dossiê 'Timor; Lusofonia & Universidade' Dois textos p. 16 - 17

«Timor & Letras»; «Prêmio Fernando Sylvan - 1997» p. 18 - 19 «Dar Força a Timor Pelo

Estudo e Divulgação» p. 14 - 15 «Artes de Tirnor: Um Desafio à Curiosidade Académica»

p. 16 - 17 «Da Música e Dança Timores: Entre a Raiz Ancestral e o Fulgor Electrónico»
p. 12 -14 «Timor/Ásia: Semibreves» p. 12 -13 «Tirnor/Ásia: Boas Notícias

& Más Notícias» p. 16 -17«Cultura Leste-Timorense na Diáspora (1998)>>

p. 16 - 17 «Cultura Leste-Timorense na Diáspora (1998)>> p. 12 -.13«Funu Nafatin» E um

'aditamento' a «Cultura Leste-Timorense na Diáspora (1998)>> p. 08 - 09 «A Evolução da

Questão de Tirnor Oriental e a Academia» p. 12 - 13 «A Evolução da Questão de Timor

Oriental e a Academia» p. 12 -13 «Aproveitar As Férias para Ler Tirnon

p. 02 - 09 'Especial Timor' Um 'abraço' de Xanana a OFL, texto, entrevistas... p. 08 -09

«Timor, Lusofonia e Frouxidão Institucional» Uma anotação, a n.? 3, corrige ou esclarece um ponto de uma

entrevista publicada no # 29. p. 14 -15 «Sobre Tirnor; Os Australianos e O/Os ldiorna/s» E

uma entrevista a p. 12 -13 p. 12 -13 «Timor Requer Competência e Seriedade»

p. 10 -11 «Timor Abé & canadiano Aloz, fazedores e portadores de mensagens»

p. 12 -13 «Ler os Timores para Entender Tirnon p. 02 Editorial p. 08 - 09

«Escritores Timorenses Publicados em Portugal entre 1975 e 2000» p. 06 - 07 «Música de
Tirnor Oriental em CD» p. 11«Antigos Motivos Artísticos Timorenses Trazidos até Nós»

p. 08 «Estudos timorenses "abroad?» # 40 JUN. 2001 p. 10 «Dois irmãos bem eficezes na

divulgação de Tirnor» p.07 «Timor, breves relativas a cultura e ensino»

p. 09 «Jovens Preparam Biblioteca para Timor Loro Se'e» p.«Timor Oriental em

Os Fazedores de Letras (índice de artigos de Jan.1997 a Jan.2002)>>

noba
os números do jornal indicados assim - (#) - QUI 1997; (#) - NQV/DEZ. 1997 - apresentam as seguintes indicações «li série, n.? 1, OUTUBRO/97» e <di série, n.? 2,
Nov./Dez. - 97» e tem um aspecto gráfico (papel brilhante, cores na capa) completamente fora da opção de sobriedade a preto e branco. Nesse tempo houve um percalço
na vida associativa e não estava claramente definido nem assumido que: a) um jornal associativo podia ter vida própria; b) um jornal associativo não devia ser uma espé-
cie de boletim particular da direcção de turno na AEFLUL sujeito a que cada DAEFLUL eleita anualmente tivesse poderes para afastar equipas, consoante os humores ou
afinidades ou politiquices do momento, numa espécie de "roda-bota-fora" infantil. .. Depois seguiu-se uma clarificação (d. Estatutos do jornal) e retomou-se a numeração
da publicação no «n.? 18», sendo que as duas edições estranhas corresponderiam aos números 16 e 17.
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te. to Pauta C Lopes

