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estrutura de capelinhas, a noção de que, mais do que a Direito ou a
Medicina, pertencemos todos à Universidade de Lisboa.

Acreditamos também que não há revolução sem estrutura, que para
mudar o mundo não basta derrubar ideias e instituições, mas que é
preciso, sobre elas, construir novas mentalidades e novos sistemas. A
nossa tradição também é, por isso, uma tradição de trabalho diário e
discreto. A nossa crença baseia-se na certeza antiga de que é possível
mudar a realidade. Não na sua totalidade de um dia para o outro, mas
em cada dia, em uns mais do que outros e em todos alguma coisa. E só
temos a lamentar a existência de quem desiste por pensar que sozinho
não se pode fazer nada. Quem pensa assim está mesmo completamente
sozinho.

A nossa tradição de associativismo, recusa tanto um sistema sem
centros de decisão como a tomada de decisões com base numa
hierarquização entre pessoas. Acreditamos numa hierarquia por
valores - muito pouco à maneira mediterrânica, que prefere chamar
a isto burocracia e desumanização -, fazemos mil regras sobre tudo
e, sobretudo, para todos. Separamos relações pessoais de relações
profissionais.

Chamamos tolos aos que se pensam pragmáticos, porque acre-
ditamos que ser assim dá lucro. Investir no mundo em que
acreditamos é investir em nós. Construir sonhos ensina a realizar
edifícios. A acomodação nunca fez mais do que seres medíocres e,
hoje, pensar que uma licenciatura basta é ser medíocre. No fim de
tanta utopia, temos o descaramento de afirmar - e o tal mundo que
mudamos parece concordar - que andamos a trabalhar na nossa
profissionalização.

A última coisa a declarar é, precisamente, o valor que, neste jomal,
se dá à tradição. Não à tradição pela tradição, de cometer violências
bárbaras em arena porque é só uma vez por ano e já os nossos
tetravós das cavernas o faziam, mas à tradição que também contém
em si evolução, à tradição que respeita a transmissão unicamente
daqueles valores que vale a pena guardar em cada momento. Alguns
dos que aqui expusemos vêm de há trinta anos, outros de há dois.

É esta a tradição académica da Universidade de Lisboa, é por ela
que, desde há dez anos, se têm batido gerações de fazedores ao
lado de tantas outras pessoas a quem nos orgulharíamos de
também chamar fazedores .•

ç_ãoacadémica - fa~
91a oe um proJecbo 11I J

Júlio de Amo
Rua do Arco a São Mamede, 9 _1.0~ 1250-02dLisboa-

Tel.: 21 395 6645 F,ax:21 3957500
Email: litamorim@meganet.pt

Amorlm
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Cursos Livres
Língua e Cultura Polaca
Língua e Cultura Neerlandesa
Língua e Cultura Persa
Língua e Cultura Árabe

··I:st;udos~iâ'
Pós-graduados
No ano lectivo de 2002-2003, são
oferecidos seis programas de
doutoramento, trinta e dois programas
de mestrado e sete cursos de
especialização, todos eles coordenados
por professores doutorados.
As unidades curriculares dos cursos de
mestrado e de doutoramento são
leccionadas por professores doutorados.
A leccionação dos cursos de
especialização está a cargo de professores
doutorados e de especialistas de
reconhecido mérito.

As informações devem ser solicitadas aos ServiçosAcadémicos
da Faculdade de Letras da Universidade de Usboa:
Alameda da Universidade 1600-214 Usboa
Tel. 217 920 000
Fax.21 7 960 063
E-mail: flul.informacoes@mail.fl.ul.pt

puh,



15Jan
+24Jan

Cido de Conferências organizado pela Assodação de
E$tudan'E> do Instituto Superior de Cll!ndas Sodais e
Politicas.
Programa:
10 Ciclo de COllferêncí$
15 de Jan, 4'
Auditório ProfAdríano Moreira ISCSP- Pólo da
Ajuda

ConferênCia de Abertura Influência da Cultura
Islâmica fliJ Mundo
Prof: Doutor Dias Farinha
l1hOO

1" Painel - Democracia e DE>eflvo!vlm(mto no {s/lio
G<;opOlíticado Is/tio
Prol, Marques Besse
Xilsmo
Prof. Hélder Santos Costa
Política e fíeligÍ<lo
Prof. Fernando Amaro Monteiro
A Rússia e o Is/&o
(jr. Bakhtter khakimov lEmbáixadóf dá M"sla em
l'ortuJ:)al)
Moderador: Pref.' Celeste Quintino
1fh30

1" Painel - Democreci« e Scciedede
Da (Im)Possibílídade da Democracia
Prof. Adelíno Maltez
Elites e Novos Movimentos SOciilis
?rQf. Marques Bessa
A Questão das Ideologias
Prol- Sousa Lera
Opinião Pública e Democraôa
Mestre Paula do Espirilo Santo
Moderador: Prof Carlos Diogo Moreira
llh30

2" Painel, Problemas da Democracia Contempor§nea
Tribunal Pen!lllnterni>cíonal
Prol, Paula Escararnela
Tet'torismo, Secrlétismo fi ACÇão Polltt,,,
Mestra Helena Rego
Problemas Ambientais
Eng. José 5ócrates
Democracia e Palses em Vias de DflsenvoMmento
Dr, Jaime Nogueira Pinto
Moderador: ProL óscar Soares Barata
l!lh30

Confer~ncia de Encetramento -SocIedade, Estádo e
Democraci"
Dr. Márto SoareS'
17hOO

Jan
19

de

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- Informações, sugestões e críticas;
2- CRIMOFL- Centro Redactorial de Investigação Musical
de 05 Fazedoresde Letras
3- Os Fazedoresde Letrasa cores'
19 de Jan. 4', 16h - Sala 5,2

E>,pos!çao 2 Confer,hdé')

A arbe da
escrilia HebraicaJan

Exposição
Inauguração: 22 de Jan, 4', 18h30
Exposiçãopatente até 6 de Fev, 5'

Conferência
A arte da escrita Hebraica, pista de leitura
Prof, Doutor JoséAugusto Ramos, FLUL
27 de Jan, 2', 18h30
Salão Nobre da Reitoria
Organização e Informações - Gabinete de Actividades
Culturais da Reitoria da UL: 21 793 25 79

