
~~~ .
~~~~.t!:~ ~~~~

0V)(]j:::J(]j<::- 0°-{g lf\l ~ I:J f\l I:J c:: ~ I..n c:__ ~c::-{g1:J f\l __ ~_

E'g -{g:s ~ ~ 8eu E: ~
.0V).2\.J';:'(]j-QV) a

-.., V)~~ ~.~ ('o..,j

(]j --

~

. ~ Q.
~1Ii

o~"C .•••
~~

~CLI
~"C
o

fazedores
ri·

letl"as

distribuição gratuita



•
•

~

'rorbtlJ I rb J,W"Wrci"rtJJ,(30ccig(
L ~ +-' E ~ o - o '-'- o QJ lIU .- Vl~ •.... - ~ o.. Vl:::J o Vl rtl o
o Vl- rtl QJ QJ lO §? -o ~ ~ QJ E Vl o. '+-
'~~~-o~ •... ·.p,.3ac~o<t:QJ~
rtllOoro~ E~Ortl~QJu\.9-ortl

-o '+- C:::J o .- Vi - 'o o cr:: Vl -o _
cVlOOu u-o-OO~~VlrtlC'
.- rtl QJ'O rtl Vl vi '(9,. 'rtl.!:Q VI rtl '-.- :
rtl.~ rtl'+- àOOrtl-oUVl _-o«~

- :::J o C rtl U L t C QJ O·P.!!l E . C
~ E ~ -o . '-E a:; 0'- :::J ~ C O rtl rtl
+-' rtl0rtlrtl ~..c~rrrtlrtlo..QJ-oVl
lO~K~-o~~§rtlEVl~~~:::J.~~
E QJ O O ro > o, U QJ'- rtl Vl +' _ O QJ QJ
QJ~ uC •... rtl!!lQJVlWQJ·~+,
Vl .':!' O c..!:Q Bl QJ rtl 'VI" -'0 > QJ L QJ C
QJVlEQJo..Vl-o·~O~u:::JVlviuo..·-

-O 8. O E lO g lO -º 12'Cü Vl 2 ~ 2 ~ rtl :
OX~:::Jrtl +,QJVl~~QJffiu-Et

·oQJ •... ~~§rtlcQJQJ~~~o:::J8.
,- V\ fiJ •.cu +-' rc Vl .- '"'O::::J 'C ""'C ro
~~oL«~EoQJQJg.~~~:::J~.~

. :::J C 0c : ~ -QJ ~ .!!l rtí o, rtlEVl _QJ O QJ rtl
0Eo rtl:::JVl~rtl~ QJ _ VlC U rtl O u <QJ~ E ~ Vl +-," O rtl .-
rtl~~QJ..crtlEQJ·-~~~m~~E8

(].J Vl +-' Vl +-' Vl C > m o ::::J
~ +-'-E ~~ C QJ O rtl O m rtl ~ C E ~
~ rtl E rtl Vi ~ E •...- L E - rtl +-'
Vl..cQJ~ +-'QJ~ QJ0rtl Ertl's:::J

<QJ~ -O ~ QJ E -O rtl 8 .t::! '~'5 : QJ QJ '+- O
E oQJ=O"'rtl -O _QJ .N-o-rtl:::JVl ~ •... c u ~ -QJ O QJ o .Q ..;!! .~ Oo .8 - (J) eu Q VI +-' ~ '"'O •.~ ~~ ... _

~·S=.!:Q-o~]~S~~~~~2E]
02LE.3QJ~~~a~rtlrtlc OQJ
~ QJQJVl~~CQJ~>-oVl~~E+'•... vi -oQJ'+-~rtlVlQJ ·_QJOQJ :::J
rtlQJ:::Jrtlrtl'-ltlVI >rtl~+-' •... O'+-
2ErrUVl-oaVlO~zQJC.~o..UQJ

rtl e:J rtl ffi e:J ~ :5 ~ .z ~ ~ E .s.z~~~o..~ ~EBl §.38.~él<~

0<h cti .~ ~ 6 :, o o (9'" .~.. ~ ~ ~ <b ~
Qi'Cü ~ E +' ~ o, O".p o t;:: e _ o, Vl

"-> .. ~I....ro"rc"ro.-t= '-.9(1)0
~ o..·c o rtl o, C -o E Q) ~ ~ .- .o -o
E·rtl :::J-o o, Vl '6. E o cr:: . Q) 5- rtl .8
- •... rtl _00 +-'rtlrtl _O«Vl~.- rtl U o c •... Q) :::J-o-O E 'rtl QJ o8....~ c ..8.~ Q) o, c ro QJ .9 'v) :s --= 1: I~

rtl rtl E -o rtl ._- Q) -o Vl o o Q)
F o, ~ E -Q) Vl QJ ~ ~ rtl.~ rtl o..c ~ lO
a:i-rtl rtl:::J-O °E Vl :::J~ QJ E-o ~ rtla:;
.••• -0 •... ro 'Err:::JL :::J.
E QJ'º- rtl U Q) rtl Q) U ro ~ lO '+- : QJ.8:::J rtl-o rtl+-, ~+' ~ rtl..c Vl U Q) Vl:::J

rr O"> .3 .~ E &. E 'õ L.L ~ E .~ -o ~ rr
o~ElO~~viQ)U~+'EL~Q)Q)

-o rtl:::J +-' rtl:::J rtl U 'v •..• o
C :::J ~- ~ o W .~ rr rtlE rtl- ~ -Q) Vl :g c -o
QJrr-DQ) .+-,~ cQ)..crtl+'Q)rtl

~ à'5 -o ~ ~ jg ~ _~ ~ E ~ ~ g ~ :~
.;;; .~ ro E U o .!!l rtl 2 <QJ•..• rr Vl rtl :::J
~:::J-oQ)QJ::;c:::J"" +'VlrtlrtlVlrr
- E •... +-'-0 o'E- Vl.8..!:Q QJ rtl •... Q)'õ C

. o - Vl'- :::J :::J > rtl U .-..g QJ ~ ~ ~ ::: -o Q) & « rr'p ~ P rtl o
C e; Q):;'O Q) rtl 'o •... ..!:Q+-' ffi E -o.8 E Vl -~OrtlQ)Vlrtl :::J-5 ~..!:Q Vl ~ ~ -o -o :::J'~ Q) Vl :::J •..•
\11 o o rtl Q) °rtí lO ro e Sf_-o ~-QJ'.P3

<QJ«o -Q) Vl o, E L •... L +-' 'Cü ro ~ - Vl
Ec~o~~uo..~ffi:::JlO~·c.~QJ~
E~c~~Q)~E~-orr&~]~~~
:::J~~~·Cü:::J.!!lQ)QJrtl~·Cüocr::rtlrr-o

~~:::J-o~rr8àrtl~'~~~oEQJ~
O~VilOrtlE ~~o..~VlO~""co..
~·~Q)-Q)o..Q)Ertl«+-'~Vlrtl·~Q)~QJrtl
IIlQJ •... Vl~O..c cQ)rtlL.L~EE
2~él<~'Õ>uE~~:::J~~0~rtlVl

QJ -o o, Vl •... :::J O N O E -o 'v .t:: Q)'a, ~ ~ .g ~ E .la ..;!! 'Bl ::::J Q) 5- ~ E

-(I)
'to-
COo
Oc:
ti)
CO
(.)
O.c
•••CO
"Cc:
CO:E

euo.-c:o
.(1)
J:)
eu..c::
e.-~

DIRECÇAO
Luís Pedro Fernandes
Marisa Costa
Ricardo Ouarte

ILUSTRAM
Catarina Santos
João Alves (U. Luslada)
Pedra Barros
Ricardo Guedes
Susana Cardoso
Tiago Miranda (FBAUL)

FOTOGRAFIA
DE CAPA
Pedra Barros

PAGINAÇAO
Rui Fazenda

CONSULIDR
DE EDlÇAO
Anick Bilreira
Pedro Barros

CONSULTOR
DE GRAFlSMO
Nuno Alves (fADE)
Pedra Azedo (IAOE)

CONSULTORES
OE INTERNET
Abílio Santos
Isabel Santos

TIRAGEM
10.000 exemplares
Custo tots' do número:
683.722$00 13.410.39Eur)
PercentEgem suportada
pela AEFLUL:27, 1%

APOIO A OISTRIBUIÇAo
Divisão de Bibliotecas e
Documeateçêo da CML
Instituto Português
da Juventude
Lojas Valentim
de Carvalho

