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Poeta, teu é o verso que há-de a natureza cantar
E toda uma vida tintara essa pena uma ode
Que louve o mumurar dos ribeiros cor de cristal,
Os mantos de erva que acamam o sono do pastor.

Mas, rnusa, por um poema escrito enquanto viva,
Com a soma de folha tanta,
Quantas florestas desbastarei
Para que haja as minhas páginas?

Por mais que ames o perfume da flora, poeta,
Não hão-de os teus pés sempre pisar os rebentos seus
Para que as cheires?
Mas por versares a ti ao teu fôlego findo
Sobre os liláceos que brotam sob as gotas da manhã,
A primavera te é agradecida
E todo o arvoredo decepado também,
Como gratos são do comedor dos seus frutos
Que, aprazido dos seus sumos,
Plantará muitas
Onde só uma semente cresceria.
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ABRIL 11 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 20

PANDA BEAR
22h30 I B_Leza- Lisboa
Entrada - €10,OO

13 PROGRAMAÇÃO CULTURAL-
, ORQUESTRA NACIONAL DE ESPANHII & JOSEPPONS &

MICHEL DALBERTO
21hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada --€S,OO a €20,OO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
ORQUESTRA GULBENKIAN & LAWRENCE FOSTER &
FLORIAN ZWIAUER & NABIL SHEHATA & CLÉLlA VITAL
& MARIA JOSÉFALCÃO
19hOO I Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa
Entrada - €10,OO a €20,OO

14 PROGRAMAÇÃO "CULTURAL
HORYGINAL
21h3Ó I Ponto de Encontro - Almada
Entrada livre

15 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 21
ENSEMBLEVOCAL MENSURA
16hOO I Igreja da Madalena - Lisboa
Entrada livre

17 PROGRAMAÇÃO CULTURAL
BRÚNO MONTEIRO & JOÃO PAULO SANTOS
19hOO I Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
BERNARDO SASSETTI
21hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada - €6,OO -

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
BERNARDO SASSETTI& BEATRIZ BATARDA
12hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada - €3,OO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
CARLOS MARTINA
12hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada - 0,00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
ORCHESTRUTOPICA _.
19hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada - 0,00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
AMI HAKUNO & PASCAL ROGÉ & ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA & MICHAEL ZILM
14hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada - €6,OO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
ELENA ROZANOVA
14hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada - 0,00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
NICOLAU. DE FIGUEIREDO
14hOO I Centro Cultural de Belém - Lisboa
Entrada - €6,OO
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27 PROGRAMAÇÃO CULTURAL
CAMANÉ & ORQUESTRA SINFÓNICA PORTUGUESA
21 hOO ITeatro Municipal São Luiz - Lisboa
Entrada - €S,OO a €lS,OO
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IPL
uma possibilidade real

TEXTO: João Silva e lcana Ramalho
fOTO: FF

A barreira que durante
décadas separou
a Universidade de
Lisboa (UL) do Instituto
Politécnico de Lisboa
(IPL)tem vindo a tornar-
-se cada vez mais ténue.
Se hoje as relações entre
as duas instituições vão
bem e se recomendam,
amanhã uma pode estar
mesmo na outra, criando
uma grande Universidade
que contemple
um conhecimento mais
técnico e aplicado, para
o qual o ensino politécnico
pode contribuir.

o projecto não é novo e teve origem
ainda durante o reitorado do profes-
sor Barata Moura. A vontade que a UL
mostrava em poder oferecer cursos de
engenharia ia ao encontro da intenção
do Instituto Superior de Engenharia
(ISEL). Este último instituto não pode-
ria, concluído o processo de Bolonha
e segundo resposta do Ministério da
Ciência Tecnologia e Ensino Superior
(MCTES), disponibilizar aos seus alu-
nos a formação no segundo ciclo por se
encontrar inserido no sistema politéc-
nico, que não se encontrava abrangido
pelo novo sistema. A solução parecia
ser avançar para uma integração do
ISEL na U1. Todavia, o ISEL, apesar de,
segundo o presidente do Instituto Poli-
técnico de Lisboa, Luís Vicente Ferreira,
representar quase metade do [PL, com
cerca de sete mil alunos, está sob a tute-
la deste último, dependendo da aprova-
ção do Conselho Geral do IPL a transi-
ção do Instituto para a Universidade.

A discussão ficou suspensa até Ju-
nho de 2005, quando foi apresentada
ao Senado da UL uma carta que expri-
mia a disposição por parte do IPL para
ser integrado na sua totalidade na U1.



Quando, em Março de 2006, o profes-
sor e vice-reitor António Sampaio da
Nóvoa apresentou o seu programa de
candidatura à reitoria, defendeu uma
verdadeira refundação da UL [...]feita
também de um projecto, o de alargar as
fronteiras da Universidade às principais
àreas do saber [...] articulando formações
de natureza universitária e de natureza
politécnica. Dizia-nos ainda que a am-
bição é situar a UL num número de estu-
dantes próximo dos 30.000, mais 50 por
cento que hoje em dia. Esta relação que
existe na área das Engenharias e das Tec-
nologias graças aos contactos, aprovados
pela Comissão Coordenadora do Senado
com o ISEL [permitiria] transformar
esta possibilidade numa realidade. Na
opinião do assessor da equipa reitoral,
Bruno Carapinha, esta integração cria
uma série de sinergias, quer no ensino
tecnológico, quer no ensino universitário,
que dão à Universidade uma dimensão
europeia passando os alunos .de ambas
as escolas a poder usufruir de novas
metodologias, novas àreas do saber e
uma Instituição que possa oferecê-las.
As objecções ao avanço do processo,
levantadas inicialmente pelo MCTES,
acabaram por ser ultrapassadas, tendo

L

este aprovado, no início deste ano, a
existência de segundos ciclos em al-
guns cursos.