Jan Audiç6es
Coro da

Universidade de
Usboa

O Coro da Universidade de Lisboa irá realizar, ao
longo do mês de Janeiro, audições para vozes
masculinas. Todos os alunos da UL interessados
poderão inscrever-se na Reitoria. As audições serão
efectuadas pelo Maestro José Robert
Informações e inscrições: Reitoria da UL - 21 7967624

Jan A Birra do
Morlio

O Tema - Grupo de Teatro de Estudantes da FMUL
repõe, durante o mês de Janeiro, a peça A Birra do
Morto. de Vicente sencbes.
A partir de 10 de Jan, 6'
22hOO- Sala de Alunos - Faculdade de Medicina da UL
Informações: 21 781 8890 - miguelvasques@clix,pt

agenda
Jan Profff~~~i~)i10

Hemerolleca
Municipal de

Usooa

Exposições
"João Pedro de Andrade: obra periodfstica"
até 15 de Jan, 3'
Jornais e revistas acadêmicas portugueses (1820-1926)
de 16 Jan, 4'. a 29 de Jan, 3'

Colóquios/conferências
A Imprensa Acadêmica e Estudantil (Séculos XIX e XX)
Sessão2: I República
Revista da FederaçãoAcadêmica de Lisboa
Ricardo Duarte (CRIHOFL - Centro Redactorial de
Investigação Histórica de Os Fazedores de Letras)
Humanidade - jornal dos Estudantes de Coimbra
Luis Almeida (CRIHOFL -Centro Redactorial de
tnvestiqação Histórica de Os Fazedores de Letras)
Moderador: Jorge Trigo (Hemeroteca Municipal de
Lisboa)
16 Jan, 5', 18h30
A Imprensa Política Estudantil durante a I República,'
breve digressão
Antônio Ventura (FLUL)
O jornal académico O Corvo: algumas hipóteses de
análise
Raul Rasga (Escola Profissional da Região Alentejo /
EPRAL)
Moderador: Álvaro Costa de Matos (Hemeroteca
Municipal de Lisboa)
29 Jan, 5', 18h30

João Pedro de Andrade e a Imprensa títerária
Ernesto Rodrigues
27 Fev, 5', 18hOO

Lançamentos de livros
Intenções e Realizações da "Presença" na Prosa de
Ficção de João Pedra de Andrade
Eugénio Lisboa e Julieta Almeida
20 Fev, 5', 18hOO
As Mulheres Escritores na CrItica de João Pedro de
Andrade
Paula Moráo e Joana Almeida
27 Fev, 5', 18hOO

31Jan
+

1 fev

Au!a tvtigna

O Navio dos
Rebeldes

Musical inspirado na crise estudantil de 1962. Com
encenação de Claudio Hochman, textos de Margarida
Fonseca Santos, música de César Viana, letras de José
Fanha e coreografia de Bruno Shiappa.
31 de Jan, 6', e 1 de Fev,Sab
Aula Magna da Reitoria da UL
Informações - Gabinete de Actividades Culturais:
21 7932579
Reservas- Teatro da Trindade: 21 3420000

www Navegar
em Le(jras

Guia de Internet para os melhores sítios humanísticos em
português: História, Literatura, Lingufstica, Geografia,
Filosofia, Bibliotecas, Livrarias, Editoras, Departamentos
Universitários, Teatro, Fundações, etc...
Fórurn, Classificados,Noticias e Agenda, arquivo de todos
os números editados e outras informações sobre o jornal.

04105



Entre o editorial 46 e o 48 a Direcção
de Os Fazedores de Letras (DOFL) os-
cila entre a crítica a uma suposta gera-
ção papá-dependente e a constatação
de uma suposta desorientação dos diri-
gentes associativos. Embora seja de lou-
var a assinalável melhoria da percepção
da realidade que a DOFL exibe, devo
dizer-vos que, na minha opinião, a DOFL
falha a crítica em ambos os editoriais.
Reconhecendo o papel e a dinâmica es-
peciais da geração estudantil do início
dos anos 90, julgo que é preciso perce-
ber que tempo foi aquele que se viveu
no país.

O início dos anos 90 marca o reto-
mar das dificuldades económicas que o
país não sentia desde os meados dos
anos 80. Simultaneamente, desenha-se
o fim de um ciclo de estabilidade gover-
nativa, sucedem-se escândalos de cor-
rupção dos agentes políticos e o sistema
das clientelas ramifica de uma forma
demasiado evidente. A juntar a isto, a
imprensa torna-se mais ruidosa e influ-
ente junto das populações (num pro-
cesso que ainda hoje continua). No
mundo da cultura e da sociedade, fede-
ram-se cada vez mais vozes contra uma
visão tecnocrática, economicista, liberal
e autoritária do desenvolvimento do
país. Às vozes discordantes, o Governo
atribui o estatuto de forças de bloqueio,
às exigências de transparência e demo-
cracia responde com um deixem-me
trabalhar!. Contra o mito do desafio de
92 (para que o país se junte ao pelotão
da frente europeu) e as inaugurações
de auto-estradas e obras de regime, um
Presidente da República gorducho cor-
re o país em romaria, mostrando os a-
trasos no desenvolvimento e as incom-
petências governativas, simulando ser
um príncipe do povo contra os tiranos
de S. Bento. O descontentamento po-
pular, à flor da pele, rebenta em mani-
festações laborais ruidosas, enquanto se
buzina incessantemente na Ponte 25 de
Abril. O governo responde com bastona-
das, confundindo a ordem pública com
a dispersão das manifestações e o res-
peito pelo Estado com o respeitinho à

06107

o que verdedeirensente distingue a geraçio est
90 da do início deste século é a qualidade dos

polícia de choque. A pressão demográ-
fica e social sobre o Ensino Superior e
os ventos privatizadores tatcherianos
levam à abertura em massa de univer-
sidades privadas, enquanto se impõem
propinas altas nas públicas para esbater
a concorrência entre privadas e públi-
cas e abrir caminho à privatização glo-
bal do Ensino Superior.