IMPRESSAO
Litografia Amorim
R. do Arco a S. Mamede,
9, l"Esq. - 1250 Lisboa

EOIÇAO BRAILLE
Serviçode
Apoio ao Aluno Deficiente
da FLUl

CONTACTOS
OS Fazedoresde Letras
Associação de Estudantes
da Faculdade de Letrasda
Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Tel:21799 05 30
Fax:21795 8455
Correio-e:
fazedor@esoterica.pt
REGISTO NO
~~~l~Dis~OMUNICAÇAO
OEP~SITO LEGAL 12859afl.18

.tCOORDENACAO
DE GRUPOS'
Anita Lopes

GO
GRUPO DE DRGANIZAÇ.\O
Helena Mendes (S;nio<)

Hugo Barros (SImo<)

Raquel Baltazar IS''''''')
Teimo Azevedo (SInlo<)

Carla Miranda
O/dio Pestana
Filipa Pais
Hitesh Chhaganlal
Sara Lopes

GROFL
GRUPO DE REVlsAo
DE OS FAZEDDRES
DE lITRAS
Humberto Brito (~nior)

Carla Taborda
Inês Baptista

GIMOFl
GRUPO DE IMAGEM
DE OS FAZEOORES
DE LETRAS
Ana Bárbara (,,"ior)
Ricardo Guedes 15"'10<)

Catarina Santos
Rui Teigão
Valter Ventura

JORNOFl
GRUPO DE JORNALISMO
DE OS FAZEOORES
DE lETRAS
Ana Pessoa (Sénior)
Isabel Meira (Sénior)
Maria Fernanda Azoia
VJnia Ponte

CRIHOFl
CENTRO REDACTORIAL DE
INVESTIGAÇAO HISTllRICA DE
OS FAZEDORES DE lETRAS
Emesto G3stro /.eiJ1"""',""""'""'"
Ricardo Ouarte

EDITOR DE BD
Álvaro Aspera

ESCREVEM
Artur Marcos
Ana Maria Azevedo
Ana Pessoa
Conceição Ramos-Lopes
Oldio Pestana
Emesto Rodrigues Sampaio
Golgona Anghel
Hitesh Chhaganlal
Isabel Meira
josé fer
Lu/s Pedra Femandes
LuIs Portugal Viana de Sá
Mariana Vieira
Pestana
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A tmoermeebitizeçêo
da cobertura do edifício
central está em fase de

conclusão.

A autorização, pelo
Ministério da Educa- -
çêo, do projecto de
execução do edifício

que irá substituir
o pavilhão novo.

pub.
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de Juristas
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mar
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Acção de Formação -

Avaliai~~b1:nf:~/(te
Núcleo de

Ambienlie da
AEFLUL

Fátima Freitas Morna
43, 6 de Março

Introdução à obra de Jorge de Sena
Eugénio Lisboa
4', 13 de Março

A poesia de Alexandre O' Neill
Mlguel Tamen
4', 20 de Março

Ruy Bek:> A poesia do quotidiano
Margarida Braga Neves
4", TO de Abril .

Palavras e emoções na poesia
de Gastão Cruz
Fernando Pinto do Amaral
4·, 17 de Abril

Clausura e colisões na ficção de
Maria Velho da Costa
Helena Buescu
43, 24 de Abril

Antônio Osotio - Uma poesia
próxima da vida
Fernando J. B. Martinho
43,8 de Maio

Mário de Carvalho - A
subversão do romance
Teresa Almeida
43, 15 de Maio

lulss Costa Gomes -
A arte do conto
Abel Barro Baptista
43, 22 de Maio

Canierénae Europeia
sobre resíduos - O

Estado da Arte
Núcleo de

Ambienlie da
AEFLUL

Organização da Universidade de Lisboa
4a, 27 de Fevereiro a Sáb. 2 de Março
As provas, que serão públicas, terão
lugar na Reitoria da Universidade de
Lisboa.

6a, 8 de Março e Sáb. 9 de Março
Para mais informações dirige-te ao pai-
nel de informações do Núcleo de Ambie-
nte da AEFLUL. Te!. 21 7990530

Sáb- 9 de Março e Dom. 10 de Março
Para mais informações dirige-te ao painel
de informações do Núcleo de Ambiente da
AEFLUL. Te!. 21 7990530.

mar
15

F"Jg~~~~a
Pitoresca

Exposição
6mar

+5jun
C

dI:!
POti:ugUe:Sá, 2

CoItiemporâneo,
ConIiemporâneos

organizada pela Reitoria da U.L.
até 6a, 15 de Março
Fotografias de Vasyl Pilipiuk que retratam
aspectos da vida da Ucrânia e em que se
pretende ao criar um espaço evocador de
referências e memórias.
Na Reitoria da UL.

Organizado pelos Departamento de
literaturas Românicas - Fernando Pinto
do Amaral, Isabel Rocheta, Margaridá
Bfaga Neves e Paula Morão
Vitoríno, Nemésio, nosso contemporê-
neo?

OFL
Os iezedoie:

de Letras
Colabora,

inscreve-Iie

Se és aluno da Faculdade de Letras,
colabora em Os Fezedores 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

www
V\iV'.l\'V'~OS~

iezedores-de-
tetrss.pt

Navegar
em Letlras

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

agenda

mar
6 OFL

Sessão aberta a todos os alunos que
queiram apresentar propostas ou críticas
ao projecto. Pretende-se ainda avaliar o
trabalho da Direcção do jornal no corrente
ano lectivo, definir estratégias e objectivos
para o segundo semestre.
Ordem de Trabalhos:
1- O que se tem feito e o que se vai fazer;
2- Informações, sugestões e críticas;
3- Laboratório fotográfico de OFL
4- Jornalismo de qualidade em OFL?

4a - 6 de Março, 16:00

José Luís Peixoto - Vozes,
silêncios e outras sombras
Paula Morão
4a, 29 de Maio

Cotttempotêneo, o que é?
Eduardo Prado Coelho e António Pinto
Ribeiro
4·, 5 de Junho

18h30 - 20h
Anf.2
Para mais informações e programa
contactar o Secretariado do Departa-
mento de Literaturas Românicas, no
horário de expediente, directamente
ou pelo telefone 217920051

1)4105
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que terá roubado ao seu almoço. Afinal, como ele próprio diz, no fundo é um pro
fessor e gosta é de estar e de conversar com estudantes. Falámos sobre dinheiro
quintais privados, qualidade de baldes de plástico, borboletices interdisciplinares (
bandas largas e estreitas e do casaco. entrevista conduzida por Isabel Meira, Luis Pedra Fernandes

+ REITORIA ELEiÇÕES 2002
A versão completa destas entrevistas e
depoimentos de responsáveis docentes
e estudantis (CDFBAU~CDFLU~AEFLU~
AEFDUL e AEFOJl) encontram-se em
www.os-fazedores-de-Ietras.pt.

Constou que ponderou a possi-
bilidade de não se recandidatar a
um segundo mandato. O que o te-
ria levado a considerar essa possibi-
lidade e o que o levou a apresentar
nova candidatura?

Efectivamente, expressei há
uns meses a minha intenção de
não me recandídatar. Entretanto,
várias pessoas, de vários corpos de
várias faculdades, vieram falar co-
migo e entendi que seria melhor a
Universidade de Lisboa (U.L.)
poder decidir com toda a tranquili-
dade e - espero eu - lucidez, quem
será o Reitor no próximo mandato.
Estou habituado a não pôr a minha
intenção ou o meu sentimento
subjectivo acima de outras coisas
que podem corresponder a um ser-
viço numa instituição de que me
sinto parte.

Mas houve alguma desilusão
em relação às possibilidades ou às
características do cargo?

Não, não sou um homem de
desilusões. Até porque, em geral,
quando embarco em determinados
projectos, procuro ter uma ideia
fria do que envolvem. Não há de-
silusão.

Uma das questões que tem sido
IruÚS levantada, sobretudo desde há
quatro anos, embora ela já se colo-
casse muito antes (inclusivamente,
na última entrevista que deu ao
nosso jornal no âmbito da sua ante-

06107

universidade
+ ENTREVISTA, BARATA MOURA E PINTO PAlxAo

+ EDlFICIO NOVO DA FACULDADE DE lETRAS
SOFRE INTENSAS INFILTRAÇÕES + RESPOSTA

AO ARTIGO HORARIOS E GESTAO

rior candidatura em 1998), diz
respeito ao problema do carácter
fragmentário da V.L. As facul-
dades continuam de costas
voltadas umas para as outras?

Há uma questão fulcral para
a Ll.L, que é promover, apro-
fundar a sua coesão. Coesão não
significa todos fazerem a mesma
coisa, nem todos fazerem tudo,
mas sim fazendo cada um o mel-
hor possível daquilo que sabe,
haver um efeito global, um efeito
reprodutivo sobre o conjunto da
instituição.

Pôr as pessoas em relação e a
trabalhar em conjunto é difícil.
Porque uma universidade é uma
organização com níveis de qua-
lificação extremamente eleva-
dos, onde as pessoas e o trabalho
que realizam é de tal maneira
importante, de tal maneira cria-
tivo, de tal maneira envolvente,
que elas não sentem que a
coesão seja uma dimensão a cul-
tivar. A coesão não se decreta,
mas é um objectivo fundamental
da multiplicidade fazer uma
unidade rica e forte.

Acha que deveria existir, por
exemplo, um departamento de
biologia para toda a V.L.?

A diversificação institucional
pode ajudar a um crescimento
sustentado e até ao lançamento
de novas áreas. É evidente que



também pode ser negativo, se a constituição
de um grupo, de um departamento ou de
um instituto corresponder pura e simples-
mente à demarcação de um quintal.

Mas eIIIacoesAotarda: fala-ee há muitos
11108 da ideia de um ahmo de lDst6da poder
fazer cadeiras na Faculdade de Belas Artes
(FBAUL) como parte do seu pel'CUl'8O CUl'-
rJcular...

Isso é possível, basta que haja uma deci-
são conjunta dos conselhos científicos ...

Não acha que cabe ao Reitor fomentar
activamente efIIe tipo de intercAmbio?

Mas acha que o Reitor tem competência
científica para se pronunciar sobre os cur-
ncul« de todos os cursos da U.L.? Acha que
isso faz sentido? Um dado que tem subido
em anos recentes tem sido a colaboração de
professores de uma faculdade em cursos de
outras.

Mas vou dar-vos uma outra pista que me
parece, essa sim, mais digna de luta e que
tem a ver com o processo de Bolonha e de
Praga. Por razões economicistas, e por ou-
tras, podemos dizer que se antevê na Euro-
pa uma arquitectura do ensino superior com
um primeiro ciclo de formação inicial, que
poderá ter pelo menos três ou quatro anos -
creio que no caso português quatro anos é
fundamental - e depois uma formação
avançada de dois anos. A meu ver este pri-
meiro ciclo deve corresponder a uma for-
mação básica de qualidade numa área con-
solidada do saber. Esta é a expressão que uso
para não entrar na conversa da banda larga,
da banda estreita e da banda do casaco, ou
da licenciatura de apertar de porcas não sei

de que formato ... Esta estrutura não vai per-
