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o n.? 66 de OS FAZEDORESDE LETRASdifere do já visto no expositor onde repousa. Do estilo fotograficamente incolor, fere a retina
um rubro tom de sangue, rebelante e irado. Da cor para a letra, o caos se aprofunda a cada página folheada. Mais desquietude na pena
que discursa ao cume do decibel. Maior ímpeto no lápis que não escreve e antes crava, como no mármore eterno em que só as Letras
entre as letras duram.
A reforma editorial e estética é um finalmente. Após um estudo de mercado, apropriado a merchandisinq que não se merca, aferiu-se
que o molde anterior não mais era que o que era: um molde anterior. Leitores nossos mudamente opinavam da publicação, obviando
o seu desinteresse ao valer-se do velho jornal como base a ratos de portáteis, como concorrente ao Scottex de que o lavabo carecia.
Mas eis que OSFAZEDORESDELETRASrefaz-se. Refaz-se do passado, refaz-se para o advir. Conta desde já dez mil redactores numa
redacção que compreende toda a arquitectura da Faculdade de Letras, transbordando-a para onde os génios dos seus fazedores expandam.
Fá-lo no ressacar dum veraneado FESTIVALDO DÉFICE.Um que lhe remiu a dívida por meio de DJs de soul e alma, de bandas panques
e igrejeiras, de Bacardis, de amendoins amanteigados. Oh, e quão dulcíssimo foi o amargo das centenas de manhãs seguintes.
Fá-lo após a indução magnânime do Magnífico Reitor que, carlosmagnamente, foi distinto com ouro e ceptro, proferindo um discurso
da magnitude que o púlpito da Aula Magna obrigava, entre os pareceres magnificados dos que ali sentavam e as ameaças de magnum
moral no coldre de quem à porta manifestou-não pelo regente novo da universidade anciã, mas pela nova universidade do ancião
regente: a bolonhizada.
Fá-lo após a te-reentrêe de Letras, agora optimizada com o kafkiano Processo de Bolonha, temendo se ainda hospedam almas
os corpos estudantis dos seus leitores co-discentes, após milhenas de horas em sessões de esclarecimento sobre a genitália de anjos
e dias literais na fila de inscrição multimatriculável. Enfim, desejando aos seus semelhantes na depressão casposa e de sabugo roído
as melhoras burocráticas. E muitos créditos. Quantos os que compensem o crédito que todos perdemos.
E finalmente, fá-lo celebrando a vida de Mário Cesariny, que findou o seu fôlego. Pois chorem outros o seu luto com teses
de doutoramento oportunas e reedições em capa dura da sua obra. Que a nós, cabe a honra de contar um dos filhos da sua inspiração
nas nossas folhas de poesia e de dedicar o n.? 66 de OS FAZEDORESDE LETRASao homem que não nos presenteou com um
surrealismo português, mas antes nos ofertou o Surreal, portuguesmente.
Que a impressão que ao nosso jornal deu perdure impressa em A4, sobre a cortiça do nosso corredor. E também no íntimo das retinas
dos nossos leitores.
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agenda
JANEIRO m 03

OS fAZEDORES DE LETRAS
Jornal da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

PROGRAMAÇÃO~ULTURAL
MARKY RAMONE
Santiago Alquimista - Lisboa

10 WORKSHOP
BIOTECNOLOGIA E SOClEDAOE
Workshop para Jornalistas e Comunicadores de Ciência

4.as de cada mês
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

É A CULTURA, ESTÚPIDO'
Tertúlias no jardim de Inverno do São l.uiz, a decorrer
nas últimas Quartas-feiras de cada mês.

11NOV/06 - 07jAN/o?
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
EL CONTEMPLADOR ACTIVO
de Pablo Picasso

Terça a Domingo das 10h às 18h
Entrada livre

120UT/o6 - 06jAN/O?
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

ANTÓNIO É O ~IEU NOME
Rómulo de Carvalho

Biblioteca Nacional
Entrada livre .

19NOV/o6 - 14jAN/O?
CICLO DE NATAL
11 CICLO DE CONCERTOS DE MÚSICA SACRA
Organizado pela Unidade Pastoral da Baixa-Chiado

Nas Igrejas da Baixa-Chiado
Todos os Domingos, às 16 horas

Informações para a agenda. textos literários, fotos e ilustrações devem ser enviados para
fazedores@gmail.com

ITQB - Oeiras
http;//www.cibpt.org/docs/Workshopjornalistasl Ojan07. pdf

Entrada Livre / Inscrição Obrigatória

13 PROGRAMAÇÃO CULTURAL
/23HOO - BORN A LlON
Zé dos Bois - Lisboa

18 JUVENTUDE
QUERO SER UMA VEDETA'
Convidados - Agência de modelos; jovem actor; Estudante; Sociedade

civil;
Moderação: AjEC

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
BAILE DE JANEIRO I ORQUESTRA DA FELICIDADE
A "Orquestra da Felicidade" foi fundada no dia 8 de Janeiro de
1986. pelo maestro Jaime Oliveira. É composta por 18 elementos: 5
Saxofones, 4 Trompetes, 4 Trombones, Piano, Çiuitarra, Baixo, Bateria
e direcção a cargo do maestro Jaime Oliveira.

22

CCB
Das 16hOO às 19hOO I Tenda
entrada livre
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190UT/o6 - 10MAI/o?
CICLO DE CONFERÊNCIAS

JOVENS DO MILÉNIO - ANO VIII
Associação Juvenil de Estudos e Comunicação

Delegação Regional de Lisboa do IPj - Lisboa
E-MAIL: ajec1999@hotmail.com

JANEIRO/o?
CICLO DE CINEMA
SESSÕES NUCIVO - Inadaptado
09JAN - Uma canção de amor
16jAN -Candy
23jAN - Laranja Mecânica
30jAN - Uma canção de amor

Bar Novo FLUL às 16h
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Esta história de Bolonha não é nenhuma
novidade. Já em 2003 quem visitasse
o site do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior tinha á sua
disposição cerca de 20 páginas acerca
do assunto: 1999 e modernização eopor-
tunidades e futuro e ambições e epopeia
e tudo o que o Ministério leva a cabo
a fim de implementar a maravilha e
os ECTS e a designação de coordena-
dores por área e tudo muito bem, só
não sabe o que se passa quem não quer
saber e todos os actores do meio univer-
sitário têm á obrigação de querer saber.
Os actores responsáveis por acaso até
sabiam, mas muitos não percebiam ou
eram contra; o doutor Alberto Amaral
[director do Centro de Investigação de
Políticas do Ensino Superior] revelou
a existência de uma agenda oculta na
criação do Espaço Europeu do Ensino
Superior: diminuir custos de mão-de-
-obra e encargos do Estado são as metas
reais+; Luís Moutinho, Presidente do
Sindicato Nacional do Ensino Supe-
rior, acrescentava a esta preocupação
uma segunda ligada à suposta falta de
preparação por parte dos alunos": os
Reitores do Estado [através do Consel-
ho de Reitores das Universidades Por-
tuguesas] também criticavam, sendo
digno de nota o facto de que o problema
que levantam não é o da competitividade
(nacional e intemacional) mas a possibilidade
de os a/unos (e o financiamento do Esta-
do!) lhesjuqiremê . Enfim, resistências
não faltaram, desinformação também
não; em 2004 parecíamos bem longe
de qualquer mudança concreta.

