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Sim, nós somos os tais contra os quais os vossos pais vos pre-
veniram, nós somos a perdição das boas notas e o fim dos cur-
sos feitos no tempo regulamentar. Nós somos os tais carolas
que trabalham como quem tem um emprego a tempo parcial,
total e suplementar e que não ganham um tostão por isso. Esta
carolice de fazer um jornal que é uma editora que é uma pro-
dutora que funciona como um atelier de grafismo e que mais
parece um oficina de recursos humanos é uma doença que já
dura há dez anos e que está para ficar.

É verdade, somos nós aqueles chatos, que nem uma fede-
ração académica, nem uma associação de estudantes somos e
não desgrudamos de empresas, de instituições de quem quer
que ainda tenha dinheiro e juntamos milhares de contos e
espatifamos tudo em cultura e informação para os estudantes
e quem quer que ande pelas faculdades de Lisboa e do país.

Somos nós os tais gajos maluquinhos que ainda acredi-
tam no ensino gratuito para todos e na educação como ala-
vanca para o desenvolvimento, somos nós os tais ranhosos que
acreditam na Universidade e que não se limitam a criticar, mas
que provam, pela acção, como ela pode ser diferente. Nós
somos a tal lista que nunca se candidata às eleições para nenhu-
ma associação de estudantes e que não precisa de ganhar
eleições para ser a voz dos estudantes. Nós somos gente que,
em que vez de trabalhar para ser eleita e não fazer mais nada,
trabalha de qualquer maneira para fazer sempre mais. Nós
somos a tal associação de estudantes sem faculdade, para
alunos de muitas faculdades e que, sem parte no bolo finan-
ceiro repartido matematicamente pelas associações, gasta mais
em cultura e faz mais em cultura do que a esmagadora maio-
ria delas.

Nós somos poetas, vendedores de publicidade, grafistas,
informáticos, investigadores de História, desenhadores e fotó-

editiorial
grafos, críticos de música, produtores de concertos, jornalistas,
revisores linguísticos, analistas de mercado. Nós somos os nos-
sos leitores. Nós somos gerações inteiras de carolas que pas-
saram por este jornal ao longo de dez anos. Nós somos todos
da FLUL e também somos da FBAUL e da FCUL e do IADE e da
FDUL e do ISGE, nós agora estamos aqui e agora já estamos
em editoras, jornais, autarquias, agências de publicidade, ate-
liers de grafismo, departamentos de faculdades, portais de
internet verticais, horizontais e oblíquos. Porque para além de
acreditarmos no que fazemos, nós acreditamos em nós
próprios, acreditamos que ser estudante não é andar de traje
académico e pintar caloiros, acreditamos na diferença entre a
mediocridade e a excelência e que o ensino superior é talvez a
última oportunidade de iniciar caminho de uma para a outra.

Nós não somos os visionários que acreditam num mundo
melhor, nós somos os arquitectos infatigáveis do nosso próprio
mundo e o nosso mundo é mais justo, é mais confortável, é
mais inteligente e, acima de tudo, é mais belo.

Sem dúvida, nós temos aquela atitude irritante de quem
sabe que não é o melhor da rua dele, mas que não se confor-
ma com isso e está a trabalhar no assunto. E, pior ainda, não
tem intenções de o fazer sozinho, está a planear contagiar a rua
toda e arredores. A outra opção - há quem a confunda com
humildade - é baixar a cabeça e ficar com o que nos calha. É
boa para quem já nasceu cansado ou se contenta com pouco.

Nós, os carolas de Os Fazedores de Letras andamos a
fazer coisas e quem substima a carolice que se cuide, porque
nós somos muitos e somos jovens e - fazedor uma vez, fazedor
toda a vida - encontramo-nos por aí.

P.S.: E, já agora, estás à espera de quê para te torna-
res num de nós?
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Calendário Escolar
Ano lectivo 2002-2003

InJeío: 14,:deOutabro <te 2002
(segunda-ferra)

Fim: 21 de Junho de 2003 (Sábado)
1.o Semestre: 14 de Outubro de 2002

(Segunda-feíra) - 8de Fevereiro de 2003
(SáÓíiido)

Fériasde Nataf: 19 de Dezembro de
2002 (Quinta-feira) a 2 de Janeiro de
2003 (Quinta-feira)

PausaIntersemestra/: 10 de Fevereiro
de 2003 (Segunda~'feíra)

Fériasde Carnaval: 3 de Março de
2003 (Segunda-feira) a 8 de Março
(Sábado)

2.o Semestre: 24 de Fevereiro de 2003
(Segunda-feira) a 21de Junho (Sábado)

Fériasda Páscoa: 14 de Abril de 2003
(Segunda-feira) a 26 de Abril (Sábado)

Curso Livre
Ungua e Cultura Persa

pub.
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Hemeroteca
Municipal de

Usboa

Exposições
Jornais e revistas académicas na Monarquia
Constitucional portuguesa (1851-1910),
até 22 de Nov.
Colóquios/ccnferêndas
Ciclo de Colóquios; Jornais e Jornalistas
Portugueses: História e Memória
I Sessão:A Imprensa Académica e Estudantil
(Séculos XIX e XX)
Programa:
Indefinições da Imprensa Acadêmica e Estudantil
(Século XIX), Ernesto Rodrigues (FLUL)
O jornal A Pátria perante o Ultimatum inglês de
1890, Álvaro Costa de Matos (Hemeroteca
Municipal de Lisboa)
Moderador: Jorge Trigo (Hemeroteca Municipal
de Lisboa)
Data: 17 Out., 18h30
Tel. 21346 07 66

out;
30 OFL

Ass~?mb!eia de
Colaboradores

Sessão aberta a todos os alunos que queiram apre-
sentar propostas ou criticas 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 criticas;
3- CRIMOFL - Centro Redactorial de Investigação
Musical de 05 Fazedores de Letras
4- 05 Fazedores de Letras a cores?

4' - 30 de Out. - 18:00 - Sala 5.2

out;
28

Jornada
Comemoratíva do

Centenário
E, agora,

Drummond?

FLUL
28 de out.. 2'
Programa
10h - Sessãode Abertura
11h - Conferências
O privilégio de ler Drummond
Prol. Doutor Gilberto Mendonça Telles (PUe-Rio)
Carlos Drummond de Andrade e a poesia portuguesa
Prol. Doutor Arnaldo Saraiva (Universidade do
Porto)
13h às 15h - Almoço
15h - Painel: documento e memória
Fontes para os estudos drummondianos
Prof.a Doutora Eliane Vasconcellos (Fundação
Casa de Rui Barbosa)
Casas de memória e escrita na poesia da Car/os
Drummond de Andrade
Prol.' Doutora Silvana PessoaOliveira (UFMG)
16:30 - Conferência
A cartografia lírico-social de Sentimento do Mundo
Prol. Doutor Vagner Camilo (USP)
17:30 - Inauguração da Exposição Biobibliográfi-
ca de Carlos Drummond de Andrade
Apresentação:Dra.LauraMiranda(Bibliotecada FLUl)
18 horas - Recital
"No meio do caminho": poetas e músicos do
Modernismo Brasileiro
Luiza Sawaya (soprano), Juliana Mauger (mezzo
soprano), Alexandra Torrens (piano)

290Ub•15nov

agenda
out;

+
nov

pro~~r!:;;sao
Biblioteca Museu

República e
Resistência

Espaço Cidade Universitária
Horário 2' a 6' das 1Oh às 22h
Sábado das 11h às 17h
Rua Alberto de Sousa - Zona B do Rêgo
Tel. 21 7802760