No meio deste turbilhão de eventos,
chega ao Ensino Superior uma geração
estudantil que (embora dividida entre a
geração de sucesso cavaquista dos cur-
sos de informática, economia e gestão e

uma outra desesperada com o desem-
prego entre os licenciados) está muito
influenciada pelo ambiente de confron-
tação social. Nesta geração quem ponti-
fica são os filhos das classes médias
com os rendimentos corroídos pela cri-
se e com a estima pelo governo corroída
por tanta agitação e mal-estar social,
que assustam os pais com as contas dos
livros e a perspectiva de propinas de
centenas de contos e que lhes ganham
o apoio depois de também os estudan-
tes receberem bastonadas da polícia.
Serão eles, os pais e os filhos, que trata-



ulentil do início dos anos
~usdirigentes associetivos

l rão de colocar no poder o ar beato e a
promessa de diálogo, sopas e descanso.

A geração seguinte, efectivamente
apelidada de rasca, não assistiu coni-
vente à entrada das propinas. Antes se
encontrou na rua aos gritos, desta vez
sozinha e desenquadrada do adorme-
cimento da sociedade que veio a dege-
nerar em entorpecimento total. E, re-
provada pelos pais, conformada com a
certeza dos sessenta contos e não com
a ameaça de centenas, não incluiu as
propinas na conta do Bairro Alto, antes
se entregou ao tele-trabalho e à caixa do

universidade

supermercado. É que agora entram na
pública as médias baixas, as que antes
os Governos empurraram para as priva-
das e se veio a descobrir serem as clas-
ses mais baixas. Angustiados com um
emprego longínquo e inacessível, con-
frontados com um canudo massificado
que já não fornece a promoção social de
outras eras e submetidos a propinas, a
ter de trabalhar a partir de meio do cur-
so, os estudantes arrastam-se para a
convicção de que já que um curso não
serve para muito, que se faça rapida-
mente, sem grandes dores e sem envol-
vimento em RGA'se AE's, coisa impro-
dutiva para quem se quer despachar.

Mas o que verdadeiramente distin-
gue a geração estudantil do início dos
anos 90 da do início deste século é a
qualidade dos seus dirigentes associa-
tivos e a capacidade política que os pri-
meiros demonstraram e que os segun-
dos não. Numa era de adormecimento,
como a que vivemos até há pouco, os
líderes estudantis foram sendo substituí-
dos e os que ficaram tornaram-se mais
livres da dinâmica e da vigilância estu-
dantil. Cresceu a influência partidária.
E se por um lado a escola de reivindi-
cação do início dos anos 90 lançou se-
mentes e manteve uma grande influên-
cia, por outro, cresceu o grupo de diri-
gentes associativos decididos a bloquear
a discussão e a contestação às políticas
do Governo Socialista, por estarem
ligados partidária, afectiva ou ideologi-
camente a esse espectro político. O e-
feito imediato foi a destruição de uma
plataforma política que funcionara até
meados da era guterriana, o isolamento
das escolas mais contestatárias e o apa-
recimento de dirigentes associativos
que, estando ligados partidária, afectiva
ou ideologicamente à área do actual
Governo, apresentaram um discurso de
defesa da democratização do ensino ex-
clusivamente apostados em fazer oposi-
ção política ao Governo rosa.

As eleições de Março provocaram o
caos no sistema minado do actual asso-
ciativismo, sucedendo-se rápidas que-
bras de alianças políticas e pessoais fir-
madas já há muito. É a profunda gover-

+ FAZER O QUE? + DESPORTO
NA UNIVERSIDADE DE LISBOA

namentalização de vanas associações
que explica o apodrecimento dos ENDA's
e que a anterior dinâmica associativa se
tenha transformado neste mutismo e
inoperância inaceitáveis. Aocontrário do
que diz a DOFL, o movimento associa-
tivo não padece de desorientação.
Padece de orientação a mais ...

Não se leia no que escrevo qualquer
ataque aos partidos. Essas estruturas são
importantes, agregam e mobilizam pes-
soas dinâmicas e interessadas que, na-
turalmente, participam em movimentos
sociais. O que é preocupante é que o
movimento associativo tenha uma agen-
da cada vez mais marcada por agendas
partidárias e cada vez menos pela repre-
sentação o mais fiel possível dos interes-
ses e da reflexão dos estudantes.

Que Fazer?, pergunta quem quer
transformar a situação. O presente não
está para grandes organizações centra-
lizadas, adequemo-nos à realidade. Este
governo tratará de aumentar as propi-
nas e de afastar os estudantes da gestão
das escolas e procurará passar essa res-
ponsabilidade para as direcções das
universidades, desviando a fúria estu-
dantil contra reitores. Dífícílmente a
actual geração de dirigentes estudantis
corresponderá à necessidade de enfren-
tar estas batalhas e os estudantes, con-
frontados com isto, tratarão de fazê-Ia
cair. Mas nada surge de geração espon-
tânea. E enquanto o Movimento Asso-
ciativo não se reorganiza e recompõe,
urge reunir os movimentos e projectos
de cada escola que tenham perspec-
tivas democratizadoras do Ensino Su-
perior, criando um movimento estudan-
til global que prepare uma vaga de
fundo e provoque uma viragem na cor-
relação de forças do movimento asso-
ciativo.

Refazer a plataforma política do
início dos anos 90 é a tarefa prioritária.
Mas isso não se faz através de uma
mera convergência política, faz-se com
o reforço das associações, envolvendo
cada vez mais estudantes nas suas es-
truturas. O contrário disto altera a colo-
ração dominante, mas não o sistema
associativo em vígor.s
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texto Carta Martins Ramos
Criado em 1999, o actual Gabinete de
Desporto da Universidade de Lisboa (GD-
UL) é a entidade responsável pela dina-
mização da actividade desportiva na
Universidade de Lisboa (UL) e parece
ter ainda um longo caminho a percorrer.
Uma parede de escalada, uma via cheia
de obstáculos, o esforço de contorno de
dificuldades, nada ilustraria melhor o
trabalho do GDUL. Apesar destes desafios
ou por causa deles, a diversão e a união
animam promotores e desportistas.

