
-t5~-t5~"~~ C:><~~ t·uI I ••••

f d o r e s
VlVIQ.

a z eo Q) • <uo~~::J~E82~~"'VI
o~ E 'ekt ru-t5 ru- ro ..Q _

~I·~ 1J .••• o"~ ru~ 1/)12 ru-~~ ...L.~~~ ".....,~""b ::J~ ~ o <u::,.a
1e -,'I a 30 .~cL ~~~1iJ ~~ I/) 8~

.&-1J COQ; -- --



Está feito, as propinas estão mais do que duplicadas, estudantes e
funcionários estão afastados de um real poder de decisão na
universidade (não podendo os professores ter um peso inferior a 60%)
e os Conselhos Directivos estão, na prática, reduzidos a um Director.

Ao fazer aprovar as leis de financiamento e de autonomia do
ensino superior em período de férias, criando um valor máximo e
mínimo de propina e encarregando as faculdades de fixarem o seu
valor, Pedro Lynce, de uma só vez, alivia o fardo financeiro do governo
em relação ao Ensino Superior, consegue silenciar institucionalmente os
estudantes (retirando-lhes todo o poder que detinham nos órgãos) e
afasta de si a contestação e a ira estudantis, lançando a guerra no
interior das faculdades.

Entre um financiamento estatal em decréscimo e a irresistível
tentação das propinas, os conselhos directivos serão, daqui para a
frente, o alvo, bem mais fácil e bem mais próximo, das manifestações
e de outras formas de contestação. Os estudantes, por seu turno,
tenderão a centrar os seus esforços na fixação da propina mínima,
esquecendo questões mais ideológicas como a justeza da existência de
propinas. Os que não esquecerem, se não quiserem sofrer o valor
máximo, terão de ter três alvos em vez de um e conseguir fazer frente,
ao mesmo tempo, a conselhos directivos, a um ministério cada vez mais
desresponsabilizado (sobretudo depois da demissão de Lynce) e a uma
Assembleia da República sem rosto.

Fácil vai ser, para os estudantes, com uma liderança tipicamente

o 3editiorial
fragmentada, irresponsável e autofágica, voltar a cair no discurso do
não pagamos porque é caro demais. Fácil vai ser, para a opinião pública
do nosso país, ignorante e alheada, arrumar os estudantes na gaveta
dos malandros que não querem trabalhar e se limitam a gastar o
dinheiro dos contribuintes.

E se será grande a dificuldade em contestar a questão das
propinas, tanto menor será o fôlego para contrariar a perda de poder
dos estudantes nos órgãos de decisão da universidade. Parece encerrar-
-se, assim, um ciclo de trinta anos iniciado pelo 25 de Abril, em que,
mal ou bem, as decisões eram tomadas por um colectivo, num
ambiente parlamentar, e em que nada se podia fazer sem os estudantes
ou os funcionários. Curiosamente, a mesma geração que, enquanto
estudante, conquistou para si os direitos de representação igualitária
nos órgãos das universidades, é aquela que, agora, os anula. Ainda
mais curiosamente, fecha-se este ciclo sob a égide ideológica de um ex-
-ministro de Salazar, Veiga Simão, através da sua obra (em co-autoria)
A Reforma do Ensino Superior - Uma visão para a próxima década.

Para os estudantes que sempre disseram que os representantes
estudantis eram todos iguais e que não valiam o esforço de se ir votar
para os eleger, ou de se ir a RGA:s para os controlar, está tudo bem,
ainda menos precisam de votar. Para os outros, a diferença é que,
agora, mesmo que haja representantes diferentes, já não há é maneira
de isso fazer diferença .•

Quis saber q,uem sou, o q,ue faço aq,ui

ficha bécnica
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Cursos Livres
Outono nas Letras
Língua Gestual Portuguesa
Língua e Cultura Neerlandesa

Estiudos
Pós-graduados
2003-2004
Departiamentiais

Estudos Alemães
Estudos AnfJlísticos
Estudos Classicos
Estudos Românicos
Filosofia
Geografia
Historia
Língua e Cultura Portuguesa (Língua
Estrangeira/Língua Segunda)
Linguística

Intierdepartiamentiais
Estudos de Teatro
Literatura Comparada
Teoria da Literatura
Teoria e Análise Cultural

Cursos de Especialização
Especialização em Ciências Documentais
Especialização em Estudos de Teatro
Especialização para Técnicos Editoriais

Edifício do Campo
GTande
Em funcionamento a partir de Outubro



out; Gabinete de Desporto
Abertiura de
Inscrições

Estão abertas as inscrições para as actividades
desportivas do Gabinete de Desporto dos Serviços
de Acção Social da Universidade de Lisboa. Entre
outras modalidades, o Gabinete de Desporto, que
se situa na Cantina I, promove Andebol,
Badmington, Caminhadas, Danças de Salão,
Desporto Aventura, Futsal, Golfe, Mar, Neve, Praia,
Ténis, Ténis de Mesa, Voleibol e Xadrez
Para mais informações consultar:
www.gabinetededesporto.com

nov
20 OFL

Assembíe;a de
CoiaboradoFP5

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

4" - 18h
local: sala 5.2

01out;
+

30nov

A Barraca!
Teatro Cinearte

Os
Renascentist;as

Gil Vicente, Luiz Vaz de Camões, Damião de
Góis, Fernão Mendes Pinto e António Ribeiro
Chiado são algumas das personagens na
recriação que Helder Costa faz do Século de
Ouro português. Os Renascentistas é o fruto de
vários anos de investigação sobre a História e a
Cultura portuguesas do Século XVI.
5" a Sáb - 21 h30, Dom - 16h
Local: Teatro A Barraca / Teatro Cinearte -
Largo de Santos
Info: 21 396 53 60