E no entanto o processo avançou.
Um ano após as eleições, portanto
em Fevereiro de 20054, já haviam sido
divulgadas as directivas tanto gerais
como específicas para a reestruturação
das ofertas universitárias segundo os
moldes do Processo. O Ministério da
Ciência, da Tecnologia e do Ensino
Superior (MCTES) exigia conscien-
cialização e mudança de atitude; as
vozes favoráveis a Bolonha (porque
as havia, sim, e consístentesf ...) teriam
de ser ouvidas. Feitas as contas: até
fazia sentido que mobilidade, mutabi-
lidade e inovação fossem preferíveis a
inércia e estagnação. Guerras internas,
oposições, reaccionarismos salazaris-
tas ou não, o facto é que quando saiu
um novo Decreto-Lei a 24 de Março

o que correu mal
muito mal

TEXTO: Madalena Casaca
FOTO: André Mendes

de 20066 fixando os prazos de entrega
das necessárias reestruturações e to-
das as normas técnicas ainda por esta-
belecer já muitas faculdades estavam
prontas para entrar na aventura: a 31
de Março? foram entregues e regis-
tados na Direcção Geral do Ensino
Superior (DGES) cerca de 500 cursos
adequados aos moldes de Bolonha
e prontos a ser implementados no
ano lectivo 2006/07.

A Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa (FLULl foi uma das
instituições que adequou a totalidade
dos seus cerca de 30 cursos e os regis-
tou em 31 de Março. Fê-lo, faz notar o
Presidente do Conselho Pedagógico da
Fasuldade de Ciência e Tecnologia da
Universidade Nova, Doutor Jorge Lam-

preia, porque quis e não por obrigação:
esta data é referida no DL como uma
data excepcional, unicamente para os
que já tivessem levado a cabo o trabal-
ho necessário; a data indicada como
adequada era 15/11 e o ano estabelec-
ido para a entrada em vigor de Bolonha
era o de 2007/08. Em todo o caso
ficaram os alunos inforrnadosê de
que a faculdade ia entrar em Bolonha,
mas que apenas seriam abrangidos os
candidatos de 2006/07 e os segundos
anos de dois cursos, Geografia e Estu-
dos Europeus. Sessões de informação
e desinformação, participação teórica
dos alunos, muita confusão, mas tudo
bem não há problema não entremos
em pânico continuamos na mesma e
à antiga. Todos foram de férias des-



cansados e contentes com a situação.
Ora qual não foi o espanto quando,

no início do ano lectivo e após as in-
scrições, fomos todos informados de
que afinal não era nada disso. Afinal
vamos todos para Bolonha, assim
mesmo, do nada, toca a reorganizar
todos os cursos, reinscrever todos os
alunos e tentar começar as aulas com
menos de um mês de atraso. Cadeiras
aparecem e desaparecem, são negadas
possibilidades de melhoria, os horári-
os transformam-se completamente, os
alunos têm que se reinscrever e repen-
sar todo o seu plano curricular, enfim,
um caos indescritível, digamos que
trágico-cómico. Só os do quarto ano
continuaram em paz. Bolonha che-
gou ... mas como? E porquê?

Para tentar perceber o que é que afi-
nal se passou com a nossa faculdade é
necessário voltar atrás ao Decreto-Lei
74/06. Este decreto foi divulgado, os
leitores terão notado, seis dias antes
do prazo final marcado para a entrega
de registos na DGES; o Presidente do
Conselho Directivo da FLUL, Álvaro
Pina, não hesita em mencionar a publi-
cação tardia da legislação indispensável
como um factor relacionado com o que
correu mal na FLUL em Setembro. O
Doutor Lampreia destaca, além disso,
algumas grandes ambiguidades que,
apesar de próprias à tradição jurídica
portuguesa, ainda hoje dão que falar,
por exemplo o decreto simultâneo do
respeito pelas legítimas expectativasr
como pré-requisito para a imple-
mentação do Processo e a totalmente
contraditória obrigatoriedade de um
regime de transição (i.e, a coexistên-
cia de dois sistemas de organização
curricular) de um ano excepcional e
justificadamente âois+", Um pouco de
reflexão revelará que as duas necessi-
dades são, tais como as presentes nas
Tragédias Gregas, totalmente irrec-
onciliáveis. Mas enfim, tal como um
bom aluno resiste a qualquer corpo
docente também uma boa instituição
resiste a estes ... malentendidos. Não
foram de qualquer forma tais malen-
tendidos que originaram a situação.

Como torna explícito o presidente do
CP da FCTUN, o centro da questão é
que a obrigatoriedade de um regime
de transição durante apenas um ano
significa, evidentemente, que Bolonha
não poderia abranger apenas os can-
didatos de 2006/07 mas teria que ser
aplicada a todos os alunos que não do
quarto ano, ficando apenas estes in-
seridos no sistema antigo. Isto é não
só insofismável como facilmente com-
preensível por qualquer um que se der
ao trabalho de ler o DL em questão.
E então, quem é que não leu a lei?

A resposta é que, aparentemente,
ninguém leu a lei, ou ninguém a leu
com atenção; é em todo o caso ób-
vio que não foram levadas a cabo as
acções conformes. O membro da di-
recção da Associação de Estudantes
da FLUL, António Baptista, insiste
que as adequações em conformidade com
Bolonha apenasforam levadas a cabo em
Setembro, facto que afirma verificável
através de uma análise das Actas do
Senado. Embora seja insofismável
que o registo na DGES pressupõe uma
prévia adequação, a menção por parte
do Doutor Álvaro Pina do atraso e
descoordenação dos órgãos competentes
na tomada de decisões sobre as regras
de transição como o segundo aspecto
do que correu mal com a imposição
de Bolonha na FLUL levanta algumas
dúvidas. O que aconteceu de facto per-
manece obscuro e pode de qualquer
forma ser visto como secundário;
talvez seja preferível cingirmo-nos à leg-
islação em vigor e às suas implicações.
Assim, e mesmo se ignorando todas
as outras ilegalidades cometidas pela
FLUL ao longo deste processo - não
circulou, por exemplo, na Faculdade.
qualquer inquérito cujo intuito fosse
determinar horas de trabalho ou os
ECTS (créditos) a atribuir às diferentes
cadeiras - temos de admitir que o facto
de ninguém ter previsto os acontecimen-
tos de Setembro é grave. Mesmo tendo
em conta que o Decreto-Lei foi divul-
gado, como referido, apenas seis dias
antes do prazo marcado para a entrega
dos registos, tiveram todos sete me-

1 http://jn.sapo.pt/2004/11/23/sociedade/boIonha...obriga~portugàC<Ld~nves.html
2 http://www.snesup.ptlnoticias/recort5/bolonha·independente_OS_l1.pdf
3 http://diariodigital.sapo,pt/news.asp?section_id=SO&id_news=1 46806#
4 DL49/05, http://www.ese.ips.ptlese/escolallegisla/lei_49_200S.pdf
5 hnp:/ /jvcosta.planetaclix.ptlartigos_bolonha.html
15 http://www.mctes.ptldocs/flcheiros/Decreto_lei_no_74_2006.pdf
7 http://www.pedagogicosensinosuperior.ptlPEDACOCICO/REGISTO/Not%C3%ADdas/RegAdeq.

ses para ir à internet pesquisar a lei
e verificar que de facto era necessário
preparar os alunos e os cursos de modo
a que transição para Bolonha não preju-
dicasse o ano lectivo de 2006/07. Nin-
guém o fez, e tal facto exige reflexão.

O Ministro da Ciência, Tecnologia
e do Ensino Superior, Mariano Gago
afirmou, acerca de Bolonha, que o pior
dos exercícios é,Jace a processos históri-
cos e sociais, encontrar culpados. Porque,
normalmente, são demasiados. As culpas
são repartiâasl+, Repartam-se então
as culpas entre todos, mas todos, os
membros da FLUL. Pois não basta, e
isto é muito importante, atirar as cul-
pas para cima dos responsáveis que
não fazem o que lhes compete - isto
apesar de ser o próprio Doutor Álvaro
Pina a mencionar o acentuado défice de
informação aos estudantes sobre a lógica
e as perspectivas de transição como um
novo factor concorrente para o que
correu mal. Citando a Doutora Isabel
Coutinho da FCTUN, se os professores
têm a perder e a ganhar [com o Proc-
esso de Bolonha], os alunos só têm a
ganhar, e os alunos têm a responsabi-
lidade de tomar iniciativas que defen-
dam os seus interesses. A Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimen-
to Económico cita a falta de partici-
pação estudantil no Ensino Superior
português como uma das grandes
fragilidades do nosso sísterna+ê: o que
se passou recentemente na nossa
faculdade é de tal facto um excelente
exemplo. A AEFLUL em particular
agiu inadequadamente e em retardo.
Aproveite-se portanto a ocasião para
mudarmos todos de atitude.