Se não for feita uma rectificação do fi-
nanciamento para o desporto universitá-
rio dificilmente conseguiremos responder
a este desafio de o tomar um projecto úni-
co de/para toda a Universidade de Lisboa,
revela Duarte Lopes, responsável pelo GDUL.

Apesar de prometer que tudo fará para
não diminuir o número de actividades
desportivas ou reduzir o nível de
qualidade de funcionamento do GDUL ao
longo deste ano lectivo, sabe que a tarefa é
difícil. Porque exige um esforço de
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harmonização entre calendários, métodos
de trabalho e gestão da informação entre
oito faculdades e respectivos departamen-
tos. Se bem que o GDUL ainda não esteja
a ser pressionado para abandonar activi-
dades e modalidades, o desafio permane-
ce, já que o número de inscrições despor-
tivas parece ter aumentado mais de quatro
vezes entre Setembro e Outubro de 2001
e igual período de 2002.

O GDUL resulta do trabalho de uma
vasta equipa. Dependendo de uma estrei-
ta ligação entre a Reitoria e os Serviços de
Acção Social, qualquer corte orçamental
nestas entidades terá repercussões na sua
gestão e desenvolvimento. Um dos objec-
tivos é a criação de actividade desportiva
para todos, e se as expectativas perante o
desporto tendem a variar, a oferta de
actividades não poderá diminuir.

Infra-estruturas limitadas

A inexistência de instalações despor-



tivas na UL cria a constante necessida-
de de programar actividades que neces-
sitem de infra-estruturas menos exigen-
tes, como caminhadas, desporto de a-
ventura e orientação. Mas o GDUL es-
tá, por motivos de viabilidade estraté-
gica, dependente de apoios e protocolos
estabelecidos com várias instituições.

Os horários em que as modalidades se
realizam são os possíveis, não os ideais
afirma Duarte Lopes. E esclarece que o
único critério para a elaboração destes ho-
rários é a compatibilidade com a disponi-
bilidade das instalações. Afinal, quantas
mais instalações disponíveis existirem
mais pessoas terão acesso à prática des-
portiva.

A proximidade do Estádio Univer-
sitário de Lisboa e a fraca tradição na
prática de desporto poderão justificar o
facto da UL nunca ter investido na cria-
ção de espaços desportivos. As residên-
cias que servem a UL também não pos-
suem instalações desportívas e o único

espaço de prática de desporto nesses
locais serão mesas de ténis que o GDUL
está a providenciar para breve.

Em funcionamento há apenas três
anos, o GDUL é um dos poucos projec-
tos que, apesar das muitas dificuldades,
tenta unir toda a Universidade. Procura
que a prática de desporto estabeleça um
elo entre os estudantes e os funcioná-
rios das várias faculdades da UL. Embo-
ra a localização da Faculdade de Belas
Artes, afastada do campus universitário,
seja um entrave que se espera atenuar
com o desenvolvimento dos meios de pro-
moção.

www.gabinetededesporto.ul.pt é o
sítio na Internet lançado no início deste
ano lectivo. Dísponíbílíza todas as infor-
mações acerca das modalidades e acti-
vidades organizadas e do funcionamen-
to do gabinete. É também possível ace-

der a imagens de modalidades, eventos
e torneios. Complementando, assim, as
informações disponíveis no Univexsi-
tius, um jornal distribuído quinzenal-
mente em todas as Associações de Es-
tudantes, e na Agenda da Reitoria, de
forma pouco regular.

O Univetsitius em formato digital é
o próximo projecto que o GDUL irá lan-
çar brevemente. As mensagens via tele-
móvel e correio electrónico são também
inovações que permitem uma divulga-
ção de informação cada vez mais rápida
e personalizada.

A Cantina I é o espaço de grande
aposta de divulgação que se deve à gran-
de circulação de alunos que ali se vive
todos os dias. Esquecemo-nos, por falta
de disponibilidade, da Cantina II e da
cantina da Faculdade de Ciências, mas
a possibilidade de apostar em divul-
gação nestes espaços está a ser pensada,
confessa Duarte Lopes.

O 11 Fórum de Desporto Universitá-
rio, em final de Outubro último, centrou-
se na Promoção de Actividades Despor-
tivas no Ensino Superior. O GDUL pre-
tende, assim, criar uma tradição na or-
ganização deste tipo de eventos e con-
tribuir para a discussão, análise e estudo
do estado do desporto no ensino superior.

Têm sido realizados diversos estudos,
maioritaríamente de caríz prático e esta-
tístico, concluindo que os utentes não
têm uma imagem positiva do desporto
universitário e que a prática desportíva
ainda está pouco ínteríorízada. Neste
sentido, o GDUL tem sintonizado esfor-
ços na tentativa de motivação de cada vez
mais pessoas e isto é visível no grande
aumento de inscrições nas modalidades.

A representação ínstitucíonal é igual-
mente um objectivo. Neste âmbito, têm
sido promovidos torneios de diversas
modalidades. Badminton é a moda-
lidade que parece melhor responder aos
objectivos do desporto universitário,
quer através dos bons resultados na re-
presentação da UL quer na adesão dos
praticantes.

Ir ao encontro das necessidades de
todos os que praticam desporto na Uni-
versidade pode ser a medalha de ouro
do GDUL, se os meios operacionais per-
mitirem uma escalada sem tantos obstá-
culos e acidentes de percurso .•
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megafone
+ JORNALISTA TlMOR EDITA POESIA EM olLl
+ AMPUTAÇAo RAOIOFÓNICA, DIZ ELE.

Jornalista timor
edita poesia

em Dílitexto Artur Marcos

De Timor, recentemente, impactantes,
chegaram depressa às pantalhas e
primeiras páginas as novas do tumulto e
do sobressalto. Mais devagar, apenas
pela fortuitidade de um encontro par-
ticular, me alcançou a notícia do pri-
meiro livro impresso no imediato pós-
independência, sinal de que também
uma normalidade será possível ...
Lembrem-se do dito: No news, good
news.

Chegou devagar, com meses de
atraso, porém a notícia arribou aos
subúrbios da capital lusa: Celso Oliveira
apresentou o seu livro de poesia intitu-
lado Timor Leste: Lun Turu. Um livro
com sabor a primícias trata-se do
primeiro livro da nova geração de Timor
surgido a seguir ao 20 de Maio de 2002,
Dia da Independência do novel país;
trata-se também do primeiro livro im-
presso pela Tipografia Pátria, proprieda-
de da Associação dos Veteranos da
Resistência.