01out;
+

31out;
Primeiros sintomas

O homem do pé
direilio

As vilas operárias de Lisboa são o ponto de
partida para a nova peça escrita por Miguel
Castro Caldas.
Encenação de Bruno Bravo
Com: Gonçalo Amorim, Gonçalo Waddington,
Peter Michael e Raquel Dias

de 4" a Sáb - 22h
Local: Associação Abril em Maio - Regueirão
dos Anjos, 68
Info: 91 2120653

25 seb
+

30nov
Teatro da
Trindade

Virialio

A partir do livro homónimo de Diogo Freitas do
Amaral, o Teatro da Trindade e o Inatel
apresentam a peça Viriato.
A encenação é assinada por Fraga e conta no
elenco com Gonçalo Diniz, Sandra Celas,
Ângelo Pinto, Victor Sousa, Pedro Carmo, Jorge
Parente, Martinho Silva, Carlos António, Vera
Paz, Jorge Loureiro, Jorge Corrula, Augusto
Portela, Miguel Moreira, Lavínia Moreira,
Mónica Garcez, Tânia Lopes e André Ventura.

de 4a a Sáb - 21 h
Dom - 16h
Local: Teatro da Trindade
Info: 21 342 59 38
teatro. trindade@inatel.pt

agenda

12nov
Reitoria da

Universidade de Lisboa
Cerimónia solene
de abertura do

ano lectivo

A cerimónia solene de abertura do ano lectivo
representa o início formal das actividades
lectivas da Universidade de Lisboa.
4." - 15h
Local:Reitoria da Universidade de Lisboa
Info: 21 796 76 24

07nov
+

05 dez
Fonotece de Lisboa

Phono 03

A Fonoteca de Lisboa, no centro comercial
_Monumental, em Lisboa, organiza o Festival de

Música de difusão de novas formas de estar na
música e novas bandas.
6a - 21 h30
Local: Fonoteca Municipal de Lisboa
Info: 21 3536231
wvvvv.cm-lisboa.pt/fonoteca

Banda Desenhada
Fesliival

Internacional
deBanda

Desenhada da
Amadora 2003

170ul:;
+

02nOV

BDlam
XIV festival intern

No dia 17 de Outubro, 6", o Festival Internacional
de Banda Desenhada da Amadora (FIBDA)
inaugura a sua 14° edição, subordinada ao
tema: Mulher - Séc XXI.
O Festival decorrerá em diversos espaços
culturais da cidade. A Escola Intercultural acolhe,
uma vez mais, o núcleo central do evento, com-
plementado por iniciativas desenvolvidas na Ga-
leria Municipal Artur Bual, na Casa Roque
Gameiro, nos Recreios da Amadora, no Centro
de Arte Comtemporânea e no Centro Nacional
de Banda Desenhada e Imagem.
Nesta edição estarão em destaque José Carlos
Fernandes (Troféu Zé Pacóvio e Grilinho 2002),
Michel Plessixe Jim Borgman. A presença de au-
tores convidados, nacionais e estrangeiros,

Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes
da FLU[ ao cuidado cfa Di.r.ecção de Relaçõe~ lnstltucionais de Os Fazedores.de
Letras. Não nos responsabilizamos por alteraçoes posteriores ao Fecho de Edição,

mostra dos vencedores do concurso anual de
Banda Desenhada, CinemAnimação, Ilustração e
Cartoon, assim como a já habitual zona
comercial dos recintos, serão algumas das
inúmeras actividades a não perder.
Pelo terceiro ano consecutivo, Os Fazedores de
Letras participa no Festival com uma exposição
das Bandas Desenhadas publicadas no jornal
durante o último ano lectivo, patente no
Auditório de Alfornelos.
A edição de BD de Os Fazedores de Letras tem
desenvolvido, desde 2000, uma inovadora
metodologia de criação de Banda Desenhada,
assente no texto literário que se assume como o
ponto de partida para o trabalho gráfico.

04105



+ NOVA LEI DE FINANCIAMENTO
DO ENSINO SUPERIOR - PROPINAS

cos

texto Ricardo Diogo

De acordo com a nova Lei definancia-
mento do ensino superior (n.? 37/2003
de 22 de Agosto), o montante passa a
ser fixado, nas unidades orgânicas com
autonomia administrativa e financeira
das universidades e politécnicos, pelos
respectivos órgãos directivos, dentro
dos limites previstos (entre 463,58 e
852 euros). Assim acontece em todas as
faculdades da Universidade de Lisboa
(UL), onde nem o Reitor nem o Senado
universitário podem votar esta matéria.
Os directivos de Ciências, Direito,
Medicina Dentária e Medicina foram os
primeiros a decidir-se pela propina má-

06107

Novembro de 1941, que fixava a
propina em 1200 escudos, sendo este o
valor em vigor aquando da aprovação
da Constituição da República (CR),
em 1976. Uma vez que o Artigo 74° da
CR determina a tendencial gratuiti-
dade do sistema de ensino, em 1992, o
Tribunal Constitucional entendeu que
aquele valor devia sofrer apenas uma
actualização, de acordo com o índice
de preços no consumidor do Instituto
Nacional de Estatística (INE), seguin-
do indicadores económicos. Aos 1200
escudos de 1941 correspondem hoje,
segundo o INE, 852 euros, o que, por
força da lei, será o patamar máximo
para este ano.

Em rigor, se o valor é apenas actua-
lizado, não existe, legalmente, um au-

852

xima: 852 euros. Até à data de fecho
desta edição, as restantes faculdades não
tinham confirmado valores.

A nova lei de financiamento do en-
sino superior surge na sequência de
uma proposta do Governo, apresentada
à Assembleia da República e aprovada
pelos deputados da maioria em Julho
deste ano. A assessora de imprensa de
Pedro Lynce, ex-ministro da Ciência e
do Ensino Superior (MCES), Fátima
Alves, tinha já afirmado que tem de se
trabalhar com dados, mas o Governo,
quando apresentou a proposta, sabia
apenas um valor de referência.