A hipótese foi-se tornando cada vez
mais sólida, podendo o IPL vir agora a
integrar, num curto espaço de tempo,
a Universidade de Lisboa. O protocolo,
assinado já em 2007, que estabelece
esta integração foi ratificado pelo Con-
selho-Geral do IPL, aguardando ape-
nas a aprovação da Comissão Coorde-
nadora do Senado da UL. No passado
dia seis de Fevereiro foi realizada uma
sessão de esclarecimento no Institu-
to Superior de Engenharia de Lisboa
(lSEL), na qual participou o presidente
do IPL, o Engenheiro Vicente Ferreira,
e em que foram apresentadas as prin-
cipais consequências para o Instituto
de Engenharia e as consequências do
acordo. Para os alunos as vantagens
passam, sobretudo, pela possibilidade
de o ISEL poder vir a oferecer Douto-
ramentos, criados e ministrados pela
DL, com diplomas mais prestigiantes.
Segundo o presidente da Associação de
Estudantes do ISEL, Décio Santos, os
alunos estão preparados para as altera-
ções, nomeadamente as relacionadas

,
com um possível aumento de propinas.

De acordo com o antigo Presidente
da Associação Académica da Faculda-
de de Direito, André Pardal, sendo dois
sistemas diferentes pode haver choque
entre cursos, devendo apostar-se no
politécnico como um ensino mais pro-
jissionalizante. Os grandes obstáculos,
no entender deste dirigente académico,
estariam relacionados com o distancia-
mentogeográjico e com afalta de infor-
mação aos alunos. Não nos foi possível,
até ao momento, obter um comentário
do actual Presidente, Paulo Pinheiro.

Apesar da distância que separa a
Alameda das Universidades do ISEL
de CheIas ou da escola de Teatro e Ci-
nema da Amadora, as duas instituições
têm como objectivo comum dar aos
respectivos alunos a oportunidade de
usufruir dos benefícios que a integra-
ção pode proporcionar, possibilitando
igualmente outros contactos com os
vários institutos integrados no IPL,
na tentativa de criar um sistema mul-
tifacetado e plural que permitirá à UL
evoluir e colmatar as eventuais lacunas
que esta, enquanto pólo universitário,
ainda possa apresentar. •
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Vegetarianismo
.e Me.io Ambiente

:Im
"J>."o
Zm

"TEXTO: Nuno Fernandes e Sara Rodrigues (Núcleo de Ambiente da AEFLUl)
FOTO: Eristina Santos

FONTES:

> http://www.vegetarisme.be/php/milieu.html?menu~eng&s~3&ss~4&sss~1
> http://www.virtualcentre.org/en/library/key_pub/longshad/A0701EOO.htm
> SINGER,Peter,Libertação Animal, 1a EdiçãoVia Óptima, Porto, 2000
> http://www.biocoop.coop/base.php'base~ogm



o vegetarianismo é, na sua essência,
um modo de estar na vida. Existem
várias razões que levam um indíviduo
a tornar-se vegetariano. Estes motivos
podem, de um modo Simples, ser por
motivos de saúde, religioso, ético
ou até mesmo ecológico. Dentro do
vegetarianismo, existem vários sub-
tipos. Os ovo-lacto vegetarianos são,
talvez, o tipo mais comum, seguido
dos vegans, que são considerados como
sendo um dos grupos mais radicais no
que concerne aos ideais relacionados
com a libertação animal. Os vegans
não se alimentam de quaisquer produ-
tos de origem animal e, por outro lado,
recusam-se a usar produtos da mesma
natureza, incluíndo vestuário feito à
base de peles.

A relação entre vegetarianismo e a
ecologia nem sempre é evidente. Este
estilo de vida pode levar a uma suces-
são de acontecimentos que produzem
maiores benefícios para o ambiente e,
assim sendo, cada um de nós, indivi-
dualmente, poderá contribuir para um
menor desgaste que nos envolve.

Este desgaste está intimamente
relacionado com a criação dos animais
para consumo posterior da sua carne.
Estes animais, que são criados para
este uso, são alimentados com pro-
dutos que nós, como seres humanos,
podemos consumir. Mas a questão
essencial. que Peter Singer nos coloca,
é esta: quanto do teor proteico desta
comida é utilizado pelo vitelo e quanto
estará disponível para os seres humanos?
Segundo este autor, no caso deum
vitelo que consuma de llkg de prote-
ínas em ração, só SOOgé que chegam
até nós. Isto tudo porque o animal
necessita dessas proteínas para se
manter vivo, ainda que em condições
que não lhe permitem fazer qualquer
tipo de exercício físico. Ou seja, a
maioria destes animais terá ingerido
mais proteínas do que aquelas que nos
podem fornecer.

Esta questão é bastante comple-
xa, uma vez que temos de considerar

aquilo que é consumido pelo animal e
aquilo que chega, de facto, até nós. Um
bom argumento é que, se reduzirmos o
consumo de carne, serão dispensadas
umas quantas toneladas de cereais, que
passam a estar disponíveis para consu-
mo humano. Isto leva-nos ao problema
da fome, que pode ou não ser abordado
desta forma, mas a verdade é que a
criação de animais e o facto de que es-
tes são alimentados com produtos que
nós poderíamos também consumir não
ajuda como também é um impedimento
ao combate deste flagelo.

Para a obtenção de terrenos para
pastagens, que irão servir de alimento
aos animais acima já mencionados,
recorre-se, muitas vezes, à desflores-
tação. A desflorestação pode levar à
desertificação, à perda de biodiver-
sidade e contribuir para o efeito de
estufa: provocará um aumento de C02
na atmosfera (as florestas têm essa
mesma capacidade de armazenar o
dióxido de carbono). Sem estas flores-
tas como actor principal no equílibrio
do ambiente, a terra deixará de ser
um sítio agradável para se viver, e
tomar-se-á num iriferno dantesco, com
um aumento drástico do aquecimento
global e consequentes alterações cli-
máticas. Isto está a acontecer de uma
forma exponencial, por exemplo, no
Brasil, mais concretamente na floresta
da Amazónia.

A produção de carne requer uma
grande utilização de combustíveis fós-
seis (carvão e petróleo). Logo, também
a utilização de energia cresce a um
ritmo vertiginoso, numa altura em que
a utilização desses mesmos combustí-
veis deve ser bem gerida.

Uma outra perspectiva é o consumo
de água: consome-se muito mais água
na produção de carne que na agricultu-
ra, tendo em linha de conta as mesmas
proporções. Segundo Peter Singer, as
exigências da produção de animais estão
a secar os vastos lençóis freáticos dos
quais dependem tantas regiões das partes
mais secas da América, Austrália e de

outros países. Num artigo do Newsweek
vem referido que a água necessária a um
boi de SOOkgfariajlutuar um contrator-
pedeiro. Convém também frisar que os
excrementos dos animais usados para
a produção de carne são despejados
nos rios, e esse mesmo facto contribui,
por exemplo, para a morte de vários
peixes.