mitir grandes borboletices, de andar a
passear pelas faculdades. As pessoas vão
tendo diversos itinerários e diversos percur-
sos e uma das maneiras de responder a essa
necessidade de cruzamentos e de entre-
cruzamentos assenta numa formação básica
numa área consolidada e, depois, numa
grande flexibilidade de complementos de for-
mação pôs-graduada.

Mas a nível organizacional e administra-
tivo, a responsabilidade não é dos Conselhos
Cientf6cos ...

Em termos de organização e em termos
de gestão uma das linhas fundamentais, que
obviamente não está terminada, se é que al-
guma vez estará, assenta na procura da qua-
lificação do suporte técnico e administrativo
à tomada das decisões. Quer a nível central
da U.L., quer a nível do reforço da co-
laboração técnica e administrativa entre as
estruturas centrais da U.L. e as estruturas
que em cada escola têm essa responsabi-
lidade, no seu trabalho com os conselhos di-
rectivos, etc.

Portanto, não transferir todo e qualquer
problema que sUIja na periferia, imediata-
mente para o vértice, mas encontrar uma
maneira de gerir e de resolver os problemas
que tanto quanto possível se vá aproximando
do patamar onde eles surgem.

Passando para o capftu10 do financia-
mento, temos assistido a um extremar de po-
sições entre o Ministério da Educação
(M.E.) e a ReitorJa, com o Reitor a apresen-
tar um discurso cada vez maís critico. Será
que a relativa vit6tla deste ano - evitou-ee
um violento corte orçamental- é duradoura
ou a longo prazo vamos ter de pagar por ela
uma pesada factura?

Eu não coloco isso em termos de vitória.
O que posso dizer é que neste processo
extraordinariamente dificil a U.L. - não ape-
nas a Reitoria - se portou à altura das suas
responsabilidades e da interpretação do que
é a missão de um serviço público uni-
versitário. É assim que se deve colocar a
questão.

Penso que em termos de futuro, o finan-
ciamento por fórmula, embora possamos
proceder a revisões e melhoramentos da fór-
mula, tem algumas virtualidades extre-
mamente positivas. É o que tem impedido
que, de facto, não tenha havido nem buracos
nem derrapagens nos orçamentos das uni-
versidades. Agora, é preciso que esse esque-
ma funcione em bases minimamente ade-
quadas e que não sofra alterações em curso
de realização, tanto mais graves quanto os
orçamentos de partida SEliamorçamentos de
forte contenção. Nesse sentido, penso que os
compromissos com os governos já foram
largamente ultrapassados, não cumpridos, e
que é fundamental que as universidades

possam dispor do orçamento para o ano com
factor de convergência um. Isso foi expresso
em Janeiro de 2001 como posição oficial do
Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP) e espero que essa ideia
não caia.
Nós podemos e devemos fazer esforços de
gestão e de organização. Mas há limiares mí-
nimos que são indispensáveis. Até porque,
historicamente, isto se prende com aquilo a
que eu chamo o sub-financiamento crónico
acumulado das universidades portuguesas.

Estamos satisfeitos com as raJiones fixa-
das?

Não. Esse terá que continuar a ser um
obiectívo de luta. Em particular relativa-
mente à tstio vigente para os cursos de Di-
reito. Do meu ponto de vista é uma tstio
completamente desadequada àquilo que são
as exigências dos custos de uma licenciatura
em Direito nos dias de hoje.

Numa altura em que se começa a falar
em duplicar ou triplicar o valor das propinas,
o que pensa sobre a ideia de estudante fi-
nanclador?

Enquanto cidadão, penso que a qualifi-
cação dos membros da colectividade deve ser
uma responsabilidade pública. Nesse sentido
penso que todo o esforço de natureza orça-
mental geral deveria apontar para que efecti-
vamente a sociedade pudesse cumprir esse
seu papel. Isso não significa que não haja
lugar para o ensino superior privado.

Isso pensa o ddadão. E o Reitor?
A questão que está a colocar, sendo um

dos grandes problemas que era importante
discutir no quadro da organização da socie-
dade portuguesa, não está na alçada do Rei-
tor nem do CRUP. Face a imposições que
venham da Assembleia da República ou do
Governo - se a questão não chegar a um
ponto em que isso constitua uma questão de
consciência - o Reitor apenas pode tentar
maximizar as possibilidades e os meios para
um funcionamento ínstítucíonal de quali-
dade.

Num contexto de competiUvidade em
que algwnas universidades pó.blicas estão a
ponderar a possibilidade de atraír alunos re-
correndo a incentivos financeiros e em que
algwnas privadas já o fazem, como é que a
U.L. pensa chamar até si os melhores
ahmos?

Pela qualidade. Atrair pela qualidade e
não pelo balde de plástico.

A dinamização da cultura pode ser tam-
bém uma outra via de ~?

A questão da dinamização da cultura é
um problema extremamente complexo. Não
podemos actuar apenas sobre a oferta (em-
bora seja relativamente fácil tomar medidas
nessa vertente: podemos comprar, podemos
financiar, podemos importar chaves-na-mão).
Mas a questão essencial é conseguir trabalhar
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o estimulo da apetência.
E como pode isso ser feito?
Um dos caminhos pode ser a criação

de espaços e ocasiões em que as pessoas
descubram a cultura. Temos um coro de
câmara que do ponto de vista artístico tem
uma qualidade reconhecida. O FATAL
(Festival Anual de Teatro Académico de
Lisboa) é uma medida de fundo que ao
mesmo tempo pretende ser um apoio à
prática regular da actividade teatral em di-
ferentes faculdades e grupos. Outro
aspecto fundamental são as publicações
estudantis da U.L. Na ordem do desporto,
dou-vos o exemplo de um protocolo que
foi feito com a Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade Técnica de

Lisboa e que permitiu que jovens licenci-
ados em gestão desportiva trabalhassem
com as secções desportivas das associ-
ações. São medidas estruturantes e não
tanto de notícia de jornal.

Não acha que essa actividade fica pre-
judicada pela inexistência de um equipa-
mento como uma sala de teatro?

Eu gostaria imenso - e espero que um
dos meus sucessores venha a estar nessa
situação - de poder identificar como prior-
idade fundamental a construção de um
teatro, de uma sala de ópera ou de ballet
na Ll.L, Infelizmente, ainda não estamos
aí.

Qual tem sido a evolução da situação
do campus universitário?

Em relação às questões de ordena-
mento do campus, a situação ainda está
muito complicada. Houve significativas e
visíveis melhorias, por exemplo estes
novos parques de estacionamento ou os
arranjos na Gama Pinto. O objectivo
estratégico tem de ser o de reforçar a
pedonalidade e a ciclabilidade. Haverá
ainda duas intervenções que, a meu ver,
são extremamente importantes: uma
delas será o enterramento das vias adja-
centes à Reitoria, de modo a separar o
trânsito que é apenas de atravessamento.
A outra diz respeito à construção de um
parque subterrâneo na Alameda da Uni-
versidade. Em relação a questões de cons-
trução e recuperação de edificios, foi uma
luta muito complicada. Apresentámos ao
M.E., sempre construídas em colaboração
com as faculdades, várias versões de con-
tratos de desenvolvimento, que nos per-
mitiram estabelecer linhas de orientação
quantificadas e periodizadas. Quer no ca-
so do famígerado Pavilhão Novo da Facul-
dade de Letras, quer no caso da segunda
fase da ciclovia, quer na segunda fase da
Faculdade de Farmácia, quer no com-
pletamento da Faculdade de Ciências e
da Faculdade de Direito, quer na con-
strução de uma nova residência para estu-
dantes no Parque das Nações, quer o
núcleo de problemas mais complexo da
recuperação do Convento de São
Francisco, onde está a FBAUL, quer na
construção do seu pólo tecnológico.

Quanto à democracia interna da V.L,
haverá uma deficiência por o Senado não
se reunir frequentemente e por as
decisões estarem entregues à Comissão
Coordenadora do Senado?

É uma situação que não me satisfaz.
Até agora não foi possível resolvê-la. De
qualquer maneira, penso que nunca na
U'L, as soluções foram construídas com
tanta auscultaçãoe com tanta participa-
ção, sobretudo as de tipo estruturante. E é
de notar que a comissão coordenadora do
Senado da U.L. é capaz de ter mais mem-
bros e representantes de faculdades e de
corpos do que os senados de outras
universidades.

A figura do Reitor não é demasiado
distante dos membros da V.L. e dos
alunos?

Se as pessoas imaginarem que cultivo
a distância, tomo a liberdade de pensar
que estão erradas. Mas há uma coisa que
procuro transmitir que é a necessidade de
procurarmos a resposta para os problemas
junto de quem a pode dar. Isto significa
que do meu ponto de vista não é um bom
dirigente aquele que se imagina um pe-
queno Deus taumaturgo. Do meu ponto
de vista isto não é distanciamento, é
respeito .•



REITORIA ELEiÇÕES 2002

Que motivos levaram à apresenta-
ção da sua candidatura?

Em primeiro lugar, o entendimen-
to que tenho de que a V.L. precisa de
assumir uma estratégia. Isto não é algo
que tenha descoberto ontem, pratico-o
há mais de dez anos, em particular nos
últimos oito, em que fui presidente do
Conselho Científico e do Conselho Di-
rectivo da FCVL. O que se passa é que,
além de necessário, passou a ser ur-
gente. Para o modelo de universidade
que eu quero, o tempo urge. Não
numa perspectiva de catástrofe, mas