Por fim achamos co~veniente men-
cionar que entre os registos entregues
pela FLUL à DGES não constava
qualquer reestruturação de segun-
dos ciclos. O Presidente do Conselho
Directivo confessou na sessão de es-
clarecimentos de 19 de Outubro ainda
não ter qualquer proposta a apresen-
tar. Espera-se que o tenha feito até 15
de Novembro passado pois, e como
referido pelo Doutor Jorge Lampreia,
não haverá outra oportunidade.

htm; veja-se também a secção estatfstica em http://www.dges.mctes.ptlNR/rdonlyres/AF9F1ABF·
ADFF·4AED-942F-CBB94ECl0151/1869/Universidades_estatistica 1.pdf
8 NARGAde19/10 Com o presidente do Concelho Directivo
9 DL 74/06, artigo 66, no 2a
1o-DL 74/06, artigo 66. no 3
11 http:///www.educação.te.ptlculturL-lazerlindex.jsp?p=24&idEntrevista
12 http://www.mctes.ptldocs/ficheiros/Background_ReporCon_HE_OECOJinal_l Omay061.pdf
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IPL na UL
TEXTO: João Soares

Está neste momento em curso
o processo relativo à proposta que
o Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa (ISEL) fez, há cerca de dois
anos, à Universidade de Lisboa (UL)
no sentido de se integrar na Institu-
ição, o que pode vir a alterar o pano-
rama do Ensino Superior em Portugal
nos próximos anos.

Face à proposta apresentada pelo
ISEL, todo o Instituto Politécnico de
Lisboa (IPL) mostrou a vontade de ser
engajado de forma faseada, ao longo de
10 anos, na UL que, na pessoa do Mag-
nífico Reitor António Sampaio da Nóvoa,
também se mostrou receptiva à ideia.

Importa reflectir sobre o que estas
alterações poderão representar para
o ensino politécnico na àrea da grande
Lisboa.

Ama como
a estrada
começa /Cesariny

TEXTO: Tiago Patrícia
FOTO: Tiago Patrício

o anúncio de uma crise é quase
sempre um bom motivo para acabar
com festas e divagações culturais,
é a desculpa ideal para vergar insub-
missões e instalar novas certezas.

Por este ou outro motivo, o jornal
Os Fazedores de Letras perverteu a
epígrafe e na falta de recursos or-
ganizou uma noite dedicada à nova
música portuguesa e estendeu a área
de influência para além da escrita e da
redacção, até ao Bar Novo da Faculdade
de Letras, para juntar colegas à volta da
música e das palavras numa noite fria
de Junho. Chamaram duas bandas que
trouxeram os quatro elementos básicos
da composição musical: a bateria, as
teclas, as guitarras e a voz, com letras
em português, bem adaptadas à lin-
guagem do Rock n' Roll dominante.

Os Pontos Negros surpreenderam com
temas fortes e elaborados, como o meu
sangue corre nas veias de outra pessoa
e pelo elemento mais novo de 13 anos
que arriscou a inocência atrás da bat-

eria. Na segunda parte, depois de que-
brado o gelo na abertura da pista, Os
Lacraus abriram com uma versão dos
GNR e prosseguiram no alinhamento
do seu CD já editado e outros avanços,
como o tema Isabel a Intelectual, até a
noite fechar com o D] Zero G.

Foi uma festa promessa, com défice
de público, onde quase toda a assistên-
cia estava associada à organização
do evento. Neste momento, os novos
grupos de música surgem formatados
em concursos ou telenovelas, associa-
dos a marcas de roupa ou refrigerantes,
numa sinergia de entretenimento. Para
o despertar de novas correntes, numa
época em que alguns questionam
modelos passados e prometidos, são
necessárias iniciativas arriscadas
em que se aposte na língua, na música
e na transmissão de novos pensamen-
tos, mesmo à custa de voltar a cair no
buraco das contas públicas, do jornal
Try again. Fai! again. Fai/ better
Samucl Bcckett .
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Quinta-feira, 19 de Outubro.
A reunião confirma-se. O Doutor Ál-

varo Pina fala para um auditório à cunha
sem microfone; que interessa que as
pessoas o oiçam? Terá ele algo a dizer?
Ar consternado mas confiante no futuro,
muita retórica, orçamento para aqui
e para ali, alguma poesia e uma ou outra
graçola, De importante, nada. Zero.

nibilidade do Professor João Dionísio,
as novas regras do jogo foram ficando
mais claras.

9 de Outubro, segunda semana de
aulas. É possível que haja reinscrições
no final da semana. Começo então a
compor um horário' com as disciplinas
que mais me interessaria frequentar.
Telefono na quinta-feira à tarde, afim
de confirmar as novas matrículas de
sexta-feira. Após um quarto de hora
de extensão em extensão e alguma
música, sou atendido por uma voz
fresca e jovem, jovem e fresca, que
me diz: épossível que haja, mas neste
momento não estou em condições de lho
garantir. Ena, a informação é nula, mas
um homem não está habituado a tanta
simpatia nos serviços desta Faculdade!
Então e quando poderei saber? - acres-
cento, testando a minha sorte.

Vá telefonando oupasse por cá amanhã.
Sexta-feira, meio-dia. Telefono aos

Serviços Académicos a confirmar as
matrículas de Literaturas Românicas.
Que sim, é o dia, até às 16h. Arrumo
a tralha, como uma bucha à pressa e lá
vou eu, antevendo logo as muitas horas
de espera que me esperavam. Chego lá
e: eram matrículas só para alunos do
curso de História.

16 de Outubro, segunda-feira, tercei-
ra semana de aulas. Vai haver reinscri-
ções! Parece que é na quarta! Terça-
feira: já não é na quarta, mas na quinta
e na sexta, 19 e 20. Quarta-feira: o que
terá acontecido? Estão ansiosos pelo
fim disto, confessem lá! Quarta-feira:
a folha A3 pespegada na parede ao lado
do Departamento no dia anterior fora
emendada: as datas 19 e 20 de Outubro
riscadas a esferográfica azul e, por bai-
xo, manuscrito, informava-se: em data
a anunciar. Quem emendou? Eu? Um
colega afastando eventuais concorrentes
de uma turma quase cheia? Seria oficial?

Na aula da tarde, uma folha na se-
cretária da professora informava uma
sessão de esclarecimento para quinta-
feira, das 10h às 12h, com

o Presidente do Conselho Directivo,
Doutor Álvaro Pina.

Crónica de uma matrícula adiada
TEXTO: Rafael Miranda
FOTO:joana Queiroz e Danieta Amaral

Direi aborrecido; chateado para não
dizer fedido. Mas eu estou é furioso:
Houvesse um responsável e ir-lhe-ia
- positivamente, está claro - à cara.
Ir-lhe-ia à cara, é a minha dispo-
sição. Furar-lhe os pneus antes de
- positivamente, também - lhe regar
devidamente o 'carro e atear-lhe fogo.
Estou fodido. Mas neste país nunca há
responsáveis. Talvez o único responsável
seja D. Afonso Henriques, puto mimalho
e birrento, mas com esse é já tarde para
ajustar contas.

Na FLUL reina a mais impune das
irresponsabilidades. Aliás, impunes são
todas asirresponsabilidades em Portu-
gal; toda a responsabilidade da irrespon-
sabilidade que, ano após ano, década
após década, vai passando incólume.