Com a nova redacção da lei, o
limite máximo é variável e calculado
todos os anos. O valor tem origem no
Decreto-Lei n.? 31658, de 21 de



universidade

euros
Aumentaram as propinas. Deixam de corres-
ponder ao valor de um salário mínimo nacional,
para passarem a ter como baliza mínima 1,3 do
salário mínimo (463,58 euros) e um tecto má-
xirno variável que, para este ano, será de 852
euros. O mínístério escusa-se, os reitores man-
têm U111 silêncio forçado e os alunos preparam
manifestações

mento. É desta opinião o constitucio-
nalista e professor da Faculdade de
Direito Jorge Miranda, para quem não
existe nenhuma incons'titucionalidade
na lei e as propinas devem acompa-
nhar a situação económica do País.

Segundo fonte do Ministério, não
faz parte das competências do Governo
imiscuir-se no valor das propinas, que
deve ser fixado dentro da autonomia
universitária. O que não quer dizer
que o Estado vá fugir às suas responsa-
bilidades. Para a mesma fonte, não é
justo que se pague o mesmo por dois
cursos quando o investimento feito pelos
alunos é diferente e também o é a qua-
lidade.

Um disparate político é como o
presidente da Associação Académica
de Lisboa (AAL), Miguel Teixeira,
qualifica esta posição pois a respon-
sabilidade política desta decisão tem
de ser do ministério e não dos reitores.
É uma postura "rasca", pouco condi-
zente e negativa, acrescenta.

1I

Mais~udas

Já que aumentam as propinas, têm
de aumentar as bolsas, exige o presi-
dente da AAL. Partilha deste entendi-
mento o Conselho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas (CRUP), que,
num documento tornado público, ad-

verte para a necessidade de um ade-
quado reforço do orçamento para a
Acção Social, de forma a contemplar as
realidades decorrentes da actual situa-
ção económica do país. No mesmo do-
cumento, datado de 9 de Setembro de
2003, o CRUP recomenda que a propi-
na a fixar seja a mesma para todos os
cursos e instituições.

O ministério compromete-se, a-
diantando que quem precisa terá bol-
sas. Miguel Teixeira não acredita. Se já
tantos estudantes ficam fora do sis-
tema por carência social como é que
podemos acreditar nas posições deste
governo, questiona. Basta ver que o
Fundo de Apoio ao Estudante, que era
um dos poucos organismos que prestava
um óptimo serviço, foi extinto, nota (ver
pp. 8 e 9).

Estiratégias de reacção

A postura da Reitoria da Univer-
sidade de Lisboa e do CRUP é de reser-
va quanto a esta matéria. Até à data de
fecho desta edição, Os Fazedores de
Letras não conseguiu obter quaisquer
declarações por parte do CRUP.
Segundo o Vice-Reitor da UL, João
Sousa Lopes, o Senado da UL não
propôs nenhum valor de propinas
porque a lei não nos dá competências
para tal, embora ache inacreditável

-+ RASCOS PAGARÃO ATÉ 852 EUROS
-+ O ESTADO DA BOLSA

que haja reitores que possam fixar as
propinas e outros não. Miguel Teixeira,
da AAL, lança críticas aos responsáveis
que fixem a propina máxima pois
estarão a cumprir um serviço de clien-
telismo a este governo. Relembra que
por várias vezes a AAL desafiou os
senhores reitores a não lançarem qual-
quer valor de propinas, deixando essa
responsabilidade política para o minis-
tério.

De Ciências, uma das faculdades
da UL que decidiu aprovar a propina
máxima, Deodália Dias, membro do-
cente do Conselho Directivo, contra-
põe com uma realidade: a faculdade
tem de ser gerida face às suas verbas e
despesas, arranjando formas legais de
colmatar as suas dificuldades finan-
ceiras e aumentar a qualidade do en-
sino e dos espaços onde as aulas são
dadas. Faz notar que foram igualmente
aprovadas algumas isenções aos alunos
economicamente débeis.

Do lado dos alunos, Teixeira prepa-
ra formas de manifestação mas adverte
que as posições dos estudantes devem
ser bem ponderadas. Conclui dizendo
que mesmo a comunicação social tem
contribuído numa postura de algum
aparelhismo para desacreditar a ima-
gem dos estudantes. Ainda assim, es-
tes, no último Encontro Nacional de
Dirigentes Associativos (Funchal, de
20 a 22 de Setembro), marcaram para
o dia 21 de Outubro, sem vozes contra,
uma greve nacional de estudantes do
ensino superior, assim como uma ma-
nifestação a ocorrer em Lisboa, a 5 de
Novembro.

Com os conselhos directivos entre a
espada e a parede e um ministério que,
mesmo antes da demissão de Pedro
Lynce no dia 3 de Outubro, já remetia
a total paternidade da lei para a As-
sembleia da República, resta saber
contra quem vão os estudantes dirigir
os previsíveis protestos. _

06107



+ NOVA lEI DE FINANCIAMENTO
DO ENSINO SUPERIOR - A ACÇÃO SOCIAL

esta~O
Numa altura em que o aumento das propinas é uma realidade no Ensino Superior, a
aposta na Acção Social apresenta-se como um consenso generalizado. Ensino Superior
- NIais Qualidade, MelhoT Acção Social, este é o slogan escolhido para a campanha do
Mínístérío da Ciência e do Ensino Superior, este é o anúncio que tem passado nos
canais de televisão portuguesa. Na Universidade de Lisboa, os Serviços de Acção Social
preparam-se para enfrentar os novos desafios legislativos

Nenhum estudante será excluído do
Ensino Superior (ES) por incapacidade
financeira. É a garantia dada pelo Minis-
tério no que diz respeito ao sistema de
atribuição de bolsas. A nova Lei de finan-
ciamento do ensino superior (n."
37/2003/22 de Agosto) assegura a exis-
tência de um sistema de acção social que
permita o acesso ao ES e a frequência das
suas instituições a todos os estudantes
(Secção III - Da relação entre o Estado e
o estudante).