de não se poder esperar mais anos.
Penso que estas ocasiões são propícias
ao debate, àquílo que na U.L. devia ser
uma rotina. Que não existe por falta de
vontade e de interesse.

A V.L. parece ter um problema
crónico, de que se tem vindo a falar ca-

da vez mais, que é o seu carácter frag-
mentário e o facto de as diversas unida-
des estarem de costas voltadas umas
para as outras. O que pensa sobre esse
assunto?

É mau. Porquê perdemos todos:
perdem as unidades, perdem as facul-
dades, perde a Ll.L, A diversidade e a
possibilidade de cruzamentos é tão
grande que há muito por fazer. Esse
problema poderia ser abordado através
da promoção de um conjunto de ac-
ções que criem esta cultura de univer-
sidade e que podem ser cursos, unida-
des de investigação, intervenções cul-
turais, de natureza cívica.... Mas tam-
bém não vamos acreditar que, com
uma varinha mágica, amanhã temos o
problema resolvido. É um problema
cultural. É extremamente dífícíl, por
exemplo, um estudante de uma facul-

Cstenne Santos

dade ter o seu curso dívídído por duas
faculdades. Ter um estudante de ...

De História a ter aulas de História
de Arte na Faculdade de Belas Artes.

Deu um belo exemplo. Alguém está
contra isso como ideia? Ninguém. Falta
é vontade e também a criação de estí-
mulos no sentido de a facilitar. Se um
estudante tem uma aula às dez numa
faculdade e outra às doze noutra, já se
estão a criar as condições para que a
ideia ~a dificil,para que funcione mal.

Na V.L. há vários departamentos
de biologia. Acha isso vantajoso?

Acho isso mau. São soluções a que
as pessoas são forçadas, por, a certa al-
tura, serem tantas as dificuldades.
Quando se está, por exemplo, num
curso de medicina dentáría, tem de ha-
ver componentes de biologia, em parti-
cular de biologia molecular, Se houver ~



um departamento de biologia na universida-
de e se esse departamento olhar para esse
serviço como algo que não se integra na sua
actividade normal e, como tal, não cuidar de
assegurar as condições necessárias ao seu
bom funcionamento, então será um tanto
inevitável que a Faculdade de Medicina
Dentáría se veja forçada a contratar um ou
mais biólogos. O problema tem de ser identi-
ficado e resolvido, sobretudo, a nível da
Reitoria. Não se pretende obrigar ninguém a
fazer seja o que for por força de lei. Criando
condições, havendo condições, não vejo
quem é que possa estar contra.

Anível de financiamento, um dos grande
problemas da U'L, é precisamente a falta de
recursos e condições. Que orientações pensa
definir a esse nível?

A questão financeira é uma questão que,
do meu ponto de vista, está geralmente mal
colocada. É óbvio que falta dinheiro. Nin-
guém está a dizer que não falta dinheiro.
Não concordo é que a solução seja injectar
mais dinheiro no sistema. A questão está nos
mecanismos com que esses dinheiros e esses
recursos são geridos.

A que é que chama mecanismos?
É muito simples: a contratação de pes-

soas, um modelo mais flexível do serviço do-
cente. É conducente a desperdícios de gran-
de ordem, por exemplo, o ECDU (Estatuto
da Carreira Docente Universitária) nessa
matéria estar perfeitamente desajustado.

Quando fala num volume flexível do ser-
viço docente, está a falar concretamente do
quê?

O ECDU estabelece que os docentes têm
de realizar obrigatoriamente por semestre
seis horas de aulas por semana. Eu digo que
isso tem de ser alterado para essa média po-
der ser atingida, mas não obrigatoriamente
nesta estreiteza. Para ser possível um docen-
te não ter aulas durante seis meses, estar a
fazer investigação, e, no semestre seguinte,
compensar. Um sistema de créditos. Não é
novidade nenhuma.

Vou-lhe dar um outro exemplo. As ques-
tões de natureza de serviços menos
contabilizados, as seguranças, as limpezas,
os telefones ...

Essa contabilidade deveria ser feita a ní-
vel da Reitoria?

De todas as unidades, de um sistema co-
mum à U.L, que nos permita fazer análises e
racionalizações. Dizer que não se pode ter
uma visão economicista é uma desculpa po-
bre. Tomemos como exemplo uma cadeira
de análise do genoma humano, que custa
dez mil contos por mês. Se calhar, todos
mantemos essa cadeira e acabamos com
uma outra qualquer - não vou dar nenhum
exemplo para não correr o risco de ofender
alguém - que nos custa mil contos. Porque
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consideramos uma mais importante do que
a outra, apesar de ser mais cara. Esse tipo de
análise tem de ser feita um dia na Ll.L,

Portanto, acha que não se trata de uma
questão de sub-financiamento mas de racio-
nalização dos meios que são postos à dispo-
sição da UL?

Em primeiro lugar, desse segundo ponto.
A partir daí é que poderemos dizer se esta-
mos a ser sub-financiados ou não. Mas, po-
demos e devemos batalhar é no sentido de o
governo e a tutela cumprirem com o que
está declarado e, em particular, com a lei.
Essa é uma questão determinante. Porém,
se a tutela não cumpre e estamos a contar
com um determinado orçamento para 2002
e depois há um senhor ministro que tira -
como se tirou este ano - 5%, isso é drástico.
Porque tirar 5% à U.L. significa tirar quase
50% nas despesas que não são de pessoal. Se
é assim feito, não temos hipóteses.

Num contexto em que já há pessoas que
propõem a duplicação da propina, acha que
o princípio do estudante financiador é um
caminho a desenvolver?

Eu acho que será sempre bom haver
uma propina, no sentido de uma taxa que
signifique um compromisso mútuo entre es-
tudante e sistema. O peso que essa propina
deve ter, no conjunto de um melhor governo
financeiro, é altamente discutível. Eu defen-
do que não deve ser muito elevada. Mas sem
aquele subterfúgio de dizer que é para me-
lhorar qualidade do ensino ... É um contribu-
to para que o sistema funcione bem na sua
globalidade.

Agora deixe-me tocar num ponto que é
crucial.

Ainda sobre a questão do financiamento?
Sim. O modelo de financiamento, como

está, baseia-se na famosa rstio. Há clara-
mente áreas na U'L. que estão mal tratadas
do ponto de vista das retiones; em especial o
caso da Faculdade de Direito (FDUL) e, por-
tanto, com consequências negativas a nível
de financiamento. Assiste-nos a razão nesta
matéria e, na verdade, não há justificação
para que a ratio da FDUL seja o que é, com-
parativamente a Psicologia, às ciências hu-
manas.

Ai exige-se um posição mais firme por
parte da Reitoria?

Eu acho que sim.
Para enfrentar as tendências demográfi-

cas actuaís, algumas uníversídades já dão
bolsas de estudo aos seus melhores alunos, e
outras estão a ponderar essa possibilidade.
Como pensa atraír os melhores alunos?

A u.L. deve apostar fundamentalmente
em aspectos que diferenciem claramente a
sua posição. Por exemplo, a elevada
qualificação do seu corpo docente que pode
facilitar uma restruturação curricular pro-

funda. Podemos apontar claramente a U.L.
para uma formação de base sólida. E a par
disso, o mestrado escolástico que temos, dev-
eria dar lugar a um mestrado vocacionado,
com uma duração máxima de quatro, cinco
semestres. Outras hipóteses são os estágios
profissionalizantes. O essencial é não afuni-
lar o aluno logo na licenciatura ... De acordo
com o paradigma anterior, licencieunn era a
licença para operar, devia dar conhecimen-
tos para tratar de um assunto. Isso desapare-
ceu na sociedade moderna. Hoje é
necessário receber uma formação que per-
mita estar perante uma situação nova, que
dê aptidões, atitudes e competências funda-
mentais para a capacidade de empreendi-
mento e inovação.

Em relação à questão da dinamização
cultural, qualjulga ser o papel da Reitoria?

É fundamentalmente facilitadora. A U.L.
tem muita gente de valor, mas não sabe
disso. São individualidades que, para o
grande público, não estão directamente asso-
ciadas à U.L. Acho que não se pode ímpôr a
essa pessoa que ela diga que é da Ll.L, É ele
que tem de se aperceber que isso é uma
mais-valia. A nossa intervenção cultural na
cidade de Lisboa é paupérrima. A própria
Aula Magna é associada a uma casa de
espectáculos de aluguer e não à U.L.

Acha que há espaço para a participação
dos estudantes na cultura?



Sobretudo para os estudantes. Uma coisa
que me confrange é não haver troca de
serviços entre as associações de estudantes.
Tenciono promover isso. Por que é que os
finalistas da FDUL não podem dar, por
exemplo, um serviço de apoio jurídico a out-
ros colegas de outras faculdades, em deter-
minadas matérias simples? Noutras áreas, na
tradução, na orientação profissional, na
saúde oral...

A nível da organização do campus, o que
julga ter falhado nessa área e que melhorias
deveriam ser introduzidas?

O campus será sempre a nossa imagem.
Enquanto tivermos oito faculdades e institu-
tos e não uma universidade, é óbvio que o
campus vai reflectir isso. Há algumas medi-
das .que podem ser tomadas logo nos
primeiros dias, mas é preciso é perceber isto:
a cidade trata-nos exactamente com o
respeito que nós lhe merecemos. Em
primeiro lugar, identificação do campus.
Sinalização das unidades, saber-se onde se
está ... Há colegas meus de outras universi-
dades que me perguntam que edificio é
aquele ali no meio [a Reitoria]. Depois, a uni-
formização de alguns procedimentos, das
regras de parqueamento, etc.

A centralização das decisões na Comissão