•

•

Toda a gente associa a expressão a ga-
linha da vizinha é mais gorda do que
a minha a um sentimento geral de
inveja. J C. Lavater dedicou uma
atenção particular ao tipo fisionómico
desta espécie e chegou a conclusões
surpreendentes. Regra geral, o inve-
joso é um tipo de tez amarelada (par-
tilha esta cor com os enfermos de dia-
betes), tem sempre umas órbitas ocu-
lares anormalmente dilatadas (partil-
ha esta dilatação com os enfermos da
tiróide), e tem, como uma espécie de
prenúncio caracterológico, uns olhos
estriados sempre mais salientes do
que é habitual esperar no globo ocular
de um indivíduo médio da mesma ra-
ça. Longe de ser um caso que diga res-
peito à investigação endócrina, o inve-
joso apresenta, além destas caracterís-
ticas físicas, outras particularidades
muito interessantes e a sua idiossin-
crasia nada tem a ver com um fun-
cionamento anómalo do pâncreas.
Uma delas é que nunca o encon-
tramos satisfeito, repetindo compulsi-
vamente ao longo de todo o dia a frase
a galinha da vizinha é mais gorda do
que a minha. A outra é que tem uma
inclinação irresistível para insultar
todos os vizinhos do mundo cujas gal-
inhas são mais gordas do que a dele. E
consta mesmo do relatório da sua sin-
tomatologia nervosa que um dos seus
traços psicológicos mais distintivos é
que parece sofrer de uma espécie de
neurose da perseguição com uma
acentuada tendência para o lamento
egótico. Acha-se sempre injustamente
condenado pelas contrariedades de
um destino que não escolheu e para o
qual não foi ouvido, e considera-se
quase sempre um indivíduo vitimiza-
do por uma sociedade indiferente e
hostil! que não olha por ele nem para
ele (vide semelhanças com uma outra
patologia similar, o 'ciúme'). Como
qualquer animal, tem a tendência
para se agregar ao seu semelhante, ou
seja, ao invejoso da mesma casta,
desde, claro está, que este tenha o
mesmo tipo de inveja mas não cobice
a mesma galinha. O invejoso tem
acima de tudo um forte potencial para
a agregação sindical e não há facto
social historicamente recente cuja
interpretação não dependa da sua
decisiva influência. Quer seja galinha,
vizinha ou madrinha, é relativamente

indiferente o objecto da inveja, lá está
o invejoso aliado aos seus comparsas a
tentar que lhe devolvam o que por
direito! lhe pertence. Ninguém, mas
ninguém, está livre de a provar. Quem
vive lado a lado com um vizinho ou
com uma vizinha que tenha um quin-
tal ou uma galinha, arrisca-se seria-
mente a experimentar os efeitos
nocivos deste sintoma, que julgo a ser,
logo a seguir à vaidade, uma das bac-
térias humanas mais nefastas para a
nossa higiene pública.

Uma das situações preferidas do i-
nvejoso para o exercício do seu lamen-
to é a situação das heranças. Não
existe uma grande variedade tipológi-
ca de heranças, como quase toda a
gente sabe. Há heranças boas e her-
anças más, assim como há herdeiros
felizes e herdeiros infelizes. Os inve-
josos fazem normalmente parte do
grupo dos segundos e possuem um
talento especial para sensibilizar as
almas congéneres. Confesso, enver-
gonhada da minha inveja, que trocaria
de bom grado o comprazimento que
vou dedicar a estes indigentes por
uma gorda e avolumada soma de es-
cudos. Habituei-me, no entanto, a ter
pena dos indigentes em vez de admi-
rar aqueles cujo trajecto ignorou o
lamento. É um hábito. Decididamen-
te, a fortuna dos grandes barões de
empresas é para nós bem menos su-
culenta do que a fome dos desgraça-
dos que vivem no Terceiro Mundo.
Sempre achei que pairava neste hábi-
to uma grande ironia devolutiva da
nossa bondade e suspeito que deve
haver nele alguma grave confusão en-
tre justiça e comiseração. Não quero
no entanto contrariar costumes mod-
ernos e vou então dedicar-me aos in-
fortúnios daqueles cujas heranças
foram menos anafadas do que as do
vizinho.

