


Um projecto que nasceu e foi ganhando corpo. Com o corpo
vieram as engrenagens. Com as engrenagens vieram expectati-
vas, públicos mais vastos, ambições e temas mais variados. Há
doze anos, quando o projecto nasceu, montavam-se-Ihe os
membros com fotocópias cortadas sem rigor, porque as
tesouras não o permitiam. Hoje cola-se com computadores de
memória cheia. Por Os Fazedores de Letras (OFL) vêm passando
centenas de colaboradores e algumas poucas meias dúzias de
directores. Com a demissão da anterior Direcção (em Setembro
de 2004) surgiu um indesejado período de instabilidade. Urge
ultrapassar a indefinição. A actual equipa apresenta-se.

Cada novo grupo traz aos projectos mais alentos e ousa-
dias. Esta renovação nasce da simbiose entre o passado e o
futuro, os alunos e a Universidade. Contra a estagnação. Pela
dinamização de um universo que encontra muitos interessados
para além da Faculdade de Letras. Pensar que cada estudante
pertence apenas à sua escola é um velho erro. Temos como mis-
são reforçar este elo de ligação, informação, divulgação e cul-
tura entre os estudantes de todas as faculdades, que é OFL.
transformando-o no órgão de comunicação da Universidade de
Lisboa (UL). Não o fazer seria desperdiçar levianamente uma
oportunidade.

Se neste ano lectivo editaremos apenas quatro números,
no próximo o jornal arrancará com um novo rosto, um novo
modelo gráfico e um reforço da informação. Um sítio da
Internet funcional e dinâmico surgirá com uma maior aposta no
jornalismo sobre a UL. Porque ninguém noticia o que nos afeta.
Se é desejo de qualquer publicação tratar temas que vão da

o autor de desenho da 80 deste número, Ricardo Cabral, é um dos vencedores do Concurso de 80 do
Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora 2004, publicado no êmolto da colaboração entre o
jornal e o Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem da Câmara Municipal da Amadora.

L

059 editiorial
política educativa às Artes, também o é de OFL.

Há muito que deixámos de estar presos às rodas do finan-
ciamento e da censura editorial dos movimentos associativos.
[roda: s. fem. círculo, volta, rodada] que absorvem muita gente
de vontade. A nossa história é outra. Se reconhecemos às
Associações de Estudantes o seu papel, o nosso é o de captar,
informar, agitar, fazer cada um tomar as suas posições de acor-
do com a sua consciência.

Mais do que nunca, a participação de alunos das várias fac-
uldades é uma urgência, Uma urgência de geração, de tempos,
de exigências, de engrandecimento de experiências, de troca de
perspectivas. Neste número participaram alunos das faculdades
de Belas Artes, Ciências, Direito, Letras e Farmácia da UL,
Instituto de Artes e Design (lADE) e Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa (lSCTE). Para todos os alunos
destas e de outras faculdades, aqui se apresenta um projecto
universal que vos chama a ler e a colaborar.

Continuamos a querer dar aos nossos membros formação
em diferentes áreas de trabalho: organização editorial, dinami-
zação cultural, relações públicas, recursos humanos, grafismo,
Internet, jornalismo, fotografia, fotojornalismo, revisão de tex-
to, escrita criativa, banda desenhada, publicidade, estudos de
mercado, investigação histórica e investigação artística, Porque
em papel, Braille ou Internet, são as letras que nos unem,

Legitimados pela Reunião Geral de Alunos desta faculdade,
onde o jornal tem a sua sede. lncumbe-nos.s

Nota do Editor: Pedimos desculpa ao autor do texto Evocação de 30 anos de Artes
Plásticas, Prol. Rui-Mário Gonçalves, publicado no n.058 de OFL por

inadvertidamente se ter utilizado rotina na expressão excftação da retine.

o rei morreu, viva o rei.
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19jan
e

16fev

instituto de Ciêriae:
Sociais da Univ de Lísboa

Seminários
de Hisliória

19 Jan, 4.a, 17h
José Miguel Sardica (Universidade Católica)
José Maria Eugénio de Almeida: negócios,
política e sociedade no século XIX

16 Fev,4.a, 17h
Anne Cova (Universidade Aberta)
O feminismo e a protecção da maternidade.
A génese do Estado Providência em França,
1890-1939

local: ICS-UL, Avenida Professor Aníbal de
Bettencourt, n.? 9, Lisboa

Universidade Católica
Portuguesa

Seminário - Poder,
sociedade e eul-
IlUra religosa em

Poroogal na época
moderna

21jan
e

18 fev
21 Jan, 6a

Federico Palomo
Falar para os olhos, pintar para os ouvidos:
imagens, doutrinas e devoções

18 Fev,4.a
Pedro Penteado
Santuários e prácticas devocionais: o caso de
Nossa Senhora de Nazaré

info: Centro de Estudos de História Religiosa
da Universidade Católica Portuguesa

21jan
+

4 fev

Centro de Filosofia da
Universidade de Lisboa

Seminário de
Filosofia Analítica

Apresentar investigações executadas na
tradição analítica em qualquer área da
Filosofia é o objectivo primário de cada um
destes seminários organizados pelo Centro
de Filosofia da Universidade de Lisboa - De-
partamento de Filosofia da Faculdade de
Letras de Lisboa.

21 Jan, 6a, 15h
Isabel Góis (Kinq ' s College London)
Título a anunciar

3 Fev, 6a, 15h
Jason Stanley (Rutgers University)
Título a anunciar

4 Fev, 6.a, 15h
Jason Stanley (Rutgers University)
Título a anunciar

Entrada livre (inscrições no Centro de
Filosofia apenas para quem desejar um cer-
tificado de presença).

local: Faculdade de Letras de Lisboa, Sala
5.2

info: Centro de Filosofia
tel.: 21 792 00 00
jbranquinho@netcabo.pt

27jan
CLEPUL

ColóqJJio
Quesliions of lihe

linguisliie sign

27 Jan, 5a

Conferencistas
+Patrizia Violi (Universidade de Bolonha)
Tokening the type: meaning, communication
and understanding
+Helmuth Felilke (Universidade de Giessen)
Gibt es eine kulturelle wende in der linguis-
tik? Neue perspektiven auf das sprachliche
Zeichen