Regressado de um ano em Estocolmo,
sou convocado para fazer a matrícula
do ano que se iniciaria a 25 de Setem-
bro. Ainda sem as devidas equiva-
lências, sou obrigado a inscrever-me
como se nada houvesse realizado no
ano transacto. E a 25 lá vou eu: cara
na porta ou porta na cara - uma folha
A4 informa-me do adiamento do início
do ano lectivo para 2 de Outubro.
Dizem-me que fora colocada na sexta
e anunciado no site da faculdade nesse
dia. Meus amigos, tinha mesmo que
ser no dia útil anterior?

2 de Outubro, segunda-feira. Na pri-
meira aula da manhã, o professor, ao
invés de apresentar o programa, vem
em missão: informar os alunos que,
na quinta-feira anterior, em reunião
dos vários departamentos, ficou decidi-
do que os alunos de segundo e terceiro
ano seriam abrangidos pelo Processo
Bolonha. Burburinho, espanto, algum
pânico - e, a partir daí, o caos.

Ninguém sabia, em rigor, dizer o que
se iria passar; como fazer a transição,
em que moldes; não havia no Depar-
tamento de Literaturas Românicas um
quadro de equivalências para o novo
modelo. Justificação da funcionária:
aquilo não' imprime (sic). Aos poucos,
informação retirada 'daqui e dali, e
sobretudo devido ao empenho e dispo-



Eu não me quero rir, Doutor Álvaro
Pina. Não tenho vontade. O Doutor
Álvaro Pina garante-nos, com ar de
grande conquista e feito histórico, que
as disciplinas feitas a mais constarão do
diploma final. Que homérica vitória,
Doutor Álvaro Pina! Não acha que era
o que mais faltava que as disciplinas
feitas a mais não constassem do diplo-
ma como opções complementares?

O Doutor Álvaro Pina, Presidente
do Conselho Directivo da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa,
não tem resposta para quando lhe

perguntam o que aconteceu, confron-
tando-o com os exemplos dos cursos
de Letras da Universidade Nova ou
com o da Faculdade de Psicologia da
nossa mesma Universidade de Lisboa,
que começaram o ano lectivo a tempo
e horas, com as devidas alterações e
reajustamentos ao novo modelo e sem
o mínimo de confusão. Que essa é que
é uma pergunta difícil, mas agora não é hora
de apurar responsabilidades, mas de
apanhar os cacos.

Pois fique sabendo que era bom
apurar responsabilidades, Doutor Ál-

varo Pina. Pois fique sabendo, Doutor
Álvaro Pina, que eu, e outros comigo,
gostaríamos muito de saber de quem
é a culpa; e gostaríamos mais, que
malvados e cruéis somos, já viu?, gos-
taríamos mesmo que medidas fossem
tomadas e que quem nos deixou cair
nesta situação fosse responsabilizado.
Porque os cacos, Doutor Álvaro Pina,
esses, de uma forma ou de outra, sere-
mos nós a apanhá-los.

em reunião dos vários departamentos,ficou decidido que os alunos de segundo e terceiro ano
seriam abrangidos pelo Processo Bolonha. Burburinho, espanto, algum pânico - e, a partir
daí, o caos.
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Porto Académico
Quinzenário de Estudantes da Universidade do Porto
TEXTO: Paula leal e Ricardo Presumido
FOTO: Foto publicada no número 12 aquando do aniversário de seis meses de existência do jornal.

LOCAL: Porto
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DIRECTOR: A. G. dos Santos Nobre
EDITOR: Manuel Ferreira dos Santos
COLABORADORES: Leonardo Coimbra, A. A. Mendes Correia, Edgar Bruno, Vaz Craveiro,
Abílio de Pombeiro, Silveira Ramos, Aarão de Lacerda
REDACÇÃO: Joaquim Perry Garcia
ORIGEM DA REFERÊNCIA: Biblioteca Nacional

Portugal encontrava-se imergido
numa depressão que asfixiava toda a
sociedade, onde as carências existentes,
perpetuavam a alma lusitana a um espa-
ço sem rumo, como um barco à deriva.

O mundo do pós-guerra agitava toda
a sociedade, em particular aqueles que
tinham perdido os seus entes queridos
nos campos .de batalha da Flandres.
Paralelamente, a política nacional ca-
recia de um bem estar, nos corredores
da Assembleia a corrupção dos parti-
dos bem como a ausência de governos
duradouros, acalentavam nos jovens
universitários um espírito de revolta
contra um Portugal atávico, pequeno,
amarrado a valores pouco dignifican-
tes, onde sem mácula nem reservas os
"capas' negras" do Porto lutavam por
uma pátria melhor.

No presente periódico é visível uma
defesa constante em prol do espírito
académico. Apesar de no primeiro
número do jornal a apresentação deste
não ser feita por nenhum dos seus
mentores, mas sim por um docente
da Universidade do Porto, não deixa
de demonstrar o espírito que se vai
manter ao longo dos vários números
deste jornal. Esse espírito transparece

nas palavras escritas por A. A. Mendes
Correia: Mas o que sempre tem [ajuven-
tude] é a sinceridade, a generosidade,
a limpidez d'alma, que são as caracte-
rísticas da vossa juventude idealista e
boa. (. ..) Queria dizer-vos até que ponto
convosco todos contamos para uma gran-
de tarefa de renovação nas consciências
e nas sociedades. (. ..) Abraçai esse ideal
e serenamente, estoicamente, convertei-
o num vosso alto interesse moral, num
imperativo da vossa consciência, domi-
nando as paixões grosseiras e os interesses
egoístas que existem, como reminiscência
atávica, no fundo de todas as consciên-
cias humanas.

Depois da guerra, o Grupo da Re-
nascença Portuguesa reduziu-se a uma
espécie de Academia do Porto, sob a
chefia de Leonardo Coimbra. Tal como
os colegas lisboetas também os universi-
tários do Porto demonstravam desprezo
por Coimbra. A maioria dos artigos são
redigidos por alunos, mas também são
vários os contributos de docentes da
Universidade do Porto, tais como Tei-
xeira Rêgo, Aarão de Lacerda e Leonardo
Coimbra, os quais exerciam uma forte
influência intelectual sobre os alunos.

O patriotismo também é visível no

jornal Porto Académico, exemplo disso
é a alusão feita à travessia aérea rea-
lizada por Gago Coutinho e Sacadura
Cabral; a primeira página de um dos
números foi dedicada aos estudantes
mortos na Primeira Guerra Mundial;
assim como uma página dedicada
ao poeta Guerra Iunqueiro.

Vemos algumas críticas políticas,
mas estas são geralmente feitas em
artigos redigidos por docentes, como
vos demostra o artigo escrito pelo pro-
fessor Aarão de Lacerda da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto
que faz o seguinte apelo: Neste país
desorientado e pervertido pelo truísmo de
tanto mau político, dominado pela mais
odiosa e parasitária plutocracia, enga-
nado pelo verbalismo sugestivo de certa
imprensa que espalha o ódio e a calúnia,
a Universidade é chamada a desempe-
nhar a missão altíssima de reintegrar
as melhores energias, de as encaminhar
parÇl um nobrefim de emancipação. (.. .)

Proclama-se a necessidade impe-
riosa 'de acabar para sempre o conflito
entre a Nação e o Estado, conflito que no
nosso Portugal atingiu umafase aguda
e melindrosa; grita-se aos quatro ventos
que o problema não é essencialmente de



carácter político, mas acima de tudo uma
questão educativa e pedagógica: preten-
de-se combater uma terrível crise de civismo
e todos os valores negativos e venenosos.