Toda a gente conhece a tristeza in-
consolável de um herdeiro de herança
minguada. Mas esta é apenas a
primeira mutação da fase embrionária
de um invejoso. O parto do invejoso é
dos mais fáceis que existe e não pre-
cisa de epidurais. O invejoso não se
demora muito nesta letargia apática e
rapidamente a abandona na pre-
sunção de que foi injustamente casti-



Pedra seaos

gado pela fortuna. Olha de soslaio para
as coxas da galinha do vizinho e relem-
bra-se das suas contrariedades. Germi-
na então a sua potência sindical e co-
meça o seu frenesim estrepitoso. Apura
o seu talento para o mais moderno de
todos os géneros a reivindicação, e
desata a querer cobrar ao mundo a
causa da sua calamidade, indigitando-
o de imediato como o seu principal
adversário. No entanto, a situação do

herdeiro infeliz de herança minguada,
se ao mesmo tempo é a mais propícia
ao género, é também a menos ade-
quada à situação. Um herdeiro revol-
tado com o quinhão que lhe foi legado
pela ingratidão do passado, verdade se
diga, ou é um herdeiro estúpido ou é
um herdeiro muito distraído. Quer pos-
sua uma crença invejável na Meta-
física, quer sofra de qualquer outro dis-
turbio mental, este herdeiro pouco ou
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nada pode fazer se salvar. Não há dialéc-
tica post mortem que o valha, nem trib-
uto autárquico que o proteja. Se existem
cobiças realmente vãs, esta é, sem dúvi-
da, uma delas. Há então que mudar de
estratégia ou de paliativo, antes que
invejoso engorde mais do que galinha do
vizinho. Diante de uma herança magra
é recomendável que o herdeiro infeliz
experimente um outro tipo de dieta: a
resignação.

Há na cultura portuguesa um caso
emblemático deste tipo de herdeiro cuja
parcela testamentária não foi, justiça se-
ja-lhe feita, das mais afortunadas.
Apresenta no entanto variantes curiosas
do tipo de inveja aqui descrito: é uma
espécie de reverso melancólico do
mesmo sintoma mas numa fase já avan-
çada de degeneração. Cito:

Pertenço a uma geração que herdou
a descrença na fé cristã e que criou em
si uma descrença em todas as outras fés.
Os nossos pais tinham ainda o impulso
credor, que transferiram do cristianismo
para outras formas de ilusão. Uns eram
entusiastas da igualdade social, outros
eram enamorados só da beleza, outros
tinham a fé na ciência e nos seus pro-
veitos, e havia outros que mais cristãos
ainda, iam buscar a Orientes e
Ocidentes outras formas religiosas, com
que entretivessem a consciência, sem
elas oca, de meramente viver. Tudo isso
nós perdemos, de todas essas consola-
ções nascemos órfãos. Ficámos, pois, ca-
da um entregue a si próprio, na desola-
ção de se sentir viver.

Os nossos egrégios avós deixaram-
nos, juntamente com uma quantidade
de esguichos poéticos incompreensíveis,
mais uma porção de distorções, ruídos e
inovações, um pacote cheio destas e
doutras descrições do género. São
revoltas já completamente sugadas de
uma energia escassa, a ameaçar o des-
maio a todo o momento, discretas na
confissão da sua infelicidade, combali-
das de tanto sofrimento acumulado, de
uma desolação prestes, prestes a su-
cumbir. Podiam ser vistas como autênti-
cos sinais de alarme já com as pilhas em
baixo que nos vinham finalmente in-
dicar uma saída de emergência: um
FIM.