Outro problema é a utilização de
Organismos Geneticamente Modifi-
cados (OGM) na ração destes mesmos.
animais. A legislação da União Euro-
peia apresenta uma grave lacuna: caso
os animais tenham sido criados com
OGM, não se torna necessário que o
leite, os ovos, a carne e outros produtos
animais derivados, sejam rotulados.
Esta lacuna é directamente responsá-
vel pela produção contínua de OGM e
os consumidores europeus estão, in-
conscientemente, a apoiar o cultivo de
OGM para a criação animal. O rótulo é
essencial para garantir uma liberdade
de escolha. 94% da população euro-
peia tem afirmado que quer escolher
entre alimentação à base de OGM, ou
não. Os consumidores europeus estão,
por conseguinte, inadvertidamente a
apoiar o cultivo de OGM para a criação
animal e, consequentemente, contri-
buem para os vários problemas que
o uso de OGM acarreta para a nossa
alimentação e para o meio ambiente .•
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Rota
de universitários para universitários
nuo: Norberto Gomes da Costa

Para quem, como nós, manuseou e
leu jornais universitários da segunda
metade do século XIX e dos princípios
do século XX, e não obstante conhe-
cer-se o clima político sombrio e, por
vezes, repressivo do Estado Novo, em
finais da década de 50 do século pas-
sado, só pode ficar surpreendido com a
declaração de princípios e a brandura
dos artigos do jornal que aqui vamos
tratar. Falamos do mensário estudan-
til Rota, dado à estampa em Maio de
1958, com origem na Faculdade de
Medicina, e mais concretamente, no
Hospital Escolar d~ Santa Maria. A
irreverência e o atrevimento carac-
terísticos dos estudantes universitá-
rios, em qualquer período da nossa
História, deram, neste caso, lugar
ao consenso e à colaboração com as
autoridades académicas, não ousando
afrontá-las, nem tão pouco, criticá-las.
O regime, à beira de ser confrontado
com a guerra colonial (1961), que obri-
garia a mobilizar centenas de milhar
de homens para o combate e recursos
materiais avultados, durante 13 anos,
guerra essa que tinha como objectivo,
como inevitavelmente aconteceria, a
independência das respectivas coló-
nias africanas, atravessava, como se
disse, uma fase já muito complicada,
com a,economia a entrar em abran-
damento depois da prosperidade do
pós- 2a guerra mundial, e o regime
político a fechar-se, característico
de quem se sente acossado por todos
os lados. Aliás, o aparecimento do
Rota dá-se precisamente em plena
campanha eleitoral paras as presiden-
ciais de 1958, em que o protagonista
principal, apesar de ter perdido para
Américo Tomás, foi, sem qualquer
dúvida, Humberto Delgado. A carta
do bispo do Porto, D. António Ferreira
Gomes, dirigida a Salazar (13 de Julho
de 1958), contribuiria para a caracte-
rização deste ano como um dos mais
contestatários ao regime de Oliveira
Salazar.

É neste ambiente de tensão e de
falta de liberdade que aparece o nosso
Rota, um jornal de universitários para
universitários, como fazem questão

de anunciar, noprimeiro número, os
seus responsáveis principais: o di-
rector Egídio Álvaro Gomes e o editor
António M. Sancho. E o que preten-
dem concretamente com mais este
jornal universitário? Contribuir para
a unidade entre estudantes e profes-
sores, dizem, exigindo respeito destes
e das autoridades académicas para
com os alunos e, ao mesmo tempo,
oferecer colaboração ao corpo docente,
pondo de parte a luta de classes que,
segundo eles, era negativa para o bom
funcionamento do Ensino Superior. No
editorial do primeiro número escreve
o director: Defendemos e defenderemos
sempre o conceito de Universidade como
corporação de Professores eAlunos, cor-
po único em que cada um dos membros
tem a sua tarefa específica Colabora-
ção íntima de Professores eAlunos para a
consumação duma tarefa comum, embora
encarada através de acções diferentes .
e não luta de classes em que Mestres se
queiram sobrepor a Alunos ou Alunos se
queira sobrepor a Mestres.

Uma das principais preocupações
deste grupo de estudantes era des-
cobrir e pôr ao serviço da Academia
lisboeta sítio ou sítios para se reu-
nirem, para estudarem, para debater
os seus problemas, enfim, um local
onde convivessem, abandonando os
cafés (por ex., o café Império, situado
na Alameda Afonso Henriques, era
um desses), que no seu entender não
tinham condições mínimas para o
efeito. Onde se situariam esses espa-
ços? Forçosamente na zona abrangida
pelo quadrilátero: Marquês - Praça do
Chile - Campo Grande - Alvalade. Era
aí que se concentrava a maioria das
Faculdades, por consequência, onde
se movimentavam os que procuravam
essas zonas de convívio.

No aspecto de conteúdos o Rota
privilegiava a poesia em que a Odette
André, a Maria Beatriz dos Santos Fer-
reira, o Silva Pinto, aDora Lencastre
e a Maria Teresa, com os seus poemas
contribuíam para cunho cultural que,
de algum modo, a publicação exibia.
O conto, a crítica de teatro, as notícias
da Universidade, os temas literários

que reflectiam apreciações à nova
literatura francesa, por exemplo, quase
sempre da responsabilidade de Antó-
nio Baticã Ferreira, mostram, apesar
de tudo, um grupo de articulistas com
uma formação intelectual acima da
média.

O Reitor da Universidade de Lisboa,
nesse período, era o nosso bem conhe-
cido Professor Marcelo Caetano, o últi-
mo líder do Estado Novo, deposto pela
revolução de 1974, figura prestigiada
no meio universitário, com uma obra,
em vários campos do saber, deveras
notável. No número de Maio de 1959
( o último a publicar-se) faz-se uma
transcrição, quase na íntegra e sem co-
mentários, da comunicação do Reitor à
Assembleia Universitária, o que prova
as boas as relações existentes entre o
jornal e as autoridades académicas.