A maioria dos artigos faz uma gran-
de defesa dos interesses dos estudan-
tes e da criação de um forte espírito
acadêmico que se materializaria com
a tão ansiada criação de um bairro
universitário no Porto: Por enquanto
é ele [Porto Acadêmico] o único jornal
onde os interesses dos estudantes têm a
sua defeza e assim a criação do bairro
universitário há-de merecer aos seus
redactores o mais caloroso aplauso.

O Porto não tem vida universitária e
contudo a população académica aumenta
de ano para ano: urge criá-la, dar-lhe
significado, uma directriz que não seja a
da rotina. A criação do bairro universitá-
rio impõe-se: a Academia do Porto que se
reuna num movimento de reivindicação
para erguer bem alto a sua voz, para
defender os seus direitos sagrados! (...)
O Estado tem de olhar bem alto este pro-
blema: não é apenas a questão económica
efinanceira que- existe em Portugal; é
também a crise educativa tão angustio-
samente traduzida na deficientíssima
vida universitária.

Os estudantes do 3.° ano
da Faculdade de Ciências
que em 1922 fundaram
o jornal Porto Académico.
Da esquerda para
a direita (sentados)
Fogaça Guimarães. Perry
Garcia; Santos Nobre;
Antonio Andrade e Serafim
l.ino, (de pé) Jorge Viana.
Americo Soares, Antonio
Diegues. Cardoso Lima
e Ferreira dos Santos.
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o puta transformado em homem
ENTREVISTA e FOTOGRAFIA: Ângelo Rodrigues

Muita gente já se questionava se o tão-esperado PRATlCA(MENTE) algum dia sairia. Houve gente até que conden
devido ao problema que teve na garganta. Pois o álbum não só vai sair, como promete surpreender algumas men
a rodar nos principais canais de música: Poetas de Karaoke.

Confessaste, numa entrevista,
que não lês livros. No entanto,
achas que é importante cultivar
hábitos de leitura para quem aspira
ter sucesso como rapper?
Sam The Kid: Não, não acho. A meu
ver, o facto de eu não ler muito até
é um defeito. Eu acho que quanto
mais informação tivermos, mais nos
instruimos a todos os níveis. Mas

. acho que não é fundamental, porque
pode até desvirtuar o rapper, tirar-lhe
autenticidade. Por isso, eu acho que
o mais importante de tudo é seres fiel
a ti próprio. Se não és uma pessoa que
lê, vais ser o reflexo de um rapper que
não lê. O que é que tem? Não tem mal
nenhum! Não tens que ter uma certa
escolaridade para ser rapper.

Quem tem acompanhado
minimamente a tua evolução nestes
últimos anos, repara que tens uma
especial predilecção por palavras
terminadas em -ão.
Sam The Kid: Achas?

Completamente. Músicas como Pela
Música Pt.2, Poetas de Karaoke, O Crime
do Padre Amaro são exemplos disso.
Há alguma razão para tu utilizares
constantemente esta terminação?
Sam The Kid: (pausa) Ah, tens razão!
Mas não há nenhuma razão específica.
Sinceramente, nunca tinha pensado
nisso. Não faço isso com certa consci-
ência. Eu tento é não repetir as mesmas
coisas, a mesma rima com a mesma
rima, por exemplo.

Apresenta-nos oteu álbum.
Sam The Kid: O meu álbum tem dezas-
sete músicas, com alguns interlúdios
escondidos. Tem setenta e seis minu-
tos, é muito grande porque é assim que
eu gosto de fazer os álbums. Há pesso-
as que têm a definição de um clássico
como um álbum curto, que também é
válido e eu percebo isso ...

Mas o teu conceito de álbum
é encher os oitenta minutos
disponíveis?
Sam The Kid: Ya, e se o CD tivesse
cento e vinte minutos, era homem para
fazer um álbum de cento e vinte minu-
tos! Eu não gosto é de álbuns duplos,
porque há sempre uma comparação.
E é sempre um risco, porque as pessoas
vão dizer: o gajo se escolhesse certas mú-
sicas, dava um grande álbum!. É sempre
a crítica mais básica. A minha definição
de álbum é tentar que as pessoas gostem
do princípio ao fim. Mas como sei que
isso é quase impossível. sinto-me rea-
lizado quando uma música individual-
mente é a favorita de alguém. Falando
outra vez do álbum, vai haver uma
reedição deste álbum com músicas
que ficaram de fora, no futuro.

Num futuro próximo?
Sam The Kid: Sim, num futuro bem
próximo. Quer dizer, quando o gráfico.
estiver a descer! Era para ter feito isto
desde o início, mas eu tinha a certeza
que as pessoas não iam perceber, iam
pensar que era um álbum duplo.
Eu estava para chamar a este segundo
CD Isto Não é Um Álbum ... (risos).

E eventualmente vou guardar algumas
remisturas para um vinil. que ainda
não está garantido. Continuando o que
eu estava a dizer, acho que tenho uma
boa definição de álbum. Existe uma
variedade sónica, não há dois sons
idênticos. O álbum tem um livrinho
com trinta e sete páginas. com histórias
e curiosidades que explicam os temas.
Não gosto de pôr as letras, porque acho
que desvirtua a música .
A nível dos convidados entra o meu pai
como Viriato Ventura (pseudónimo de
poeta). o meu avô. a minha irmã mais
nova, Manuel Faria dos ex-Trovante; Car-
los Bica, Cool Hipnoise, GQ, Valete, Meio
D, NBC. Pacman, SP, Snake, Lil' lohn ...

Fizeste uma longa pausa desde
o teu último trabalho trazido
a público, em grande parte devido
a um quisto detectado nas tuas cordas
vocais. Porque é que não incluiste um
tema sobre esse tormento?
Sam The Kid: Se calhar. esse tema ain-
da o vou fazer. mas provavelmente não
sairá no timing certo. Seria oportuno,
mas como o álbumjá estava gravado,
iam ficar ainda mais temas de fora.

Sentiste alguma angústia criativa
na quase obrigatoriedade
de superares artisticamente
o SOBRE(TUDO)
Sam The Kid: Não, até porque senti
a fasquia muito baixa. Competindo
comigo próprio. nesse aspecto já está
ganho. Se calhar. para o próximo
álbum a fasquia pode aumentar, mas
é muito relativo.



'" ~i2 N:::!

º <,
~ ~
:2 w
Qj ~~
fi) ~;;
\n o.N8, • r-t>'"CL • oVi- ·'"" 0'"!J.Cf)o ~'":J ~'"<' o..,

~ 0.",~..•
tu "''''" t~~=;-
CL o.fi) "N ~
(J) n

CL "o.
fi) ·o.
Z ~
o o.·< r-fi) ·3 ·,.. o-

o.i3 ·5'
~.

~
~
o.

r-
a-

°·
lU O progresso da carreira de Sam The Kid,
tes cépticas. O single de avanço já se encontra

Falou-se, em tempos,
na possibilidade de se fazer uma
curta-metragem baseada na tua
música O Recado. Como ficou esse
projecto?
Sam The Kid: Resumidamente, não
se passou mais nada. Quando me
fizeram a proposta, deram-me uma
curta-metragem feita pelos interessa-
dos, com o Rui Unas, Gonçalo Dinis e
Núria Madruga. Quando chego a casa,
até com alguma curiosidade, vejo que
aquilo estava uma grande merda! E eu
sou daqueles gajos que tenta sempre
encontrar uma coisa boa, mas eu não
tive nada de bom para dizer!

Para quando a sequela de Beats Vol.
1: Amor? E Madvision?
Sam The Kid: Há ideias, mas inda não
está bem explícito. Quanto a Madvi-
sion, não sei.

Estás receptivo a colaborações
com novas bandas de Hip Hop
ou de outros géneros musicais?
Sam The Kid: Sempre. Entrei agora
no álbum dos Cool Hipnoise, dos Philar-
monic Weed, do Bob de Rage Sense, do
Nelassassin ... Ah! E o Gomo convidou-
me agora para entrar no álbum dele.
Se eu curtir o som, entro na boa ...