Mas a luta continua! e os nossos po-
etas nunca foram tão melancólicos, a
sua lamúria nunca foi tão plangente, o
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seu desconsolo nunca foi tão inconsolá-
vel e as suas poesias nunca foram tão
obscuras. Simbolicamente ou não, poe-
mas passaram rapidamente a represen-
tar os infortúnios desta geração de ór-
fãos que olha ainda para a sua anterior
condição de herdeiros envergonhados
com uma salutar nostalgia. Estatistica-
mente multiplicaram-se os poetas, os
poemas e os infortúnios. Se o cresci-
mento desmesurado de pombos na Pra-
ça do Rossio mereceu, há uns tempos, a
atenção dos nossos responsáveis esta-
tais, creio que temos feito muito pouco
até agora para tentar explicar este fenó-
meno tão intrigante que faz da decadên-
cia, da lamúria e da insatisfação um fe-
nómeno de incessante produtividade
que se vai propagando de uma forma li-
teralmente cancerígena. Parecemos
crianças amuadas a chapinhar num la-
go conspurcado a fazer birra para não
voltar para casa. Quer-me parecer que
há alguma coisa de perverso nesta reite-
rada contemplação da amargura do que
restou e nestas tentativas obstinadas de
contrariar a todo o custo a desgraça do
que herdámos e a miséria do que temos.
Bastará consultar uma estatística dos
livros publicados todos os anos (ou ser
um leitor desconfiado de Os Fazedores
de Letras) para reparar que a relação
entre a anemia aludida pelos poetas in-
satisfeitos e o vigor que insistem em exi-
bir é arrimática: são resmas e resmas de
prosa a tentar rejuvenescer velhas con-
solações numa sintaxe interminável,
nauseada e sem pontos finais. Deste
modo, a secção das novidades das livra-
rias actuais assemelha-se subitamente à
concupiscência dos pombos da praça do
Rossio, e os nossos escritores a doentes
seculares que enquanto vão fazendo o
inventário das suas inúmeras doenças
transpiram uma vitalidade que, consta,
está para durar, pior ainda, parece estar
também para ficar. Quem constata uma
doença neste estado de evolução tão
avançado, é forçado a ter de diagnos-
ticar, já sem o trunfo insidioso da retóri-
ca apocalíptica, uma morte eminente.
Tal constatação é normalmente reserva-
da à lucidez de muito poucos. Fernando
Pessoa, que verdade seja dita já não
tinha uma saúde lá muito vigorosa,
parece ter conseguido ainda constatar a
amarga indigência da sua herança e do
nosso presente. Logo a seguir morreu, e
ao contrário do que se pensa, o fígado
dele nada teve a ver com o assunto.
Creio que quase ninguém o ouviu. Nem
os pombos do Rossio.

----------



avestruzes
+ o DEVIR SOBRE O SUPORTAVEL + ÀS MÃOS
+ OS RETARDADOS + PROSA SOBRE-REAL &
SUBTERRÃNEA + TRíPTICO + HOJE + UMA

NUVEM + NÃO ESPEREM A PÓLVORA

texto Humberto Brito

o devir sobre o suportável
que nos destina o corpo, dizes-nos,
como uma defracção

ou a sua rosa,

suspende-se inexacto no despojo
do silêncio,

é o pacto da corporal idade.

Iexu: Ricardo Faria

Às mãos
não reconheço

o tacto
do suor.

Sequer as linhas
com que aceno
para a saudade.

Dos dedos
sei

de cor
a nossa idade.

Do avesso
que as faz minhas:

toco no gesto
das mãos

e por vaidade

é num afago obsceno
que te aninhas.
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Ernesto Rodrigues Sampaio

(...)
Por vezes penso que nada do que

faço tem sentido. E então? Não deixo
de o fazer ...

(...)
Apetecia-me ir à praia. Não posso.

Está enevoado, parece que vai chover,
diz-me o António. O António é um idio-
ta. Que estivesse a chover, a mim
apetece-me ir à praia. Mas sou obriga-
do a ficar fechado num cubículo,
cinzento e com cheiro a mofo, a rever
provas dos escritos de uns quantos
nabos que pensam que sabem escrever.
Porquê eu? Sei lá, não há coincidên-
cias.

Apetecia-me morrer.

te. TO Conceição Ramos-Lopes

(. ..)
Hoje. Hoje é o amanhã de ontem e

o ontem de amanhã. É este o tipo de
pérolas de sabedoria e poesia ociden-
tais que se podem encontrar nos textos
que se enviam para as revistas literá-
rias. É este o tipo de coisas que eu sou
obrigado, dia após dia, a ler. Sem o me-
nor interesse.

(...)
Ontem, vinte e três de fevereiro,

aniversário do jorge. Jantar num
restaurante do bairro alto, copos e
movimentos corporais extemporâneos
no captain kirk, troca de impressões
intelectuais na merendeira. Estava lá
um gajo, um daqueles que parecem
que saíram ainda agora das obras, e o

gajo estava a ler gogol. Por que raios?
Eu, estudante de línguas e literaturas
modernas, variante inglês-alemão,
inscrito na cadeira de russo IV, opção
condicionada no 4° ano, não leio gogol.
Porque há-de estar a lê-lo aquele gajo,
deve estar só a armar.

Será que sou mesmo obrígado a ler
isto? Podia entregar o texto tal como es-
tá e dizer que os erros eram uma opção
estilistica do autor ...