No aspecto técnico o Rota era nor-
malmente composto p.or 12 páginas
que apresentavam, além dos conte-
údos já aflorados, alguma publicida-
de, onde se destacavam anúncios a
livrarias escolares (Aricie e Portugal),
a discotecas, galerias de Arte (Mansar-
da), a materiais de Belas Artes (Favrel),
por exemplo ..

Ojornal era propriedade da D.U.M.L.
- Hospital Escolar de Santa Maria e
publicou-se de Maio de 1958 e Maio
de 1959. Sendo anunciado como men-
sário, foi muito irregular, pois durante
um ano apenas 5 números vieram à
luz do dia.

O preço por número era de 1$50;
a assinatura de dez números custava
10$00. Funcionava, como se disse,
no Hospital de Santa Maria, embora o
local para correspondência fosse na R.
Barão de Sabrosa, 151 - 1.0 - direito,
Lisboa.

E assim o nosso Rota, como quase
os jornais estudantis, teve uma vida
efémera, ao desaparecer, após curta
existência, deixando um testemunho,
ainda que não muito significativo, dum
período da nossa História em que, por
motivos conhecidos, as publicações,
todas as publicações, tinham muitas
dificuldades em se afirmarem e sobre-
viverem .•
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UMA VISÃO
DA LITERATURA SOB
3 LENTES OCU LARES
> A DO EDITOR,
A DO LIVREIRO
E A DO ESCRITOR

TEXTO: Susana Moura / Carlos Branco
FOTO: Cedidas pelo entrevistado
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A LITERATURA POR DETRÁS- D.A ENCADERNAÇÃO!

Luís Filipe Cristóvão nasceu a 24 de
Fevereiro de 1969 em Torres Vedras.
Licenciado em Línguas e Literaturas
Modernas na FLUL, o autor assume-
se como um homem de Letras cuja
actividade está virada para o campo
da literatura e expressão literária. Com
uma pós-graduação em Teoria da Lite-
ratura, Luís Filipe Cristóvão frequenta
actualmente um curso de especializa-
ção em Edição na Universidade Cató-
lica. Envolvido em inúmeros projectos
como a organização de eventos dentro
da área do Livro, leituras de poesia,
etc, é simultaneamente autor, editor e
livreiro. É editor da revista Sítio e o seu
primeiro livro, Registo de Nascimento,
foi também o primeiro a ser lançado
pela sua editora, a Livro do Dia. Assu-
mindo-se como uma pessoa de espírito
inquieto, Luís Filipe Cristóvão não quer
parar, visando a constante procura pela
melhoria do seu trabalho com esforço
e muito amor à causa. Os resultados
estão à vista. Numa conversa salutar
tentámos ir ao encontro da pessoa e do
pensamento que está por trás do nome
e do escritor e tentar assim perceber e
dar a conhecer ao público como fun-
ciona o mundo da escrita e da edição
através de uma pessoa que está dentro
do meio, mesmo que o seu raio de acção
seja ainda periférico em relação ao que
de mais sonante é dado a conhecer nas
grandes livrarias e espaços de divulga-
ção literária.

Como nasceu a Livro do Dia?
LC: A Livro do Dia nasceu de um
encontro entre três pessoas: eu e os
meus dois sócios. Havia da parte deles
uma vontade de criar uma livraria
e .eu já tinha alguma experiência na
área da Literatura e na área editorial e
convidaram-me para entrar com eles
néste projecto. Para mim foi muito o
prazer de estar junto dos livros e poder
trabalhar numa área de que eu gosto.
Foi assim que nasceu: três amigos
juntam-se e cada um traz um bocadi-
nho do que é preciso para fazer uma
empresa.

Há algum gênero específico
de autores, uma linha editorial
que queiram seguir?
LC: Nós temos feito um trabalho
intenso de nos apercebermos de como
é que as coisas funcionam e ir sempre
calculando os custos de diversas
opções que temos tido em termos
de rendibilidade. Neste momento, a
tipologia são autores ligados a Torres
Vedras ou à região em que Torres está
inserida. Perante o quadro que existe
de editores, distribuidores e cadeias
de livrarias em Portugal, acho que é
um risco tremendo pensar-se que se
pode abrir uma editora e sobreviver
disso. As margens que são praticadas
por livrarias e por distribuidoras e os
preços com que se trabalha em termos
de produção do livro deixam ao editor

uma fatia muito pequena do bolo e,
depois, para além de poder dar pouco
dinheiro, os prazos em que se conse-
gue esse dinheiro podem ser complica-
dos de gerir. Por enquanto eu acho que
ainda não há maneira de ser rentável e
por isso não podemos ir só no sonho e
perder o pé.

Um livro que vai ser editado passa
por que fases?
LC: Um livro começa na ideia de
alguém o escrever, depois disso tem
que pensar em publicá-lo e em querer
passá-lo para outra pessoa. A partir
do momento em que um texto chega
a uma editora há um trabalho que
fica nas mãos do editor, ler o texto,
trabalhar o texto em termos daquilo
que poderá ser publicado. Depois há
o trabalho de paginação e o design do
livro e aí o autor pode ter ou não uma
palavra a dizer, depende, se fosse um
livro que pertencesse a uma colecção
já teria uma formatação pré-definida
e, nesse caso, o autor já pouco diz. Há
depois o trabalho de revisão do livro,
a ida para a gráfica e, finalmente, é
entregue aos distribuidores que os
vão ter nas suas livrarias à espera que
as pessoas comprem. Em Portugal é
mesmo assim, espera-se que as pesso-
as comprem, ninguém faz promoção
de livros nem de autores. Mas quanto
mais perto o escritor estiver das pes-
soas que o lêem, melhor. Conquistar o



leitor é ir para a rua. Há aí, agora, uma
coisa engraçada, um tipo que publicou
um livro na Quasi e anda a fazer isso,
vai às livrarias, abre o livro e começa
a ler o livro dele para as pessoas. Hoje
o trabalho de promoção do livro tem
mesmo que ir a esse ponto, tem que se
ir de pessoa a pessoa e conquistar uma
auma.

Até que ponto o editor tem
a liberdade de transformar
o trabalho artístico do autor?
LC: Tem a liberdade que o autor lhe
der. É como qualquer relação. Tem que
se negociar. Eu acho que um escri-
tor tem como obrigação perceber a
recepção da sua obra. Se eu quero viver
de ser escritor tenho que trabalhar no
sentido de ter mais pessoas a lerem-me,
tenho que me valorizar nesse sentido.
E aí sim, o trabalho do editor é muito
importante porque um editor, normal-
mente, está um pouco mais perto dos
leitores.