Comunicações
+Maria Clotilde Almeida
81ending the pheno-world with fiction - The
cognitive semiotics view
+Ana Maria Bemardo
Semiotics and translation
+José M. Augusto
Cessierer's Metaphysics of Symbolic Forms
from the point of view of the linguistic sign
+Bernand Sieberg .
Neuartige Zeichen und Sprechakte tn der
e/ektronisch vermittelten kommunikation
+Isabel Hub Faria
Interaction and competition between types of
representation: an example from eye-tracking
registers while processing written words and
images
+José Pinto de Lima
Convention, cognition and linguistic meaning

local: FLUL, Sala 5.2

Este colóquio é organizado pelo Grupo de
Linguística do Centro de Estudos Alemães e
Europeus (CEAE), e conta, com o apoio da
Fundação para a Ciência \~ a Tecnologia e
Departamento de Estudos Gemránísticos da
FLUl.

mar José ter
WorkslJ.op de

Escrilia Crlaliiva

O segundo Workshop de Escrita Criativa de
josé fer contará com duas sessões:

5 Mar, Sáb - workshop de leitura
12 Mar, Sáb e 13, Dom - workshop de escri-
ta criativa

horário: das 10h às 13h e das 14h às 19h

inscrições: limitadas
info: 21 799 05 30

10 mar
AssembJeía de
Colaboradores

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 estrategias e objectivos para o segun-
do semestre.
Ordem dos trabalhos:
1- O que se tem feito e o que se vai fazer;
2 - Informações, sugestões e críticas.

5.a - 18h
local: sala de exposições da FLUL

Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes
da FLU[ ao cuidado da Direcção de Relações Institucionais de Os Fazedores rle
Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao Fecho de Ediçáo,

agenda
~culturaJ. Museu==:jan

+
fev

30.000 monografias, dezenas de publi-
cações periódicas dos séculos XIX e XX e
um arquivo contendo milhares de docu-
mentos. Tudo em livre acesso. A BMRR pos-
sui variada oferta cultural. Estão permanen-
temente patentes ao público exposições de
pintura, história, fotografia ou escultura.
No auditório, são, também, promovidos
cursos livres de história e história de arte,
ciência ou religiões, ciclos de cinema, con-
ferências, teatro, poesia e música.

Espaço Cidade Universitária
2.A a 6 .• das 10h às 22h, Sáb das 11h às 22h
Rua Alberto de Sousa, 1O-A à Zona B do rego
info:
tel.: 21 78027 60
fax: 21 780 27 88
m. resistencia@netcabo.pt
www.cm-lisboa.pt/cu Itu ra/dbd/brepu blica

Imprensa operária em Portugal
Conferências, exposição biblioçráfica e
mostra de jornais
Coordenação: Praf. doutra António

18 Jan, 3a, 18h30
Os primeiros jornais operários em Portugal
Prof. Doutor António Ventura (FLUL)

25 Jan, 3", 18h30
Os órgãos de Imprensa das centrais
operárias portuguesas
Prof Doutor António Ventura (FLUL)

Á Sqciedade e a Sexualidáde
Ciclio de conferências
Coordenação: Prof. Doutor Ant6nio
Santinho Martins

8 Jan, Sáb, 11h
Educação Sexual nas Escolas, sim ou não?
Prof. Doutor Duarte Vilar

15 Jan, Sáb, l1h
Erotismo e Pornografia
Dra Cristina Pablo

29 Jan, Sáb, 11h
A mutilição genital e outras intervenções
não médicas sobre os genitais
Prof. Doutora Catarina Soares
Dr. Rocha Mendes

12 Fev, Sáb, l1h
A Sexualidade do Idoso
Praf. Doutor Jorge Cardoso

19 Fev, Sáb, llh
Transexua/idade
Prof. Doutora Catarina Soares
Prof. Doutor Santinho Soares

26 Fev, Sáb, 11h
Sexualidade e Religião
Mestre Dr. José Pacheco

5 Mar, Sáb, llh
As Disfunções Sexuais têm tratamento
Dr," Irís Monteira
Mestre Dr. Abel Matos Santos

12 Mar, Sáb, llh
Homosexualidade
Prof. Doutor Rui Vieira

Poetando
Concurso de poesia

Para consulta do regulação ou inscrições
de-verão ser consultadas as instalções da
Biblioteca-Museu.

02103



texto Ricardo Oiogo
Sílvia Morgado * (JORNOFL)

universidade
+ ACESSO EXIGENTE + O GRAFIA

Acesso exigen te

cartão único da UL que permitisse a
consulta e requisição por quaisquer
alunos em todas as faculdades.

Cada biblioteca tem a sua política.
Algumas nem sequer permitem requisi-
ções aos seus próprios alunos (caso de
Direito). Em Letras um cartão multíu-
sos que permitisse aos alunos consultar,
requisitar ou fotocopiar seria o ideal.
Contudo estes projectos nunca foram
aprovados e o apoio que a informática
dá à biblioteca é nenhum. Há falta de
recursos, esclarece Manuela Basílio da
biblioteca da FLUL.

Emília Clamote, responsável pela de
Medicina (FMUL) levanta um outro pro-
blema: se por vezes um livro não chega
para as pessoas dentro da própria facul-
dade, quanto mais para as outras ...

Ser rato de biblioteca pode ser U111 prazer, uma necessidade ou um grande quebra-cabeças.
A informátíca faz milagres e facilita a vida aos leitores. Mas faltam mãos e por vezes os
livros ainda ficam trancados em caves escurecidas
Pode dar trabalho encontrar um livro na
Universidade de Lisboa (UL). Mas as bi-
bliotecas das oito faculdades da UL (a
que se soma a da Reitoria) têm tentado
aproximar-se, criando sistemas de pes-
quisa comuns. Hoje, com a ajuda de ca-
tálogos virtuais como o SIBUL (Sistema
Integrado de Bibliotecas da UL), aloja-
do em http://sibul.reitoria.ul.pt:4S0S/
ALEPH/, qualquer utilizador pode saber
que livros existem em qualquer institui-
ção. Com um teclado e um monitor
fica, até, a saber-se a estante onde
procurar. Ainda assim, nem tudo é fácil.

Por vezes o livro procurado está
noutra faculdade. Para evitar o cansaço
das deslocações, prevê-se sistemas de
empréstimo inter-faculdades. Mas seja
porque estes ainda não estão total-
mente operacionais ou porque os

041

alunos desconhecem a sua existência,
alguns vão directos às fontes. Sílvia
Gameiro, aluna da Faculdade de Letras
(FLUL), afirma que segundo os fun-
cionários alguns livros ainda não estão
nos ficheiros. Recorro a Psicologia, que
tem muitos livros na minha área, o
ensino. Pedro Russo, também de Letras,
recorre à biblioteca de Direito pois lá
encontra os livros de carácter político
que lhe interessam.