(...)
Canuto, o Conquistador. Trinta e

seis páginas de texto, vinte e duas de
ilustrações, a quatro cores. Uma histó-
ria para crianças. Dcsaconselha-se a
publicação.

Prosa sobre-real & subterrâ
Uma estrela errou a sua rota e suspen-
sa brilhou sobre os Jerónimos. Não a
informaram de que Belém da Judeía
pertencia a um outro hemisfério.
Santa Maria de Belém empertigou-se e
as Três Marias renderam [a] guarda
num bailado góticoencimando um
pilar rígido, rochoso e rendilhado.

Vera Cruz (do Marmelar) acolhe-
me e um portão verde rasgando o
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branco devolve-me em cor a esperança
de não [a] perder. Grilos cricrissando
soletram em apelos de profundez
telúrica cavernosos ritos de uma von-
tade matrix. Há um céu de veludo
azul-marinho escorrendo uma luz de
varinhas mágicas ao longo dos meus
cabelos tornados lunares reflexos seus.

Ninhos sumários de espartanas ce-
gonhas postigam-se altivos em altos de

torres-de-miragem, perscrutando es-
táticos hipotéticas e reincidentes in-
vasões bárbaras. Extáticos miradou-
ros vislumbram em olhares sonhado-
res remotas distâncias medidas de
polegadas marítimas. Escorrem fron-
teiras das velas desfraldadas em naus
de espuma, e grãos de pimenta nave-
gam peregrinos serpenteando por en-
tre cardumes argênteos de sardinhas



(...)
Quando tinha quinze anos fui visi-

tar os meus tios, viviam em Tomar. Os
meus pais foram comigo. Um dia fui to-
mar banho à barragem, com os meus
primos e os amigos deles. Eu e uma das
raparigas, a Joana, fomos até à mata
enquanto os outros nadavam. Foi a mi-
nha primeira vez. No dia seguinte voltei
para Lisboa. Nunca mais vi a rapariga,
mas ouvi dizer que tinha engravidado.
Ninguém sabia quem era o pai.

Nunca fui a Tomar, não faço ideia se
há lá uma barragem, a única Ioana que
conheço é a assistente de produção que
trabalha no quinto andar. Deram-me
quinhentos mil escudos, o prémio L. e
um artigo a duas colunas no Jornal de
Letras por ter gasto cento e vinte pági-

nea
previamente temperadas.

Porque pérolas lançadas a porcos,
ostras indignadas conferem minu-
ciosas colares em leitosos pescoços de
condessas numa azáfama dir-se-ia de
armadores flamengos, rapaces ante-
passados de naus nossas da Índia.

Golfinhos arrábicos evocam heran-
ças helénicas, reclamando olímpicos a
imaginação marinheira dos homens

(...)
Casper LUl)d.

louro, entronca.do,
na, às vezes com b Mínnesota
Vikings. Detective profissional, mora
em San Francisco e n,umà colecção de
doze livros da Manbattliln.Books. Tenho
de traduzir o primerro volume até às
dezasseis horas de SEl'Xta~feira.Isto ain-
da vende?

(...)
Ameaça de bomba no edifício. Fo-

mos evacuados. Os outros ficaram à es-
pera que a polícia emitisse um comuni-
cado dizendo que era tudo uma brin-
cadeira. Voltaram ao trabalho às três.

terrestres em celestiais torneios acro-
báticos.

Potes de terracota com palmeiras
enfezadas em recolhidos espaços on-
deiam mediterrânícas por entre vasos
de gerâneos ou sardinheiras, que or-
namentam rúbicas átrios em rememo-
rações berberes - Córdova e os califa-
dos emergindo dos séculos, História
incompreendida; inacabada; incom-

Eu à praia. Que palavra tão feia,
evacuados.

(. ..)
Um'f bjOgJtà1i::t. Hilde-Marie Schon-

berg. Ná.sdeua, em. Morreu a, em. Es-
creveu as obras, membro das socieda-
des literát:ias, militante do partido. Du-
zentas e três páginas, uma cronologia,
cinco ma.pas, ilustrações dos lugares
onde vivel,.l.,Preço de capa, mil e nove-
centos escudos.