Na tua opinião, quando é que
alguém que escreve umas rimas
e grava umas músicas passa
a ser considerado rapper?
Sam The Kid: (pausa) É uma grande
pergunta! É um bocado difícil
de responder...

Será que é a partir do momento em
que o público começa a reconhecer
o seu trabalho?
Sam The Kid: Sim, é um bocado por
aí .... Até porque eu ia dizer: Mas quem
sou eu para.dizer que ele não é rapper
quando tem pessoas a gostar dele? Per-
cebes? É um bocado isso. __

Os nomes que dás aos teus álbuns
têm uma mensagem subliminar
que pouca gente conhece. Queres
desvendar esse segredo?
Sam The Kid: Não é segredo nenhum!
Eu quero formar a palavra ESPECIAL
com a inicial dos meus álbuns. Foi uma
coisa que me veio à cabeça há muitos
anos nas aulas de português, quando
fazíamos a análise dos poemas. Havia
sempre algum motivo por trás das
palavras. E eu pensei: tenho quefazer
uma cena complexa!

Mas se ainda te faltam cinco
álbuns ... e se lançares um álbum
de quatro em quatro anos, são mais
vinte! Vais estar até aos cinquenta
anos a lançar álbuns ...
Sam The Kid: E depois posso começar
outra obra! ESPECIALMENTE ... (risos)

Chegaste a assinar pela
UNIVERSAL? O que se passou?
Sam The Kid: Não, vou assinar pela
EDEL. Houve uma fase em que estive
inclinado em experimentar, para ver
como é que era. Mas depois comecei
a pensar: se há alguém que merece este
álbum é a EDEL!, porque também não
tenho razões de queixa. Até costumo

fazer uma metáfora: se estás com uma
namorada (neste caso a EDEL) e não es-
tás chateado nem tens discussões com
ela, porque é que vais namorar com
aquela gaja que todos dizem que é boa?

Uma vez que te auto-regeneraste
a nível lírico e de esquemas
rimáticos, qual pensas que será
o próximo passo?
Sam The Kid: Não sei. Acho que vou
estar sempre em esquemas rimáticos.
E flow não é ocupar os espaços todos,
também é silêncio. Mas o mais impor-
tante de tudo é não sacrificar o conteúdo.

Jogo de Palavras

Política: Abstenção
SO Cent: Hustler
Victor Espadinha: Tozé Martinho
(advogado dele)
Kanye West: Soul
Hip Hop Português: Cuidado ...
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I. Ítaca,

um cão,
a escrava.

[des-]

É o mar que me devolve,
Argonautas,
a sede nossa
de perseguir-se
um
[no]Velo
Ulisses
urdindo mares
e
Penélope
tecendo [-se]
urdiduras
aracnídeas

11. Ítaca,

um cão,
a escrava.

A bela
Helena

bel/a
pugna

Belas
pugnando
por I/por 1
pomo
"Velo de Ouro"
ou as

[nossas] velas
em
odisseias.
ulisseicas
buscas
de
caravelas

IH. Ítaca,
um cão,

·1 a escrava.

[...} Salvas o homem e o animal, ó [eovâ.
SALMOS, 36:6

Ao Poeta Manuel Alegre

•nactl-
-vaga-
-Iagia
Clássica estranha de-
-coração
naquela fuga-
-cidade.
(Todos sabiam que)
Era a sua casa,
(estava vandalizada por si mesma)
era a sua tela.
Re-
-cortou-se
e pregou os pedaços do seu corpo e alma,
na parede inócua de uma violenta calma.
Transformaram-se
em
palavras e fotografias.
(porque)
Ela falava por toques e
(o mundo magoava-a)
'a cada contacto ...
(mas não tinha forças para a ...)
Morte.
Os acordes femininos da velha viola.
O sexo.
O desespero e as memórias da escola.
Desvanescem-se
no teor do eter-
-no vaguear.
Ar-sufoco, vento-corte, fumo-santuário.
18:57, 33° celcius.
Adeus, Amor.
Olá, Amor.
Adeus.
A deuses.



Euforia

Hoje sinto os meus pés em euforia
Em movimentos sibilantes
Sorrisos rasgados ao pé das unhas

Euforia

Todo o meu corpo em euforia
Pensamentos reunidos em concílio tribal
Declaram a anarquia das palavras que me correm no sangue
Hoje é dia da ind
Dia da liberda .a
Sobe ao tro .,

Euforia

eus pés em euforia
corpo para que sintas o sabor da conversão

ernas para que lhe sintas a (Des)Razão
á sentença nem livre arbítrio

ao há lógica de acções
Tudo é tribal
Tudo é pagão

Euforia

Ergamos o cálice
Brindemos à Euforia
Doutrina desdogmatizada
Pelo meu corpo apregoada

Euforia
Hoje sinto os meus pés em euforia
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- dizer mar em vez de nada
- tudo em lugar de sempre
- viagem no lugar de estar

- amor em estado de ser

(naúsea masturbatória dispersando flúidos sob a forma de
mil imagens em velocidade vertiginosa-espalhadas

difundidas
incessantes

por centos de canais televisionáveis)

e podíamos haver feito algo com o tempo que tinhamos

e podíamos haver dito algo

haver feito um gesto
uma diferença

roubado um sopro de vento ao sussuro da floresta

ou um pedaço de gelo ao inverno

no alto das falésias

Podíamos haver reiventado a linguagem-uma porta
uma



Pousou-lhe a mão no joelho,
escorregou até às coxas
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perguntou-lhe I
\ QuerTerej~1

(
Estão muito maduras, daqui a nada apodrecem.

Brincou com o elástico das cuecas.
Levantou-se e foi buscá-Ias, numa taça simples.



colocou-as uma a uma em pirâmide.

a última, teve o cuidado de a mergulhar
em chocolate.

Com a taça na mão,
as cerejas cuidadosamente
pousadas
em cima da mesa.

Os olhos pousados
eu idadosamente
acima das coxas

Agora náo me apetecem

-J ~-

Mas, e o chocolate ... ?
Já disse que agora náo.
As cerejas de lado.
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o portâo do jardim aberto

o corpo volta-se para a luz.
A luz alastra-se pela superfície
a todos os cantos,

pelas cerejas repousadas,
pelo caminho que leva ao portão.

A roseira retrai-se
e finca os espinhos no muro
sempre que alguém passa pelo portão



estendeu a mão
os dedos cegos a procurarem a superfície vermelha,

a tocarem o creme de chocolate líquido

levemente morno

Os olhos um pouco mais acima.
A mão a descer ao peito.
O peito, a levantar-se para a mão,
redondo.

O ar da tarde pesava nos pulmões,
húmido
quase a ver-se
a sair da boca quase esquecido
aos solavancos.



Demorou-se no peito
espalhou-se pela barriga
afundou-se no umbigo

engolido por um remoinho de carne
em cicatriz traumática
de um mundo
embebido em fantástico líquido amniótico.

A respiração tornou-se ritmo
quase insuficiente
quase pouca, muita, demasiado para o corpo

quase ar
quase lua
quase penetração

. . . . .
as cerejas, as cerejas, as cerejas, as cerejas, as cerejas,

IJ as cereJ ...
,9.
C~

_/.~..------
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Os Fazedores de Letras
Jornal da Associação de Estudantes
da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa

,fLUL 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 segurança, o acesso
aos arquivos é controlado e vigiado.
c) Mediante requisição nesse sentido, qualquer
aluno pode consultar, nas instalações da AE-
FLUL, todos os arquivos, pastas, documentos e
ficheiros informáticos de OFL.
2- A DOFL tem obrigação de prestar todos os es-
clarecimentos a qualquer aluno sobre qualquer
assunto concernente a OFL.