Numa mensagem de Mgr. Dom
Ximenes Belo aposta na contra-capa lê-
se: "Mais um poeta timorense que surge
no panorama literário timorense. Oxalá
surjam mais para enriquecer o mundo
literário lusófono .. .// Poetas que escre-
vam em Português e que escrevam tam-
bém em Tetun.// "Lun Turu" é um grito
de revolta e de protesto, contra uma
ocupação injusta e ilegal. Mas é um
grito regenerador. Nesta breve colecção
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de Trinta e Sete poesias, Celso conse-
guiu exprimir aquilo que a Juventude
timorense, na Resistência e na Clandes-
tinidade, experimentou: incerteza,
desespero, aflição e sofrimento. Mas
com grande sentido de idealismo e
esperança. Que "Lun Turu" seja sinal de
um novo raiar: O Dia da Liberdade!//
Bem Haja, Celso!"

O livro, que foi ilustrado por Miggi
Soriano e João Lambertz, apresenta um
prefácio por Pedro Magalhães e contou
com o patrocínio do Instituto Camôes-
Centro Cultural Português em Díli e de
Hércio International Pty. Ltd. (compa-
nhia do empresário timorense Hércio
Campos).

Registe-se ainda para a pequena
história que Timor Leste: Lun Turu foi
lançado em Díli no centro Sala de Lei-
tura Xanana Gusmão, numa sessão a
que assistiram vários notáveis da socie-
dade local e que foi animada pelo grupo
cultural Le Ziaval. Havendo da obra
sido editados mil exemplares, no espaço
de uma semana vendidos estavam
seiscentos.

O volume de Timor Leste: Lun
Turu, além de explicar o significado
desta expressão tétum ("chorar,
lágrimas a cair"), apresenta alguns da-
dos sobre Celso Oliveira. De seu nome
completo Celso Ximenes Oliveira, nas-
ceu em 1971, é pai de três filhos,
estudou na Indonésia e em Portugal,

aonde chegou em 1996 e aprendeu a
língua portuguesa na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, fun-
dador na diáspora do boletim bilingue
KJosanLisn, uma entre outras experiên-
cias jornalísticas no seu percurso e
formação, actualmente é corresponden-
te em Lisboa do jornal diário leste-
timorense Timot Post.

Uma nota final. Com este número
de Os Fszedores de Letras cumpre a
publicação dez anos de vida e, também,
dez anos a escrever deliberadamente de
maneiras várias "Timor". Intencional-
mente o tem feito desde um tempo em
que demasiada gente, quadros inclu-
sive, pelo meio universitário ignorava o
Povo e o Território (isto é, desde um
tempo em que mesmo nas faculdades
de Letras ou nas ditas de Ciências
Sociais e Humanas não se entendia que
havia determinadas iniciativas e traba-
lhos que essas escolas por brio deveriam
assumir) até ao tempo presente em que
tomo a notícia do primeiro livro de
poesia de um filho da terra impresso em
Díli após Maio como a indicação do fim
de uma etapa. Adrede, em próximo
número, se escreverá algum artigo
sobre aspectos da Comunidade Timo-
rense na Diáspora e será apropriado
avaliar e, outrossim, repensar como e
com quem seguirá Timor Loro Sa'e ha-
vendo presença em Os Fezedores de
Letras. -



I Entrevista com Nuno Calado da Antena 3

Amputação
radlofónlca,

diz ele.
A rádio está doente e há quem julgue conhecer curas possíveis. Perante as
exigências comerciais que asfixiam, gradualrnente, os programas de autor,
e uma incapacidade de defesa de urna identidade nacional urge a
necessidade de definição de serviço público. Back to the roots, porque a
rádio deverá ser sernpre comunicação e um despertar de ernoções. Assim o
defende a voz de o Indiegente. entreviste conduzida por Pedro Coragem, Pedra Santos

Com um percurso na rádio que já lhe
permitiu ver o nascer do sol em lugares
e com emoções muito diferentes, Nuno
Calado é provavelmente o herdeiro do
trono do guru da rádio alternativa
António Sérgio. Foi num estúdio vazio
da Antena 3 que o radialista, permane-
cendo todo o tempo com os pés em cima
da mesa, procedeu a uma despudorada
reflexão sobre o estado da rádio.

o Indiegente sempre revelou
vontade de abordar os diversos espec-
tros da música alternativa e sensibili-
dade para a denominada geração loser.
O regresso do programa depara-se com
um diferente panorama musical. O
conceito original do Indiegente sofreu
mutações?

O conceito teve uma evolução
gradual. Se pensarmos em programas
como o Indiegente, e como a Hora do

Lobo do António Sérgio, não existindo
uma preocupação em obedecer a esta
ou áquela escola, sobra a preocupação
de acompanhar os lançamentos, assim
como recuperar algumas referências do
passado para partilhá-las com o auditó-
rio. Por exemplo, nos primeiros anos de
programa não faria sentido passar
tantos artistas de alternative country
como se quer hoje. Porém, daqui a um
ano não fará sentido ter tanta gente
desta área. Vais escolhendo aquilo que
a maré te vai dando.

É possível fazer um balanço do
Indiegentet

Foi uma experiência que me deu
muito gozo fazer. Fiz sempre o progra-
ma de forma muito pessoal.

A minha primeira paixão é fazer
rádio, e se for fazer a rádio que gosto,
então tenho a cereja em cima do bolo.
Sendo um programa de autor, há uma

preocupação em dar aos ouvintes coisas
que acho que eles irão gostar, não
fazendo de todo um programa para
críticos de música. Estou-me rigorosa-
mente a cagar para esse tipo de pessoas.
Não é para essas pessoas que trabalho,
pois têm tanto ou mais acesso à música
que eu. Tenho que fazer programas que
sirvam de filtro para pessoas que ao
ouvir o programa digam: Ok, gosto de
uma ou duas músicas, portanto posso
confiar no gosto deste gajo e continuar
a ouvir. Logo, devo ser o filtro que ajude
as pessoas a optarem por determinado
disco, já que não terão poder de compra
para adquirir tudo e através de um ar-
tista chamar a atenção para outro,
despertando novas descobertas.