Coordenadora do Senado é um método de
trabalho positivo?

Primeiro temos de saber se os órgãos são

deliberativos ou executivos. Estes últimos,
para que sejam eficazes e eficientes, não
podem ser muito grandes. Existem para
cumprir um determinado programa estipula-
do ou por eleições ou por outro órgão. Ora, os
nossos estatutos confundem tudo. É uma fal-
sidade dizer que duzentas pessoa podem dis-
cutir qualquer assunto até à exaustão.
Mesmo a Comissão Coordenadora é demasi-
ado grande para órgão executivo. Deveria ser
mais para sede de debate de questões gerais
da universidade e de financiamento.

Acha que se devia mexer nos estatutos da
UL?

Claramente. Os estatutos são para servir
os nossos objectivos e não o contrário. Uma
falha muito grave dos nossos estatutos é não
terem espaço para a intervenção da
sociedade. Não é para a sociedade dizer o que
havemos de fazer, mas para sabermos o que
pensa de nós.

Uma avaliação externa?
Uma opinião dos partidos políticos, dos

sindicatos, dos organismos patronais, das
ordens. A universidade que se fecha está a
condenar-se.

Uma das coisas que referiu no seu dis-
curso de candidatura foi a questão da respon-
sabilização individual das pessoas ...

Não apenas das pessoas que tomam as
decisões nos órgãos, mas também de todos os
membros da Ll.L,

Isso significa que devemos ter um Reitor
menos distante, que o cargo de Reitor é de-
masiado simbólico, que devia haver maior
intervenção?

Acho que' é imperioso que o papel do
Reitor tenha aspectos diferentes daqueles
que tem tido até hoje. Ele é, em primeiro
lugar, o responsável máximo por aquilo que
de bom e de mau é feito na U'L, Mas assumir
a responsabilidade não é apenas dizer: eu
estou cá, eu sou o Reitor. E verificar o que
está mal e fazer o que lhe compete para cor-
rigir essas deficiências. No fundo, assumir-se
como um líder de processo e não apenas
como um espectador.

Isso pode implicar, por exemplo, uma
mudança dos estatutos da U.L, a nível da
forma de eleição do Reitor?

Muito naturalmente. Neste momento
seria mais adequado o Reitor ser eleito por
sufrágio universal.

Que vantagens é que isso traria?
Para mim parecem ser óbvias no que diz

respeito ao envolvimento da universidade
num processo de grande importância, como
o de eleição do Reitor. Há vantagens e
desvantagens como em todos os modelos,
mas, nesta fase, julgo que seria muito mais
positivo. Traria uma dinâmica própria a
estes momentos, que são propícios à
reflexão sobre o papel, a missão e os objec-
tivos estratégicos da U.L .•
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Edifício Novo da Faculdade de 1

água mole em pedra ur
o EdífícíoNovo da Faculdade de Letras
da universidade de Lísboa (FLUL) tem
graves anomalias de raiz. Logono Inver-
no de 2000, ano em que a obra se deu
por completa, a chuva causou infiltra-
ções irremediáveis que resultaram em
vários danos materiais. E a situação re-
pete-se sempre que chove.

O EdífícíoNovo não é, afinal, imper-
meável,mas há quem ache a situaçãonor-
mal. É que quem anda à chuva, molha-se.

No dia 23 de Janeiro de 2002 ruiu
parte duma parede da garagem do Edífí-
cio Novo, por causa das infiltrações. A
parede foi logo reposta no dia 26 pela
OBRECOL,a empresa que levoua cabo a
obra. É que, durante o prazo de garantia
- de pelo menos cinco anos, a OBRECOL

• Lufs Portugal Víana de Sá

é responsávelpelosprejuízosda sua cons-
trução, visto tratar-se de deficiências de
raiz. Está na lei, é verdade, eu vi (artigo
2000 do Decreto-Lei n? 48871). O que
quer' dizer que sempre que cair uma
parede, a OBRECOL tem que po-la em
pé, gratuitamente, durante os próximos
cinco anos. É só poupar dinheiro.

A Prof'. Doutora Fernanda GilCosta,
presidente do Conselho Directivo da
FLUL, informou-nos que o gabinete téc-
nico da FLUL, para evitar que voltem a
cair paredes, decidiu, "por iniciativa pró-
pria", colocar grelhas de protecção no
resto da garagem. De facto, uma vez que
o problema já é de raiz, não há nada a fa-
zer senão pôr uns remendos.

Mas a situação não é de agora. O Edí-

texto Ana Pessoa

fício Novo, concedido à FLUL em Feve-
reiro de 2000, cor-de-rosa como os so-
nhos, transformou-se num verdadeiro
pesadelo logo no primeiro inverno, ou
seja, logo que choveu. A arrecadação da
biblioteca da FLUL, onde se encontra-
vam duplicados de revistas do Centro de
Clássicas, sofreu uma verdadeira inun-
dação e perderam-se vários exemplares.
Abandonemos agora a arrecadação e en-
tremos na zona do depósito, onde a Dra,
Laura Miranda, actual responsável pela
biblioteca,comenta: "Parece que aqui há
uma espécie de falha". E a tal "espécie
de falha" está algures no tecto, onde se
encontra pendurado um balde. "Está
vazio porque ainda não chove", explica.
Contudo, para o arquitecto Paradela, res-

Serve este texto de resposta às críticas
feitas pelo Azevedona edição de Os Fa-
zedores de Letras de Janeiro. Alise anal-
isam dois factos distintos: por um lado, a
elaboração de horários na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa
(FLUL) e, depois, a gestão financeira no
âmbito do Ensino Superior público.

Como decerto saberás, a elaboração
de horários é da responsabilidade das
diversas Comissões Pedagógicas de cada
departamento, pelo que terás de te diri-
gir aos alunos que te representam nesse
órgão. Se não souberes quem são a Ag,.
socíação poderá informar-te e dar-te o
respectivo contacto (na intranet da
FLUL podes encontrar também alguma
informação a esse respeito). COmOcada
departamento tem uma realidade
especifica, a elaboração de horários tem
igualmente especificidades. Mas posso
garantir-te que os alunos eleitos para

esses órgãos fa~m tudo o quepode.:w
para defender '.os ínterésses dos estu-
dantes e muito trabalho foi feito nesse
sentido. Os alunos de Filosofia, por
exemplo, reuniram-se em RGA (muito
pouco partiCipada) para que se defíni§-
sem os factores prioritários na ela-
boração dos tempo lectivos, e quem os
representa impôs, na medida do possív-
el, essas prioridades. Da mesma forma,
noutros departamentos certamente se
fez um esforço para defender o mais
possível os interesses dos alunos.

Por outro lado, devido em parte a
uma tradicional má gestão dos espaços-
que o actual Conselho Directivo tem
procurado combater -, temos poucas sa-
las de aula, o que dífículra muito a ela-
boração de horários. que convenham a
todos. E há ainda o problema, saudável,
da ínter-departamentalízação de muitas
licenciaturas. E depois, claro, há uma

séri.ed,e regalias dadas aos docentes que
têm o estatuto de direitos adquiridos.
Tudo isto dificulta, e muito, o nosso tra-
balho e a nossa luta.

As coisas não mudam apenas com a
vontade de fazer as coisas bem. Os alu-
nos que participam activamente na vida
desta Faculdade propõem e trabalham,
como prova a aprovação em sede de
Oonselho Pedagógico, fínalmentel, de
exames para trabalhadores-estudantes
sob nossa proposta. O facto de não veres
as coisas concretizadas não implica falta
de preocupação ou empenho, espero
que compreendas isso. De resto, se tens
reclamações e dúvidas a pôr, coloca-as a
quem te representa. Da nossa parte es-
tamos S~mp:redisponíveis e acessíveis.

Quanto à segunda questão, a da ges-
tão financeira, poder-te-íamos pergun-
tar se alguma vez consultaste as actas
das reuniões plenárias do Conselho
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.etras sofre intensas infiltrações
,mum ate mas até fura

Pedra Barros arq OFL

ponsável pela localizaçãodo terreno pa-
ra a costrução do Edifício Novo da
FLUL, as infiltrações não representam
um grande transtorno. É que, numa
obra com estas dimensões, "há sempre
um pontinho que não fica remendado".

A verdade é que o depósito da bi-
blioteca da FLUL parecia destinado a
ser um depósito moderno e organizado.
Logo em 2000, deu-se início à instala-
ção de estantes compactas, um sistema
moderno e eficaz para a organização
dos livros. Um investimento certamen-
te louvável, mas nem por isso justificá-
vel, visto que a obra ficou a meio. Aem-
presa responsável pela instalação das
estantes compactas recusou-se a
acabar a obra devido às infiltrações que

afectaram a zona de depósito. Até pare-
ce de propósito. Mas a história não fica
por aqui.

Os responsáveis pelo Edifício Novo
lembraram-se de semear um canteiro
na zona exterior, mas esqueceram-se,
no entanto, de montar um sistema de
escoamento. Portanto, quando chove a
cântaros, enche-se o canteiro até trans-
bordar. Mas isso "são pormenores", co-
mo comenta o arquitecto Paradela.

Já em 2001, na sala de leitura, algu-
mas placas pertencentes ao tecto falso
caíram. E tudo a chuva molhou. Mas,
como conclui o arquitecto Paradela,
"Não há ali nada de anormal. Se ca-
lhar", sugere, "choveu mais do que de-
via ter chovido".•

Directivoafixadasjunto à Secretária e ao
P.B.x.... Lá encontrarás expressas as
preocupações deste órgão acerca desse
assunto. E se não pões em causa a neces-
sidade de lutar por mais dinheiro para o
Ensino Superior e a idoneidade de quem
o gere, entáo afirmo isto: a gestáo demo-
crática é um bem precioso e tem de ser
defendido a todo o custo. Querer afastar
professores, alunos e funcionários, das
decisões acerca de onde e como aplicar
as verbas destinadas às Faculdades pú-
blicas,significaque essas decisões seriam