Contudo, ainda não existe regula-
mento que possibilite executar a nova lei,
no que toca a atribuição de bolsas. Em
reunião do Senado da Universidade de
Lisboa, no passado dia 30 de Setembro, a
Direcção Geral do Ensino Superior assu-
miu que, enquanto este documento não
for redigido, mantém-se em vigor o regu-
lamento anterior, com as necessárias
adaptações decorrentes da publicação da
lei. Adaptações estas que pretendem sal-
vaguardar os estudantes bolseiros do au-
mento das propinas.

Luís Fernandes, administrador dos
Serviços de Acção Social da Universidade
de Lisboa (SASUL), esclarece a Os Fa-
zedores de Letras que todos os bolseiros
receberão um acréscimo de 107 euros por
ano, independentemente da bolsa atri-
buída e da propina fixada. Este montan-
te corresponde à diferença entre o ordena-
do mínimo nacional (357 euros) e a
propina mínima (464 euros).

08109

Para além disto, o Estado comprome-
te-se a pagar directamente às instituições
do ES a diferença entre a propina minima
e a que por elas for fixada. Na práti-
ca, os estudantes bolseiros conti-
nuam na mesma situação. A bolsa
não é sensível ao aumento das propi-
nas, sublinha Luís Fernandes.

o cenário para os estudantes bol-
seiros, apesar de, teoricamente resolvido,
apresenta problemas, logo à partida. O
aumento das propinas é já uma realidade,
enquanto que a atribuição de bolsas se
efectuará apenas no final do ano corrente
ou no início de 2004. Isto porque os
Serviços de Acção Social funcionam por
ano civil e as propinas por ano lectivo.

Luís Graça, representante dos alunos
no Conselho de Acção Social da Uni-
versidade de Lisboa, apresenta casos
práticos, baseando-se nos comunicados
das Faculdades de Ciências e de Direito
da Universidade de Lisboa, relativos à
fixação da propina máxima. O pagamen-
to da primeira prestação da propina deve-
rá ser efectuado entre Outubro e Novem-
bro, enquanto que a segunda, entre De-
zembro e Janeiro. No caso dos alunos do
primeiro ano que se estejam a candidatar
a bolsas de estudo, só a receberão a partir
de Janeiro. Como poderão pagar as duas
primeiras prestações?

Na reunião do Senado da Univer-
sidade de Lisboa, acordou-se que um
estudante candidato a bolsa de estudo só
será obrigado a pagar a primeira pres-
tação da propina depois da decisão final
sobre a atribuição da mesma. O problema
que subsiste é, na opinião de Luís Graça,
o acumular das duas prestações, que
rondam, no total, os 600 euros.

De acordo com o regulamento em
questão, a atribuição de beneficios sociais
destina-se aos estudantes que, tendo apro-
veitamento escolar, pertençam a agre-
gados familiares cujo rendimento mensal
per capita seja inferior ao salário minimo
nacional. Luís Fernandes reconhece que
podem existir famílias com dificuldades
financeiras, tendo embora rendimentos
individuais acima do salário mínimo
nacional. Acrescenta ainda que o peso do
IRS para o cálculo da bolsa permite
levantar a questão sobre a justiça das
atribuições, sobretudo no caso dos tra-
balhadores por conta de outrem.

Por seu turno, Luís Graça lembra que,
na Universidade de Lisboa, num universo
de vinte mil estudantes, os bolseiros são
cerca de três mil, ou seja, uma minoria.
Refere ainda situações de estudantes, cujo
agregado familiar tem um rendi-
mento mensal per capita igual ao salário
minimo nacional. Segundo o regulamento



o sa

em vigor, esses estudantes estão auto-
maticamente impossibilitados de se can-
didatar a uma bolsa de estudo.

Opinião contrária tem Fátima Alves,
assessora de imprensa do ex-ministro da
Ciência e do ES, visto que, sem dema-
gogias, afirma que o perfil do estudante
que frequenta o ES público pertence à
classe média. Quer isto dizer que, no seu
entender, o aluno comum reúne, à parti-
da, as condições financeiras necessárias
para frequentar o ES.

No que toca a verbas para novos
investimentos ao nível da acção social,
segundo a nova lei de financiamento, o
Estado compromete-se a expandir as
infra-estruturas físicas, nomeadamente
privilegiando a construção de residên-
cias e de cantinas (ponto 2 do Artigo
19.°). No entanto, Luís Femandes es-
clarece que o orçamento dos SASUL para
2004 (cerca de 8.360 euras) garante o
funcionamento do serviço, mas não esta-
belece um reforço de verbas para novos
investimentos, como a construção de
uma nova residência, que há muito se
espera.

Na atribuição das bolsas, Luís
Femandes acredita que nenhum estu-
dante ficará excluído, desde que cumpra
os requisitos necessários para se candi-
datar à bolsa. Conclui, de forma optimis-
ta, dizendo que, no que toca a apoios di-
rectos, não há limitações financeiras pa-
ra excluir estudantes carenciados .•

texto Ana Pessoa e Isabel Meira
Vera Alves (JORNOFL)