Quando se trata de consultar, estes
alunos não sofrem entraves. Porém
quando querem requisitá-los o caso
muda de figura. À luz das outras facul-
dades, são considerados alunos exter-
nos e não podem levar nenhuns livros
para casa. Para Margarida Pino, respon-
sável pela biblioteca da Faculdade de
Ciências, o ideal seria que houvesse um



j

Terapias necessárias

Desde o momento em que um livro
entra numa biblioteca até que esteja
acessível ao público, passa por várias
mãos profissionais: colar etiquetas, códi-
gos de barras, cotas ... criar bases de da-
dos, fichas de pesquisa, palavras-chave,
colocá-lo na estante ... No caso da Facul-
dade de Belas Artes, o processo de cata-
logação é imediato e são logo disponibili-
zados os livros aos utilizadores, esclarece
a responsável Lícínía Santos. Mas, por
exemplo, em Medicina tudo é mais com-
plicado. Aqui este processo demora cerca
de dois meses. Só os cerca de 200 perió-
dicos dão muito que fazer.

O professor bibliotecário da Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação,
João Moreira, prognostica uma tarefa ár-
dua: a de juntar coerentemente no nosso
edifício todos os livros dos antigos pólos
da faculdade. Antes do edificio da facul-
dade ser construído, em 1991, muitos

destes livros estavam espalhados pelas
FLUL e FMUL, para os ramos filosófico
e psiquiátrico da Psicologia. Mas Moreira
está determinado. Destaca que é neces-
sário motivar os alunos para que não
continuem a dizer, como agora, que mais
vale não ir à biblioteca porque está tudo
desorganizado.

As bibliotecas apontam como princi-
pal problema a falta de funcionários. A
bibliotecária de Direito, Ana Martinho,
afirma ter vagas, mas nem sempre exis-
tem candidatos, lamenta.

Quem dá mais

Somos todos amigos é como a res-
ponsável pela biblioteca de Medicina
qualifica as relações entre a sua facul-
dade, a de Farmácia e a de Medicina
Dentária. Emília Clamote explica que
estas três faculdades integram hoje a
Associação para o Desenvolvimento e
Informação na Saúde (APDIS). Assim, a

aquisição de alguns livros é concertada,
evitando-se compras desnecessárias.

Esta aposta na racionalização de li-
vros da área da Saúde e Ciências anda de
braços dados com o projecto B on. Em
www.b-on.pt os utilizadores podem ter
acesso gratuito ao texto integral de mais
de 3.500 periódicos de seis editoras de
referência internacional. É um projecto
conjunto dinamizado pelo Ministério da
Ciência e do Ensino Superior e pela
Unidade de Missão Inovação e Conhe-
cimento.

Alguns dos 100 mil volumes da
Faculdade de Direito foram adquiridas
em leilão. A bibliotecária Ana Martinho
revela que muitos dos licitadores, quan-
do sabem que os livros se destinam à
Faculdade de Direito abandonam a lide e
preferem que estes fiquem ao acesso do
público numa biblioteca.

Existem alguns legados de profes-
sores falecidos e doações de particulares.
Mas o grosso dos livros de todas as bi-

04105



bliotecas é comprado. Em Medicina até
se agradece que não existam muitas doa-
ções, uma vez que não haveria espaço
onde as colocar. Espera-se pela cons-
trução de uma nova biblioteca que, no
entanto, parece tardar. Faltam as verbas.

Fora das prateleiras

Por vezes os livros são invisíveis. En-
contram-se em salas fechadas, longe dos
olhares do público. Se em alguns casos
isto facilmente se compreenderá (livros
raros e edições muito antigas), noutros
as críticas sobem de tom.

Pela biblioteca da FLUL, Laura Mí-
randa esclarece-nos que é dada priori-

(

dade aos livros novos, deixando um pou-
co para trás os legados das famílias, que
muitas vezes exigem certas condições de
exposição. Um outro problema é a não
devolução de livros, usados em projectos
de investigação, por parte dos profes-
sores. Este tipo de atitudes só vai preju-
dicar os alunos porque existe muito
material que não está disponível para
consulta, critica Miranda. Mas existem
mais livros enclausurados ... No Instituto
de Linguística, por exemplo, os volumes
estão reservados aos alunos de mestrado.

Também o caso de Direito tem re-
voltado os estudantes. A biblioteca é um
espaço novo e amplo com boas condi-
ções para a consulta e a leitura. Mas as

malas têm de ficar à porta. Só entram
uma caneta e um bloco de notas. Falta
segurança e temem-se furtos. A falta de
pessoal faz com que a biblioteca da
FDUL feche às 18h, o que impede o
acesso aos trabalhadores-estudantes do
turno da noite.

Das 8h às 20h, aberta aos Sábados,
a biblioteca da Faculdade de Ciências
tem o melhor horário da Universidade de
Lisboa, orgulha-se a bibliotecária Mar-
garida Pino. Um autêntico luxo de es-
pírito universitário a que muitas lamen-
tam não se poder dar. Afinal, porque um
livro fechado é um livro perdido .•

*com Carla Martins Ramos

RUA CIDADE DE COIMBRA, LT. 86 - l.°A • CASALINHO DA AZENHA
1675-007 - PONTINHA. PORTUGAL

Te!.: 21 478 8400 Fax: 21 478 8408
E-mail: litamorim@mail.telepac.pt
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o Grafia
Lisboa

nO 1-Maio 1961
n.? 2 - Abril 1963
n.? 3 - Maio 1963

Mário Sottomayor Cardia
Carlos Ramos Lopes,

Eduardo Prado Coelho,
Fernando Correia, Fiama Hasse
Pais Brandão, Gastão Cruz, João

Francisco Costa Félix, Gastão
Cruz, Joaquim Bairrão Cruz,
Luísa Ducla Soares, Margarida
Homem de Sousa, Maria da
Assunção Nobre Franco, Maria
Emília Sá, Maria Teresa Amado,
M. Yolanda Artiaga Barbosa,
Mário Sottomayor Cardia, Yvette
K. Centeno

Carlos PassosValente, João
Paulo Monteiro, Luísa Neto
Jorge, Maria da Graça Mota
Fernandes;