tomadas tendo em vista critérios de re-
ntabilidade, e não pedagógicos, critérios
técnicos, e não humanos, critérios nu-
méricos, e não de Letras. Posso afirmar-
te, com conhecimento de causa, que se
este Conselho Directivo não faz mais é
porque não pode. Sabias que o tecto do
EdifícioCentral foi impermeabilizadopa-
ra que não chovesse cá dentro? Sabias

que irá ser construída uma rampa para
deficientes? Sabias que o Edifício do
Campo Grande está a sofrer obras de in-
tervenção urgente para que não desabe?
Reparaste no reequipamento ínformátí-
co? Reparaste na abertura do gabinete
da UNIVA (Unidade de lnse:r;çãona Vi-
da Activa)? m a melhoría di:s condições
do Centro de Educação Infantil "Os Le-
trinhas", com a cedêncía de um espaço
no Edifício Novo? Sabias que a constru-
ção de um edifício que substitua o Pavi-
lhão Novoestá bloqueada no Ministério?
Hás-de convir que dificilmente poderia
ter sido feito muito mais para além de
tudo isto com as verbas disponíveis. E
achas que um gestor teria o mesmo tipo
de preocupa,ções? Já agorainfor;mamos·
te que, de facto, existe um gestor que
trabalha em coordenação com o CD. E
também te informo que o Instituto Su-
perior Técnico, apesar do gestor que

tem, não tem dinheiro rigorosamente
nenhum.

a subfínancíamento crónico a que
está sujeito o Ensino Superior público
faz com que quem gere o dinheiro desta
Casa apenas possa tapar buracos, em vez
de, como dizes e bem, investir numa
pétspectiva de;l<>ngoprazo ..Se.[lâohá di-
nheiro para pagar as despesas correntes,
utilizando-se as verbas das propinas para
cobrir o hiato, como achas possível pre-
ver financeiramente o futuro? ..

Já agora, se tens realmente vontade
de mudar o estado de coisas, junta-te a
quem trabalha nesse sentido e procura-
nos. Como sempre afirmámos, todos são
bem-vindos. E se, por alguma razão,
achares que lst.pé só conv~í. lembra-
te que a ord~ de trabalholf das RGA's
pode ser sujeita a alteração após pedido
e votação de qualquer aluno. Aparece,
"para que nada fique como dantes!". _
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~oum onto. ~

texto ~Ma~~~estana, Hiteshcg;.~~~~
Porquê? Por causa da Lei. Por causa da
moral. Por causa da ética. Por causa de
um referendo. Marque com uma cruz a
hipótese que lhe pareça menos má para
justificar a exposição forçada de dezasse-
te mulheres que foram julgadas na Maia
pela prática clandestina de aborto.

A verdade é que um julgamento des-
tes era imprevisível, mesmo no contexto
português, já que sempre que se debate
este assunto ninguém considera a hipóte-
se de levar a tribunal quem faça um abor-
to. E que dizer do abuso de direito que
representa devassar agendas de parteiras,
retirar nomes, acusar pessoas, inventar
cúmplices, no mesmo julgamento em
que, no momento-de se ler a sentença, se
ouve repetidamente, das bocas dos juízes,
"( ...) aborto, prática recorrente em Portu-
gal", quase como que pedindo desculpa
por a Lei ter de ser aplicada. Os mesmos
juízes que invocaram a violação de priva-
cidade destas mulheres como argumento
para a redução da pena às que confessa-
ram. Mulheres por muitos consideradas
"as parvas que deviam ter ficado caladi-
nhas, que a coisa passava". Mulheres que
têm o direito de optar por confirmar ou
não o aborto, mas que no meio de interro-
gatórios, de mal estar psicológico, de co-
acção social, política, jurídica e policial, se
tenham visto forçadas a fazê-lo.

No limite, este julgamento é ridículo
mesmo para quem acha que esta Lei de-
ve ser aplicada, não só por ser um caso
isolado e extemporâneo - porquê só estas
mulheres, se se "sabe" que, por ano, se re-
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alizam centenas de abortos? - mas tam-
bém pelas próprias penas que lhes foram
impostas, reduzidas ao mínimo e acaban-
do por condenar só uma das rés (deixan-
do a sensação de que o julgamento só
existiu por ter havido uma denúncia a
que se tinha de dar uma satisfação com a
aplicação da Lei). Para que foi isto? A
quem é que serviu? Que mentes bem-
pensantes consolou?

Este foi o primeiro julgamento depois
do referendo realizado a 28 de Junho de
1998. Referendo que grande parte dos ci-
dadãos preferiu ignorar fazendo recuar o
debate em torno da despenalização da in-
terrupção voluntária da gravidez. Ao fim
de quatro anos, em que nada se alterou
(Onde é que está a Educação Sexual pro-
metida? Onde é que está a contracepção
gratuita e um verdadeiro planeamento fa-
miliar? Onde é que está, afinal, a preven-
ção a que alguém aludia como chavão?),
este é o primeiro acontecimento que rea-
viva inúmeras questões.

1. Num país que se pretende demo-
crático referendam-se direitos individu-
ais? Sugerimos então que se referende
também o direito de se ter relações sexu-
ais, o direito de se ser mãe, o direito de
usufruir da licença de parto. No fundo,
ser mulher numa sociedade sem burkas,
mas. que ainda não lhes concede a
possibilidade de decidir sobre o seu corpo,
e que permite que uma maioria masculi-
na decida por elas em S. Bento, aceitan-
do referendar um direito inalienável.

Esperamos que este julgamento não

represente o início de uma caça às bru-
xas, sejam elas parteiras, assistentes soci-
ais, farmacêuticos, psicólogos, amigos, ta-
xistas ... ou agendas.

2. Num país que se pretende demo-
crático tolera-se uma campanha manipu-
lada e sensacionalista? Porque os argu-
mentos utilizados não têm qualquer cien-
tificidade e são apresentados como verídi-
cos e'tncontestáveís. É o exemplo do fa-
moso Zézinho "simulando um embrião
humano de dez semanas, mas com cara,
mãos e pés de forma infantil enxertados
num corpo com proporções embrioná-
rias, [o que] constitui evidente manipula-
ção da realidade, tendente à manipulação
da opinião públíca'".

A leitura do embriologista Ernest
Mayr, é uma referência actual para uma
reflexão séria e liberta de preconceitos so-
bre a linha que separa um embrião hu-
mano de outro qualquer.

"An early human embryo, for instan-
ce, is very similar not only to embryos of
other mammals (dog, cow, mouse), but in
its early stages even to those of reptiles,
amphibians, and físhes."

Provavelmente, muitos seres huma-
nos ofender-se-iam se imaginassem quão
tardiamente adquiriram os traços que os
distinguem de um gorila, de um orango-
tango, de um chimpanzé e até mesmo de
uma salamandra, de um ouriço cachei-
ro ... De facto, os embriões destes seres são
tão semelhantes até determinada altura
do processo evolutivo que lançamos o de-
safio de assinalarem as diferenças.



11'.. Em que ficamos? Na aceitação de que o aborto con-
• tinue a ser praticado desde bem escondiclinho
l

primeira a autorizar um sistema paralelo
na clandestinidade? Porque as primeiras
reacções do/as partidário/as da penaliza-
ção foram no sentido de que nenhuma
mulher deve ser presa por ter abortado.
Em que ficamos? Na aceitação de que o
aborto continue a ser praticado desde
que bem escondidinho, alimentando os
negócios de quem lucra com as clínicas
privadas, desde que ninguém se tenha de
confrontar com caras e nomes reais no
banco do tribunal? Na aceitação de que a
Lei é um pormenor que pode ou não ser
tido em conta conforme isso nos deixa ou
não a consciência em paz? Autorizando
que a Lei empurre as mulheres para o
vão de escada, para a faca, para a bomba
de bicicleta ...

Ou ainda que tenham de recorrer ao
mercado negro de um famoso comprimi-
do para o estômago, o Cytotec, de que
não se conhece ao certo o leque de
efeitos secundários e cujas consequên-
cias são necessariamente destrutivas do
organismo e do equílíbrío psicológico. Ou
que tenha de engolir uma caixa de pílu-
las normais, processo que não envolve
parteiras nem cúmplices mas que impli-
ca um sofrimento e uma solidão muito
maiores. Que punição legal para essas
mulheres? A de terem exagerado na dose
de um medicamento? A de terem corrido
risco de vida? A de ingerirem uma droga

~ em quantidades perigosas?

O episódio da Maia obriga-nos a repen-
sar estas e outras questões inerentes e a
exigir o fim desta Lei e a possibilidade da
mulher de decidir quando e como é que
quer ter um filho.

E não queremos encontrar aqui
"perigosos" laivos de matriarcado - é o.
próprio sistema que, sem atribuir direitos
às mulheres, as deixa sozinhas perante a
responsabilidade. Alguém perguntou há
dias - e muito bem -, "onde estão os ho-
mens que engravidaram estas 17 mulhe-
res?" .•

com que o faz? É aceitável que, enquanto,
por um lado se faz da defesa do direito à
vida pedra-base de toda a argumentação,
por outro, e sem pesos na consciência, se
lance as mulheres para matadouros em
condições sub-humanas? Avida a proteger
é só aquela que ainda nem sequer con-
seguimos determinar de forma consensu-
al, médica e religiosamente, em que
momento exacto tem início?

4. Num país "civilizado" a Lei é a

No entanto, não é este o argumento
que julgamos fundamental para defender
a despenalização do aborto, já que este se
pratica e praticar-se-á independente-
mente dos argumentos científicos e éti-
cos.

3. Num país que se pretende demo-
crático tolera-se uma "fé-cracía" orienta-
da? Porque havendo liberdade religiosa, é
um só dos credos que se impõe neste cam-
po de decisão. E que dizer da hipocrisia

nol:ias
2 MAYR, Ernst, What Evolution is 8asic 800ks, New