08109



a breve calízrafia
( ")..do abaridonotexto josé fer

vou deixar tudo, em silêncio, da mesma
forma como entrei. não quero tocar em
nada, nem sequer cobrir as mesas ou os
espelhos, com panos brancos. as flores
ficam na jarra. as cortinas entreabertas.
os copos emborcados, à espera da mão
que os levante. levo apenas o lixo do dia.
e asseguro-me das portas fechadas, dos
objectos a ocuparem o seu lugar preciso
e quotidiano, de não alterar o ritmo
diário das divisões vividas. e em cada
degrau descido da escada deduzo as
funções cerebrais, os pequenos ruídos
orgânicos que dizem de alguma vida,
entre paredes de água e osso. entrar
numa casa é demasiado fácil. circulam
pelos intervalos dos dedos as ocasiões,
como pequenas gotas de chuva que
despertam os instintos das sementes. a
imaginação faz o resto da circunstância.
e sair. como? deixar os sapatos novos
desalinhados, num canto do quarto, a
roupa suja dos dias, a cair do cesto ou o
jantar de logo à noite, sufocado pela
película aderente, dentro do frigorífico.
apagar as marcas de suor sobre os
objectos, o rodar preciso da chave por
detrás do ouvido ou arrumar o vazio do
lugar desocupado. é então que sobra tudo.

faço sinal ao táxi e entro, pedindo ao
motorista para arrancar. não lhe indico
uma rua, um edificio, um número de
porta, nada, apenas que siga. não há
outra chave no bolso das calças. não há
casas à espera de lençóis lavados, roupa
no estendal, comida dentro de um ta-
cho, em cima do fogão. que siga e ape-
nas isso. nada resolve o suor nas mãos,
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a arder. e nenhum tecido é suficiente-
mente absorvente para disfarçar esta
água incómoda. pois que acelere, sobre
os meus pulsos moídos pelos interrupto-
res. o mapa da cidade é tão pequeno pa-
ra o relógio e a sua hora. que corra e
deixe a garganta marcar os ciclos áridos
da traqueia sobre os ponteiros, por entre
os corredores de prédios íngremes. quero
que acelere, corra, que apanhe a velo-
cidade das ruas largas. preciso de sair da-
qui. preciso de ar e do movimento con-
tínuo da paisagem. e sobra-me calma.

deixo-a em branco porque é mais
limpo, evita-me as palavras de segunda
escolha, o pesar das explicações, as an-
tecipadas crises de culpa. e as emoções
de circunstância e obrigação. de qual-
quer modo, isso é também uma falta de
carácter. acredito nela e, contudo, não a
quero. vou-me embora e deixo-a em
branco, porque perdi as mãos sobre a
memória dos dias. e é este o alívio para
quem pesa o tempo do romance e re-
gista a insensatez da mão trémula e va-
zia a contar os riscos atrás da porta de
entrada. oito semanas. e é tudo. e é esta
a saída mais fácil para os dias comuns,
os objectos partilhados, o consumo do
vinho, os restos da vida, despejados to-
dos os dias no caixote. a luz da vela de-
senhando os corpos no futuro da casa,
já quase uma sombra. é este o único
oxigénio que resta, o papel vazio da cor-
rida. e sobram-me números.

fecho os olhos. reclino a espinha de
estofos negros no banco suado. acres-
cento às vagas palavras do motorista a

suficiente mudez para o deixar de ouvir.
e solicito ao destino a urgência para os
pedais. ir mais depressa. misturar na
longitude da paisagem a estranheza
crescente do papel vazio. e afastar-me
de um desejo súbito de outros lugares,
de procurar o cheiro dos lençóis parti-
lhados, o sabor do bolo de chocolate
com dois dias, a suave espuma do sabo-
nete acabado de usar. e contudo é es-
tranha esta urgência, ter o desejo dela.
parto sem dizer nada, sem ter um gesto
de raiva, uma pequena atitude que seja,
de desespero ou fragilidade. e como re-
solver os perigosos lampejos da indeci-
são? não regressar mais àquela janela,
àquela rua. permitir que tudo isto seja
apenas uma memória que permanece,
residual, cegando os olhos. e entregar o
restante futuro aos poucos e pequenos
gestos da partida. e sobram-me dedos.

tomo o peso de duas ou três pala-
vras. felicidades para o futuro, um pedi-
do de desculpas, contas de uma partida
acelerada. as dificuldades da escolha
sobre os dedos da mão, grávida de nada.
os dedos que se recusam a penetrar no
vazio da folha branca que a mão es-
querda segura. escrever o quê? e a mão
inchada de palavra nenhuma. duas ou
três palavras, apenas. quais? a breve
caligrafia para um abandono. e na cola
que une os fiapos do que foi uma árvore
vejo a pulsação do fingimento, reflec-
tindo a forma cobarde e fraudulenta de
evitar um cara a cara. e encontrar no
fundo do último copo de água alguma
filosofia, ou no rumor das palavras



pronunciadas algum sabor, são equí-
vocos da língua, como o seriam as últi-
mas palavras. até porque as razões, se as
há, são uma parte do mistério. e escre-
ver a inutilidade sem coragem é forçar
um sentido precário. e como falar dos
dias e da sua facilidade? a boca seca e
trémula de tanta palavra oferecida
como rotina, por não saber dizer mais
nada ou de outro modo. fico com o
equívoco de alguma memória consen-
tida, na penúria de coisas mais sólidas.
por isso me sobra tudo. apenas me não
chega o silêncio. este silêncio, que ilude
a vontade como a mão iludiria o papel,
onde os gestos cegos e fulminantes
iludiriam ainda e também os dias. fico-
me pelo silêncio branco da carta,
perante a claridade de duas ou três pa-
lavras. fecho a porta e atiro o envelope
num ligeiro golpe, para não ir parar

debaixo do sofá. e antecipo-me aos pés,
sobre os degraus da escada. quero ape-
nas fugir da neve do papel. só isso. e so-
bram-me folhas.

levo comigo a mala de viagem, que
não leva nada. coisas precárias. algumas
camisas, duas ou três gravatas, três pa-
res de meias lavadas, um sobretudo, três
ou quatro livros. mínimos detalhes reu-
nidos em tão excessivo tempo. o neces-
sário para os dias futuros, não sei onde.
e que importância tem tudo isso? para
que serve? esqueço já o destino a dar a
esses objectos. dificulto-me em reco-
nhecer a sua utilidade, em decifrar a
sua posição no quotidiano de outro lu-
gar ou outro tempo. e não há tempo de-
pois. e olho para isso com um silêncio
anestesiante que ocupa tudo. não há lu-
gares depois.