Fazer emissões em directo é uma
opção ...

O directo é como que a diferença
entre um artista que toca ao vivo em
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cima de um palco e um artista que vai a
um programa fazer playback. De algu-
ma forma sentes-te mais envolvido com
o que estás a fazer. Pessoalmente, dá-
me mais pica.

A abertura da tentrée do Indiegente
(Domingo, 24.11.02) prometia um
regresso apesar das limitações. Afinal,
com que limitações vive o panorama
actual da rádio?

Quando eu falei em limitações
referia-me a limitações de acção, uma
vez que o Indiegente está agora esparti-
lhado ao domingo em duas horas.
Obviamente que num programa sema-
nal não consegues desenvolver o mes-
mo trabalho que terias com uma hora
diária. Isto é apenas mais um reflexo do
que é a rádio hoje em Portugal. E por
isso que olho para o futuro dos progra-
mas de autor com alguma desconfiança
e não sei até quando irão durar. Nem sei
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se um dia teremos de ouvir o António
Sérgio, a quem as pessoas devem, no
mínimo, respeitar, a fazer playlists. Isto
reflecte muito da miséria, da pobreza e
da cegueira deste país em que apenas se
atenta a números.

Quais as implicações directas das
exigências editoriais de uma estação de
serviço público num programa de
autor?

Primeiro é preciso definir o que é o
serviço público, que ao que parece não
está definido em Portugal. E é injusto
surgir alguém a dizer que a Antena 3
não cumpre serviço público quando es-
te conceito não está definido. Mas como
o melhor é não inventar, teremos, en-
tão, de copiar o que está bem feito a ní-
vel mundial, e principalmente em ter-
mos europeus, ou seja a BBC.

Por outro lado, uma rádio de serviço
público, para satisfazer quem paga a ta-

xa, deverá juntar um patamar mínimo
de audiência à credibilidade e à quali-
dade, ou seja, fornecer alternativas às
pessoas. Não nos podemos enterrar na
pretensão de que temos a responsabi-
lidade de educar o público. Os progra-
mas de autor servem, precisamente, pa-
ra compensar esse lado e para mostrar
que existem outras coisas no mundo
para além daquilo que está nos tops.

A aposta numa maior interactivi-
dade com os ouvintes nota-se na actual
reestruturação da Antena 3, por exem-
plo nas emissões de Prova Oral. Será
esta a forma de despertar uma aparente
amnésia dos jovens face à rádio?

Nas várias conversas que tive com os
ouvintes garantiram-me que as pessoas
gostam de participar e expressar a sua
opinião. Isto é paradoxal quando o país
está invadido por consultores adeptos
de uma rádio quase muda. Se a Prova



Oral consegue ter uma boa audiência,
mostra o contrário. Talvez as pessoas
não queiram ouvir só música ou as
banalidades que se dizem em 90 por
cento do dia em 99 por cento das esta-
ções. No entanto, guardo algumas reser-
vas sobre um possível despertar de
consciências. Uma rádio de serviço pú-
blico terá, também, esta missão. Toda-
via, é complicado colocar o dedo em
todas as feridas, quando ao mesmo tem-
po se está numa rádio de serviço públi-
co. Terás de ter uma certa delicadeza ao
fazê-lo. Política e religião promovem
sempre guerras seguras. Mas não
só ... Tivemos um programa no Prova
Oral sobre pirataria e direitos de autor,
no qual o nosso director recebeu vários
recados, não da administração da RDP
nem de vozes do poder cá do burgo, mas
sim de colegas da comunicação social,
que diziam que numa rádio de serviço
público seria inadmissível incentivar a
pirataria. E nesse caso, não fui eu nem
o Alvim [Fernando] a dizer que pirateá-
vamos ou roubávamos discos. Numa
rádio de serviço público teremos
sempre situações delicadas.

O esforço da Antena 3 em restabe-
lecer uma consciência do consumidor
face ao panorama musical português
evidencia resultados estéreis e a indús-
tria continua estagnada. Qual será,
então, o papel da rádio nesta guerra?

A Antena 3 encontrou um campo de
batalha na música portuguesa. Existem
inúmeras rádios que não têm uma
consciência musical portuguesa e que
vivem a ditadura dos consultores de
rádio que elegem as músicas certas.
Será que esses consultores antes de
abrirem a boca para dizer seja o que for
não deviam contextualizar os seus
conceitos em relação ao país em que
trabalham? Não acredito que qualquer
consultor estrangeiro chegue a Espanha
e diga: não vamos passar música
espanhola. Quem faz rádio em Espanha
sabe que é essencial passar música
nacional. Por outro lado, não nos
podemos americanizar. Os portugueses
serão burros se o deixarem fazer como
têm feito até agora. A preocupação de
elevar uma consciência terá que passar
pela defesa do produto interno, de uma
cultura. Logo, não existe produção

nacional para alimentar uma rádio que
tenha uma determinada especificidade
musical e ao mesmo tempo queira
obedecer à lei. Mais um paradoxo ...

A Internet veio subverter a noção de
rádio, ao possibilitar a cada um a
criação da sua própria playlist. Que
futuro prevê para a rádio?

O futuro o dirá, pois a web-redio era
apontada como o futuro mais promissor
e, no entanto, os projectos pioneiros
nesse sentido foram um completo
fracasso. Compreendo a necessidade
das pessoas criarem a sua playlist, mas
a rádio sempre será sinónimo de co-
municação. E será sempre necessário
surpreender os ouvintes. A rádio tem a
função de despertar emoções, de fazer
rir ou chorar. Para além do entre-
tenimento poderá existir um carácter
pedagógico. A solução será, assim, recu-
perar os valores da velha rádio, nessa
essência comunicativa, mas adaptada
aos tempos modernos.

E assusta-me que se faça mais rádio
na televisão do que propriamente na
rádio. Claro que assim temos cada vez
mais profíssíonaís da rádio e referências
como Alvaro Costa, António Freitas ou
Nuno Galopim a colaborarem com o
universo televisivo.