Cine Clube
Sessõesàs 18h
Ciclo de Cinema de Stanley Kubrick
Barry Lyndon - 16 de Out.
The Shinning - 23 de Out.
Nascido para Matar - 30 de Out.
De olhos bem fechados - 31 de Out.
Debate Stanley Kubrick: Uma Vida em
Filmes - 21h30
Ciclo de Cinema de Woody Allen
O Inimigo Público n. o 1 - 7 de Nov.
Bananas - 14 de Nov.
O Abc do Amor- 21 de Nov.
Comédia Sexual numa noite
de Verão - 28 de Nov.
Exposições
João Pedra de Andrade - A Obra e o Homem
Inauguração dia 21 de Out. - às 18h
Conferências
João Pedra de Andrade e o Teatro do seu
Tempo, Carlos Porto
Raul Brandão no Teatro de João Pedro de
Andrade, Duarte Ivo Cruz
4 de Nov.
O Neo-Realismo no Teatro de João Pedra de
Andrade, por Luiz Francisco Rebelo, Maria
Helena Serôdio e José Carlos Alvarez
11 de Nov.
João Pedra Andrade e o seu Tempo, Tavares
Rodrigues e José Agusto França
As Mulheres Escritores na Crfticas de João
Pedro de Andrade, por Paula Morão
18 de Nov.
3a Feiras da Poesia
Um Poder Chamado Palavra, Nuno Miguel
Henriques
22h

180ub
+
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Banda Desenhada

Fesliival
Int;emacional

de Banda
Desenhada da
Amadora 2002

No dia 18 de Outubro, 6a, o Festival In-
ternacional de Banda Desenhada da
Amadora inaugura a sua 13° edição, su-
bordinada ao tema: "Odisseia".
O Festival decorrerá em diversos espaços
culturais da cidade. Na Escola lntercul-
tural será exposto o núcleo central do
evento, sendo depois complementado
por iniciativas desenvolvidas na Galeria
Municipal Artur Bual, na Casa Roque
Gameiro, nos Recreios da Amadora, no
Centro de Arte Comtemporânea e no
Centro de Banda Desenhada e Imagem.
Do programa do festival constam inú-
meras actividades, com a presença de
autores convidados, nacionais e estran-
geiros, vencedores do concurso anual de
Banda Desenha, CinemAnimação, Ilus-
tração e Cartoon, assim como a já habi-
tual zona comercial.

04105



I

i
.1

Ainda na ressaca do Ultimetum inglês,
aparecia, a 29 de Janeiro de 1890, A
Pátria: jornal independente: órgão da
Associação Académica de Lisboa. A
Academia passava a dispor agora de um
instrumento importante para discutir e
divulgar as suas ideias.

A Pátria publicou-se até 31 de
Janeiro de 1891, data em que o jornal
foi suspenso e a redacção fechada. Du-
rou pouco mais de um ano, vítima, co-
mo tantos outros, da acção da censura.
A 7 de Fevereiro do mesmo ano, passa-
da a efervescência do 31 de Janeiro,
publicou-se um novo jornal, intitulado
PróPátria, que mais não era do que
uma reprodução do antecessor. Sairia
apenas um número, pois na noite de 7
de Fevereiro o jornal voltaria a ser sus-
penso, desta vez definitivamente.

A Pátria foi dirigido por Hígíno de
Sousa, estudante de medicina, que as-
sinou grande parte dos artigos de opi-
nião. Como jornal da Associação Acadé-
mica de Lisboa, A Pátria contou sobre-
tudo com a colaboração de jovens jorna-
listas universitários. Afonso de Lemos,
companheiro de Higino de Sousa na
Escola Médico-Cirúrgica, era o secretá-
rio da redacção. Faustino da Fonseca,
então sargento de caçadores, e Augusto
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universidade

A Pátria
jornal independente: órgão da
Associação .Académica de Lisboa

texto Álvaro Costa de Matos

Gil, poeta, soldado de infantaria e aluno
da Escola Politécnica, ajudavam por ve-
zes na redacção do jornal. Este último
colaborava ainda na parte literária. A
contabilidade ficava por conta de
Anselmo Vieira, "orador eloquentíssimo
e muito considerado nas escolas".
Inocêncio Camacho ocupava-se das
notas científicas, enquanto Luís Serra,
sob o pseudónimo de Ludovicus, despa-
chava as crónicas diárias. Foi ainda
autor de vários folhetins, que aumenta-
ram consideravelmente a tiragem do
jornal. Os artigos de fundo eram escri-
tos por Higino de Sousa, Estevão de
Vasconcelos, Brito Camacho, Augusto
Loforte, também estudante de medicina,
Afonso Lemos, Eusébio Leão, Anselmo
Vieira, Augusto de Vasconcelos, Martins
Figueira, entre muitos outros. A esta
plêiade de articulistas veio juntar-se,
mais tarde, Cunha e Costa, na altura
estudante em Coírnbra, que dali manti-
nha relações com a redacção d'A Pátria,
juntamente com João de Meneses,
Silvestre Falcão, Afonso Costa e
António José de Almeida. Eduardo
Fernandes, o Esculápio, escrevia as
terríveis gazetilhas. Além da parte
política e noticiosa, o jornal tinha ainda
uma secção de artes e letras e uma

secção teatral, que era assegurada por
Crispiniano da Fonseca. Fíalho de Al-
meida e o então publicista João Chagas
eram frequentadores assíduos da redac-
ção do jornal, para animar os novos jor-
nalistas. Segundo as memórias de
Eduardo Fernandes, foi na redacção
d'A Pátria que João Chagas fez a sua
profissão de fé republicana, vindo dos
"arraiais monárquícos".

No programa, assinado por Higino
de Sousa, A Pátria assumia-se como in-
dependente de todos os partidos, inco-
lor em política, apenas de protesto con-
tra o Ultimatum britânico: "Para as lu-
tas da imprensa que neste momento
encetamos, trazemos as seguintes ar-
mas: estudo, honestidade e sincerida-
de. Declaramo-nos independentes de
todos os partidos. Não porque nos falte +
um ideal político, e desconheçamos o
que há de incompatível com os verda-
deiros conhecimentos sociológicos nos
códigos do nosso país, mas porque este
jornal é o órgão da Associação Académí-
ca''. Sabemos, no entanto, que, por in-
fluência de Estevão de Vasconcelos, ra-
pidamente A Pátria perdeu o estatuto
de jornal apartidário de protesto contra
a "afronta" inglesa, posícíonando-se
claramente como defensor da Repúblí-
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Lisboa
1 (29 Jan. 1890) - n.O 326 (31 Jan. 1891)

~~t!mm.tIfcDiária
G11i~:%1I-1igino de Sousa~~i:~~:;~~)~:::~Lemos(1. Ponce y Sanchez
~~!.iD!brdltl1tjlmímBiblioteca Naóonal

ca e dos seus ideais. Cambalhota que
receberia os aplausos dos caudilhos
republicanos da altura, com Elias
Garcia à cabeça. Isto não constituía ne-
nhuma surpresa nem provocava escãn-
dalo. O contrário é que era raro. A
maior parte dos jornais estava alinhada
partidariamente. E isto estendia-se na-
turalmente à imprensa estudantil.

Mas A Pátria começara como um
jornal de protesto contra o Ultimatum.
A sua preocupação centrar-se-ia na
crítica, no "estudo completo do país",
fazendo o seu diagnóstico, identifican-
do os responsáveis pelo seu "estado de
abatimento", apontando caminhos para
a sua regeneração. Tudo isto apimenta-
do com propostas muito radicais. Tudo
isto articulado com a ideia de decadên-
cia, na linha da Geração de 70. E recor-
rendo, para indignação de muitos con-
temporâneos, a uma linguagem violen-
ta e subversiva.