Ele pode funcionar como
um primeiro barómetro ...
LC: É exactamente isso. Eu acho que
esse papel é essencial, haver uma
pessoa que critique, que faça o escritor
pensar porque é que escreveu aquilo.
Eu, mesmo com o livro publicado,
gosto que alguém possa pegar nele e
que esteja à vontade para chegar ao pé
mim e dizer: eu acho que esses poemas

nao prestam, e epois que me exp ique
porquê. Por que se eu perceber por que
é que as pessoas não .gostarn de deter-
minado poema, isso vai contar para o
material que eu vou fazer a seguir, no
sentido de melhorar aquilo que tenho.
Eu acho que, no fundo, estamos quase
sempre a escrever a mesma coisa. Eu

ego em temas e trabalho esses temas
e os livros que se vão publicando são
entativas de ser melhor, de haver mais
ente que nos leia.

É a desconstrução que constrói, não é?
LC: É, claramente. A desconstrução é
essencial. Eu trabalho bastante aquilo
que escrevo e os textos que saíram no
livro foram reescritos muitas vezes e
muito pensados, fui tirando, pondo,
mexendo. Para mim não é um trabalho
de inspiração.

Considera, portanto, que o escritor
é um construtor civil das palavras?
LC: Eu acho que é um construtor civil
das palavras. Eu escrevo textos como
as outras pessoas fazem casas, só que
ao invés de carregar um tijolo, pego na
caneta e no papel e começo a escrever.
Às vezes entram na livraria e dizem
que querem uma estória bem real,
isso para mim é uma estória muito
bem contada, bem construída. Num
poema entra o que tu queres, não entra
o que te aconteceu mas tens que dar
de ti àquilo que estás a fazer, tens

que a por o teu suor, as tuas maos,
ens que morder, rolar, chafurdar e
udo o que te valha. São palavras ... na

escrita a memória interessa quando
existem palavras que valham a pena
sem a memória. Quem' tem a memória
sou eu e quem vai ler são vocês. Não
os interessa saber o que é que eu fiz

ontem, interessa-vos é ler o que sobrou
ara o poema.

Enquanto editor e livreiro,
e mesmo no seu caso particular
nquanto autor, como analisa

a atitude dos leitores face
aos novos autores, ao que de novo
se vai fazendo pela poesia?
LC: É sempre difícil ser-se um novo
autor seja qual for a área, ser um novo
qualquer coisa é sempre difícil. As
pessoas estão habituadas àquilo que já
leram antes, portanto, um novo nome
é sempre um mistério. Tens que con-
quistar as pessoas e levá-las a pegarem
em ti ... por outro lado, a categoria de
novo autor nos últimos anos tem sido
moda e ao mesmo tempo que há algum
recuo em relação aos novos autores
também há uma procura, uma vontade
de descobrir quem é o novo novo-autor
que vem aí e vai fazer sucesso. A poe-
sia tem um problema que é ter poucos
leitores, é uma linguagem diferente.
É preciso aprender a ler a poesia, o
que não é fácil. Provavelmente haverá
pessoas que acham que não gostam de
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poesia e depois pegam num poema
e o poema transforma-as.

Qual é a sua opinião acerca
da personalidade financeira
da Literatura, nomeadamente,
acerca das editoras que negam
os autores mas não deixam de
convidá-lo a assinar um cheque?
LC: As edições pagas ..? Bem, se
ninguém te paga para editares e se
queres mesmo publicar o livro ... Isto
é um bocadinho como na l.a Divisão
- aquilo que tu fazes é reconhecido pe-
los outros e os outros estão dispostos
a investir para que tu continues a fazer
o teu trabalho; na 2.a divisão ... (risos)
não há um grande investimento, ou
seja, ok publico o teu livro, esperemos
que renda o suficiente para pagar as con-
tas e vamos ver como é que é, se cresces
ou não cresces. E depois há o outro lado
em que é - tu escreves um livro, gostas
muito do teu livro mas ninguém acredita
nele a não seres tu.

·Qual é a distinção que o mercado
comercial da literatura faz perante
um livro de autor e perante um
livro publicado por uma editora?
LC: Se for publicado por uma editora
há ali um mediador, há alguém que vai
defender. Com uma edição pela editora
o autor tem o conhecimento concreto
que alguém realmente já leu o livro e
gostou, já com uma edição de autor

isso não acontece. É a tal questão:
quantas pessoas estão dispostas a dar
dinheiro pelo teu livro? O meu conse-
lho é, se tens dinheiro para fazer uma
edição de autor, procura uma editora
que faça esse serviço. Teres um livro
que não tenha o nome de uma editora
desvaloriza o livro no mercado. Se o
tipo da Asa, da D. Quixote, da Presen-
ça ou da Assírio e Alvim achar que o
meu próximo livro vale a pena é claro
que vendo de imediato dois mil livros
só por estar lá o nome da editora.

o que é que acha do panorama
da poesia actual?
LC: Eu acho que neste momento há um
fenómeno interessante que também
advém de existirem muitas editoras,
que é o haver muita coisa diferente a
ser publicada. Nos anos 80 e 90 criou-
se uma grande tendência, o que era
publicado era tudo igual e era bastante
desinteressante. Actualmente não,
e é bom que sejam publicados livros
de poesia que são muito diferentes
até porque a poesia são experiências,
emoções muito diversas e quanto mais
coisas diferentes forem publicadas
mais leitores haverá. O facto de existir
muito material permite que haja mais
possibilidades de cada um encontrar o
que gosta.

Acha que um escritor/poeta
é o reflexo da sociedade em que se

insere ou acha que é exactamente
o oposto, o reflexo de conceitos
marginalizados pré-estabelecidos?
LC: O escritor que me dá pica é reflexo
da sociedade actual. Há alguns escri-
tores que pensam que vivem no século
XIX, eu se quiser ler o séc XIX pego no
Eça de Queiroz. Acho que um escritor
tem que escrever sobre aquilo que vive,
sobre aquilo que passa em si e quando
tu fazes isso há uma probabilidade
muito mais forte de que aquilo que
está a escrever seja muito mais inte-
ressante para os outros.