Em entrevista ao Blitz, confessou
que o Indiegente funcionou numa dada
altura da sua vida como uma espécie de
terapia ...

Quando fazes um programa de
autor, com amor e paixão, em que a tua
individualidade está envolvida é difícil
separar as águas. Através do Indiegente
consigo revelar a minha emotividade.
Surpreendentemente, já cheguei a
receber feedback de ouvintes que
conseguiam adivinhar o que eu estava a
sentir num dado momento através das
músicas que escolhia.

Sendo a minha paixão a rádio, é
óptimo tê-la como forma de exorcizar os
meus fantasmas sem ter que pagar a
um psicólogo ... (risos)

O homem de rádio Nuno Calado é ...
Indiegente, com todo o conceito em

seu redor. Nesta altura sinto-me como
alguém a quem lhe cortaram o braço
direito. Faço tudo o que fazia antes, mas
estou amputado por não ter a minha
terapia diária .•

1Vão
nos
podemos
enterrar
na
pretensiio
'de que
ternos
a re,spon-
sebilidede
de
educar
o público.
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+ IMAGlARIA + TU ts O GESTO QUE ME AFASTA MINIMA
4 A TUA AUS[NCIA r !UMA] PRIMAVERA INSOLENTE 4 12345678
+ SER r NECESSARIAMENTE ESCOLHER
.• RECORTES

•

Ela soltou uma gargalhada flácida que
chamou a Atenção de todos os que se
encontravam à sua volta. Esses estavam
dispersos pelo reino dos pensamentos e
pela república das conversas que tor-
nam mais luminosos mas não mais
claros os caminhos interiores. O riso
que prevaleceu foi, porém, o dos que a
acompanhavam no seu delírio divino
que é um êxtase pueril e santo. Esse
delírio festivo ramificava-se, por vezes,
na atribuição de um Nome inesperado a
uma coisa.

Eu era um dos que a acompanhava,
e tivera (não me recordo se nesse
momento ou noutro dia) o privilégio de
acolher um Nome novo, proveniente da
sua boca poética. Subi por uma escada
de metal até ao primeiro piso do bar,
cujo chão, que era o tecto da cave, era
transparente e estava sujo apesar de
não ser frequentemente pisado. Essa
transparência era quadriculada porque
muitas metálicas linhas finas se encon-
travam na arquitectura daquele

14115

obstáculo que, só por si e pelas escadas,
sustentava a ideia de aquele bar estar
Dividido em dois pisos. O que me sur-
preendeu, porém, foi olhar para baixo e
vê-la de pé sob os meus pés. Movi o meu
corpo alguns centímetros para a direita
e pude ver a sua cabeça e os seus
ombros perfeitamente emoldurados por
um dos quadrados que as linhas for-
mavam sobre a transparência do chão.
Nesse momento preciso, ela atirou a
cabeça para trás, em manifestação de
cansaço, talvez por causa da solenidade
das suas brincadeiras. Viu-me e estalou
novo lapso de riso, que trouxe ao meu
rosto a cor do sangue, talvez por ver-
gonha.

:Lúcio, o que é que estás a fazer aí
em cima? Vem cá para baixo!

Mas eu não queria descer e voltar a
olhar para junto de quem captava a
Atenção porque era meu íntimo e anti-
go desejo que a Atenção dos que a
prestavam fosse antes dirigida para si
mesmos. Foi por isso que me quis apa-

•la
texto FLS

gar: para não ser mais, um motivo de
distracção (Divisão). E perigoso ser
objecto da Atenção daqueles a quem
conviria dirigi-la para si mesmos pois,
mais tarde, virão a dirigir para os que os
desviaram já não a sua Atenção mas a
sua suspeita. E claro que estas coisas
eram tanto mais graves no caso dela
quanto mais estava ela na posse de
informação de que nem eu nem Anna
dispúnhamos.

Como se a lucidez tivesse vontade
própria e a sua expressão fosse apoder-
ar-se da minha amiga, que então
perigosamente brincava, e abocanhar
futuramente os frutos das suas mãos
(quaisquer fossem eles), ela transfor-
mou-se numa estátua em movimento e
enunciou que deveríamos ir ao lugar de
onde viéramos antes e onde o tempo
nos aguardava, o que seria evidente
momentos depois, segundo o aviso. Não
refiro senão o facto de, ao abandonar-
mos o bar, a quadrícula de transparên-
cia sobre a qual a observava ter caído, e



não sobre o lugar onde ela se encontra-
va, rindo como uma criança milenar ou
como uma sibila que se distrai, mas
sobre a cabeça de uma criança minús-
cula sustentada por dois braços femini-
nos e possantes. Esse foi um dos sinais
que a hora, se tempo havia, nefasta era.

No lugar para onde nos movíamos
abundavam cubos de madeira onde nos
poderíamos ter sentado se não
estivessem todos ocupados. Como pode-
ria o tempo estar verdadeiramente à
nossa espera naquele local se nem
havia um lugar cómodo para nós?
Esperava-nos porque o tempo não se
compadece com o sofrimento, mas tam-
bém não furta prazer algum. O tempo
não impede que nos sintamos inco-
modados (nem acomodados) porque
não tem vontade própria, e não tem
vontade de querer porque não existe (e
ela sabia muito bem disso).

Obviamente fugimos do bar porque
havíamos chamado a Atenção devido
aos risos e Lúcio (eu) fora o único a

subir ao primeiro piso nos últhymos
minutos, segundo a ilusão séria dos que
lá estavam porque, obviamente, eu só
subiria aquela escada muito tempo
depois (isto também segundo o
Calendário Divisor). Aliás, nada se abat-
era sobre a cabeça daquela criança
porque a criança era ela que, contra o
que é decoroso deste lado onde me
encontro, sonhou com tal esforço de
realidade que repousava nos braços
másculos e disformes daquela estranha
mulher, que os músculos lhe doeram
fortemente e o que todos quiseram ver
foi, por mero acaso, a queda de um
tecto artificial que não existia segundo a
percepção do mundo aqui deste lado.