Apesar de duração efémera, o jornal
teve um enorme sucesso editorial.
Aparecendo como título de protesto ao
Ultimatum inglês, explorou habilmente
este acontecimento e a histeria por ele
provocada, nomeadamente no meio
estudantil, o que lhe valeu muitos leito-
res. Outros temas que A Pátria "explor-

u

ou com arreganho e lhe deram aura e
fartos lucros" foram a dissolução da
Associação Académica e da Câmara
Municipal de Lisboa, o caso de Urbino
de Freitas, o suicídio de Camilo Castelo
Branco, a querela movida em Coimbra
contra os estudantes de direito Afonso
Costa e António José de Almeida a pro-
pósito de uns artigos publicados no jor-
nal académico Ultimatum, o tratado de
20 de Agosto com a Inglaterra, a criação
do batalhão académico para combater
em África, a publicação inédita de Finis
Patriae, de Guerra Junqueiro, o duelo
em que Hígíno de Sousa feriu o poeta
Fernando Leal, entre tantos outros. A
irreverência dos seus artigos e sueltos
acompanhou a existência do jornal,
causando, por vezes, grande sensação,
como foi o caso do artigo de Martins Fi-
gueira a descompor Andrade Corvo no
próprio dia da sua morte. O êxito do jor-
nal permitiu inclusivamente que os lu-
cros obtidos, que eram grandes, fossem
distribuídos pelos redactores, que co-
meçaram a auferir 15 mil réis mensais.
Embora esta situação tenha ocorrido no
fim, não deixa de ser sintomática do su-
cesso do jornal. _
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A escrita desatada
de Miguel Castro

Caldas

Eu explico onde é que fui buscar a ideia
da escrita desatada a que me refiro no
título desta minha intervenção. É uma
citação do Quixote, mas quem dela me
fez generosa oferta foi um conhecido
crítico espanhol, Iosé-Carlos Mainer,
que a usou no título de um magnífico
ensaio sobre "o mundo dos romances"
- La escritura desatada - EI mundo
de las novelas, 2000. "Desatado, da",
diz o Dicionário da Real Academia Es-
panhola, é o "que procede sin freno y
desordenadamente". Digamos, solta,
desatada, desenvolta, como disse, em
artigo famoso dos anos 60, Eduardo
Lourenço acerca de uma certa ficção
nossa, sob a sombra tutelar de Álvaro
de Campos, como é bem sabido, a mais
solta das máscaras de Fernando Pessoa.
Com efeito, a primeira das impressões
que se tem ao ler o romance de Miguel
Castro Caldas, ao confiar-se a gente à
sua envolvente melopeia, é que esta-
mos perante uma escrita, para nos cin-
girmos ao literal, "que procede sem
freio e desordenadamente". O que não
surpreenderá se pensarmos que um au-
tor que se estreia nos começos deste
milénio tem atrás de si respeitáveis tra-

08109

dições, nacionais e estrangeiras, que o
impelem nesse sentido. E, todavia, há
neste romance uma atracção pelos re-
tornos, pelas recorrências, que nos faz
suspeitar que as coisas não sejam assim
tão evidentes. Mas, enfim, aceitemos a
evidência com que se nos impõem as
primeiras impressões: e aí teremos toda
uma tradição portuguesa de escrita
solta que passa pelas ficções de Alma-
da, de Ruben A., e, certamente, por An-
tónio Lobo Antunes, para não irmos lá
mais para trás à Menina e Moça, de
Bernardim. Ou também, todos os pro-
jectos de livre associação, ou de escrita
automática, de referência surrealista.
Mas, vendo bem, com atenção, não é
por acaso que um dos autores que aqui
se cita é Ruy Belo, e desse sabemos nós
que foi, entre outras coisas que o tor-
nam um modelo íncontornável para a
nova escrita portuguesa, um mestre na
arte do desleixo ou do devaneio contro-

megafone
+ A ESCRITA DESATADA DE MIGUEL CASTRO CALDAS

+ UM FAZEDDR EM TIMOR ORIENTAL EDITA LIVRO
DE ESTUDOS + ENTREVISTA COM PEDRO BRITO

texto Fernando I8. Martinho

lado. Porque é disso que se trata nesta
narrativa, de tão dificil classificação, se
é que isso interessa, e de tão cuidada
construção, nesta história tão cons-
ciente dos seus processos de se cons-
truir, de, afinal, se atar e desatar. Aqui
ocorreria o nome de Thomas Bernhard,
pelo lado das infindáveis reiterações, da
técnica do tema e variações, ou o de
Borges, também esse poderia ocorrer, e
até citado é, pelo jogo deliciado que to-
da a escrita ficcional acaba por ser. Se,
no entanto, não deixa de ser um ro-
mance de referência cosmopolita, co-
mo é inevitável que seja um romance
feito hoje entre nós, por um autor que
não finge inocências, despropositadas,
num tempo de horizontes sem limites
como é o nosso, ele afirma-se sobretu-
do como um romance português, um
romance sobre a "pequena dor à portu-
guesa" de que tão bem falou Alexandre
O'Neill, um dos autores com quem se



dialoga neste livro cruzado por tantas
vozes e com uma tão grande vontade de
dialogar. Trata-se, bem vistas as coisas,
não propriamente de um romance de
aprendizagem, segundo os cânones
desse género, mas, com certeza, de um
romance sobre a dificil aprendizagem
de se ser português, aquela aprendiza-
gem de que temos feito um dos nós
centrais, e mais dificilmente desatáveis,
da nossa literatura. E Miguel Castro
Caldas, com este romance que é muito
mais do que a promessa de que se cos-
tuma falar a propósito de livros de es-
treia, entrou seguramente para a famí-
lia daqueles para quem, como para
O'Neill, Portugal é uma questão que
têm consigo mesmos: o Portugal "re-
morso de todos nós" ... Remorso, será,
mas olhado sempre, neste romance ao
mesmo tempo tão de Lisboa, o centro,
afinal, de todas as questões que temos
com o país que somos e em que somos,

olhado sempre, dizia, com tema e me-
lancólica ironia, nas malhas familiares
das gerações que se sucedem afeiçoando
a tal dor trazida "docemente pela
mão/] ...] tão mansa quase vegetal". Há
esse "crescer", doloroso, porque, de-
pois, não há espaço em que se caiba, há
toda essa melancolia, tão nossa, mas há
também, e acima de tudo, o gozo de
atar e desatar a história, as histórias, o
gozo da escrita. De a dar viva, surpre-
endida numa sortílega toada oralizante
que tem uma tradição atrás de si mas
que é reelaborada com poderosa origi-
nalidade.

Logo no começo da narrativa re-
pete-se uma frase publicitária, feita a
propósito de uma qualquer cevada,
mas, de certeza, da responsabilidade, a
partir do seu fundo gnómico, de um es-
critor - e houve tempos em que, como é
bem sabido, vários escritores traba-
lharam em publicidade: "É PRECISO

este
romance

(...) é muito
mais do que
a promessa

de que
se costuma

falar a
propósito
de livros

de estreia

ENCONTRAR UMA RAZÃOPARAUM
HOMEM SE LEVANTARDA CAMA".
Enquanto esteve envolvido na escrita
deste romance, se acaso outras não ti-
vesse, não faltaram a Miguel Castro
Caldas razões para se levantar da cama.
Saudemo-lo, com entusiasmo, porque
começa com a percepção clara de que a
obra que, hoje em dia, importa é a que,
segundo Cortazar, se concebe "como
uma manifestação poética total', abra-
çando simultaneamente formas apa-
rentes como o poema, o teatro, a narra-
tiva. E é isso que, com sucesso, Miguel
Castro Caldas faz em Queres crescer e
depois não cabes na banheira, e que,
noutras circunstâncias, haveria que de-
tidamente analisar. Mas fiquemo-nos
por aqui, que creio ter-vos já dado sufi-
cientes razões para lerem o romance
que hoje, aqui, nos juntou.a

Intervençãode Femando ].B. Martinho
no lançamento do livro Queres crescer e
depois não cabes na banheira, de Miguel
CastroCaldas,na Faculdadede Letras,a 28
de Maiode 2002
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A vida tem destas coisas. Uma pessoa
conhece um sujeito em Lisboa, passa
um tempo, e o dito passou-se. Não "do
juizo", mas "para os antípodas", que é
uma das maneiras de dizer - para o ou-
tro lado do Mundo.

O "Iotspê" (por extenso, João Paulo
Tavares Esperança), também a dado
momento escrevedor em Os Eszedores
de Letras, aquando estudante de Lín-
guística na FLUL, e a tempo inteiro de-
dicado activísta pela emancipação de
Tilnor,está a ensinar ""Jingua dita de
Camões, enviado pelo Instítuto do mes-
mo nome, na Universidade Nacional de
Tímor LaTOSa'e (UNTIL).

Ofertado por JP recebemos o livro
Estudos de Lmguistice Timotense, um
volume que recolhe intervenções e tra-
balhos diversos seus, editado pela ONG
aveírense SUL - Associação de Coope-
ração para o Desenvolvimento (sendo o
endereço postal desta o APARTADO
263/3811 AVEIRO Codex).