olho pela janela do carro. qual é a

avestiruzes
.• A BREVE CALIGRAFIA DO ABANDONO

.• JUST A SIMPLE BREAST DO GIVE FOOO
.• AMOR RECUPERADO" YUWEN KAI

cor do céu? sim, para lá do oxigénio e
do sopro, dos prédios esguios que inven-
tam os corredores, das nuvens que fin-
gem o azul do espaço, lá em cima, sem
darmos conta do fundo negro que nos
envolve. como dizer daí as coisas? com
que palavras? e escuto o interior das
veias, na súbita rasura da vigilância. e
permaneço na instabilidade das res-
postas, no equívoco dos registos e de-
mais formas de habitação da vida, da
habituação dela. a paisagem acelera so-
bre as minhas mãos em brasa. percorrer
o caminho a seguir, sempre a seguir. e
não há segundas vias para o bilhete.

são quatro da tarde. já não volto. é
melhor assim. não quero ouvir pergun-
tas, nem dar respostas pessoais. e nada
tenho para dizer. de resto, tudo irá pas-
sar muito depressa. falarão do telefone
desligado durante alguns dias e acaba-
rão por esquecer. haverá outros abando-
nos, que ocuparão o mesmo lugar nas
conversas, à hora do almoço ou a meio
da manhã, quando se fuma um impro-
dutivo cigarro. e ninguém deve saber mui-
to mais, porque o saber demais incomoda-
nos os dias. e sabe-se sempre demais.

peço ao motorista para acelerar. o
abandono dos lugares traz sempre uma
melancolia de outros hábitos na fre-
quência dos dias, nada mais. a carta está
como a casa. a tua boca. e na distância
do fim procuro o não saber que caminho
para lá chegar. tenho sede e nem sei se
as últimas flores que te deixo irão ter
água para alguns dias. e preciso dela. _
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(...) A carne arrancada, mordida, não reage da mesma forma que a carne que é beijada.
As leoas africanas não são pretas, têm o pêlo escuro mas não são'pretas. Qualquer uma
amamenta a sua prol com um carinho mudo de clificilcompreensão a humanos. Qualquer leoa
sabe deitar-se p'ra oferecer o peito

carregadoJust
a

simple
breast

to
•grve

me
food

[Won't
youever

askfor
more]
texto Inês Leitão
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cor-de-rosa inchado
a criaturazinhas pequenas com gengivas a fingir de dentes. Amamentam-nos.
Raramente as mordem: dificilmente as ferem.
Se o fazem é por uma patada irreflectida, um deitar descomposto: se as magoam será sobretudo
sem querer.
E lambem-lhes o sangue quando ele cai. E lavam-lhes o focinho com a lingua esticada fora da

boca.

E tu, sweet mother: Porque é que nunca me fizeste isto? Vou-me embora e tu não sabes.
Adormeceste no sofá com a televisão ligada. Oiço a novela do meu quarto. Sempre tiveste uma
tendência estranha para as novelas mexicanas do canal 44. São as piores.

Penso em fazer malas e evadir-me daqui a pouco: quando o Sol nascer e for dia.
Sairei de malas feitas, pela calada, assinando sentença de culpa sem a ter. Sou uma ingrata.
Mudar de mundo e de planeta, sabendo que te farei chorar, que sentirás a minha falta, que sofro
por te saber doer, e que tem tudo mesmo de ser assim.
Não acredito que isso faça de mim uma criminosa, mas talvez faça.
E tu não és como as leoas africanas ainda que saiba que serás destrutiva na interiorização do
meu não-regresso.
Sempre soubeste que dou dentadas no cordão umbilical desde o dia em que nasci.

Sofrerás, bem sei. Lamento tudo, mas lamento mais o facto triste dos nossos mundos nunca
terem podido marcar uma hora para tomar café.
Preciso de espaço, de tempo e de muita liberdade solta para explorar o mundo novo que me
deste no momento em que decidiste abrir pernas p'ra me fazer nascer. Foste tu que as decidiste
abrir. Eu não pedi nada.
Mas sim, também sei que te devia estar agradecia, eu sei,
- Sim ... doeu-te um bocado, pois sim... tudo a ferros ... E sim, já sei, engordaste imenso.

A tua barriga nunca mais voltou a ser aquilo que foi. Sempre mo disseste.

E tenho pena que não entendas que ser mãe deve ser muito mais do que umas estrias gordas e
brancas coladas à pele da barriga.
Vou-me embora e não arranjei a coragem necessária p'ra te dizer. Tenho medo que te saias com
uma frasezinha infeliz que me faça ir antes do previsto sem cumprir o ritual que estipulei, ou
que me faças chorar impedindo-me a viagem. Sou uma estúpida sensível, eu sei, sempre mo
disseste.

Não sei o que acontecerá daqui para a frente. Espero que não chores muito, mas achar que te
vais rir dá-me dores de estômago. Prefiro a ideia do choro compulsivo.
Conheço-te o suficiente para saber que sentirás vergonha de ti, nem é de mim, é de ti, por teres
engravidado de um homem feio que não amavas e por teres tido dele uma filha como eu.

Depois de tanta catequese e de tanta oração, eis-me irrecuperável e pouco decente.

Queria aproveitar p'ra me confessar a ti, corpo materno, pedir desculpas por culpas soltas na
alma que quero agora rematar e quantificar contigo. Por ter perdido a virgindade no banco de
trás do primeiro rapaz que me apareceu,
por te assaltar o porta moedas desde os dez anos,
por ter dormido com vários homens na tua cama e ter gostado,
por ter começado a fumar aos treze,
por ter aparecido na tua festa de anos com o cabelo loiro e as sobrancelhas pretas,
por ter colocado pedaços de unhas dos pés no café dos teus namorados.