Doísrnil exemplares. Continuam no
armazém.

(...)
Por vezes penso que nada do que fa-

ço tem sentido. E então? Não deixo de
o fazer ... _

João Serra

pie ta; de um circuito a reaver.
Um emir poeta e árabe verte versos

sobre um Norte de África de exílio. E
há uma escrava que lhe desdobra os
motes, dedilha os dias e [o] povoa de
fantasmas- de fantasias eróticas em or-
gias de claustros longínquos e tão nos-
tálgicos. Escravas e dotes, numa he-
rança de amarras. E um Alcácer que
teima em não [se] vir _
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....
CIO

I
Vejo este velho sentado no Renascimento,
já não debruçado sobre as Vidas Paralelas de Plutarco,
nem sobre os Inquéritos de Heródoto de Halicarnasso,
a olhar deste cubículo lá para fora, por cima da cidade,
sobre a vasta erudição de Aristóteles até à paisagem distante,
a olhar num dia frio e cinzento, entre o pó morno dos livros,
já não a implacável Lei de Némesis,
o contraste das acções, a ascensão e queda das vidas,
pouco importa a imperturbabilidade de Sócrates naqueles últimos dias,
ou o desespero de Fausto nas primeiras páginas de Goethe,
já não sabemos se sou eu aquele velho cá dentro ainda vivo,
ou se é ele a olhar para mim sentado nesta Contemporaneidade,
eu sob um arco entre duas ruas,
ele aos pés de uma escada em espiral,
a olhar para nós como quem olha para o que foi
a recta final _

111
No céu sem nuvens de Lao Tsé,
a mortalidade desaparece subitamente _

TríptiçQ
11
Deitado no quarto a olhar o vazio da noite,
o azul escuro do céu mais dentro quanto mais alto,
as cortinas movem-se e não está lá ninguém,
passam carros que não vejo, o som é fresco como o inverno,
olhos fechados no banco de trás, toca-me a luz, depois a escuridão,
lembro-me de olhar a negritude e ouvir o ir e o vir das ondas
e a compreender, pela primeira vez, a inconcebível invisibilidade do mundo,
porque então via o fundo do mar, não as algas e os peixes,
mas outras criaturas e outros ambientes e via a essência do Oceano
apesar do perfume agradável das flores nocturnas dos jardins '
do antigo Motel Continental de Oeiras, onde vi o meu pai andar no caminho,
o mesmo caminho que ele atravessou a correr, descalço, para se lançar ao mar,
o espírito, belo, não era ele quem corria mas algo invisível,
e volto a perceber agora, dez anos depois da última cintilação da consciência,
agora que sou homem deitado ao lado da alma antiga,
que o vazio é somente a aparência do invisível e que nunca nascemos, impossível morrermos
na imensidão porque da vastidão do espaço entra pela janela o pleroma do gnóstico Valentim,
e toca o meu e o corpo nosso que um dia deixarão de o ser,
mas depois, somente depois de nos termos ido embora definitivamente
para os universos invisíveis da Noite de Novalis _



para que assim surja
inócua e indelevelmente sulco-enodada
e não inutilizada

e Bruno Henriques

escrevo-me pela acção no fólio do dia
e pela memória seu papel químico
decalco-me já na página de amanhã

quando entorno o tinteiro e os borrões caem
tento com o mata-borrão de esperança num limpo advir feito
enxugá-los

a folha do porvir

de textura volumosa com suavidade epidérmica
era pelo vento plasticamente configurada em asa abobadada de parapente
que se espiralava redondamente numa cornucópia
como uma alva vaga que só caminha enrolada no azul puro e duro do mar

olhando-a
a aspereza crua e telúrica do frio sentida nas cartilagens da alma
revelou-me como um elemento integrante da impiedosa cabala universal

e lacerando os lassos laços que me atavam às ocas notas da magia quotidiana
fundi-me na levíssirna pureza musical das coisas
lá onde a poesia se inicia voando
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Ana Tecedeiro
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josé fer & pedro 9uede\na
não esperem a pôívoro

r----------------,----r-

escuto os canções do minha
vida no telefonia, enquanto
vou roendo os unhos dos pés.
há urna fotografia do minha
mãe no parede da sala.