Do índice constam: Prefácio! Adver-
tência do autor/ Mapa linguística de
Timor/ Algumas frases úteis em tétum,
búnaque e fataluco/ O crioulo portu-
guês de Bidau e a evolução do tétum
praça! Inventário de fonemas do tétum,
um olhar sobre a sílaba e algumas ques-
tões sobre reduplícação/ Algumas ache-
gas sobre política e planificação linguís-
tica em Timor Oriental! A língua Portu-
guesa em Timor Leste - Um olhar sobre
o passado e algumas sugestões para o
futuro/ Tetun prasa ka tetun tetik -
Considerações sobre a língua franca de
Timor Leste e o seu futuro/ Rituais e
figuras do fantástico em Tírnor/ A pala-

textof).·~lj·~~m

ESTUDOS DE LINGuíSTICA
TlMORENSE

João Paulo r Esperança
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vra da discórdia ou Porque não chamo
mauberes aos tímorenses/ Em torno do
ensino de português a tímorenses/ Lín-
guas oficiais.

O livro Estudos de Linguística Ti-
morense, avisa desde logo o seu autor,
reúne alguns trabalhos feitos para ca-
deíras do curso de licenciatura, artigos
de opinião ou de divulgação, comunica-
ções apresentadas em encontros vários,
e são textos do início de uma caminha-
da que se espera que venha a ser longa
e ptoficua. Em parte a sua publicação
explica-se pela escassez de determina-
dos materiais sobre Tímor e, acerca de
algumas questões, o pensamento de
João Paulo Esperança já se alterou ou
evoluiu. Sem dúvida tal sucedeu com o
contríbuto da sua vívêncía e prática pro-
fissional em Timor Oriental, acrescen-
tamos aqui, mas não deixa de ser útil ler
estes textos, e não se assuste o leitor
com os seus títulos, pois estamos a falar
de textos acessíveis a qualquer pessoa
com algo de cultura geral e curiosidade
intelectual.
Num tempo em que Timor Oriental,
território com uma dimensão equiva-
lente à de Portugal Continental a norte
do rio Douro, já se converteu no 191.0
estado membro da ONU, seria bom que
mais universitários, de diversas áreas
ou especialidades, ainda mesmo duran-
te a frequência dos seus cursos de li-
cenciatura ou de pés-graduação, dedi-
cassem alguma da sua atenção e esforço
às temáticas relativas a esta meia ílha
do Indo-Pacífico. Os seus trabalhos também
podem ::gudara afirmar ou a -fazer País-.
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entrevista Pedro Brito
Seduzido pelo cinema de série B e apaixonado pela liberdade de contar histórias, El-Bnto
confessa que não é esquízofréníco, nem virtuoso. Por outro lado, Pedro Brito, autor convi-
dado para fazer a ilustração do Festival Internacional de BD Amadora 2002, revela-nos que,
com ideias para pôr no papel, o mais interessa momento é a cumplicidade.

Como é que começou isto da BD?
Há aquela velha questão do Ah foi de

pequenino ... Era a maneira mais fácil e
mais barata, para mim, de conseguir
transmitir ideias. Talvez tenha também
algum talento para desenhar, mas o
meu objectivo era mesmo contar his-
tórias. Agora faço BD e trabalho em ci-
nema de animação, mas daqui para a
frente o meu papel será mais num outro
meio de comunicação, possivelmente ci-
nema.

Cinema em que área? Argumento?
Talvez comece primeiro pelo argu-

mento e depois tente a realização. Se
calhar tenho de fazer um percurso bas-
tante grande para lá chegar e a porta de
entrada pode ser o cinema de animação.
Estou a fazer presentemente a minha
terceira curta-metragem.

A BD não é uma prioridade, mas um
motor para saltar para outros projectos?

Não sei se será bem assim. Tenho
uma grande paíxão pela BD, gosto de

entrevista conduzida por Álvaro Áspera, Marisa Costa

fazer BD, e de toda a sua linguagem,
mas gostava de poder ir além. O meu
interesse é contar histórias e mostrá-las
ao maior número de pessoas possível. A
BD é um óptimo meio, mas quero tentar
outras formas de narrativa, para trans-
mitir boas ideias, boas emoções. Até ago-
ra tenho conseguido comunicar as mi-
nhas ideias através da BD. Em anima-
ção ainda não o consegui, pois tenho
usado argumentos de outras pessoas,
mas estou satisfeito.

Agrada-te mais desenhar e trabalhar
com imagem ou a escrita, fazer argu-
mentos?

Sou um pouco calão. Talvez não seja
bem calão, sou muito lento e por vezes
um pouco descuidado. Sei que não sou
virtuoso. Consigo desenhar umas coisas
com algum interesse, mas não sou um
João Fazenda que é umas das pessoas
que mais admiro a nível de trabalho por-
que faz dois riscos e sai um desenho fan-
tástico. Eu não consigo ser suficiente-

mente rápido por forma a ter uma pro-
dução contínua. As ideias estão sempre
a acumular-se na minha cabeça, com
pouco tempo para as escrever e desen-
volver.

Existe um conflito entre o Pedro
Brito argumentista e o Pedro Brito dese-
nhador?

Há muitos conflitos. Não sou esqui-
zofrénico ao ponto de me dividir, mas
tenho tantas ideias para pôr no papel...
Actualmente, tenho seis argumentos, ou
conceitos para argumentos, e não consi-
go avançar. Começo a desenhar a per-
sonagem, complico, não gosto do traço,
acabo por patinar completamente e dei-
xo as coisas de lado. Neste momento es-
tou a trabalhar no Beraca, mas o argu-
mento não é meu. Daqui para a frente
vou dedicar-me a escrever todos os ar-
gumentos que tenho na cabeça e passá-
los a outras pessoas.

As tuas ideias são mais do dia a dia?
As minhas ideias são mais cine-
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matográficas do que literárias. Não sou
como o José Carlos Fernandes ou o
David Soares, que talvez sejam mais lite-
rários. Vejoas coisas mais por imagens e
diálogos, não sou tão descritivo como
eles. Sou mais de acções, movimentos,
dispersão. Vejo muito cinema, sou um
apreciador do cinema americano, de al-
gum cinema francês e um grande apre-
ciador do cínema espanhol. Fazem coi-
sas fabulosas. E do cinema que vem a
minha paixão pela narrativa, por contar
histórias.

Corno é que o cinema aparece na
tua BD?

No découpage. Na forma como con-
to as histórias, no ritmo, nos cortes. Por
exemplo, Pano Cru é talvez o meu livro
mais cinematográfico. Toda a sua lin-
guagem está muito agarrada ao cinema
ao nível de cortes, de movimentos de câ-
mar~, de planos, e até a própria narrati-
va. E uma espécie de crescendo com um
final abrupto. Para esta história a minha
maior influência foram os irmãos
Cohen, com aquele tipo de história ne-
gra, tensa ... Foi o seu primeiro filme,
Blood Simple, que me fez fazer Pano
Cru. A forma como é contada a história,
toda aquela negritude inspirou-me a fa-
zer uma história policial.

Essa parte mais escura também está
presente, de um modo mais ácido, no El
Brito. Quem é o El Brito?

É o meu escape. Queria fazer uma
história disparatada, brincar um pouco
com toda a linguagem - lá está - do ci-
nema de série B, com toda aquela sub-
cultura dos lutadores de wrestlingmexi-
canos - acho uma cultura fabulosa, não
tem nada a ver com o wrestling ameri-
cano que é muito dado ao espectáculo.
No México é tudo muito levado a peito.
Tentei perceber o que havia ali de tão
magnético. Os gajos são uns autênticos
deuses, são hércules que andam na rua
com a máscara - nunca mais tiraram a
máscara desde que são lutadores - e le-
vam aquilo mesmo a peito, corno forma
de vida. Tentei contar urna história que
brincasse um pouco com a narrativa e
com toda aquela lógica - ou falta dela -
dos filmes de série B.

No fundo, não constranger o desen-

volvimento da história a sentidos coe-
rentes e racionais ...