Enquanto autor, ser-se-à
sempre leal ou acha que se pode
corromper?
CL: Eu tenho que me sentir valoriza-
do e no meu trabalho tenho que me
valorizar e fazer-me valer daquilo
que eu consigo fazer. Se eu conseguir
escrever e vender, é isso que eu quero
fazer e entre ser explorado a escrever e
ser explorado a carregar tijolo, prefiro
ser explorado a escrever... Mas tenho
sempre que me valorizar, não posso
perder a minha dignidade ...

A sua dignidade social ou a sua
dignidade pessoal?
LC: A minha dignidade pessoal, a
social perde-se muito facilmente. Deve
haver pessoas que acham que não va-
lho nada (risos), e têm razão, claro que
tem razão! A verdade é que se alguém



me disser que mudando uma palavri-
nha num poema, aquilo vai resultar e
vou vender mais, eu não acredito, as
coisas não são assim, não acontecem
assim. Mas se me disserem para eu es-
crever qualquer coisa para a revista tal
e que me pagam, claro que sim, se na
altura precisar de dinheiro pois claro
que sim! Escrevo para a Nova Gente,
faço uma telenovela ... É trabalho!

E para quando um segundo parto?
LC: Neste momento tenho um livro
que está numa editora e que eu gosta-
va que saísse em breve mas depende
se essa editora vai querer publicá-lo
ou não.

Esse livro é também de poesia?
LC: Não. Eu também faço prosa e o
livro que eu tenho para sair, se houver
editor, é prosa e tenho umas ideias
para um romance que vou trabalhando.

oRegisto de Nascimento não
deixa de ter um certo carácter
narratológico?
LC: Sim, sim. Eu ainda não sei o que
lhe hei-de chamar... Se um poema que
está em cada página é um poema ou se
os poemas são as séries dos diversos
poemas ou se o poema é tudo e depois
tem divisões internas ... Isso por acaso
não sei bem. O carácter narratológico
tem que ver com o facto de que muitos
dos poemas do Registo de Nascimento
nasceram em prosa e foram só depois
trabalhados e há muita intimidade
entre a minha prosa e a minha poesia.
O Registo de Nascimento é poesia mas
ao mesmo tempo não é. Eu estou ainda
à procura da forma que vai convi-
ver melhor com as palavras que eu
escrevo, pode ser a poesia, a narrativa
ou qualquer coisa que ande aqui no
meio. Não sei bem, mas também não
tenho que decidir, não tenho vontade
nenhuma de decidir.

Luís Filipe Cristovão

Hoje qual é o Livro do Dia?
LC: Hoje o livro do dia na livraria
é Sinais de Fogo de Jorge de Sena.

E o de amanhã? (risos)
LC: O de amanhã é o Europa do Jaime
Batalha Reis que é um livro que vou
lançar. Fazia parte da Geração de
70, era amigo do Antero de Quental .
e tinha com ele uma revista sobre
actualidade política e social e esse
livro, o Europa, reúne as crónicas que
ele escreveu em 1875 sobre a situação
política na Europa. É engraçado.

E se a poesia fosse uma mulher?
LC:Acho que me ia dar mal com ela,
de certeza. E estava sem livro! •
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A Internet
transformou-se num
gigante tubo de ensaio

, para as derivações
do direito de autor:
011 rights reverved
e some riqhts reserved
são mote para
a metamorfose
do inimigo
do copyright.

Em Outubro passado o Google
comprou o YouTube por 1 310 milhões
de euros. O site-fenómeno de 2006
tornou-se um êxito pela facilidade com·
que qualquer utilizador pode disponi-
bilizar conteúdos vários para o público
virtual. Mas é precisamente a chave
desse sucesso a principal ameaça ao
YouTube. O que para a Google Inc. foi
um negócio de antecipação do poten-
cial comercial do site de vídeos, repre-
sentou para o YouTube uma solução
económica para os vários processos
instaurados por infringir as leis inter-
nacionais de copyright. Num território
ambíguo para a legislação como o é
a Internet, fazer valer 'os direitos de
autor é uma tarefa com proporções
épicas. Não só devido a fenómenos
como o YouTube e o peer to peer mas
também à própria dinâmica de cons-
tantes actualizações e inovações que
o mundo digital inaugurou. E muito
embora a Internet se tenha transfor-
mado num paraíso para a divulgação
não autorizada de conteúdos, ao invés
de assassinar o copyright ela tem sido
o catalisador de uma revolução dos
direitos de autor.

TEXTO: Rita Tomás

Copyright: ali rights reserved. O co-
pyright antecede o próprio conceito de
propriedade autoral, fruto das mudan-
ças sociais e culturais da Europa do
séc. XVIII, o direito de autor foi sendo
aperfeiçoado consoante o mercado da
Cultura se expandia e consolidava.
Novos modelos de sociedade permiti-
ram consagrar aos artistas privilégios
sobre os rendimentos económicos
gerados pelas obras. Porém, lenta-
mente a noção de obra original foi
sendo usada para legitimar interesses
económicos. Mercados emergentes que
dependiam da importação de mate-
riais culturais justificavam a publi-
cação não autorizada pelo interesse
público de dispor de grandes obras a
baixo custo. Mas sempre que o valor
comercial da cultura se fortalecia,
invertiam-se polaridades e implemen-
tavam-se medidas proteccionistas.
Não é a importância recém adquirida
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da Internet que o vai modificar, vai
simplesmente impulsionando novas
direcções. Usando o direito de autor
como plataforma-base nasceram ou-
tras visões sobre a utilidade da posse
de obra. O espectro entre o copyright e .
o domínio público alargou-se, albergan-
do agora alternativas suficientes para
satisfazer as necessidades de produto-
res e consumidores do grande mercado
virtual

Se não os consegues vencer, junta-te
a eles. Ou quase. Quando na década
de 80 a companhia Symbolics negou o
acesso à versão melhorada do software
criado por um programador chamado
Richard Stallman, estava longe de
imaginar quais seriam as consequên-
cias. Esse momento determinante
levou Stallman a dedicar-se à erradica-
ção de comportamentos semelhantes
no domínio digital. E como era impra-
ticável abolir os direitos de autor e as
suas falácias, ele criou a sua própria
licença de copyright: a GNU - General
Public License. Nascia então o copyleft.
A origem do termo é ambígua mas a
correlação com o seu arqui-inimigo,
óbvia. A right opõe-se left; e a ali rights
reserved opõem-se ali rights reversed.
Em termos práticos, isto equivale a
uma forma de protecção de direito de
autor que impede limites à utilização,
difusão e modificação de uma obra. E
se a priori parecem não existir diferen-
ças entre o copyleft e o domínio público
é mera ilusão. Ao contrário das obras
disponibilizadas em domínio público,
o copyleft exige uma condição: toda a
obra protegida pelo copyleft deve. per-
petuar a licença independentemente
das modificações que lhe sejam feitas.
É a derradeira tentativa de democra-
tização de conteúdos, tentando trazer
utilizadores para a esfera do criador e
incentivar o melhoramento das obras
num processo ilimitado.

