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editorial

Parámos três anos.

Incompreensivelmente. E assumimos
parte dessa estagnação por não termos
feito o suficiente para reconstruir este
projecto mais cedo. Que isto pese nas
vossas consciências. Da mesma forma
como devemos assumir o peso de uma
história que data de 1993. Porque ser
FLULense assim o exige. O resto é
conversa. Conversas de praia, de gente
que serve para encher praias.
Arrumámos a casa, retomámos relações
comerciais e institucionais. Criámos
novas parcerias, juntámos colaboradores,
tivemos o precioso conselho de antigos
directores e colaboradores. Estamos aqui.

José Gonçalo Castello Branco. Uma
homenagem que começou com a
ideia de publicar alguns poemas, mas
rapidamente se tornou mais que isso,
pela envolvência e pelo entusiasmo*
crescentes, transformando-se numa
breve apresentação póstuma.
Culpa das Cenas Escondidas.

Este jornal é vosso. Mas só quem
por aqui já passou, incluindo nós, sabe
disso. Descubram. Sejam FAZEOORES.
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UNIVERSIDADE DE LISBOA

CURSO DE 1º CICLO
Facu Idade de Belas-Artes
Faculdade de Ciências
Faculdade de Letras

PELA PRIMEIRA VEZ EM PORTUGAL, e à semelhança do que
acontece nos Estados Unidos e no Canadá (ecomeça a acon tecer
cada vezmais na Europa), a Universidade de Lisboa vai oferecer
no próximo ano lectivo uma licenciatura que combina Belas-
Artes, Ciências e Letras. Chama-se Estudos Gerais.

Todas as disciplinas da Licenciatura em Estudos Gerais são
opcionais. Em vez de decidirem aquilo em que se vão licenciar
antes de entrar para auniversidade, os estudantes vão licenciar-
se naquilo que escolherem durante a licenciatura. A licenciatura
permite uma combinação enorme de áreas de concentração,
em majors e minors. Haverá 23 majors e 43 minors. Vai assim
ser possível combinar num mesmo curso a maior parte das áreas
das Artes, Ciências e Humanidades.

Haverá ainda um tronco comum, que é feito no primeiro ano,
e onde os alunos cumprem um requisito de língua estrangeira,
escolhem entre um leque de instrumentos, debatem grandes
questões que interessam às artes, às ciências e às humanidades
e lêem textos fundamentais para estes três domínios: Platão e
[ane Austen, Einstein e Joyce, Tolstoi e Darwin, Maquiavel e
Stephen Hawking - e muitos mais.

AO CONTRÁRIO DA MAIOR PARTE DAS LICENCIATURAS EM
PORTUGAL, a Licenciatura em Estudos Gerais visa formar
pessoas que queiram estudar coisas que até agora só se podiam
encontrar em cursos diferentes - e que queiram estudar coisas
que não estudaram no ensino secundário. Adisciplina de acesso
é Português B.

Os alunos desta licenciatura podem frequentar qualquer
disciplina das Faculdades de Belas-Artes, Letras e Ciências da
Universidade de Lisboa. Podem vir a ser alunos de alguns dos
melhores professores das maiores faculdades da Universidade
de Lisboa. Para ajudar as suas escolhas, cada aluno terá um
tutor.
E todos serão alunos da Universidade. Pela primeira vez em
Portugal, um aluno do ensino superior vai ser aluno de uma
Universidade no seu todo.



PARA QUE SERVE O CURSO DE ESTUDOS GERAIS? O curso de
Estudos Gerais serve para as pessoas poderem ser capazes de
perceber coisas diferentes: do Big Bang a Homero, das leis da
perspectiva à filosofia política. Para não serem ignorantes em
Biologia, em História, em Informática ou em Arte.
Para serem capazes de distinguir uma falácia de um argumento,
explicar-se através de um desenho ou ler estatísticas. De facto,
quem percebe coisas diferentes é mais capaz de fazer coisas
diferentes. E quem é capaz de fazer coisas diferentes tem mais
facilidade em encontrar emprego.