Artigo 13.°
A DOFL está directamente dependente da Re-
união Geral de Alunos (RGA). O único órgão com
competência para impor directrizes à DOFL,
demiti-la ou nomear uma nova DOFI: é a RGA.

Capítulo III
Assembleia de Colaboradores de OFL

Artigo 14.°
A ACOFL é constituída por todos os alunos in-
scritos 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 colaboração.

Artigo 15.°
1- A ACOFL reúne-se por iniciativa 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 interessa-
dos em participar na nova DOFL.
3- A ACOFL reunirá durante a RGA de nomeação
de uma nova DOFL.
4- A ACOFL poderá ser convocada extraordinari-
amente 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 regimento 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 pre-
sentes pelo menos cinco dos seus membros não
pertencentes à DOFL.

Artigo 20.°
A ACOFL só se pode realizar se pelo menos
metade dos seus membros presentes não pert-
encer à DOFL.

Artigo 21.°
Os elementos da DOFL em funções são consid-
erados elementos da ACOFL sem direito a voto.

Artigo 22.°
A ACOFL deverá reunir pelo menos duas vezes
em cada ano lectivo: a primeira durante o pri-
meiro 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 recusados pela DOFL.

Artigo 24.°
A ACOFL pode propor a demissão da DOFL. A
proposta é redigida constando nela os motivos
que a originaram, enviada à mesa da RGA, à
DAEFLUL e afixada pela faculdade.

Artigo 25.°
A ACOFL pode propor uma directiva à DOFL. A
proposta é redigida constando nela a descrição
da directiva a aprova.' e os motivos que originar-
am a sua proposta. E enviada à mesa da RGA, à
DAEFLUL e afixada pela faculdade.

Artigo 26.°
A ACOFL pode propor a alteração dos Estatutos
Gerais de OFL. A proposta é redigida constando
nela as alterações aserern votadas e os motivos
que a originaram. E enviada à mesa da RGA, à
DAEFLUL e afixada pela faculdade.

Artigo 27.°
No caso de a ACOFL entender que há, por parte
da DOFL, uma violação do estabelecido no Ar-

tigo 37.0 ou no Artigo 51.0 destes estatutos, pode
fazer acompanhar uma proposta de demissão da
DOFL por um Bloqueio Editorial a OFL (BEOFL).
Uma vez decretado o BEOFL:
a) A DOFL não pode editar mais nenhum núme-
ro de OFL.
b) A DOFL não pode assumir compromissos fi-
nanceiros.
c) A conta bancária de OFL só pode ser movi-
mentada para pagamento de compromissos fi-
nanceiros 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 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 Assembléia de Colaboradores de Os Faze-
dores de Letras informa os estudantes da FLUL
de que a edição de Os Fazedores de Letras se en-
contra bloqueada de acordo com o estabelecido
no ponto 4.14 dos Estatutos Gerais de Os Faze-
dores 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 Faze-
dores de Letras

Lisboa, ... de .... de ..... "
e) Só pode ser levantado depois de ter sido to-
mada uma decisão em RGA sobre a proposta da
ACOFL que originou o BEOFL.
f) No caso de a proposta de demissão da DOFL
ser recusada pela RGA, a ACOFL não poderá faz-
er uso do BEOFL durante o resto do ano lectivo
em curso.

Artigo 28.°
O logotipo do jornal constante na primeira pá-
gina de cada número, as medidas das páginas do
jornal e o número de cores usadas são elementos
só alteráveis pela Assembleia de Colaboradores
ou pela RGA.

Capítulo IV
Tutela da RGA

Artigo 29.°
A RGA da FLUL é o órgão tutelar de OFL com
quatro poderes distintos: a demissão da DOFL, a
nomeação de uma nova DOFL, a directiva à DOFL
e a aprovação e alteração dos Estatutos Gerais.

Artigo 30,0
Demissão da DOFL
1- As propostas de demissão da DOFL são apre-
sentadas em forma de moção à Mesa da RGA.
2- A Mesa da RGA recebe propostas de demissão
da DOFL da Assembleia de Colaboradores de
OFL (ACOFL), da DAEFLUL ou de cento e cin-
quenta alunos devidamente identificados em
abaixo-assinado.
3- Uma proposta de demissão da DOFL apro-
vada 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 31/1/1980 (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 me-
ses. A sua eventual e posterior reintegração na
DOFL, caso o deseje, deve ser cuidadosamente
ponderada pela DOFL em funções.
s- A demissão de uma DOFL não afecta o tra-
balho de mais nenhum colaborador da publi-
cação. mantendo-se assim todas as equipas em
funcionamento. Da mesma forma, não há mu-
danças de série nem de volume do jornal, con-
tinuando a numeração dos números a fazer-se
da mesma forma.
6- Desde o momento da demissão todas as ac-
tividades 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 possibilidade de ap-
resentação de candidaturas à DOFL.
3- A Mesa da RGA recebe candidaturas para a
futura DOFL até ao início da ACOFL. Todas as
candidaturas são individuais.
4- Serão anuladas as candidaturas de alunos
não presentes na ACOFL.

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 especialidade, 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), repre-
sentados na figura institucional da Associação
de Estudantes da Faculdade de Letras da Uni-
versidade 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 estu-
dantes.

Capítulo 11
DOFL

Artigo 3.°
OFL é gerido pela Direcção de Os Fazedores de
Letras (DOFL) .:

Artigo 4.°
A DOFL é constituída unicamente por alunos
inscritos na FLUL.

Artigo 5.°
A DOFL é um colectivo aberto e dinâmico quan-
to à sua constituição, isto é, está em permanente
renovação recebendo novos elementos e perden-
do outros.

Artigo 6.°
A DOFL é constituída por um mínimo de três
elementos, cabendo a estes decidir sobre a even-
tual 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.

Ártigo 10.°
A DOFL é politicamente neutra. A filiação dos
seus elementos numa ou noutra lista da facul-
dade, a preferência de cada um dos seus mem-
bros em relação a qualquer lista, são aspectos ir-
relevantes 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, documentos e
ficheiros informáticos de OFL são públicos e não
confidenciais.
a) Abre-se uma excepção ao ponto anterior no
que diz respeito a documentos em que haja
informações de cariz pessoal sobre qualquer
indivíduo. Só terão acesso a esses documentos
membros da DOFL, do Conselho Fiscal da AE-



5- A ACOFLtentará reunir os candidatos indi-
viduais num grupo candidato ou, se isso não for
possível, em vários.
6- A Mesa da RGAdeclarará grupos candidatos
todos os qu.erespeitem o Artigo 4.° e o Artigo 6.0
destes estatutos. .
7- AACOFLapoiará um dos grupos candidatos.
8- Cada um dos grupos candidatos terá de rec-
olher cento e cinquenta assinaturas de apoio até
à realização da RGA(ver próximo ponto) ou será
eliminado.
9- A Mesa da RGAorganizará uma RGApara no-
meação da nova DOFL(ou incluirá esse assunto
numaRGA).
10- A RGA elegerá um dos grupos candidatos
(sabendo qual deles a ACOFLapoia) por metade
dos alunos mais um.

Artigo 32.0
Directiva à DOFL.
1- As propostas de directiva à DOFL são apre-
sentadas em RGA pela ACOFL, pela DAEFLUL
ou cem alunos da FLUL devidamente identifi-
cados.
2- A directiva é aprovada por maioria de dois
terços (abre-se assim uma excepção ao estatuí-
do no artigo décimo terceiro dos Estatutos da
AEFLULde 31/1/1980).
3- O não cumprimento de uma directiva apro-
vada em RGApor parte de uma DOFL implica a
sua demissão.
4- Cada directiva à DOFLé assinada pelos mem-
bros da Mesa da RGA,sendo anexada uma cópia
da directiva a estes estatutos e outra entregue
à DOFL. .