Nem oito, nem oitenta. O copyleft
ganhou adeptos dentro do circuito em
que surgiu: a programação informáti-
ca. Mas se levarmos o conceito para o



contexto artístico, as coisas mudam de
figura. Será? A organização francesa
Artlibre é uma das várias existen-
tes que disponibiliza e promove as
licenças. A partir da licença disponível
do site, qualquer tipo de arte digital
ou não digital pode ser protegida
sob a legislação francesa. Contudo,
o exemplo paradigmático dentro do
meio artístico é a famigerada Creative
Commons. Contrariamente ao que se
passa com a Artlibre, a CC promove
licenças que contemplam alguns
direitos reservados, podendo ainda ser
combinadas com outras licenças como
a GNU. A flexibilidade das licenças CC

revelou-se um chamariz para editoras
de música onlirie (netlabels), comuni-
dades de artistas visuais (deviantart.
com) e até angariou simpatizantes na
esfera do ensino como o Massachusetts
Institute ofTecnology (MIT) e a Hewlett
Foundation.

A compra do YouTube é um exemplo
global desta complexa equação de In-
ternet e direitos de autor. Em Portugal,
fora do virtual mas impulsionado por
este, a Gestão dos Direitos de Autor
(GDA) e a Audiogest formaram um
organismo para a gestão e cobrança
dos direitos conexos de artistas e
intérpretes pela música emitida em

espaços públicos, a Passmúsica. A
relação directa ou indirecta entre o
copyright e a gigante WWW é agora
inequívoca. Resta saber se o resultado
desta combinação será uma solução
impossível ou eventualmente esse
tal acesso universal ao conhecimento
humano .•

Eleição
oficial
daAAUL
TEXTO: Rui Cipriano

Decorreu no Salão Nobre da Reitoria da
Universidade de Lisboa uma assembleia
para a eleição oficial da Associação
Académica da Universidade de Lisboa
(AAUL)e a apresentação dos seus
estatutos. Esta deu-se após a aprovação,
em Reunião Geral de Alunos (RGA),da
integração na AAUL da maioria das oito
Associações de Estudantes (AE)das
faculdades da Universidade de Lisboa,
exceptuando as de Psicologia e Medicina,
que ainda não quiseram aderir à associa-
ção, até ao passado dia 8 de Março.
Os objectivos da AAUL são de fácil en-
tendimento. Pretende-se um órgão que
pelo seu carácter de representatividade
estudantil na UL seja um interlocutor
previlegiado junto do Reitor e até do
Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino
Superior. Mas, numa altura em que a
ligação entre estudantes e seus repre-
sentantes associativos se sugere como
limitada - pelo que a pouca assistência
destas reuniões demonstra - será que
a criação dum órgão hierarquicamente
superior reforçará os laços dessa repre-
sentatividade aparentemente ténue?
Além disso, apresentam-se dúvidas
quanto às preservação da autonomia
das associações locais, visto que esta
outra se encarregará de as suplantar
institucionalnente. Contudo, os mento-
res deste empreendimento mostram-se
tão confiantes do sucesso da AAUL
quanto disponíveis para escutar as opi-
niões dos alunos representados. Para
tal, compareça-se.

•

Mural
TEXTO: lcana Rama!ho
FOTO: Eduardo Oliveira

O primaveril mês de Março trouxe à
Faculdade de Letras um burburinho
como não se ouvia desde que o Bar
Novo foi capa do jornal O Crime.
Mas este burburinho não se ficou só
pelos ouvidos. Recentemente pintadas
de fresco, as paredes que dão acesso ao
já referido Bar acordaram no dia 12 de
Março com pinturas a spray propagan-
deando o Fórum Nacional.
Frases como nacionalismo é a solução,
ou comunismo mata apareceram du-
rante o fim de semana acompanhadas
de ínumeros estêncis de pequenos
fachos negros.
A comunidade Nacionalista acabou

. mesmo por, e como a Juventude Comu-
nista retaliasse abafando os grafjitis
fascistas, organizar uma pequena
manifestação de cerca de 50 jovens
nacionalistas que terminou por inter-
venção da polícia de choque, apesar de
os confrontos não terem passado das
ofensas verbais.

Blasted
TEXTO: Eduardo Oliveira
FOTO: Henrik Coelho

Mais uma vez os Blasted Mechanism
deslumbraram o seu público. No pas-
sado dia 15 de Março, a Aula Magna foi
palco da apresentação. do mais recente
trabalho da banda portuguesa, Sound
in Light. Cerca de 1300 espectadores
presenciaram um espectáculo de som
articulado com a sempre impression-
ante caracterização da banda.
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~ Roubaste-me do ventre o meu mais belo poema!
~ Um poema que chora quando acorda o dia
~ Um poema que reconhece a minha autoriai Apenas pelo cheiro da tinta se sabe meu
a

Um poema vindo de dentro de mim
Poema de pele enrugada
Que se deita no meu leito
De olhos fechados e respiração pausada

Vem poema!
Lança os teus versos por versejar no
Faz do meu corpo a pauta para te c

Vem poema!
Deixa que te pegue ao colo
Que te aperte contra o peito
Deixa que te embale nas noit
E te conte estórias de maravil

Pudera ser eu a mãe da tua ri

--

ao mário cesariny

entre mim e as palavras há mundos. silenciados
entre mim e as palavras
há camas desfeitas batalhas perdidas
entre mim e as palavras há construções nunca erguidas
há bagos de lume paraísos artificiais
há nados mortos há oceanos
há cordões umbilicais
há gumes de faca muitas derrotas
há labaredas de ansiedade algumas frotas

entre mim e as palavras
que me obrigam a calar
há balanças pendentes contas por ajustar

entre mim e as palavras há fogos postos
entre mim e as palavras
há mentiras úteis mútuas agressões
entre mim e as palavras há homens e multidões
há horas mortas libido a mais
há naufrágios há arquipélagos
há vagas de vida
há fugas possíveis continentes inteiros
há florestas em chama muita sede

entre mim e as palavras
que me obrigam a calar
entre mim e as palavras
há balanças pendentes
contas por ajustar



MOnuMENTO

Teu o idioma do cigarro,
meu o dialecto do café.
Estória não há no que narro,
nem o que escuto ouvido é.