Sim, deixar fluir. Na primeira histó-
ria que fiz do El Brito desenhei a perso-
nagem sozinha com urna abóbora no
chão. E agora, o que é que vai sair da-
qui?, pensei. Depois pus um título: O
Ataque da Abóbora Demente e, a partir
daí, desenvolvi. O certo é, que, até ao
fim, não sabia o que ia acontecer. Dei-
xei-me levar um pouco pela brincadeira,
pela incoerência das coisas. Por exem-
plo, aparece uma faca na mão da perso-
nagem, vinda do nada, como se alguém
lha tivesse dado. E uma referência um
bocadinho copiada ao Lost Highwsy, de
David Lynch. O El Brito é mais um ten-
tar libertar a alma, sem me preocupar
com nada. Eu sou muito racional com
as histórias. Por exemplo, posso ter uma
história quase toda definida, mas, se no
meio falta uma ligação, não consigo pe-
gar mais naquilo.

Corno foi o teu trabalho com o João
Fazenda em Tu és a mulher da minha
vida e ela é a mulher dos meus sonhos?

Eu tinha a ideia de uma história,
contei-lha, mas não foi logo que o con-
segui convencer a desenhá-la. Levei 2
anos a desenvolver o argumento e ia
tendo mais ideias a partir dos desenhos
dele. As coisas foram quase sempre cí-
clicas, fazia qualquer coisa, mostrava-
lhe e conseguia avançar. Algumas das
páginas mais bonitas da obra devo-as ao
João, por exemplo: tinha uma sequência
de 4, 5 páginas de texto em que des-
crevia a personagem na rua a passear, a
tentar encontrar uma ideia, a ver isto e
a ver aquilo. Ele olhou e disse: Isto é
muito maçudo, vou simplificar para 2 ou
3 páginas. Na primeira ponho a perso-
nagem ao meio e todas estas coisas à vol-
ta; na segunda, ponho-as transformadas
em palavras; na terceira, a personagem
absorve as palavras. Tem de ser assim
quando se trabalha com alguém, tem de
se combinar ideias, falar e discutir. As
vezes levava um guião e ele dizia-me:
Não tragas mais guiões porque eu olho
para eles e é o que fica! Tenho de pen-
sar por mim mesmo. Foi muito interes-
sante.

Tens mais projectos planeados a dois?

Actualmente estou a trabalhar no
Beraca, com argumento da Sandra
Amaro. Não é um argumento de BD,
mas um conto de 2 páginas de que gos-
tei muito. E sobre Beraca, que é uma
palavra hebraica para paraíso terreno. A
história conta uma disputa entre dois
ministros que queriam a terra para eles
e iniciam uma guerra. Há personagens
que se vêem envolvidas no meio dessa
guerra, enfiadas num bunker, com a
guerra lá em cima.

Transformaste o texto ou ele vai
aparecer tal corno foi escrito?

O texto está fiel ao original, mas ten-
támos torná-lo mais narrativo porque
era muito descritivo, o que por vezes me
dificultava o trabalho corno desenhador.
Desenhar as descrições é redundante.
Procurámos um meio termo entre o
texto e um guíão de banda desenhada.
Ficou um híbrido: nem é BD nem é lite-
ratura.

Corno ultrapassaste as dificuldades?
Pusemos as personagens a contar

coisas que não estavam a ver e acrescen-
támos diálogos. Houve partes que tive
de cortar, mas procurei evitar sacrificar
todos aqueles momentos de texto mais
refinado. Numa adaptação vulgar, todas
essas partes desaparecem. Quis fugir a
isso e conservar intacto o texto que
acompanha o desenho. Houve, também,
uma situação em que desenhei uma ce-
na descrita no texto, mas sem o incluir.
Ficaram só as imagens. Tentámos dar a
volta ao texto, mas de forma a não o des-
virtuar.

A articulação dos mecanismos do
texto literário com os da BD é tecnica-
mente dífícíl. Poucos desenhadores que
trabalharam com o método utilizado em
Os Fazedores de Letras foram bem
sucedidos. Pensas desenvolver este
método?

Tão cedo não volto a pegar numa BD
como desenhador. Vou trabalhar argu-
mentos e, quando surgir a oportunida-
de, mostrá-los a alguém. Prefiro as cola-
borações como as que tive com o João
Fazenda, a Sandra Amara ou o Marcos
Farrajota. O que mais me interessa de
momento é a cumplicidade. _
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avestiruzes

entre o emprego e a casa, entre os filhos
e a tareia, entre o sono e o cansaço. Os
olhos quase que batem no chão, os
murmúrios arrastam-se pela roupa
comprada a crédito. O CARTÃOMÁGI-
CO! Com ele temos aquilo que só temos
três anos depois. Malabarista de orça-
mentos, o exterior aperaltado, .músíca
dos braços e dos dedos vendidos em tro-
ca dos anéis. Percorrendo as ruas, des-
cortinamos, rasgamos a cortina social,
descobrimos não já mais espantados
porque o espanto deixou de fazer parte

+ NO ENREDO AOS CARACÓIS + NOTA A PRIMAVERA
.• MOVIMENTO QUE TROPEÇA, VOCIFERA, RASTEIRA

E FAZ V(NIAS. .• VAMOS VOAR NUMA FOLHA DE
ALFACE + SE NO FINAL DOS DEDOS

COMEÇAM AS UNHAS, ONDE COMEÇAS TU?
+ POR ESTA VEZ .• O HOMEM SENTADO

Como assim?

O mendigo assobia, pede dinheiro
de outra maneira: cantando, chorando,
inventa histórias trágicas, valdevinas,
malandras, que cortam o coração e li-
bertam o choro, pluvíoso baboso, o su-
ficiente para encher um alguidar à ca-
beça. Isto considerando aqueles que
têm tempo para enternecimentos inú-
teis e desperdícios líricos: a maioria an-
da demasiado ocupada entre o metro e
o autocarro, entre o almoço e o jantar,
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do contrato facial: atropelos, confusões,
migrações, canhões, bombas, mísseis,
sangue, carne, ossos, soros, macas e in-
jecções, coneulsões, atropelos, caceta-
das e cassetetes, amor e filetes, cami-
nhadas, entradas, choques, mortes, sor-
tes, viagens, choros, passas, cheiros e
brancas, chutos e metadona, risos, mo-
tores, dores, sírenes, gritos, fritos,
anões, pregões, tiros, fugas, bichos, bi-
chas, sopas, trânsito, roubos, pombos
contra o cais, contra o mar, contra o ar
cair, nariz partir e o monóxido de car-



texto Ricardo Faria

Aurora de Verão
Promessa punícea

Embrulha no peito
a flor em botão

da minha preguiça

Nota à Primavera

bano respirar: a alquimia que flutua
acima e ãbaíxo do espírito,nas frontei-
ras do cérebro com o mundo-Por cada
nota exíste um sabor, uma píanola be-
nemérita que se recusa a tocar sozinha.
Entre o sexo no jornal e voyeurísmós es-
capísfas, ao redor dum mundo convulsí-
vo, destruüvo, sadocrentemasoquíeta,
lambedor de sangue e entranhas esfare-
ladas, .poucas soluções existem. A crer
no possível, na oferta e na imagem que
nos vendem, o sexo é o lago turbornan-
so onde podemos mergulhar sem esca-
fandro. Com cantos líricos ou gargantas
secas, 6peras-bufas sem actores vohm-
tátios, rapm assexuado, entramos pela
porta de trás daSex~Shop, o olhar en-
vergonhado no buraco da fechadura, os
dedos entre os olhos à luz do Peep-
Show!

carRvana do amor ou o Make Love
Not War ( agora é mais do tipo Make
War W:íth J..,ove) é um capricho kitch

com kitchenete e uma assoalhada, que
poucos, actualmente, podem adquirir
sem venderem a alma, e o que sobrar,
ao Banco Europeuocidentalicapitaliza-
do. Passeando pelas ruas reais da cida-
de ou pelas vias congestionadas da in-
formação planetária deparámo-nos com
ténues t . as de sobrevivência: ex-
pedições sons concretas, concêntric-
as, concentradas ao coração frio e
quente dum planeta cheio de dor. Há
quem lhe chame evidências do eviden-
te. No dia seguinte, porém, a surpresa:
um. raide aéreo, um ataque militar des-
trõem aldeias inteiras matando milha-
res na Tchetchénia, no Kosovo, na So-
mália, no Ruanda, na Palestina, num
local inóspito que ninguém conhece,
que ninguém quer conhecer as
câmaras digitais ainda não lá m.
Surpresa? Há quem já tivesse previsto,
há já quem esperasse um negócio des-
tes. Manda-se construir os edificios de

novo e túmulos arejados para os mortos.
Tetra aterrada, soterrada., lupanar sem
quartel. Prostituição diária dos filhos
responsáveis. Fuga à chuva e à força
plúmbea. do medo. Pela força, por. uma
volta completa ào foco em espiral das
nascentes, pela força das formigas nos
braços dormentes, toca-se, canta-se, es-
cava-se músicas do ar cãrregado, trope-
ça-se nos buracos tónicos das possibili-
dades átonas existentes, tudo Isto entre-
choca-se e chocalha, liberta sons e me-
WQJ:ias,tetitewos d~. a música e a lição
que alguém se esqueceu de nos ensi-
nar.