Os empregadores vão poder encontrar nos licenciados em
Estudos Gerais pessoas com formações mais completas e mais
versáteis. Uma formação em Estudos Gerais vai aumentar muito
a competitividade dos seus graduados num mercado de emprego
global e em mutação constante. E, porque os nossos alunos vão
organizar a sua formação superior de acordo com os seus
interesses, a sua motivação irá também aumentar.

Para os que quiserem continuar a estudar depois da licenciatura,
os Estudos Gerais dão acesso a todos os mestrados das
Faculdades de Belas-Artes, Ciências e Letras da Universidade
de Lisboa, bem como aos mestrados em ensino da Universidade,
dependendo dos majors ou das disciplinas que tenham sido
escolhidos no seu decurso.

PARA MUITO MAIS INFORMAÇÕES SEMPRE ACTUALlZADAS
SOBRE O CURSO E A CANDIDATURA, CONSULTA:
www.artes-ciencias-humanidades.ul.pt
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Texto: Bernardo Álvares e GTL
Imagem: Carolina Campos

DESESPERO SUBMISSO, HISTERIA REPRIMIDA DOCUMENTOS
BALOiÇO. GUARDA-FATOS. AEROPORTO. ROBÔ
CONCORRÊNCIA. COLAGENS. ESCAFANDRO. CINZEIROSUJ
COMPRIMIDOS. CACIFOS, ENFORCAMENTO, SANOU
MODA DO ÉTNICO. BOMBA. TRELA. GÁS. GRILHÕE

Terrores
Caseiros

o Grupo de Teatro de Letras (GTL) é
um grupo da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Fundado em
1965, é uma das companhias de teatro
universitário mais antigas e mais presti-
giadas de Portugal,

O Grupo tem como encenador nos últi-
mos 20 anos o actor e encenador José
Ávila Costa,

Este ano preparam a peça "Terrores
Caseiros", uma adaptação livre base-
ada no universo das peças de teatro
contemporâneo russo dos irmãos
Presniakov,

Para mais informações visita: http://teatrosemletras.
blogspot.com



Diado
Estudante

Texto: Pedra Silva

NU

A Crise Académica de 1962

Hoje não são muitos os que conhecem as razões que identificam o dia
24 de Março com os estudantes. Para as percebermos temos que recuar
à crise académica de 1962, e às causas das lutas estudantis desde o
início do século.

Esse dia passou
a ser conhecido
como a "Torriede
da Basti/ha JJ e os. / .seus anlversarl-
os comemora-
dos como Dia do
Estudante.

Em 1921 os estudantes da Universidade
de Coimbra estavam em luta por melhores
instalações. O espaço destinado à academia
era muito reduzido, sobretudo quando com-
parado com as generosas acomodações
dos professores. Estes tinham no Clube
dos Lentes um símbolo do seu poder e da
tradição universitária, pelo que os estu-
dantes lhe chamavam "Bastilha". Demonst-
rando um espírito de união e solidariedade
sem precedentes, os estudantes ocuparam
o Clube dos Lentes no dia 25 de Novem-
bro desse ano, marcando o seu protesto.
Esse dia passou a ser conhecido como a
"Tomada da Bastilha" e os seus aniversários
comemorados como Dia do Estudante.

Foi assim até 1961. Nesse ano, como
era hábito, as comemorações do 25 de
Novembro reuniram em Coimbra estudantes
de todo o País. Mais de duzentos partici-
param num jantar, durante o qual a frase
"Queremos paz!" ecoou em protesto contra
a Guerra Colonial, inspirando um animado
cortejo pela cidade. A polícia apareceu
e vários estudantes foram presos, o que
suscitou uma vaga de apoio e indignação
em todo o país. A tensão era visível nas
academias do Porto e de Lisboa e marcou
a inauguração da nova Reitoria na Cidade

Universitária.
Em Lisboa, as associações de estudantes

pretendiam comemorar o Dia do Estudante
no final de Março. E, mesmo sem autoriza-
ção do Ministério da Educação Nacional, as
comemorações iniciaram-se a 24 de Março
de 1962. O regime respondeu com a sua

. brutalidade habitual. A cantina foi encer-
rada e a Cidade Universitária invadida pela
polícia de choque, ignorando a autonomia
universitária. Estudantes foram espancados
e presos, desencadeando uma reacção de
repúdio. Em resposta a isto declara-se luto
académico e greve às aulas.
É neste contexto, que em 1987 a Assem-
bleia da República Portuguesa fixa o Dia 24
de Março como o Dia do Estudante.
Décadas atrás lutava-se, tal como hoje, pela
Democracia na Escola, para que todos pos-
sam ter acesso à sua frequência, para que
haja uma verdadeira autonomia no Ensino
Superior, para que a Educação seja Pública,
Gratuita e de Qualidade, tal como consagra
a Constituição!