York,2001.
1 in Público p. 7, 11 de Agosto de 1998, VIElRA,A.

8racinha, "Sobre os limites ao que é ser-se humano ".
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carta de um roub d r de
eu nunca roubei galinhas, mas é como se as
roubasse.

eu nunca conheci galinha à acusadora,
mas é como se a conhecesse. sou, no pri-
meiro caso, tentado a pensar que a acu-
sadora está a agir sob pressão e forçado a
proceder à defesa das novidades, pre-
sumíveis inocentes, perante este admírável
público. [dou uma recompensa a quem fizer
circular um abaixo assinado, para provar
que não sou ladrão, muito menos de galin-
has, já herdeiro é clificilnão sê-lo, somos
todos, de algum parente mais ou menos
próximo ou de alguma coisa].

eu nunca escrevi poesia. (não?!), mas é
como se a escrevesse. se estes poetas escre-
vem prosa, como também lá vou escre-
vendo as minhas prosas, sinto-me solidário
com a confraria, por isso obtive licença de
um estimado superior para ensaiar (per-
doem-me a falta de estilo, as repetições e os
parêntesis) a defesa da classe (ops! atenção!
isso é lá palavra que se use?), dos livros, das
livrarias, enfim, até dos pombos do rossio (o
que seria ele sem pombos? e a praça sem
velhas a vender milho e sem crianças a dá-
lo aos pombos?).

eu nunca estou satisfeito, e não quero,
de modo nenhmn, que lique insatisfeita.
permita-me proporcionar-lhe a oportunida-
de de poder reescrever o seu ensaio, agora,
com um nome (diz-me a superstição que
isto é pecado, mas como já passei debaixo de
tanta escada, já me cruzei com tanto gato
preto, enfim!) para inscrever na primeira
linha de uma lista de merdosas e entedi-
antes novidades livreiras (reality con-
science: observemos, se este acto será de
pura inveja disfarçada de Caridade, ou de
pura caridade mascarada de inveja, ainda
não sei) que, afinal, acaba por não referir no
seu corajoso ensaio. tenho a certeza de que
esse plural é uma máscara subtil e esconde
uma lista recheada de personalidades que
(todos?!) gostaríamos de saber quem são.

pois venham de lá esses autores, dê-lhes
tareia, ponha-se em campo e escreva para a
Colóquio/ Letras, para o Jornal de Letras,
para a Vértice, para a Ler, uma que seja
muito mais instituiçio literária do que Os
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Fazedores de
Letras. coragem!
tem o meu apoio,
desde já, e sobretu-
do depois de lhe
oferecer um mer-
doso nome (mas será ele uma novidade?
livreira? oh deus!), desconhecido, nesses lu-
gares, mas, enfim, há falta daqueles que não
aponta, já é alguma coisa.

eu nunca fui mn alvo, mas é como se o
fbsse (ou me apetecesse sê-lo). quero dar-
lhe o prazer de reconhecer um alvo para
exercitar a sua pena, ou o seu teclado, que
é muito mais último grito. não quero,
absolutamente, olhar para si e perceber que
anda tão em baixo, tão enfemizada, tão
doente, com falta de bons livros (e exemplos
líteráríosl) para ler. pois se quer escrever
sobre os maus exemplos literários, aqui tem.
disponha, uma vez que já começou. con-
sidere que acabo de me reconhecer no seu
ensaio (mas será que isto é novidade para si,
ou estaria assim tão segura de que eu iria
fazê-lo? sua provocadora!) e, mesmo assim,
isso não me fez parar de escrever, como
aliás pode notar. não, também não estou en-
vergonhado, nem rancoroso, sem bem que
perpasse pelo lado esquerdo do meu espírito
uma pequena ponta de inveja. deixo-a adiv-
inhar de quê (mas será que consegue?!), ou
de quem, mas asseguro-a de que não quero
a sua galinha.

fico contentíssimo por ver que tem fre-
quentado as livrarias, que tem prestado
atenção às novidades, apesar de desconfiar
delas, mesmo sabendo, agora, que elas lhe
cheiraram a merda (cheiro só suportável
pelo seu muito amor aos pombos, calcu-
lo?!). pelo menos cheiraram-lhe a alguma
coisa. tem de concordar que era bem pior
náo ter absolutamente cheiro nenhum,
porque assim lhe passavam despercebidas.

eu nunca fui mna novidade, mas é
como se o fbsse. acabo de me incluir na sua
lista invisível. agora, peço-lhe o favor de
republícar o ensaio, não sem a necessária
revisão para incluir o nome. vou explicar-
lhe porquê. como teve o cuidado de ler tudo
isso que diz que leu e acabou por traçar uma

admírável genealo-
gía, era meu absolu-
to desejo que o meu
nome aí aparecesse
(cá está a minha
inveja revelada, oh

"porque há demasiados livros nas prateleiras das livrarias)
(e eu quero que alguns escapem

porque não acredito que todos sofram da mesma doença"
um poeta anónimo

deus!). seria então a primeira merdosa e
entediante novidade com estudo crítico no
nosso país. ou não? terá havido outras? terá
havido, neste pequeno país, outra situação
semelhante? o recenseamento de todas
essas afinidades deve ter dado um trabalho
imenso. pois, olhe, é reconfortante saber
que não se traem os irmãos de sangue e sur-
preendente saber que se tem tanto antepas-
sado (sei que um dia me dará essa lista pre-
ciosa!).

eu digo que há novidades, mas é como
se o não dissesse. explico! afinal, um novo
autor pode ser uma novídade, ou uma no-
vidade pode ser o último livro de um velho
autor? e como ficamos com as reedições?
(deixe-me adivinhar, era ironia!? estimu-
lação intelectual!? dizemos, não dizendo!?
sua provocadora!). mais uma vez, o plural a
fazer das suas. é pena que não particularize.
admiro-lhe, apesar disso, a frontalidade de
assumir publicamente essa posição genéri-
ca. suponho que terá outras opiniões, mais
contundentes e polémicas sobre aquilo que
se tem escrito, por isso encaro este texto co-
mo um' pequeno clister do muito que nos
tem a dizer. todos esperamos por essa re-
velação, crítica ou literária, e digo todos, os
mortos e os moribundos, porque dizem que
isto também funciona backwards ...

por outro lado, faltou a alternativa à no-
vidade merdosa, o público precisa de saber
o que tem lido, se alguma coisa a interessa,
se vê alguma semente em algum autor ou
autora (não se esqueça da paridade
líteráríaí), se, por acaso, encontrou um lívrí-
to interessante, que seja a obra literária.
vamos a fazer saltar esse index da gaveta!
[APOIADO! PUM! VENHA O INDEX!
PUM! PUM! VIVAO PLURAL! PUM!] ser
ou não ser literatura é a questão que nos
coloca. brinde-nos com a sua resposta, pois
estamos ansiosos. e ninguém gosta de sen-
tir-se enganado. todos esperamos pela sua
definição que, certamente, provocará um
frisson sem limites na instituição literária.
peço-lhe, não faça esperar mais as pessoas
impacientes. todos esperamos por essa luz,
essa palavra evangélica que nos conduzirá
ao êxtase.

dedicado a urna anTIgaque se sente enganada pelas livrarias, pelos jornais, pelas novide.



LS àpolícia de segurança poética

[

depois disto, percebo que, provavelmen-
te, o seu plural era só para atrair atenções.
atraiu a minha, subitamente confrontada
com a lucidez de que todos, afinal, os
melancólicos, os merdosos, somos muitos,
somos demais, somos tantos que se viu
subitamente rodeada de excrementos. se
não tiver um kleenex em casa, sabe onde
eu moro. eu tenho. eu dou-lhe um. eu faço
a minha caridade do dia e você limpa-se.
(pronto! esta tinha de sair!)

eu mmca fui salvador da pátria, mas é
como se o 1bsse. percebo, depois de ler o
seu ensaio, que espera demasiado das no-
vidades que encontra nas livrarias (ou nou-
tros sítios). exige demais a simples e im-
perfeitos seres, que lá vão escrevendo as
suas coisinhas, os seus achaques, numa es-
pécie de terapia de grupo (já conversámos
sobre isto, lembra-se!? leia o freud e des-
cubra as diferenças!). não devia ter essa
pretensão para com as novidades, pois isso
é exigir demais. e se todos fossem um
prémio nobel, um ... (josé saramago, não é?,
você parece ter sido sempre mais dada às

coisas certas). nem todos podem ou
querem escrever essa obra literária pura (e
dura!). já agora, experimente também,
escreva alguma coisa (faça circular o ar
pelo fundo da sua gaveta), pode ser que
exorcize essa tendência para esperar
demais, para resolver as equações, mas não
encare nada como definitivo, pois um texto
pode não lhe chegar para resolver a
questão.

eu sou um esquecedor, mas é como se
não esquecesse. quase a finalizar, queria ai-
nda dizer-lhe que a merda, as novidades
entecliantes, por outras palavras, os epí-
gonos, os maus poetas e escritores, normal-
mente, são esquecidos pela crítica literária,
que nem sequer os lê, ou, se começa, logo
percebe que não valem a pena, que já le-
ram aquilo em algum lado. o livreco, pre-
tensa e suposta no-
vidade, segue para o
balde do lixo, para a
sanita. nem sequer
voltam a pensar nis-
so. fogem, quando,

nas livrarias, percebem essa novidade a pis-
car-lhes o olho. parece não ter sido o seu
caso, que, a julgar pela qualidade e exten-
são do ensaio, (oh deus! inflamado, aliás)
deve coleccionar essas pequenas pérolas,
falsas e mal cheirosas. desisçe-se delas o
mais rapidamente possível, podem deixá-la
doente.

last, but not least, é bom sentirmo-nos
leitores atentos um do outro e desconfiados
das merdas que aqui se publicam (e sem o
mínimo ressentimento deste pequeno
affaír literário!).

creia-me, depois disto, um seu amigo de
copos, uma pessoa séria, interessada e sem-
pre disponível para aprender mais, limita-
da, mas disponível (e sempre à espera de
surpresas!). _

texto josé ter