Prof. Vieira de Almeida, Prof.
Delfim dos Santos, Prof. Lindley
Cintra, Doutor Oliveira Marques,
Dr. David Mourão-Ferreira, Dr.
Duarte de Jesus, António
Torrado, Arsénio Costa, Fiama
Hasse Pais Brandão, Flávio Vara, Carlos Garcês

o final da década de 50 e o início da
seguinte, período correspondente aos úl-
timos anos do Governo de Salazar, foram
marcados por agitação e instabilidade so-
cial que 'iriam, uma vez mais, abalar as
estruturas do Estado Novo. A instabilida-
de que se fazia sentir um pouco por todo
o país foi provocada por greves, promo-
vidas em várias localidades, principal-
mente pelo PCp, passando pelas eleições
presidenciais de 1958, em que Hum-
berto Delgado desafiara o regime ao di-
fundir os seus ideais democráticos, e pe-
lo início dos conflitos armados nas pro-
víncias ultramarinas. Este clima social
tenso propagou-se rapidamente ao meio
universitário quando, após um pedido
formulado pelas Associações de Estu-
dantes, dirigido ao Ministério da Educa-
ção Nacional, para que este regulamen-
tasse as actividades circum-escolares
associativas, este responde com a publi-
cação do decreto-lei n.? 40 900 de 12-
XII-1956. Decreto que resultava, na
prática, numa diminuição da autonomia

das associações estudantis, que passari-
am a estar na total dependência do
referido Ministério. A situação agrava-se
quando este último decide suspender o
referido decreto. Considerada, pelos
alunos, como a única estrutura ver-
dadeiramente representativa dos seus
interesses, os estudantes cujas facul-
dades não possuíam uma associação,
organizaram-se em Comissões Pró-
Associações com o objectivo de reabri-las
(como é o caso das Faculdades de Letras
e de Medicina de Lisboa que haviam
sido encerradas), assim como combater
o vazio legal que impedia o seu fun-
cionamento.

É neste ambiente que nasce o jornal
O Grafia. Criado pela Comissão Pró-
Associação da Faculdade de Letras de
Lisboa, apenas três números foram edi-
tados entre 1 de Maio de 1961 e Maio de
1963. Publicação sem periodicidade de-
finida, O Grafia tinha como director o
então estudante Mário Sottomayor Car-
dia e Fíarna Hasse Pais Brandão, Gastão

texto João Gonçalves (CRIHOFL)

Cruz, João Paulo Monteiro e Luísa Neto
Jorge como redactores, contando ainda
com a colaboração de vários alunos e
professores entre os quais se destacavam
o Professor Lindley Cintra, entre outros.
Informar sobre as actividades académi-
cas e associativas culturais constituía a
principal actividade d'O Grafia que, em-
bora não possuísse uma estrutura estáti-
ca (certos artigos eram publicados na ín-
tegra chegando a ocupar mais do que
uma página), manteve sempre, ao longo
dos três números, as suas principais sec-
ções. O editorial, que só surge a partir do
segundo número, notícias relatando as
acções da Pró-Associação de Letras ou a
apresentar informações sobre diversas
actividades e/ou acontecimentos estu-
dantis, ocupavam a maior parte dedica-
da à informação. Eram complementados
com os artigos de opinião que procura-
vam apontar os problemas quotidianos
do estudante universitário como o aloja-
mento e o transporte para os- alunos
mais carenciados. Através da publicação
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de inquéritos, transcrições de plenários e
congressos, criaram um espaço que pre-
tendiam de debate onde apresentavam a
visão, de professores e alunos, sobre os
problemas que então afectavam a
Faculdade de Letras: a estrutura dos
cursos; as sebentas; o sistema de avalia-
ção baseado nas frequências, considera-
do por todos insuficiente e injusto e pou-
co revelador da qualidade do trabalho
produzido pelos alunos ao longo do ano
lectivo (sugeriam-se as monografias
como um método mais eficaz); o
número de docentes considerado insufi-
ciente e a discussão sobre a importância
e o papel das Associações de Estudantes.

A parte cultural era assegurada por
secções dedicadas à poesia, ensaios sobre
temáticas de filosofia e literatura e criti-
ca literária de teatro e de cinema. Os tre-
chos publicados, nomeadamente no caso
dos romances e dos poemas, serviam pa-
ra transmitir aos leitores o que se pro-
duzia culturalmente em Portugal e no
estrangeiro, assim como promover a des-
coberta dessas e outras obras. É num dos
artigos de opinião de Sottomayor Cardia,
reflectindo sobre o papel da universidade
que, expressando uma crítica comum na
altura, nos apresenta a importância que
atribuíam à divulgação cultural: a Uni-
versidade, afirmava, continuava a não
exigir senão passividade e espírito roti-
neiro dos alunos, privilegiando a trans-
missão de um conhecimento enciclopé-
dico ..Pretendiam estimular um espírito
crítico nos leitores, sobretudo nos estu-
dantes, indicar caminhos para um
maior nível cultural, combatendo o
enciclopedismo e criar futuros profis-
sionais mais aptos. Cumpria, desta
forma, um dos objectivos da Comissão
Pró-Associação que lhes estava interdito
pela direcção escolar.

Como foi anteriormente referido, O
Grafia não tinha data de edição saindo
conforme os acontecimentos assim o
exigissem. O primeiro número, datado
de 1 de Maio de 1961, foi sucedido pelo
segundo dois anos mais tarde, em Abril
de 1963, e pelo terceiro em Maio desse
mesmo ano, um ano após a manifestação
estudantil, na sequência da celebração
do Dia do Estudante. Esse dia, 24 de
Março de 1962, foi marcado pela ocu-
pação da cantina da Faculdade de
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Medicina, pela Brigada de choque da
PSp, por ordem do Ministro da Educação
Nacional, Lopes de Almeida, pela
ameaça de ocupação da Faculdade de
Direito e pela carga policial, resultando
na detenção de vários estudantes. Assim,
se no primeiro número a informação
incidia principalmente nas questões
internas da Faculdade de Letras, já a
partir do segundo número torna-se pro-
gressivamente mais abrangente a todo o
mundo académico, abordando notícias
sobre o associativismo estudantil, assu-
mindo cada vez maior importância e
consumindo cada vez mais espaço, até
pela necessidade de transmitir aos
leitores as razões e as vantagens das pre-
tensões estudantis, assim como a análise
dos acontecimentos a que fizemos ante-
riormente referência. É essa necessidade
que os leva a produzir o terceiro número
que, pela sua aparência dactilografada,
sugere ter sido elaborado clandestina-
mente. Tratava-se de um esforço soli-
dário adentro da nossa faculdade e junto
das demais pró-associações, como expli-
cava a nota de. abertura, para com a
Comissão Pró-Associação da Faculdade
de Letras entretanto interdita, o que,
implicitamente, reservava o mesmo des-
tino ao jornal O Grafia. Respondendo
àquilo que consideravam ser uma cam-
panha difamatôria por parte do
Ministério (que emitia comunicados
apresentando a sua versão dos aconteci-
mentos) e da comunicação social, deci-
dem publicar os comunicados emanados
das Associações de Estudantes, das
Comissões e das Direcções escolares das
diversas Faculdades, criados, tanto para
a comunicação social (que nunca os
publicou) como para os estudantes, e
redigidos logo após os acontecimentos do
dia 24 de Março de 1962.