Condessa Tuta Mumadona, ín
"Filosofia Lupanária", Tomo II,
Capitulo I, pág. 23
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texto Rui Monte:

Vamos voar numa folha de alface
Ser um e apenas um só
E só não saber somente
Que fazer com as ameixas
Que são as nuvens
E continuar num frenético ritmo
Consumirmo-nos como produtos da loucura,
Elogiar o amor, exteriorizar a raiva
Deixar-nos ir pelo rio
Comer orelhas ao pequeno-almoço
Gastar o dia e trocar,
Guardar os trocos sem esbanjar
Ver-te, sentir-te, desejar
Esquecer-te como uma pena de pato,
De gaivota talvez ...
Sem romantismos
Passear na praia, inalar areia,
Respirar água, matar ar,
Ser pegadas
Desistir e voltar a tentar
Porque estás lá!
(não sei bem onde
mas disseste que estarias lá...)
Cozer os sentimentos
Numa panela de pressão
Vender pacotinhos de beijos com canela
Comer pevides de amor
Semear ódio pela Humanidade
Colher sensacionalismo barato
Ligar a televisão, desligar ...
Esvaziar uma garrafa,
Encher o cérebro,
Queimar o meu ser,
Deixar de ser...
(por ti, só por ti!
"Ai! Que bonito!")
Deixar-te, abandonar-te, cortar-te,
Torturar-te, fazer-te sofrer,
Esquecer e não voltar a recordar
Destruir
Destituir
Negar o tudo, ser o nada.
Nada ser para além de uma nota
Musical tocada por um instrumento:
Um fagote de voz desafinada,
Uma orquestra de violinos agudos
Choradeira de criança mal-educada.
Nutrir-te mal, desprezar-te,
Abraçar-te e ficar
Pedir desculpa
Vergar-me, negar-me
Deixar de ser eu para passar a nós
Num dia qualquer, num local qualquer
Em ti ... onde estás (7) ...
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Se no final dos dedos começam as unhas, onde começas tu?
Se no bater de teclas te percebo
Onde
Um compassar apressado um repouso absurdo
Tu não verbo eu não verbo
Nós
somente nós onde começa a noite.
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encontra bloqueada de acordo com o
estabelecido no ponto 4.14 dos Esta-
tutos Gerais de Os Fazedores de
Letras e de que não poderá ser edita-
do mais nenhum número desse jor-
nal enquanto os estudantes da FLUL
não se pronunciarem em Reunião
Geral de Alunos sobre a proposta de
demissão da Direcção de Os Fazedo-
res de Letras enviada à mesa da RGA
por esta assembleia no dia .../.../. ..

A Assembleia de Colaboradores
de Os Fazedores de Letras

Lisboa, .... de .... de. .
e) Só pode ser levantado depois

de ter sido tomada uma decisão em
RGA sobre a proposta da ACOFL que
originou o BEOFL.

f) No caso de a proposta de de-
missão da DOFL ser recusada pela
RGA, a ACOFL não poderá fazer uso
do BEOFL durante o resto do ano
lectivo em curso.

Os Fazedores de Letras
Jornal da Associação de Estudantes

da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

Estatutos

Elaborados de acordo com:
a proposta-base aprovada na ge-

neralidade pela RGA de 6 de Novem-
bro de 1997

os princípios estatutáríos defi-
nidos pela RGA de 6 de Novembro de
1997

o deliberado, em termos de espe-
cialidade, pela RGA de 20 de
Novembro de 1997 (aprovação feita
até ao 4.8)

o acordado durante a Sessão
Plenária de 25 de Novembro de 1997

a aprovação na especialidade
feita pela RGA de 13 de Março 1998

a revisão ordinária de 1999
a revisão ordinário de 2001

Nota: No final há um glossário com
todas as abreviaturas.

Capítulo I

Artigo 1°
Propriedade
Os Fazedores de Letras (OFL) é

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

Artigo 2°
OFL é um jornal feito por e

dirigido a:
1°_ estudantes da FLUL.
2°_ outras entidades colectivas

ou individuais da FLUL.
3°_ entidades individuais ou

colectivas do meio universitário, das
quais se destacam os estudantes.

Capítulo II
DOFL

Artigo 3°
OFL é gerido pela Direcção de

Os Fazedores de Letras (DOFL).

Artigo 4°
A DOFL é constituída unica-

mente por alunos inscritos na FLUL.

Artigo 5°
A DOFL é um colectivo aberto e

dínâmíco quanto à sua constituição,
isto é, está em permanente reno-
vação recebendo novos elementos e
perdendo outros.

Artigo 6°
A DOFL é constituída por um

mínimo de três elementos, cabendo a
estes decidir sobre a eventual nome-
ação de um Director de entre eles

Artigo 7°.
A entrada de novos elementos

para OFL e para a DOFL, assim
como a sua demissão, está unica-
mente dependente da DOFL.

Artigo 8°
A DOFL é independente da

Direcção da AEFLUL (DAEFLUL)
em questões ideológicas e editoriais.

Artigo 9°
Mudanças na constituição da

DAEFLUL não têm repercussões na
constituição da DOFL.

Artigo 10°
A DOFL é politicamente neutra.

A filiação dos seus elementos numa
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ou noutra lista da faculdade, a
preferência de cada um dos seus
membros em relação, a qualquer lis-
ta, são aspectos irrelevantes para o
funcionamento da DOFL e não po-
dem constituir argumento para a no-
meação ou não nomeação de novos
elementos para a DOFL, assim como
para a demissão dos mesmos.

Artigo 11°
Questões de hierarquia ou sua

inexistência no interior da DOFL e
questões de organografia no interior
da DOFL, são decididas no interior
da própria DOFL.

Artigo 12°
Transparência da actividade da

DOFL
1- Todos os arquivos, capas, do-

cumentos e ficheiros ínforrnátícos de
OFL são públicos e não confiden-
ciais.

a)- Abre-se uma excepção ao
ponto anterior no que diz respeito a
documentos em que haja infor-
mações de cariz pessoal sobre qual-
quer indivíduo. Só terão acesso a
esses documentos membros da
DOFL, do Conselho Fiscal da
AEFLUL e da Mesa da RGA. Viola-
ções a este ponto poderão levar à de-
missão da DOFL e ao eventual cum-
primento da lei em vigor.

b)- Por razões práticas e de segu-
rança, o acesso aos arquivos é con-
trolado e vigiado.

c)- Mediante requisição nesse
sentido, qualquer aluno pode consul-
tar, nas instalações da AEFLUL, to-
dos os arquivos, pastas, documentos
e ficheiros informátícos de OFL.

2- A DOFL tem obrigação de
prestar todos os esclarecimentos a
qualquer aluno sobre qualquer as-
sunto concernente a OFL.

Artigo 13°
A DOFL está directamente

dependente da Reunião Geral de
Alunos (RGA). O único órgão com
competência para impor directrizes à
DOFL, demiti-Ia ou nomear uma no-
va DOFL é a RGA.

Capítulo III
Assembleia de Colaboradores de

OFL.

Artigo 14°
A ACOFL é constituída por todos

os alunos inscritos na FLUL cujo
nome alguma vez tenha sido referido
na Ficha Técnica de algum número
de OFL e que não tenham sido re-
munerados pela sua colaboração.

Artigo 15°
1- A AC OFL reúne-se por inicia-

tiva da DOFL ou quando a DOFL é
demitida.