Artigo 33.0
Alteração dos Estatutos Gerais de OFL
1- E feita sob proposta da DOFL,da ACOFLou de
duzentos alunos devidamente identificados em
abaixo-assinado.
2- A alteração só é aprovada em RGAse conseg-
uir uma maioria de dois terços, aplicando-se o
mesmo critério usado na alteração dos Estatu-
tos da AEFLULsegundo o artigo décimo terceiro
dos Estatutos da AEFLULde 31/1/1980.
3- Uma cópia dos Estatutos Gerais de OFL já
emendada deverá ser anexada aos Estatutos Ge-
rais da AEFLUL.

Capítulo V
Periodicidade

Artigo 34.0
OFL é uma publicação de periodicidade mensal
enquanto decorre o ano lectivo.

Artigo 35.0
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 36.0
Quando o jornal (ainda que devido a um BEOFL)
não sair num dos meses acordados com um pa-
trocinador:
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 cumpri-
do, outras contra partidas reparatórias adicion-
ais poderão ser negociadas entre a DOFLe cada
patrocinador.

Artigo 37.0
1- A DOFL deverá ser demitida em RGAquando
o jornal não sair:
a) Em três meses consecutivos.
b) Em dois dos meses considerados graves.
c) Pelo menos seis vezes durante o ano lectivo.
2- Abre-se excepção às alíneas anteriores quan-
do o jornal não sair devido a um BEOFL.

Capítulo VI
Responsabilidade sobre os
conteúdos

Artigo 38.0
Todos os artigos assinados são da exclusiva re-
sponsabilidade dos autores.

Artigo 39.0
Todos os artigos não assinados são da exclusiva
responsabilidade da DOFL.

Artigo 40.0
Todas as inserções publicitárias são da exclu-
siva responsabilidade da DOFL.

Artigo 41.0
As fotografias são da exclusiva responsabilidade

do autor do texto quando a sua inserção depen-
deu de uma instrução do mesmo.

Artigo 42.0
As fotografias são da exclusiva responsabilidade
da DOFL quando a sua inserção dependeu de
uma decisão da mesma.

Artigo 43.0
As fotografias são da exclusiva responsabilidade
do autor das mesmas quando a sua inserção não
se destinou a ilustrar um artigo ou a publicitar
um produto.

Capítulo VII
Financiamento

Artigo 44.0
OFLé um jornal sem fins lucrativos.

Artigo 45.0
OFLé uma publicação gratuita.

Artigo 46.0
Agestão de todos os recursos financeiros de OFL
é competência exclusiva da DOFL.

Artigo 47.0
1- OFL depende logística e financeiramente da
AEFLUL.
2- A DAEFLULdeve 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 logís-
ticas necessárias ao bom funcionamento do
jornal a DOFL não poderá ser responsabilizada
pelos danos ou deficiências de edição daí result-
antes. A DOFL poderá informar os alunos da
FLUL sobre esse facto da forma que mais achar
conveniente.

Artigo 48.0
Haverá ordinariamente, no IniCIOde cada se-
mestre, uma reunião entre a DOFLe a DAEFLUL
para efeitos de orçamento do jornal e respectiva
contribuição financeira da parte da DAEFLUL
para esse semestre.

Artigo 49.0
Todas as despesas extraordinárias são propos-
tas pela DOFL à AEFLUL, cabe à direcção desta
atender às propostas dando-lhes cobertura fi-
nanceira ou decliná-las.

Artigo 50,0
1- Será 'criada uma conta bancária, em nome da
AEFLULou do próprio jornal, para uso exclusivo
de OFL.
2- A conta só poderá ser gerida por elementos
da DOFLe movimentada com as assinaturas de
dois elementos da DOFLe de dois elementos da
DAEFLUL.
3- Todos os elementos da DOFL são considera-
dos responsáveis pelos movimentos da conta.
4- Qualquer dinheiro que seja entregue para uso
exclusivo de OFL (proveniente de patrocínios,
subsídios, pagamentos, apoios financeiros da
AEFLUL ou de outras proveniências) é deposi-
tado 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
OFLsão do conhecimento público.
7- Todos os pagamentos de despesas de OFLsão
feitos a partir da conta bancária de OFL.

Artigo 51.0
Qualquer irregularidade financeira cometida
pela DOFL (por exemplo, despesas saídas da
conta bancária de OFL e não devidamente jus-
tificadas) deverá levar à demissão da DOFLe ao
eventual cumprimento da lei em vigor aplicável
à situação específica.

Artigo 52.0
A DOFL tem a obrigação de constantemente
tentar captar patrocínios, investimentos pub-
licitários, subsídios e outros tipos de apoios
financeiros.

Artigo 53.0
Todos os proveitos financeiros obtidos para OFL
apenas poderão ser utilizados em proveito de OFL.

Artigo 54.0
Todos os produtos oferecidos a OFLem troca de
inserções publicitárias ou de outras contrapar-
tidas são propriedade da AEFLULpara uso pri-
oritário mas não exclusivo de OFL.

Artigo 55.0
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 supor-
tada pela AEFLUL. .

Artigo 56.0
Nenhuma informação relativa às finanças de
OFLpoderá ser ocultada pela DOFL,sob pena da
sua demissão.

Artigo 57.0
Na mesma RGAem que é apresentado o Relatório
de Contas da AEFLUL, é igualmente apresen-
tado pela DOFL um Relatório de Contas de OFL
relativo a todos os movimentos financeiros que
tiveram lugar desde a apresentação do último
relatório.

Capítulo VIII
Disposições finais

Artigo 58.0
Os Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras
são aprovados e alterados em RGA e averbados
aos Estatutos da AEFLUL. O seu não cumpri-
mento por parte da DOFL deve acarretar a sua
demissão.

Artigo 59.0
No primeiro número de OFLde cada ano lectivo
serão obrigatória e integralmente publicados
estes estatutos, assim como todas as Directivas
à DOFLque, à data, estejam em vigor.

Artigo 60.0
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 33.0: só haverá alteração com
maioria de dois terços) conjuntamente com uma
reaprovação ou revogação de cada uma das di-
rectivas em vigor (respeitando o ponto 2 do Ar-
tigo 32.0: só será reaprovada uma directiva com
maioria de dois terços).

MOÇÃODE CRIAÇÃODOS ESTATUTOS
GERAISDE OS FAZEDORESDE LETRAS:
Considerando que os Estatutos da AEFLUL,cel-
ebrados 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 RGAno dia 13 de Março
de 1998:
a) determinam que o Jornal da AEFLUL Os
Fazedores de Letras seja de hoje em diante uni-
camente regido por estes Estatutos Gerais de
Os Fazedores de Letras, excepto nos casos de
omissão em que se recorrerá ao estabelecido nos
Estatutos da AEFLUL ou sobre os quais delib-
erará a RGA.
b) determinam que estes estatutos sejam aver-
bados aos Estatutos da AEFLULjá 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 Colaboradores 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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110UT.l2006 - 24JAN.l2007
ENCONTROS QUINZENAIS DE LINGuíSTICA SISTÉMICO-FUNCIONAL
Quartas-feiras (2,a e 4,a de cada mês), durante os períodos lectivos da FLUL,
das 16H15 às 17H45

(organizados pelo Grupo de Linguística do Departamento de Estudos Anglisticos, com o apoio do Instituto
de Cultura Inglesa) ,

1SMAR.l2007 (sala a confirmar)

JORNADA INTERCULTURAL DIALOGUES
Esta jornada contará com a presença de três conferencistas convidados:
Derek Attridge (Univ. deYork), Mário Avelar (Univ. Aberta) e Rui Carvalho Homem
(Univ, Porto), '

(organizada pelo Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, no âmbito da sua Linha de Acção n.o 4)

CANDIDATURAS SÓCRATES/ERASMUS 2007/2008
Programa e ficha de candidatura disponível na Unidade de Relações Externas da FLUL