Tudo aconteceu porque eu perdera
massa corporal a fim de observá-la do
alto da minha Imagiaria. Queria vê-la
rir-se, inscrita a sua quase esférica
cabeça no virtualmente ortogonal chão.
Se pude querer foi porque já me fora
dada vontade, e foi a vontade que em
mim foi mais do que querer. Do lugar

para onde fugimos, um corpo tornou-se
ausente, deixando desocupado um dos
cubos de madeira. Como ninguém se
decidisse a ocupá-lo colei as palmas das
mãos aos ouvidos dela a fim de lhe
tornar ocultos os sons que nos agredi-
am. Com não muita força pude separar
(Dividir) a sua cabeça do corpo e
depositá-la nas mãos de Anna que, por
sua vez, a remodelou, aperfeiçoando a
forma esférica. Imobilizou-a sobre o
cubo de madeira, o que nos tranquili-
zou porque sabíamos que do seu corpo,
agora mais leve, nasceria outra cabeça,
o que aconteceu rapidamente. Quando
regressámos ao bar, ninguém a recon-
heceu, mas deste lado parece-me que
teria sido preferível que a criança mor-
resse uma vez que, apesar de colocar
em risco o Pacto de Ocultação, ela não
sofreria precisamente por existir apenas
para consolo da minha amiga, que não
mais voltou a atribuir um Nome fosse a
que coisa fosse. Eram então três horas
segundo o Calendário Divisor .•
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Mínima texto Gonçalo Nuno

texto Ricardo Faria

tu és o gesto que me afasta

e eu, que sou?

o outro gesto
e a faca
do gume que o entornou

com o mesmo gesto que mata
tu és a lume
e a cru

tu,
dessoutro gesto
que aplaca

adormeces,
e eu, que sou?

o que tu vais pondo a nu

os dedos dentro da boca
certas palavras
és tu

16117

A vida está para o Homem como a chuva para alguém que se passeiasem chapéu num dia diluviano: tem que se levar com ela. Pc



A tua ausência
é [uma} piimavera

insolente

Pauta Nunes ero. OFL

sua vez, o suicídio é o homem asiático que à saída duma estação de metro nos vende um chapéu barato.
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Tocar.
Permitir uma unha já muito branca no pó e arrastar nas texturas poisar no ar enquanto
e arrastar até a um impulso fincar depois poisar provar a solidão - solidão dos tectos

do reverso dos tectos ....
Que falta que falta me faz aqui a tua cara de areia molhada tu primeiro musgo

sobre a pedra - sou eu quem me devoro nos meus filhos....

texto Rui Aires

Eu vivo sim!. ..

678
A saliva que arrefece em volta da língua explica-me ...

Já não sou quem me pertenço.

?

Eu via o meu anjo longo tempo - vocabular e desigual pairando bastante abaixo
falava eu falava-me falava-lhe.

Desigual de ser meu e sê-lo só a criatura tomou-me pela mão às formas que um dia
vi(u) e fui vendo sempre com a inexperiência a descienciência inciência dos olhos perante

a muita luz - ela nasceu dai e era tanto e esplêndida um animal vibrátil como os lobos
rodeava-me.

Noutros termos - ele. Tocava-me com cera e as unhas escuras como aparos - autênticos
assim funcionavam ... vocabular era uma língua nas feridas uma língua nas frutas uma lín-

gua nas línguas não só uma língua inútil de dizer dizia.

??

???

Quem sou que(m) me pertenço?

? ...

Agora é grande a obstinação em mudar o sítio dos objectos. Dediquei-me a todo o por-
menor contemplativo de achar comodidades - depois a trair essa ciência.

Surpreendente.
Quão real é o real? Quantas faces? Quantos dias repetia multiplicando vidas só num quar-

to? as vidas de um só quarto?
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1 234 5 6 7 8
Volte.

Ich sterbe zu langsam.
Teríamos por tecto o chão de um bosque alguma bica d'água de um carvalho batatas os

ovários da terra.
Volte ...

Dizem-me que é lacónico nos pedaços que tosse imenso tem rugas de esforço que
não foge nos regatos come com as mãos come defeca assoa-se enfim é é
como pode ser uma pedra um grão de sal ou qualquer coisa que respire tenha poros.

Que lhe fiz para o desmerecer tanto? - tu interrogativa reflexão de músculos ossos pele .
pele crânio na mão moriturum .

Devolva-se.
Ó Outono! Inverno! Pegadas de lama e neve eu cumpro entre mim e mim mesmo ...

as palmas assim de encontro os olhos choram
... por favor.

Seu
'Nosso

1 234 5 6 7 8

1 234 5 6 7 8

Havia ...
Já não

pertence ...

(Branco total)
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ort
que lhes
elas.

que certaS

-se para
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o certo é que um dia não Se
conseguiu pôr de pé, aparentemente
os pés tinham-lhe fugido no ar da
manhã. Arrastou-se até à mesa onde
fazia recortes, sentou-se ...olhou
a estante ... , '-

Começou por moldar palavras de
forma a adquirirem a forma preten-
dida e colocou-as no lugar dos pés.
Deu uns passo a medo, mas cedo viu
que lhe era mais fácil andar com
palavras e parágrafos do que com
pele e ossos.

22123

Seguiram-se as pernas, o sexo,
os braços, o peito e sem dar
por isso substituía os finos
caracóis por amontoados de
pontos de interrogação e R'S.
Recortava jornais descontrai-
damente porque precisava de ir
remendando pequenas partes que
lhe caíam com o andar na rua.



Espalhava letras pela cidade sem
saber que havia pessoas que as
apanhavam e juntavam em pequenas
pastas, em estantes que inchavam
todos os dias.,.I ~ •.

r

Recortava jornais
sem saber que
o seu corpo se
tornara inflamá
dependente das
mãos qu.e outrora W"'_ ..•••moldavam peças
de barra e "'-
dema sLad ô ftágN.,
pa~a a chuva d~ \I h' -... ••••1!lverno.
'\.

Um dia cansou-se de recortar jornais, perdeu.
as forças e não conseguia levantar sequer a
teso~ra. Dizem que encontraram a casa vazia,
um monte de recortes amontoados na cama e uma
tesoura poisada em cima da mesa com o olhar
cúmplice de quem tinha recortado a palavra.

msIOSJ>10IA
22123



Não basta ter ideias,
é preciso vendê-las ...
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