Divague o fumo sobre a mesa
sem achar con- ao conversado.
Ainda tens beata acesa.
Olho o Nicola, o meu, de lado.

Procura' um palmo a sua palma,
um segundo entre as nossas peles.
Mas que pestana finge a calma,
que boca gala sem ser reles?

Topo uma belle como um sotaque.
E fica bem seres de Franças.
Tu, professora? Sonhar há que.
Curso nenhum faculta esp'ranças.
Sobre o clima: há frio. Ronha.

Custa :).0 estudante o ser manhã:
isso e o Processo da Bolonha
que de esparguete e Senso é vã.

Ensaias sobre o Sara mago
sem lhe chamar velho psicótico.
Noto-te a cor do olho que indago.
Tremo de ver-lhe o lápis gótico.

Penso em tomar-te num lavabo,
dar despenteio ao teu cabelo
despir a tanga do teu rabo,
colada a ele tal qual selo.

E volto, como dum cinema,
dando tropeços dentro em mim.
Não sei do teu nome um fonema:
rimasse, ohl, com 'minha', ao fim ...

Sugiro o Amor que era o dar-to
eternamente antes dum beijo.
Gostar-lhe o Quase sem estar farto,
querer a estátua desse ensejo:

ter no discurso teu um canto
que entoe no duche ao recordar-te.
Suster toda alma antes do pranto
que finja quando, ao rés, passar-te--

da mão pedir-te o quente teu
e tê-lo ao coração ql!e embalo.
Ou não.

Cavaca e calo-me eu,
que nada digo quando falo.
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TRADUÇÃO

É uma questão de sabermos quem somos

Isto podeparecer-te tudo muito estranho'·' mas quer queiras quer não. isto é
uma parte muito importante da tua identidade, Sabes porquê? Porque tu fazes isto
todos os dias. mesmo que nunca te lembres disso. Todos 0$ dias, Sem excepção.
Mesmo que dês cabo da cabeça a tentar compreender tudo, ou que isso
simplesmente não te diga absolutamente nada. Mesmo que fujas, e que dp.te:ste5 à
força toda, e que isso te revolte e que vá directamente contra tudo aquilo em que
acreditas e que sempre te ensinaram.

Este é o legado dos nossos antepassados.
Isto também faz parte"
De sermos portugueses.

Portanto eceite a tua identidade, enquanto é tempo
t. vttet sabermos quem somos e compreendermos aquilo que sornas

Estás ocupado demais para parares e ajudares o homem ferido na berma da
estrada?

Ou foste ensinado a não ajudar?
Estás mais preocupado com o teu clube do que com os amigos que contam

contigo e as pessoas que te amam sem pedirem nada em troca e que sabem que tu
existes? .

Mas como é que se pode "ser de: um clube?

Não vês que o pais 'continua em movimento. apesar de tu não
compreenderes?

Apesar de tu sentires que te falta sempre alguma coisa?
Estás para af a perder tempo a pensar nas coisas? E a vida a acontecer à tua

volta e tu nem dás por isso?
Mas porquê!?

E se fica sempre tanto por cízer-
Porque é que tu nunca dizes nada?

Depois admiras-te de a velocidade parecer passar à velocidade da luz

Porque é que nunca tentas?"

Quando é que tu vais compreender que a vida não é curta?



Lançamento> Memória da Imprensa
Estudantil Universitária

Foi lançado no dia 20 de Março
o livro Memória da Imprensa Estudantil
Universitária, o primeiro livro
editado por Os Fazedores de Letras.
Com coordenação do Núcleo de
Investigação Histórica Os Fazedores
de Letras, esta edição reúne um
conjunto de artigos que revelam
a riqueza e complexidade da imprensa
académica nos séculos XIX e XX.



Raseanço
Ras8as o meu
amor em dois.



Sem o teu calor.
sem o teu incendiário sorriso.
sem a tua i da presença.
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Sinto-rnenas nuvens. quando espalhas o teu sorriso perante mim.
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E necessito de o
transmitir perante ti. não
obstante as adversidades
inerentes à minha condição.

Que,.o ras8ar-te de ternura.
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ESTEMESoCONSELHO
DIRECTlUO
DESTACA
www.f1.ul.pt
Mais informação em http://www.fl.ul.ptlagenda/pdflEncontrosLSEpdf

19-20ABR.l2007
ECOLÓQUIO INTERNACIONALACT 17 - NÃO VI O LIVRO, MAS LI O FILME
Inscrições e mais informações: cinemaeliteratura@fl.ul.pt
http://www.fl.ul.ptlcom paratistas/
sala a confirmar

(organizado pelo Centro de Estudos Comparatistas)

16-20ABR.l2007
11 CONGRESSO VIRTUAL DO DLR - EDiÇÃO DE TEXTO
Mais informação em: http://www.fl.ul.ptldep_romanicas/auditorio/II_
Congresso_Virtual.htm

26-28ABR.l2007
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL CULTURAS IBÉRICAS E ESLAVAS
EM INTERCÂMBIO E COMPARAÇÃO - ENTRE CRISE E PROSPERIDADE
Sala 5.2
Site da iniciativa: www.iberian-slavonic.org ( http://www.iberian-slavonic.org/
zaproszeniel024.html)

(organizada pelo Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa e pelo Centro de
Culturas Ibéricas e Eslavas-Polónia)

110UT.l2006 - 27JUN.l2007
ENCONTROS QUINZENAIS DE UNGuíSTICA SISTÉMICO-FUNCIONAL
Quartas-feiras (2a e 4.a de cada mês), durante os períodos lectivos da FLUL,das
16H1S às 17H4S

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