Na esteira das posições assumidas
pela Comissão Pró-Associação de
Letras, O Grafía pretendia estar aberto
a todos, demarcando-se das correntes
ideológicas dominantes no panorama
estudantil, assumindo-se como um jor-
nal académico virado para os problemas
da Universidade, que pretendia autóno-
ma, procurando, simultaneamente, ser
uma estrutura que colmatasse as falhas
de um ensino universitário que consi-
derava deficitário .•



megafone
+ A GUERRA DAS IMAGENS

l

Conheco uma
série de pessoas

que não
entende a lei do

fora-de-jogo
em futebol.

Então, porque hão-
de perceber o sen-
tido moral de um
travelling de que
falava Godard?

A falta de diversidade é personagem principal de um cine-
ma à portuguesa, mas é a produção subsidi.ada a que pre-
cisa de duplo

Crítico de cinema residente do Diârio de
Notícias (DN), João Lopes tem traçado
um percurso singular na análise das
imagens em sentido lato. Acérrimo de-
fensor da diversidade e céptico quanto
aos actuais modelos televisivos, divide o
seu olhar entre o optimismo moderado e
a lucidez face aos panoramas cine-
matográfico e cultural nacionais.

A relevância da imagem na sociedade
contemporânea tem sido uma das suas
preocupações. Como acha que o cinema e
a sua massificação contribuem para
essa importância?

A minha secção no DN é sobre as
imagens, no plural. Chama-se Entre as
Imagens, devido ao sentimento de que
não há, no mundo contemporâneo, um
conceito unificado de imagem e muito
menos uma única maneira de a olhar.

Enquanto espectador, lido com a plu-
ralidade das palavras e por isso reajo à
ideia de que uma imagem vale mil pala-
vras. Penso, pelo contrário, que nos fa-

zem falar e escrever. As imagens não se
bastam enquanto tal e é necessário não
nos silenciarmos face a elas.

Em relação ao cinema, o seu lugar no
mundo das imagens mudou muito. A ge-
ração adolescente nas décadas de 60 e
70 descobriu o cinema como um espaço
quase sagrado, onde as imagens existiam
de forma única e assistiu, gradualmente,
à sua vulgarização (não necessariamente
pejorativa): aumentaram os circuitos de
difusão das imagens, sendo assim possí-
vel reencontrar os filmes noutras oca-
siões. Sem juízos de valor, esta situação
gerou uma atitude diferente e provocou
a perda de algum do poder mitológico do
cinema. Neste aspecto sou nostálgico,
pois o contraponto a isso é, muitas vezes,
a vulgaridade e a vulgarização das ima-
gens televisivas. Reconhecendo o fas-
cínio da televisão, acredito que o cinema
continua a preservar uma dimensão sin-
gular das imagens que a televisão não
tem e provavelmente, nunca terá.
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Até que ponto as imagens são, actual-
mente, .um produto destinado ao con-
sumo e não uma fonte de reflexão e de
tratamento do mundo?

Interessa-me a noção de que as ima-
gens não são justas, são apenas imagens.
Penso que não as devemos prender ao
seu próprio significado, pois assim tratá-
las-íamos como se fossem panfletos.
Prefiro o resto, o que não pode ser dito,
aquilo a que Roland Barthes chamou o
terceiro sentido, ou seja, o sentido sen-
sualmente produzido, para além do sen-
tido conotativo ou denotativo, e até um
pouco alheio a eles. É uma ideia forte,
que não agrada nem aos patriarcas da
televisão nem aos políticos, porque

defende que a ima-
gem escapa a uma ra-
dicalização absoluta.
Tende-se a menos-
prezar essa dimensão,
muito por acção da te-
levisão, que lhes pre-
tende dar um sentido,
mais do que definido,
definitivo.

As imagens nunca
existem de forma pací-
fica. Vivemos no meio
de uma constante
guerra das imagens.
Dentro dessa guerra,
distinguimo-nos pelas
imagens que vemos e
pela relação que esta-
belecemos com elas.

A crítica não
é um mosteiro
de monges ou

de monjas,
não temos de

ser todos
iguais

ou obedecer
todos ao

mesmo ritual
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o meio jornalístico
português tem falhado
em criar publicações
sustentáveis exclusiva-
mente dedicadas ao
cinema. Será apenas
um problema de mer-
cado? Ou o que fra-
cassa são o planea-
mento e a concretiza-
ção de projectos?

É uma questão complexa. Antes de
ser discutida no plano económico, tem
de ser tratada no plano social e cultural.
Pode haver um excelente projecto eco-
nómico-financeiro para uma revista de
cinema que falhe por falta de público. A
existência de um público não é algo que
o projecto crie, tem de lá estar à partida.

A cultura portuguesa é, hoje, pre-
dominantemente televisiva e, neste con-
texto, o cinema tornou-se minoritário.
Logo, também o é qualquer público para
uma revista de cinema. Para além do
mais, o mercado é pequeno, o que torna
dificil rentabilizar este tipo de projectos.
E, por último, existe igualmente um de-
sinteresse das entidades da área editorial.

Contudo, creio que existe público
disponível para essas publicações e que
poderia ser feito um esforço para o
fidelizar.

Foi um dos mentores do sítio Cinema
2000, juntamente com Vasco Câmara,
Eurico de Barros e Nuno Henrique Luz.
Qual a origem deste projecto e qual a sua
importância na reflexão sobre os filmes
e sobre o cinema? Como reage à ideia de
que o sítio foi "abandonado"?