2- Quando a DOFL é demitida a
ACOFL reúne para definir estraté-
gias de nomeação de uma nova
DOFL e apurar quais os alunos inter-
essados em participar na nova
DOFL.

3- A ACOFL reunirá durante a
RGA de nomeação de uma nova
DOFL.

4- A ACOFL poderá ser convoca-
da extraordinariamente por:

a) dois membros da DOFL.
b) um membro da DOFL e dois

da ACOFL (não pertencentes à
DOFL).

c) cinco membros da ACOFL
(não pertencentes à DOFL).

Artigo 16°
A ACOFL elaborará um regi-

mento interno de funcionamento, se
achar necessário.

Artigo 17°
As decisões da ACOFL são toma-

das por voto secreto.

Artigo 18°
As decisões da ACOFL são toma-

das por maioria de dois terços.

Artigo 19°
A ACOFL só se pode realizar se

estiverem presentes pelo menos cin-
co dos seus membros não pertencen-
tes à DOFL.

Artigo 20°
A ACOFL só se pode realizar se

pelo menos metade dos seus mem-
bros presentes não pertencer à
DOFL.

Artigo 21°
Os elementos da DOFL em fun-

ções são considerados elementos da
ACOFL sem direito a voto.

Artigo 22°
A ACOFL deverá reunir pelo

menos duas vezes em cada ano lecti-
vo: a primeira durante o primeiro
mês em que se realizem aulas, a se-
gunda durante a última quinzena de
Fevereiro.

Artigo 23°
A ACOFL pode determinar a

publicação em OFL de textos recusa-
dos pela DOFL.

Artigo 24°
A ACOFL pode propor a demis-

são da DOFL. A proposta é redigida
constando nela os motivos que a orig-
inaram, enviada à mesa da RGA, à
DAEFLUL e afixada pela faculdade.

Artigo 25°
A ACOFL pode propor uma di-

rectiva à DOFL. A proposta é redigi-
da constando nela a descrição da di-
rectiva a aprovar e os motivos que
originaram a sua proposta. E enviada
à mesa da RGA, à DAEFLUL e afixa-
da pela faculdade.

Artigo 26° •
A ACOFL pode propor a alte-

ração dos Estatutos Gerais de OFL. A
proposta é redigida constando nela
as alterações a serem votadas e os
motivos que a originaram. É enviada
à mesa da RGA, à DAEFLUL e afixa-
da pela faculdade.

Artigo 27°
No caso de a ACOFL entender

que há, por parte da DOFL, uma vio-
lação do estabelecido no Artigo 37°
ou no Artigo 51 ° destes estatutos, po-
de fazer acompanhar uma proposta
de demissão da DOFL por um Blo-
queio Editorial a OFL (BEOFL).
Uma vez decretado o BEOFL:

a) A DOFL não pode editar mais
nenhum número de OFL.

b) A DOFL não pode assumir
compromissos financeiros.

c) A conta bancária de OFL só
pode ser movimentada para paga-
mento de compromissos financeiros
assumidos antes do decreto do
BEOFL ou para ser creditada.

d) A mensagem abaixo transcrita
será afixada pela faculdade, enviada
à DAEFLUL, à mesa da RGA e lida
por um elemento da ACOFL escolhi-
do para o efeito na primeira RGA que
se realize e em todas as que se
seguirem até ao levantamento do blo-
queio (independentemente de nes-
sas RGA's se discutirem ou não ques-
tões relativas a OFL).

«A Assembleia de Colaboradores
de Os Fazedores de Letras informa
os estudantes da FLUL de que a
edição de Os Fazedores de Letras se

Artigo 28°
O logotipo do jornal constante na

primeira página de cada número, as
medidas das páginas do jornal e o nú-
mero de cores usadas são elementos
só alteráveis pela Assembleia de Co-
laboradores ou pela RGA.

Capítulo IV
Tutela da RGA

Artigo 29°
A RGA da FLUL é o órgão tute-

lar de OFL com quatro poderes dis-
tintos: a demissão da DOFL, a no-
meação de uma nova DOFL, a dírec-
tiva à DOFL e a aprovação e alte-
ração dos Estatutos Gerais.

Artigo 30°
Demissão da DOFL

1- As propostas de demissão da
DOFL são apresentadas em forma de
moção à Mesa da RGA.

2- A Mesa da RGA recebe pro-
postas de demissão da DOFL da As-
semblcia de Colaboradores de OFL
(ACOFL), da DAEFLUL ou de cento
e cinquenta alunos devidamente
identificados em abaixo-assinado.

3- Uma proposta de demissão da
DOFL aprovada por maioria de dois
terços em RGA acarreta a demissão
em bloco dessa DOFL, aplicando-se
assim o mesmo critério usado na de-
missão da DAEFLUL pela RGA se-
gundo os Estatutos da AEFLUL de
3.1/1/1980 (artigo décimo terceiro).

4- Um elemento de uma DOFL
demitida em RGA perde o direito de
fazer parte da DOFLc da ACOFLpor
um período mínimo de seis meses. A
sua eventual e posterior reintegração
na DOFL, caso o deseje, deve ser cui-
dadosamente ponderada pela DOFL
em funções.

5- A demissão de uma DOFL não
afecta o trabalho de mais nenhum
colaborador da publicação, manten-
do-se assim todas as equipas em fun-
cionamento. Da mesma forma, não
há mudanças de série nem de volu-
me do jornal, continuando a nume-
ração dos números a fazer-se da
mesma forma.

6- Desde o momento da demis-
são todas as actividades editoriais são
suspensas, a Mesa da RGA assume o
controlo do jornal e do processo de
nomeação da nova DOFL, que deve
ser o mais breve possível.

Artigo 31°
Nomeação de uma nova DOFL
1- A Mesa da RGA organiza e

dirige uma ACOFL com o fim de
constituir as propostas de futura
DOFL a levar a RGA.

2- A Mesa da RGA divulga a pos-
sibilidade de apresentação de candi-
daturas à DOFL.



3- A Mesa da RGA recebe candi-
daturas para a futura DOFL até ao
início da ACOFL. Todas as candida-
turas são individuaís.

4- Serão anuladas as candida-
turas de alunos não presentes na
ACOFL.

5- A ACOFL tentará reunir os
candidatos individuaís num grupo
candidato ou, se isso não for possível,
em vários.

6- A Mesa da RGA declarará gru-
pos candidatos todos os que respei-
tem o Artigo 4° e o Artigo 6° destes
estatutos.

7- A ACOFLapoiará um dos gru-
pos candidatos.

8- Cada um dos grupos candi-
datos terá de recolher cen to e cin-
quenta assinaturas de apoio até à
realização da RGA (ver próximo pon-
to) ou será eliminado.

9- A Mesa da RGA organizará
uma RGA para nomeação da nova
DOFL (ou incluirá esse assunto
numa RGA).

10- A RGA elegerá um dos gru-
pos candidatos (sabendo qual deles a
ACOFL apoia) por metade dos alu-
nos maís um.

Artigo 32°
Directiva à DOFL.

1- As propostas de directiva à
DOFL são apresentadas em RGA pe-
la ACOFL, pela DAEFLUL ou cem
alunos da FLUL devidamente identi-
ficados.

2- A directiva é aprovada por
maioria de dois terços (abre-se assim
uma excepção ao estatuído no artigo
décimo terceiro dos Estatutos da
AEFLUL de 31/1/1980).

3- O não cumprimento de uma
directiva aprovada em RGA por parte
de uma DOFL implica a sua demis-
são.

4- Cada directiva à DOFL é assi-
nada pelos membros da Mesa da
RGA, sendo anexada uma cópia da
directiva a estes estatutos e outra en-
tregue à DOFL.

Artigo 33°
Alteração dos Estatutos Ceraís

de OFL
1- É feita sob proposta da DOFL,

da ACOFL ou de duzentos alunos de-
vidamente identificados em abaixo-
assinado.

2- A alteração só é aprovada em
RGA se conseguir uma maíoria de
dois terços, aplicando-se o mesmo
critério usado na alteração dos Es-
tatutos da AEFLUL segundo o artigo
décimo terceiro dos Estatutos da
AEFLUL de 31/1/1980.

3- Uma cópia dos Estatutos
Geraís de OFL já emendada deverá
ser anexada aos Estatutos Geraís da
AEFLUL.