(porque é que sempre me mandavas cortar as unhas no meio dos desenhos animados?)

Por me deitar de forma ostensiva com o primeiro nojento que diz que me ama
(e eles nem têm de se esforçar muito, basta dizer baixinho, com a boca encostada no meu
ouvido, que logo me começo a despir...)

Tenho este lado de cabra sedutora que herdei de ti. Os genes são teus arquétipos.
Só Bach me alegra nestas ocasiões e nem foste tu que mo apresentaste: fui eu quem o descobriu
sozinha, da mesma forma que descobri como juntar leite nas papas da Cerelac p'ra comer antes
de ir para a escola, da mesma forma que aprendi a atar os ténis sem o teu auxílio.
Como podemos ser tão diferentes se eu vim de ti e tu és de mim?

Precisava de alguém aqui. De vez enquando preciso. Quem quer que seja.
Tu nunca percebeste nada daquilo que te quis dizer.
Que sempre que me ia deitar ao pé de ti de chucha, era expulsa do teu quarto porque havia
alguém na cama. Que sempre que me tentava enroscar em ti era hora de ires para o escritório,
naquele teu velho papel de secretária e amante que sempre fizeste tão bem.
Recuso-me a acreditar que aquele monstro amorfo, careca, que cospe para o chão e te subjuga
de forma ordinária seja, em pessoa, a triade imperfeita:

teu dono teu patrão meu pai.

Não sei se te esforçaste e não conseguiste, ou se nem um esforço ligeiro terás feito p'ra sermos
as duas uma família de verdade. E todos acham que tu és a maior.
Vou sofrer se te acontecer alguma coisa. Sei que vou ser torturada pelo remorso de te ter
causado desgosto, mas se o não fizer serei maltratada pela triste dor de nunca o ter chegado a
fazer.
Não pedi nada disso, mas vem tudo no pacote.

Encontrei uma pessoa diferente (bem sei que sempre digo o mesmo, mas desta vez ele diz que
quer tomar conta de mim. Peço-lhe que o faça só um bocadinho, que me dê colo).
Ele diz que posso demorar o tempo que quiser no colo dele, que não tem pressa em me
des-
colar dele.

Ando mesmo a precisar de colo, mas acaba sempre por ser somente por alguns segundos:
sempre me ensinaste a ocupar pouco tempo às pessoas.
Bem sabes que odeio fazer-me de vítima, que o faço mal, mas ainda tenho medo. Medo. O
medo. Um medo líquido que se cola às paredes da alma e ninguém faz sair. Medo.
É o medo que faz o mundo girar, o medo e a raiva, e não o amor como sempre acreditei, nem o
dinheiro como sempre insinuaste.
Éo ea

medo raiva.

Amanhã, viste como vai ter o tempo? chuva?
Vou deixar o papel num dos anões do frigorifico e levo ilminha tralha. Não levo fotografias.
Limpei o quarto.

Levo toda a roupa.
No papel explico.

Deixei-te beijinhos. Digo-te lá que me vou embora de livre vontade, que não quero que me
procures, que vou absolutamente consciente, e que sei bem o que estou a fazer.

Telefono-te assim que chegar a algum sítio em condições. Sei que se te telefonar antes notarás o
desespero na minha voz e te atemorizarás desnecessariamente.
É o orgulho que herdei de ti que me impedirá sempre de voltar.
De qualquer forma amo-te.
De qualquer forma, muito. _
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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

generalidade pela RGA de 6 de
Novembro de 1997

os princípios estatutários
definidos 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 l°
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 11
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

dinâmico 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
nomeação 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 unicamente
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.
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A fílíaçâo dos seus elementos numa
ou noutra lista da' faculdade, a
preferência de cada um dos seus
membros em relação a qualquer
lista, são aspectos irrelevantes para o
funcionamento da DOFL e não
podem constituir argumento para a
nomeação 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, doc-

umentos e ficheiros informáticos de
OFL são públicos e não confidenci-
ais.

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 indívíduo. Só terão acesso a
esses documentos membros da
DOFL, do Conselho Fiscal da
AEFLUL e da Mesa da RGA.
Violações a este ponto poderão levar
à demissão da DOFL e ao eventual
cumprimento 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,
todos os arquivos, pastas, documen-
tos e ficheiros informáticos de OFL.

2- A DOFL tem obrigação de
prestar todos os esclarecimentos a
qualquer aluno sobre qualquer
assunto 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-la ou nomear uma
nova 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 remu-
nerados pela sua colaboração.

Artigo 15°
1- A ACOFL reúne-se por inicia-

tiva da DOFL ou quando a DOFL é
demitida.

2- Quando a DOFL é demitida a
ACOFL reúne para definir estratégias
de nomeação de uma nova DOFL e
apurar quais os alunos interessados
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°
AACOFL elaborará um regimen-

to interno de funcionamento, se
achar necessário.

Artigo 17°
As decisões da ACOFL são

tomadas por voto secreto.

Artigo 18°
As decisões da ACOFL são

tomadas por maioria de dois terços.

Artigo 19°
A ACOFL só se pode realizar se

estiverem presentes pelo menos
cinco dos seus membros não perten-
centes 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

funções 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
segunda 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
originaram, enviada à mesa da RGA,
à DAEFLUL e afixada pela facul-
dade.

Artigo 25°
A ACOFL pode propor uma

dírectíva à DOFL. A proposta é
redigida constando nela a descrição
da directiva a aprovar e os motivos
que originaram a sua proposta. E
enviada à mesa da RGA, à DAEFLUL
e afixada pela faculdade.