É uma importãncia absolutamente
minimalista. Nunca tivemos ilusões so-
bre a abrangência de pessoas que pode-
mos tocar e chegámos a preterir a hipó-
tese de sermos acedidos através de cer-
tos portais, em detrimento do conceito
de independência inerente ao projecto.

O sítio surgiu há cinco anos, quando
quisemos expor as nossas ideias num
registo ao qual não estávamos habitua-
dos e atingir um público diferente do da
imprensa escrita. É, e sempre foi, um
projecto modesto, com plena consciên-
cia das suas limitações. Sabíamos que
nunca iria ser a nossa principal activi-
dade. Para o melhor e para o pior, é um
trabalho feito por dedicação.

Por razões estritamente particulares,
o Cinema 2000 tem-se ressentido dessas
limitações. Espero que a situação mude



ao longo de 2005. Agora, nem sempre
tem havido disponibilidade real para
manter o sítio com o volume de textos
que tinha no início. Contudo, satisfaz-
-nos ver que o nível de frequência se
mantém estável, e que os frequentadores
o elegeram como um espaço regular de
consulta e discussão. Sentimo-nos re-
conhecidos por esse facto, na medida em
que tudo nasceu com o espírito e o gosto
de encontrar as pessoas no outro lado.
Nesse sentido, o sítio tem cumprido o
seu objectivo.

o meio crítico é, muitas vezes, tido
como hermético, elitista e quezilento.
Concorda com esta caracterização?

O sistema é mesmo complicado. Eu
conheço uma série de pessoas que não
entende a lei do fora-de-jogo em futebol.
Então, porque hão-de perceber o sentido
moral de um travelling de que falava
Godard? Não é função da crítica de cin-

.ema simplificar o que não é simples. Por
exemplo, a mise-en-scêne de um filme de
Bergman é extremamente complexa e
eu não sou crítico para dizer que é tão
simples quanto uma telenovela das nove.
É muito mais interessante e muito mais
enriquecedora.

O meu trabalho também pressupõe
que passe algo para o outro lado. Passar
ideias que não correspondem às minhas
intenções é um risco quotidiano. A críti-
ca de cinema não tem um problema de
hermetismo, mas um problema de res-
peitar os objectos que aborda.

A crítica não é um mosteiro de mon-
ges ou de monjas, não temos de ser todos
iguais ou obedecer todos ao mesmo ritu-
al. Mesmo a ideia de que existe um mo-
delo de crítica uniforme em cada publi-
cação não se sustenta face à realidade, e
isso só enriquece a publicação. A crítica
não é, nunca foi e nunca será um espaço
uno. Distingue-se, antes, pelo gosto de
pensar os filmes e impõe, ne-
cessariamente, pontos de vista diferentes
e, por vezes, radicalmente opostos.

l

Tem sido um acérri-
mo defensor da diversi-
dade, ao longo da sua car-
reira. Como propõe a im-
plementação da diversida-
de num país com as con-
dicionantes económicas,
culturais e populacionais
de Portugal?

A diversidade é um
valor fundamental.

O panorama nacional
está-se a alterar lenta-
mente - o cardápio de
estreias é francamente
maior e melhor do que
há dez anos - na medida
em que os agentes cultu-
rais perceberam que não
há um público, mas pú-
blicos, e havia muitos
produtos com pos-
sibilidade de chegar, com
rentabilidade, ao mer-
cado, que estavam a ser
ignorados.

O favorecimento da
diversidade passa por
questões que excedem o
nível estrito do cinema.
Precisávamos de ter um
mercado mais equilibrado, com salas de
qualidade espalhadas pelo país, e um
sistema de distribuição que permitisse
que todos os filmes passassem nas mais
remotas salas e não só nas cidades. No
entanto, a principal questão é que o
ensino das imagens, e do cinema em
particular, faça parte do currículo esco-
lar desde as mais tenras idades, de
modo que se perceba desde cedo como
são produzidas as imagens e o mundo
em que vivem. Caso contrário, a tele-
visão passará a ter, como já tem, o prin-
cipal papel formador em relação às ima-
gens e, actualmente, é mais importante
que qualquer ministério da cultura.
Sem quaisquer eufemismos ...

Enquanto participante ocasionalmente
activo, como vê o panorama cinematográ-
fico português?

Os problemas do cinema português
são de dificil resolução.

Na cinematografia portuguesa os
obstáculos prendem-se com os meios de
produção. Todos sabemos que o cinema
está dependente dos subsídios estatais,
então, deveriam ser criadas alternativas
no campo do mecenato.

Uma maior articulação entre a tele-
visão e o cinema poderia, igualmente,
desenvolver-se. Por toda a Europa, a te-
levisão contribui, ainda, para a existên-
cia de muito cinema. E, nesta relação, é
questionável quem tem mais vantagens,
uma vez que a televisão nunca investe a
fundo perdido.
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Ultramarina:
texto Conceição Ramos-Lopes

Como uma
harpa
- Saul
e
David -
como uma
farpa
Que venha
a harpa,
que há
deslizando
em mim
uma carpa
faminta
Tanta tinta
escoando
de mim
Quem tenha
uma harpa
que venha
que carpa
-Saul
e
David -
que os há
em mim,
sucinta
escarpa
que eu trago
à cinta
oh, Esparta!. ..



Novcla da vida real
texto Gonçalo Figueiredo Augusto
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Eu estava convencido de que éramos os
dois felizes, essa felicidade a fingir que
ocorre nos recém-casados. Não me im-
portava nada de ficar todo o dia em casa à
tua espera (uma vez que o teu pai nunca
mais se resolve a dar-me emprego), a ver
programas de culinária de manhã, a fo-
lhear as tuas revistas, bisbilhotando a sec-
ção de casal para a qual eu tinha ganas de
escrever a fim de me dizerem se o facto de
não te apetecer ter relações comigo era
perigoso para o nosso casamento (e ou-
tras perguntas parvas do mesmo género),
parece que te escuto os suspiros irritados

Hoje não Artur que me d6i a cabeça
tu a virares-te para a esquerda, a fu-

gires das dentadinhas na orelha
Não sejas chato.
Mas juro que não me importava de

ficar em casa à espera que tu chegasses
do emprego, à espera que o telefone to-
casse e o teu pai

Podes vir trabalhar amanhã
e enquanto chegavas e não chegavas

e o teu pai se decidia a telefonar-me



(mais mês menos mês tenho a certeza
que vai telefonar), eu desenhava boli-
nhas com a caneta vermelha em tomo
dos nossos programas preferidos, prepara-
va a cassete para gravar a novela se tu te
atrasasses (que o trânsito é o que se sabe),
levava a cadela à rua a regar as tileiras
com urina e voltava para casa a fim de me
enfarricar de chocolates em frente à tele-
visão enquanto oito, oito e meia, nove, o
jantar arrefecia, e nisto aparecias tu