Capitulo V
Periodicidade

Artigo 34°
OFL é uma publicação de perio-

dicidade mensal enquanto decorre o
ano lectivo.

Artigo 35°
1- O facto de não saír no primei-

ro ou no último mês do ano lectivo,
ou em meses em que haja um perío-
do de férias superior ou igual a dez
dias, não é considerado grave.

2- O facto de não saír em um dos
outros meses é considerado grave.

Artigo 36°
Quando o jornal (ainda que devi-

do a um BEOFL) não sair num dos
meses acordados com um patroci-
nador:

a) Deverá ser devolvida aos

Ij

patrocinadores a quantia financeira
relativa ao mês ou aos meses em que
o jornal não saíu.

b) Sem que o ponto anterior dei-
xe de ser cumprido, outras contra-
partidas reparatórias adicionaís po-
derão ser negociadas entre a DOFL e
cada patrocinador.

Artigo 37°
1- A DOFL deverá ser demitida

em RGA quando o jornal não sair:
a) Em três meses consecutivos.
b) Em dois dos meses considera-

dos graves.
c) Pelo menos seis vezes durante

o ano lectivo.
2- Abre-se excepção às alíneas

anteriores quando o jornal não sair
devido a um BEOFL.

Capitulo VI
Responsabilidade sobre os con-

teúdos

Artigo 38°
Todos os artigos assinados são da

exclusiva responsabilidade dos au-
tores.

Artigo 39°
Todos os artigos não assinados

são da exclusiva responsabilidade da
DOFL.

Artigo 40°
Todas as inserções publicitárias

são da exclusiva responsabilidade da
DOFL.

Artigo 41°
As fotografias são da exclusiva

responsabilidade do autor do texto
quando a sua inserção dependeu de
uma instrução do mesmo.

Artigo 42°
As fotografias são da exclusiva

responsabilidade da DOFL quando a
sua inserção dependeu de uma deci-
são da mesma.

Artigo 43°
As fotografias são da exclusiva

responsabilidade do autor das mes-
mas quando a sua inserção não se
destinou a ilustrar um artigo ou a pu-
blicitar um produto.

Capitulo VII
Financiamento

Artigo 44°
OFL é um jornal sem fins lucra-

tivos.

Artigo 45°
OFL é uma publicação gratuita.

Artigo 46°
A gestão de todos os recursos fi-

nanceiros de OFL é competência ex-
clusiva da DOFL.

Artigo 47°
1- OFL depende logística e

financeiramente da AEFLUL.
2- A DAEFLUL deve veicular a

OFL, dentro das suas possibilidades,
as condições financeiras e logísticas
necessárias ao seu funcionamento.

3- Quando a DAEFLUL, por
qualquer motivo, não veicular as
condições financeiras ou logísticas
necessárias ao bom funcionamento
do jornal a DOFL não poderá ser res-
ponsabilizada pelos danos ou defi-
ciências de edição daí resultantes. A
DOFL poderá informar os alunos da
FLUL sobre esse facto da forma que
maís achar conveniente.

Artigo 48°
Haverá ordinariamente, no iní-

cio de cada semestre, uma reunião

entre a DOFL e a DAEFLUL para
efeitos de orçamento do jornal e res-
pectiva contribuição financeira da
parte da DAEFLUL para esse semes-
tre.

Artigo 49°
Todas as despesas extraordi-

nárias são propostas pela DOFL à
AEFLUL, cabe à direcção desta aten-
der às propostas dando-lhes cobertu-
ra financeira ou decliná-las.

Artigo 50°
1- Será criada uma conta bancá-

ria, em nome da AEFLUL ou do pró-
prio jornal, para uso exclusivo de
OFL.

2- A conta só poderá ser gerida
por elementos da DOFL e movimen-
tada com as assinaturas de dois ele-
mentos da DOFL e de dois elementos
da DAEFLUL.

3- Todos os elementos da DOFL
são considerados responsáveis pelos
movimentos da conta.

4- Qualquer dinheiro que seja
entregue para uso exclusivo de OFL
(proveniente de patrocinios, subsí-
dios, pagamentos, apoios financeiros
da AEFLUL ou de outras proveniên-
cias) é depositado nesta conta ban-
cária.

5- A conta bancária de OFL, bem
como o seu saldo, sendo a conta de
um órgão informativo da AEFLUL, é
entendida como propriedade da
AEFLUL e deverá estar submetida ao
mesmo sistema de fiscalização finan-
ceira a que está submetida a DAE-
FLUL.

6- O saldo e os movimentos da
conta bancária de OFL são do conhe-
cimen to público.

7- Todos os pagamentos de des-
pesas de OFL são feitos a partir da
conta bancária de OFL.

Artigo 51°
Qualquer irregularidade finan-

ceira cometida pela DOFL (por
exemplo, despesas saídas da conta
bancária de OFL e não devidamente
justificadas) deverá levar à demissão
da DOFL e ao eventual cumprimen-
to da lei em vigor aplicável à situação
específica.

Artigo 52°
A DOFL tem a obrigação de

constantemente tentar captar patro-
cínios, investimentos publicitários,
subsídios e outros tipos de apoios 11-
nanceiros.

Artigo 53°
Todos os proveitos financeiros

obtidos para OFL apenas poderão ser
utilizados em proveito de OFL.

Artigo 54°
Todos os produtos oferecidos a

OFL em troca de inserções publici-
tárias ou de outras contrapartidas são
propriedade da AEFLUL para uso
prioritário mas não exclusivo de
OFL.

Artigo 55°
Na ficha técnica de cada núme-

ro de OFL deve constar:
a) Tiragem do número
b) Custo total do número.
c) Percentagem do custo total do

número suportada pela AEFLUL.

Artigo 56°
Nenhuma informação relativa às

finanças de OFL poderá ser ocultada
pela DOFL, sob pena da sua demis-
são.

Artigo 57°
Na mesma RGA em que é apre-

sentado o Relatório de Contas da

AEFLUL, é igualmente apresentado
pela DOFL um Relatório de Contas
de OFL relativo a todos os movimen-
tos financeiros que tiveram lugar
desde a apresentação do último rela-
tório.

Capitulo VII
Disposições finaís

Artigo 58°
Os Estatutos Gerais de Os

Fazedores de Letras são aprovados e
alterados em RGA e averbados aos
Estatutos da AEFLUL. O seu não
cumprimento por parte da DOFL de-
ve acarretar a sua demissão.

Artigo 59°
o primeiro número de OFL de

cada ano lectivo serão obrigatória e
integralmente publicados estes esta-
tutos, assim como todas as Directivas
à DOFL que, à data, estejam em vi-
gor.

Artigo 60°
Durante os três primeiros meses

de cada ano de número impar haverá
uma revisão ordinária destes estatu-
tos (respeitando o estatuído no ponto
2 do Artigo 33°: só haverá alteração
com maíoria de dois terços) conjun-
tamente com uma reaprovação ou
revogação de cada uma das dírectívas
em vigor (respeitando o ponto 2 do
Artigo 32°: só será reaprovada uma
directiva com maíoria de dois terços).

Moção de criação dos Estatutos
Gerais de Os Fazedores de Letras:

Considerando que os Estatutos
da AEFLUL, celebrados em escritura
pública a 31 de Janeiro de 1980, são
omissos em relação ao modo de fun-
cionamento e de gestão do Jornal da
AEFLUL Os Fazedores de Letras e
de acordo com o artigo quinquagési-
mo terceiro dos mesmos, os alunos
da FLUL, reunidos em RGA no dia
13 de Março de 1998:

a) determinam que o Jornal da
AEFLUL Os Fazedores de Letras seja
de hoje em diante unicamente regido
por estes Estatutos Geraís de Os
Fazedores de Letras, excepto nos
casos de omissão em que se recor-
rerá ao estabelecido nos Estatutos da
AEFLUL ou sobre os quaís deliberará
aRGA

b) determinam que estes estatu-
tos sejam averbados aos Estatutos da
AEFLULjá referidos
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também fazemos letras
aos quadradinhos
Exposição e oficinas de Os Fazedores de Letras
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13° Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora

18 de Outubro a 3 de Novembro
Escola Intercultural da Amadora