Artigo 26°
A ACOFL pode propor a alter-

ação dos Estatutos Gerais de OFL. A
proposta é redigida constando nela
as alterações a serem votadas e os
motivos que a originaram. E 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,
pode fazer acompanhar uma propos-
ta de demissão da DOFL por um
Bloqueio 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
questões 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 encon-
tra bloqueada de acordo com o esta-
belecido no ponto 4.14 dos Estatutos
Gerais de Os Fazedores de Letras e
de que não poderá ser editado mais
nenhum número desse jornal
enquanto os estudantes da FLUL
não se pronunciarem em Reunião
Geral de Alunos sobre a proposta de
demissão da Direcção de Os
Eazedores de Letras enviada à mesa
da RGA por esta assembleia no dia
.i.):

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.

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

Artigo 28°
O logotipo do jornal constante

na primeira página de cada número,
as medidas das páginas do jornal e o
número de cores usadas são elemen-
tos só alteráveis pela Assembleia de
Colaboradores 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
nomeação de uma nova DOFL, a
directiva à DOFL e a aprovação e
alteração 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
Assembleia 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
demissão da DAEFLUL pela RGA
segundo os Estatutos da AEFLUL de
31/111980 (artigo décimo terceiro).

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

5- A demissão de uma DOFL
não afecta o trabalho de mais nen-
hum colaborador da publicação,
mantendo-se assim todas as equipas
em funcionamento. Da mesma
forma, não há mudanças de série
nem de volume do jornal, continuan-
do a numeração 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 con-
stituir as propostas de futura DOFL a
levar a RGA.

2- A Mesa da RGA divulga a pos-



sibilidade de apresentação de candi-
daturas ã DOFL.

3- A Mesa da RGA recebe candi-
daturas para a futura DOFL até ao
início da ACOFL. Todas as candidat-
uras são individuais.

4- Serão anuladas as candidat-
uras de alunos não presentes na
ACOFL.

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

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

7- A ACOFL apoiará um dos gru-
pos candidatos.

8- Cada um dos grupos can-
didatos terá de recolher cento e
cinquenta assinaturas de apoio até à
realização da RGA (ver próximo
ponto) 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
alunos mais um.

Artigo 32°
Dírectíva à DOFL.

1- As propostas de directiva à
DOFL são apresentadas em RGA pela
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
entregue à DOFL.

Artigo 33°
Alteração dos Estatutos Gerais

de OFL
1- É feita sob proposta da DOFL,

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

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

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

Capítulo V
Periodicidade

I..,
Artigo 34°

OFL é uma publicação de peri-
odicidade mensal enquanto decorre
o ano lectivo.

Artigo 35°
1- O facto de não sair no

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

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

Artigo 36°
Quando o jornal (ainda que dev-

ido a um BEOFL) não sair num dos

meses acordados com um patroci-
nador: .

a) Deverá ser devolvida aos
patrocinadores a quantia financeira
relativa ao mês ou aos meses em que
o jornal não saiu.

b) Sem que o ponto anterior
deixe de ser cumprido, outras con-
trapartidas reparatórias adicionais
poderão 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 consider-

ados 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.

Capítulo VI
Responsabilidade sobre os con-

teúdos

Artigo 38°
Todos os artigos assinados são da

exclusiva responsabilidade dos
autores.

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
decisão 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
publicítar um produto.

Capítulo 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

financeiros de OFL é competência
exclusiva 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
responsabilizada pelos danos ou defi-
ciências de edição daí resultantes. A
DOFL poderá informar os alunos da
FLUL sobre esse facto da forma que
mais 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
respectiva contribuição financeira da
parte da DAEFLUL para esse semes-
tre.

Artigo 49°
Todas as despesas extra-

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

Artigo 50°
1- Será criada uma conta

bancária, em nome da AEFLUL ou
do próprio 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 elemen-
tos 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 patrocínios, subsí-
dios, pagamentos, apoios financeiros
da AEFLUL ou de outras proveniên-
cias) é depositado nesta conta
bancária.

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
financeira a que está submetida a
DAEFLUL.

6- O saldo e os movimentos da
conta bancária de OFL são do con-
hecimento públíco.

7- Todos os pagamentos de
despesas 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
justífícadas) 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 con-

stantemente tentar captar
patrocínios, investimentos public-
itários, subsídios e outros tipos de
apoios financeiros.

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 publíc-
itárias ou de outras contra partidas
são propriedade da AEFLUL para
uso prioritário mas não exclusivo de
OFL.

Artigo 55°
Na ficha técnica de cada

número 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
relatório.

Capítulo VII
Disposições finais

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
deve acarretar a sua demissão.

Artigo 59°
No primeiro número de OFL de

cada ano lectivo serão obrigatória e
integralmente publicados estes
estatutos, assim como todas as
Directivas à DOFL que, à data, este-
jam em vigor.

Artigo 60°
Durante os três primeiros meses

de cada ano de número ímpar
haverá uma revisão ordinária destes
estatutos (respeitando o estatuído no
ponto 2 do Artigo 33°: só haverá
alteração com maioria de dois
terços) conjuntamente com uma
reaprovação ou revogação de cada
uma das directivas em vigor (respei-
tando o ponto 2 do Artigo 32°: só será
reaprovada uma dírectíva com maio-
ria 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 quinquagésimo
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 regi-
do por estes Estatutos Gerais de Os
Fazedores de Letras, excepto nos
casos de omissão em que se recor-
rerá ao estabelecido nos Estatutos da
AEFLUL ou sobre os quais delíber-
ará a RGA

b) determinam que estes estatu-
tos sejam averbados aos Estatutos da
AEFLUL já referidos

ctossxaro,
FLUL:Faculdade de Letras de
Lisboa AEFLUL:Associação de
Estudantes da FLUL
DAEFLUL:Direcção da AEFLUL
OFL: Os Fazedores de Letras
DOFL: Direcção de OFL
ACOFL: Assembleia de
Colaboradores de OFL
BEOFL: Bloqueio Editorial a OFL
RGA: Reunião Geral de Alunos
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