Que trânsito horrível Artur
sem dizeres mais nada
Que trânsito horrível Artur
sem um beijo, sem perguntares por

mim, a sentares-te à mesa, a pores defei-
tos no tempero da salada

Está horrível com tanto vinagre
no arroz de polvo
Despejaste o saleiro no tacho, foi?
de maneira que quando te mordisca-

va o lóbulo da orelha tu
Não sejas chato
tu
Dói-me a cabeça

e volta e meia deixei de acreditar que
o sal faz bem às dores de cabeça e que os
slips pretos fazem milagres à vida sexual.
Juro que não me fazia diferença ficar to-
do o dia em casa, levar a cadela à rua a
farejar os pneus dos volkswagen, comer
tabletes, oito, oito e meia, nove, nove e
meia e tu nada, mas quando hoje eu fui
ao telefone feito parvo à espera do teu
pai me dizer

Podes vir trabalhar amanhã
aparece uma voz de mulher do outro

lado aos segredos
A sua mulher anda metida com um

bancário
certamente a voz de uma fada

madrinha
A sua mulher anda metida com um

bancário
eu que nem sonhava que as fadas

existiam, que apareciam em telefonemas
a maridos enganados. De modo que fui
numa corrida à cozinha deitar o arroz de
marisco do jantar à cadela, preparei a
cassete para o caso de o trânsito te atra-

sar, para o caso de apareceres em casa
com marcas de dentes no pescoço

Estás parvo isto é do fio
para o caso de chegares às quinhen-

tas comigo a telefonar para a polícia e
para os hospitais
<, Fiz serão e o telemóvel pifou desculpa

(sabendo que eu desculpo, sabendo
que eu perdoo) e sentei-me no sofá de
faca do pão em punho à espera que
chegues a casa com alguém

Artur este é o Mário
e eu resolva mandar-te a ti e a ao teu

bancário para o galheiro. De modo que
ainda aqui estou, quatro, quatro e meia,
cinco e tu nada, mesmo que a tua mala
e os teus vestidos tenham desaparecido
do armário, ainda aqui estou, porque
nunca me importei de ficar todo o dia
em casa à tua espera, toda a noite em
casa à tua espera. Mas não te rales
Margarida, o nosso folhetim segue no
próximo episódio, podes ter a certeza
que o nosso folhetim segue no próximo
episódio .•
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Terrestre

Daqui vê-se o céu e o sol. Vê-se uma
extensão de azul e negro que só uma
visão renovada pela noite pode alcançar.
Há dunas de fogo e brancura que alas-
tram pela amplitude do campo visível.
Há áreas que parecem mais próximas do
que outras, estando todas à mesma dis-
tância. A proximidade é sempre relativa
ao ponto de onde é lançado o olhar. Nada
se move apesar do contínuo movimento,
e é dessa mesma doce instabilidade que
se aproxima quem vê. Surgem algumas
criaturas no limite da distância, como se
repousassem na linha do horizonte seco.
Caminham lentamente, tendo-se por
companhia a si mesmas e à sua imensa
lentidão, seguem a linha desértica do
horizonte de quem lança o olhar. É turva
a visão, o calor é basto, é em demasia, é
intensamente excessivo. O vapor ergue-
-se das areias ondulantes e sem água que
seja dado ver ou beber. A calma é quente
e mais do que quente. O olhar ferve na
proximidade do sol. O caminho até ao
fim da visão é solar. A única sombra é a
do sol, uma sombra escura e minúscula
no centro de cada íris de quem vê. A
única sombra. O olhar ferve onde a
calma é mais quente. O vapor ergue-se.
Caminham lentamente, tão lentamente
que quase não se aproximam de quem
vê. Por vezes uma nuvem passa assidua-
mente, mas tão etimologicamente
translúcida que não deixa de se ver a luz
solar. É a única luz. A nuvem é como que
de gaze, é fina como tule de uma veste
nupcial. Mas ninguém canta. Alguém
toca. Não é visível sombra alguma, não
há ninguém próximo de quem vê. Passa
novamente a nuvem. Avança e recua, vai
rodando sobre si mesma como uma
noiva. E o seu amado toma-se de encan-
to, e toca a trombeta. E a trombeta e a
cítara voam, os seus sons esvoaçam por
entre o vapor e as dunas. O céu os acolhe
e agradece, chovendo azul e mais azul.
Junto dos pés de quem olha brotam
árvores da cor do céu. Os seus frutos
serão da cor do riso, e aqui cabe a quem
vê imaginar que cor é essa. Há ao longe,
para Ocidente, uma cidade destruída
que não está próxima. Os habitantes do
deserto não temem, e porém vêem. A
cidade não foi destruída, está destruída
desde agora e sempre, que é um tempo
sem tempo, sem duração. A lentidão é
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um produto do olhar. A cidade está longe
de quem vê, mas o seu fim é visível. Há
calor nos poros de.quem vê, há convul-
sões no ar por causa-do estômago e da
garganta de quem vê, que se contraem
por causa da imensa dor de quem sobrou
na cidade. O fim é sempre previsível, mas
quem prevê um início? Tudo soçobrou na
distância. De Oriente vêm as pequenas
criaturas, maiores agora, mas sempre,
sempre, sempre lentamente. O céu os
acolhe e agradece, e chove mais azul e
brotam mais árvores da cor do céu junto
dos pés de quem olha, e as que já haviam
brotado chegam à altura dos seus estô-
magos que se contraem por causa da dor
imensa, imensamente lúcida de quem
sobrou na cidade de Ocidente. Mar não
há. O sol é grande e pesa sobre quem
olha e sobre a terra. Daqui vê-se o fim,
mas é só um produto do olhar. Movem-se
lentas, avançam no seu luminoso vagar
as criaturas pequenas, quase tão peque-
nas como as sombras do sol no centro de
cada íris de quem vê. Mar não há, mas
surge um rio do Ocidente. Vem veloz,
vem rápido e veloz. A distância é imensa,
mas o rio vem numa fúria fria que quase
surpreende a calma quente. Ninguém se
perturba verdadeiramente. O sol
enfraquece, a Terra move-se lentamente,
quase tão lentamente como as pequenas
criaturas cada vez menos pequenas e
mais próximas de quem vê, o que é rela-
tivo ao ponto de onde é lançado o olhar.
O deserto abre-se para receber o rio. Há
um caudaloso precipilar-se no seu movi-
mento agreste. O noivo toca violenta-
mente a trombeta do aviso e a sua amada
dança como uma estrela inquieta. A
calma arrefece. O sol diminui. Não há sul
nem norte, apenas Ocidente, Oriente e o
lugar onde permanece quem vê. Por fim,
tudo conflui: o deserto que cede e o rio
que aflui. Há um oceano negro feito de
lágrimas negras de quem sobrou na
cidade de Ocidente que enche os poros
do deserto e neles faz brotar dunas de
húmido ocaso. Sobre os olhos de quem
vê há um sol cinzento. Há lágrimas mul-
tiplicadas pelo deserto adentro. Ninguém
se perturba verdadeiramente. É esta a
última tristeza à escala terrestre .•