- olho lá, joão.
porto-te bem.

rio-me do velho,
enquanto o garrafa
de cerveja me mijo
nos pé.s.foda-se.

soco dos mortalhas e começo a queimar a realidade, grão a grão.
encho o papo de cigarros e cervejos. cresce-me o cabelo. crescem-me
os unhos.continuamente. abro mais urna cerveja. e o realidade aumento.
urna pombo vem pousar no minha janela. imagino
um corvo o comer todos os pombos broncos
do pombal do criação. absorvo pelo fumo
do cigarro o imagem do festim.
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toc.orn à c.ampainha. entra o homem do gÓ5,
que vem rec.olher o nllmero do mell c.onsurno.

falo-lhe da pomba,
e ofereço-lhe lItna c.erveja.
fic.amos os dois a olhar
para a pomba linda.

bebemos c.erveja e imaginamo-nos cervos a c croer as pombas bronc-os do pombal da crtoç ôo.
ofereço-lhe da mortalha. e c.onternos os dois a imagem.

- joão, porta-te bem.

depois de dizer qlle sim,vou busc.or
mais lima c.erveío. o homem do gds
vai-se embora, levando no bolso a
c.onto dos meus dias. ac.endo mais
lIm c.igarro. e qlleimo a ponta dos
dedos, perdido a olhar a pomba.
as linhas e o c.abelo c.reSc.em-me
mais. c.ontinllamente, o tempo
passa por mim.

mistllro o haxixe no tcboc,o, e lambo o papel
c.orn os olhos na janela oc.upodo pela c.huvo.
fllmo. fllmo. fllmo. bebo cerveíc, e a reaUdade
alimenta grão a grão.
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tocam ã campainha. é o carteiro.
diz que tem uma carta para mim,
mas é preciso osstossjinor.

é bonita e branca, a carta que ele me traz.
troco a minha assinatura pela carta dele.
pouso a carta em cima da mesa e fico a olhar
para ela. bebo mais urna cerveja, enquanto
o carteiro espera ô porta, a minha resposta.

ninguém deve ter nada para me
diz.er.eu também não tenho nada
para diz.er a ninguém. o carteiro
não bebe cerveja. fica ali,
ã entrada da porta, õ espera.
e eu começ.o a
ficar farto dele.

olho a carta. traz um carimbo de longe.

esfrego as mãos na garrafa de cerveja
e sugo o fumo do cigarro no horiz.onte da carta.
ainda não tenho resposta. mas tenho os olhos
com desespero na janela.

a minha mãe olha para mim
da fotografia. eu baixo a
cabeç.a, e não tenho nada
para diz.er.mando o carteiro
embora, mas ele não vai.
foda-se.
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VOU busc.or a fac.a. sento-me no sofá
e c.orto, um a um, os dedos das mãos.
- vê. não posso esc.rever, vá-se embora
e desoc.upe-me a realidade.

se a minha mãe telefonasse da fotografia, eu pedia-lhe
uma resposta.c.resc.e a certo dentro de mim, na agonia
da resposta, e eu afogo-a nos c.igarros que fumo, fumo, fumo.
tenho os dedos amarelos, as mãos untadas na peçonha
da c.erveja. olho na impac.iênc.ia a serenidade do c.arteiro.
e a impac.iênc.ia nõo me dá alternativa.

o o

o

mas ele não vai. entalo a Ioc.o na boc.a
e corto as duas mãos. esguic.ha
o sangue para c.ima da corte,
- saia daí e deixe-me sair, já lhe disse!

o

•

cboro à frente da porn a imperturbável.
corte também os dois braços.
- porra! já tem a assinatura,
o que é que quer mais?
e ele olha para mim e não responde.
oc:.upa-me a porta. parec.e um gigante .

levo a bec.o ao c.igarro pousado no
c.inzeiro e sugo o fumo já do papel.
olho para a pomba e vejo o c.arteiro
que c.orneç cu a rec.olher os meus
dedos, as minhas mãos, os meus
braços, para dentro do soc,o.
diminui a realidade, grão a grão,
no corpo mutilado pela minha
assinatura. o c.arteiro levanta a c-orto
que está em c.ima da mesa.
olha para mim e diz.:
- obrigado!
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