les, enfim, pela literatura em geral; a possuidores de galinhas e a poetas sern galinheiro
16117

..



Timor Oriental em
Os Fazedores de Letras

Índice dos artigos de Janeiro de 1993 a Dezembro de 1996
texto Artur Marcos

A presente é a quadragésima quarta
edição de Os Fazedores ... Em 44 nú-
meros, aqueles em que Timor não teve
artigo específico são os seguintes: o m,
o C11, o 13, o 14, o 15 e o 22.

Ao longo do tempo, por força de ra-
zões ditadas pelas circunstâncias de
cada momento e que não vale a pena
explicitar neste espaço, surgiram em
Os Fssedores de Letras diversas assi-
naturas e siglas a rubricar textos ou po-
sicionamentos relativos a Timor. Para
além daqueles textos que apresentam
o nome que firma este índice (Artur
Marcos), são iguahnente da minha
responsabilidade os textos assinados
por 'GITAEFIL' (Grupo de Trabalho
para Timor da Associação de
Estudantes da Faculdade de Letras de
lisboa), 'Tb.' (Timorbase) e 'Anur Oli-
veira', sendo que este nome e as duas
siglas aparecem em artigos mais an-
tigos...

A encerrar cabe reafirmar que a
presença regular de Timor em Os Fe-
zedores de Letras foi e é uma opção as-
sumida pelas equipas que sucessiva-
mente levantaram o jornal. Há quem
assine artigos, mas também há quem
faça entrevistas, quem assegure tra-
balho de fotografia ou desenho ou gra-
fismo em termos gerais, há quem ar-
que com tarefas técnicas diversas ou
assegure distribuição, etc. Desde o
tempo em que Timor era ignorado na
academia até hoje, tempo em que se
encontra à beira da independência for-
mal, a percepção de várias verdades
mudou entre nós e alguns sinais bem
significativos estão inscritos na co-
lecção do jornal. Um dos objectivos
perseguidos por nós, e talvez atingido,
foi o registar de valores e resultados
vários da diáspora timor em Portugal
nos campos social e cultural .•

Este texto complementa o artigo de título similar publicado no anterior número do jornal, ficando assim
mais fácil a localização dos artigos referentes a Timor Loro Sa 'e aparecidos até ao momento em Os
Fazedores de Letras.

Se o índice anterior abarcava o período decorrido entre Jan.1997 e Jan.2002 (do número 12 ao número
43), o actual regista o período entre Jan.l993 e Dez.l996 (do número 01 ao número 11) .•



Moscas detexto Pestana

I
Caem como as folhas, suicidando-se.

Agarram-se desesperadamente à pe-
le, às últimas gotículas suadas de um
tempo híbrido, tentando fecundar os
poros ao mesmo tempo que se concen-
tram em respirar. Sobrevivem voando
de pele em pele, cada vez mais encober-
ta pelo frio, sugando no ar réstias de
odores defuntos.

[
por vezes acontecia-te isso, agarra-

vas-te a quem passava e perpassavas-
lhes as mãos pelo corpo, centrando todo
o teu esforço nas axilas e nos sexos
onde os odores, ainda existentes, te
faziam ter esperança.

dizias que não te conseguias desviar
das folhas - que te atingiam - da chuva
grossa que caia, dos olhares fixos dos ou-
tros.

às vezes poisavas em mim, princi-
palmente quando o nascer do dia me
obrigava a rebolar na terra, agarrando-
me afrodisiacamente a todas as árvores

do pomar, aos pinheiros ainda húmidos
colados à estrada, quando o tabaco, agora
seco, me enchia a boca de saliva e fumo.

depois acordava de noite, embriaga-
do no sono, de mãos esquizofrénicas no
ar, tentando afugentar-te. Desaparecias
com o vento, com os odores da rua, dei-
xando para trás os poros cheios, mina-
dos, impossíveis de refertilizar.

respiravas sofregamente, mesmo a
dormir, como que tentando sobreviver a
uma almofada moldada à tua face. Mas
era sobretudo uma forma de me sen-
tires o cheiro ao lado, de me controlares
as mãos que te percorriam sempre que
se conseguiam aproximar da pele.

por vezes agarravas-te ao tecto,
pendurando-te nos candeeiros e focos,
suspensos na tinta creme e estaladiça, e
olhavas-me, inclinando a cabeça sobre
os ombros.

II
o largo alastra-se para o rio, como

tono
que a fugir à Cidade, aos barulhos frios,
aos passos tímidos, aos cheiros húmi-
dos.

queria ter asas ...

Com as primeiras gotas, com a noite
nítida, com o vinho tinto adormecido ao
lado da lareira, perpassava sempre um
cheiro teu nas frinchas da porta, numa
janela mal fechada.

Acordavas-me a meio da noite, pos-
suindo-me, agarrando-te por sucção,
como se tivesses mais do que duas
mãos e adormecias num silêncio quase
inconfundível.

111
...acordo de noite ...

IV
Caem como folhas, as moscas,

numa morte que se prolonga pelos pas-
seios, pelos odores podres dos últimos
raios, pelos toques ocasionais de
desconhecidos. Caem estendidas a meu
lado, num leito rasgado, encolhido nas
nódoas de vinho .•
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Susana Cardoso erq. aFL

ero-te jaguar
das minhas noites
Voodoo
Bebe-me
Sorve-me
p sangue escorre-
-me
quente
- esta noite sou Bantoo -
e eu imagino-
-te
sérnen
QUero-te jaguar
das minhas noites
Voodoo
Quero um filho
na noite bantoo
que me estrangule
na dor
do despertar
[Estrangular
é Voodoo,
jaguar]
Diz-me sou
e eu lá estarei
Diz-me estou
e eu chegarei,
jaguar
que te quero

. das minhas noites
Voodoo



que t~mi~ Intimidada pêíil SUainsí.stêncÍ.3;

amemo-nos até que não entremos na nox perpetua;

amemo-nos até que não seja tarde demais;
N I e... olha, não te preocupes! falo eu com os teus pais.
o
N•...



texto Ernesto Rodrigues Sampaio

• A

An-
da, dis-

_ se-lhe
Inna. O céu e-
stava nublado,

não muito, apenas o
suficiente. Hans tentava
acompanhar o ritmo

frenético de Inna subindo a
ribanceira. Anos antes, tinham-se
encontrado num match de bed-

minton. Hans lutava pelo título pan-
europeu na categoria de pesos-médios

(menos de 75,048 quílos). Inna era uma das
cheerleaders. Hans lembrava-se disso como se

fosse ontem.
Começara a chover. Inna chamava-o mais uma vez.

Depressa, estou a ficar molhada. Hans não tinha a certeza
do que quereria ela significar com aquela frase.

A princesa
acabara de comer

a ervilha e sentia
um mal-estar tomar
conta de si. Sentia,,:!l:!D

di1~t~mºrala·ªm~7
mar-se ..Deveríl*êJa,a.filfia
do rei, um dospll.ãreS morais
da sociedade do seu país, usar
um casaco de pele-de-ervilha? A

dúvida Ç(,llWía-a, como se fosse
uma pequena fatía de melanc(ol)ia

num copo transbordante de um
refrigerante-gaseificado-de-grandc-

consumo-com-sabor-a-cola-e-
ínrernacíonalmente-conhecí-
do. TIês·í;tnsiÕlftícosdepois,
a Ptincéiachegava à con-

clusão que dilemas
morais, por maiores

que fossem, não
tornavam o verde
L •

uma cor me-
nos bonita.

Nesse momento, num país suficientemente distante para os
propósitos deste conto, a filha do rei preparava-se para comer a ervilha
que encontrara por debaixo do colchão. A ervilha, pensava a princesa,

esse animal tão nobre, e agora ia comê-la. Gostava de ser uma ervilha, pen-
sava a princesa, enquanto a trincava delicadamente com a sua alva dentadura (e

que muito havia custado ao tesouro real).

Tic-tac. O relógio batia meia-noite. Lars Schmidt, neurocírurgíão-chefe do Hospital do
Condado de Nõrkkoppíng, Calífórnía, interrogava-se. Infelizmente, não conseguia obter ne-

nhuma resposta. E aquela rapariga que havia encontrado em Paris no Verão passado.

Níco Albertoni, dito a capoeira, dito o túmulo, dito o braço direito de Don Perignon, dito o dentu-
ça, entrara para a máfia no seu décimo-terceiro aniversário, era a prenda de sua mulher. Matara o pri-

meiro homem antes dos quinze anos, com um tiro no meio da nuca. Não tocava em álcool. Nem em da-
mas.

Hans sentia-se feliz. Bebia, vagarosamente, o cacau que Inna, diligentemente, lhe tinha
preparado. Olhava para Irma, para os seus longos e loiros cabelos, para os seus

olhos azuis profundos como o oceano, e não conseguia deixar de pen-
sar que, apesar de ter perdido o título, tinha ganho o

grande prémío. E, pensava ele, se não seria
altura de deixar de ler os romances

Barbara Cartland. A
medicina
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erior da capoeira

E,no entan-
to ..., no entan-

to não se move.
Tinha-se enganado. E

agora que o mundo já
não é redondo como uma

ervilha nem gira sobre si
próprio, o que haveria de fazer

com os espaços vazios?
O furão continuava pacientemente o

seu trabalho dentro da capoeira. A
caldeirajá fervia ao lume.

Nico era agora uma carta fora do ba-
ralho. Um arrependido vendera-o, a troco
de imunidade, numa sessão do Tribunal

Metropolitano.
Nico Albertoní, personagem central numa série

de oito romances policiais de Aídann Quentin Greene,
o conhecido autor de romances policiais, pressentia a sua
one. Seria poss,ivel de el'. Greene da sua intenção de

to autor sério? ,.

Os fragmentos acumulavam-se, sem chegarem a
ser líricos, sem chegarem a constituir uma

narratíva, uma ínenarratívídade toma-
va conta das suas gavetas e das

suas férias. Andavas às
bolandas, ou,

como ele neurocírurgí-
ão-chefe de

Nõrkkoppíng, Calí-
fórnia, o único homem

capaz de curar a
dependência de Hans por lit-

eratura de cordel? Será a bela e
doce Irma a irmão gémea há muito
perdida da princesa? Que ligação

haverá entre a tentativa de Nico Albertoni
evitar a sua morte, o falecimento de uma tes-

temunha na unidade de neurocírurgia do
Hospital de Nõrkkoppíng, Califórnia e

o vício do jogo de Lars Schmidt?

E que outros ter-
ríveis mis-

térios
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