* adaptado livremente de um texto
atribuído a Malik 5idik

texto FSL *
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Os melhores votos para 2005 a Os
Fazedores de Letras. Em primeiro lu-
gar, à Direcção e à equipa dos faze-
dores; mas também, por meio deles,
a todos os que dia a dia trabalham e
estudam para fazer uma Faculdade
de Letras melhor.

2005 é um ano dé desafios para a
FLUL.A adaptação dos nossoscursos
aos princípios de Bolonha é uma
oportunidade de renovação e dina-
mização da Faculdade. Temos de
atrair mais Estudantes num quadro
demográfico desfavorável. O Edifício
Central carece de obras e recupera-
ção, as imagens de Almada Negrei-
ros de restauro.

São desafios que temos de vencer
para podermos afirmar que fa-
zedores de letras somos todos nós.

Bom Ano!

Álvaro Pina
Presidente do Conselho Directivo
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

pub.



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 gener-
alidade 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 1."
Propriedade

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

Artigo 2.-
OFL é um jornal feito por e

dirigido a:
1°_ estudantes da FLUL.
2.0_ outras entidades colectivas

ou individuais da FLUL.
3.0_ 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 unica-
mente dependente da DOFL.

Artigo 8.-
A DOFL é independente da

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

Artigo 9.-
Mudanças na constituição da

DAEFLUL não têm repercussões na
constituição da DOFL.

Artigo 10.-
A DOFL é politicamente neutra.

A filiação dos seus elementos numa
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ou noutra lista da faculdade, a
preferência de cada um dos seus
membros em relação': a qualquer
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, do-

cumentos 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 indivíduo. 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 11I
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 remunerados pela sua colabo-
ração.

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 estraté-
gias de nomeação de uma nova
DOFL e apurar quais os alunos inte-
ressados em participar na nova
DOFL.

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

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

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

da ACOFL (não pertencentes à
DOFL).

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

Artigo 16.-
A ACOFL elaborará um regi-

mento interno de funcionamento, se
achar necessário.

Artigo 17.-
As decisões da ACOFL são

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

directiva 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 DAE·
FLUL 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 afix-
ada pela faculdade.

Artigo 27.-
No caso de a ACOFL entender

que há, por parte da DOFL, uma vio-
lação do estabelecido no Artigo 37.0
ou no Artigo 5l. o 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 transcri-
ta será afixada pela faculdade, envia-
da à DAEFLUL, à mesa da RGA e
lida por um elemento da ACOFL
escolhido para o efeito na primeira
RGA que se realize e em todas as que
se seguirem até ao levantamento do
bloqueio (independentemente de
nessas 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 encontra
bloqueada de acordo com o estabele-
cido 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
Fazedores de Letras enviada à mesa
da RGA por esta assembleia no dia.../.../..

A Assembleia de Colaboradores
de Os Fazedores de Letras
Lisboa, .... de .... de ..... »

e) Só pode ser levantado depois
de ter sido tomada uma decisão em
RGA sobre a proposta da ACOFL
que originou o BEOFL.

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

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 ele demissão da
DOFL aprovada por maioria de dois
terços em RGA acarreta a demissão
em bloco dessa DOFL, aplicando-se
assim o mesmo crítério usado na
demissão da DAEFLUL pela RGA
segundo os Estatutos da AEFLUL de
31/1/1980 (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 ne-
nhum 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
constituir as propostas de futura
DOFL a levar a RGA.

2- A Mesa da RGA divulga a pos-



sibilidade de apresentação de candi-
daturas à DOFL.

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

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

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

6- A Mesa da RGA declarará
grupos candidatos todos os que
respeitem o Artigo 4 o e o Artigo 6o
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.·
Directiva 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

• deOFL
1- E 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

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

devido a um BEOFL) não sair num

dos meses acordados com um
patrocinador:

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 considera-

dos graves.
c) Pelo menos seis vezes durante

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

anteriores quando o jornal não sair
devido a um BEOFL.

Capítulo VI
Responsabilidade sobre os

conteúdos

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
publicitar 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 desta
atender às propostas dando-lhes
cobertura financeira ou decliná-las.

Artigo 50."
1- Será criada uma conta ban-

cária, 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 pro-
priedade da AEFLUL e deverá estar
submetida ao mesmo sistema de fis-
calização financeira a que está sub-
metida a DAEFLUL.

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

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
justificadas) deverá levar à demissão
da DOFL e ao eventual cumprimen-
to da lei em vigor aplicável à situação
específica.

Artigo 52."
A DOFL tem a obrigação de

constantemente tentar captar
patrocínios, investimentos publici-
tários, 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 publici-
tárias ou de outras contrapartidas
são propriedade da AEFLUL para
uso prioritário mas não exclusivo de
OFL.

Artigo 55."
Na ficha técnica de cada

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 estatu-
tos (respeitando o estatuído no ponto
2 do Artigo 33.°: só haverá alteração
com maioria de dois terços) conjun-
tamente com uma reaprovação ou
revogação de cada uma das directivas
em vigor (respeitando o ponto 2 do
Artigo 32.°: só será reaprovada uma
directiva com maioria de dois
terços).

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

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

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

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

GLOSSÁRIO:
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 Colaborado-
res de OFL
BEOFL: Bloqueio Editorial a OFL
RGA: Reunião Geral de Alunos

Proposta base por: Anick Bilreiro,
Carlos Moreira, Francisco Frazão,
Joaquim Sousa, Luís Pedro
Fernandes, Pedro Barros e Vasco
Resende.
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