[06-07]



MEGAFONE

LX
FACTORY

Texto: Alexandra
Imagem: Nelson P. Ferreira

Renascida das ruínas do que outrora
foi a Companhia de Fiação e Tecidos
Lisbonense instalada em 1846, depois
ocupada pela Companhia Industrial
de Portugal e Colónias, pela tipografia
Anuário Comercial de Portugal e Gráfica
Mirandela (que ainda aí se encontra)
ergueu-se a LXFactory em 2008. Um
oásis para a criatividade, cultura e arte
numa cidade que teima em ofuscar
indústrias criativas e culturais e espaço
privilegiado para quem procura arren-
damento a preços abaixo do mercado.
Daqui, partimos para a viagem que um
dia talvez terá fim, depois de a Câmara
decidir o que vai fazer daqueles terrenos
e espaços. É por este motivo que não
podia deixar de dedicar um artigo a
este espaço que tanto nos orgulha, no
primeiro número deste jornal. Queremos
começar em grande! Ideia genial de
um grupo de investimentos imobiliários,
a Mainside, que decidiu adquirir este
conjunto de imóveis de estética industrial
em 2005 com o objectivo de desen-
volver um projecto de reabilitação no
contexto do polémico plano Alcântara
XXI. Espaço de interacção e sinergia
por excelência, cedo se tornou cobiça
de artistas e empresas criativas, lojas e
galerias. Hoje são cerca de uma centena
os que aí são residentes. Foi a escolha
certa, no momento certol Exemplo do
que se pode fazer sem grandes investi-
mentos ou à mercê de poderes políticos.
A devolução do espaço à cidade, de
uma área devoluta e moribunda que
neste momento alberga empresas e par-
ticulares que facturam e pagam impostos,

criando uma dinâmica económica ligada
às artes e cultura, digna das grandes
cidades mundiais. Se não tiveste a
sorte de visitar esta "cidade" dentro de
Lisboa, ou de participar num dos Open
Days que a LXFactory organiza ainda
estás a tempo de ver e viver o que ali
acontece e do qual todos querem falar!
Pode-se ver logo à entrada de portões
de ferro, um antigo reservatório de água
em que se pode ler "LX = alegria no
trabalho" e de imediato percebemos a
atmosfera que ali se respira. As pessoas
distinguem-se de imediato pela forma
de vestir, denunciando as áreas em que
trabalham. Faz-nos lembrar o nosso
Chiado ou Bairro Alto. Queríamos mais
pontos destes na nossa cidade. Nas
traseiras resta um pequeno reduto da
gráfica que ainda ali opera. Os restan-
tes armazéns e barracões de amplos
espaços foram divididos pelas empresas
que aí se instalaram. Tomaram conta

do espaço e ele tomou conta delas,
fazendo-as adaptar-se à arquitectura
única que ali existe. Foi também adop-
tada a política de reaproveitar e reciclar.
Portas, cadeiras, máquinas, candeeiros.
São 23 mil metros quadrados num
complexo de vários edifícios e andares.
Além de área de trabalho, workshops e
ateliers, a LXFactory oferece zonas de
lazer. Pode deliciar-se num dos cafés
ou mesmo numa esplanada. Tem-se
tornado também num dos pontos de
referência da noite Lisboeta. Festas de
arromba que têm atraído várias músicas,
gentes e ambientes até ao amanhecer. A
já famosa Sala das Colunas onde muitos
já dançaram em festas inovadoras que
parecem trazidas directamente de ci-
dades como Londres ou Nova lorque. É
esta mescla de ambientes underground
e decadentes com o luxo e fashion que
faz da LXFactory um local ideal. Quere-
mos mais locais destes em Lisboa!



Mais sangue pedira o político canibal
ao ver que se lhe acabara o sangue fresco
que tinha sempre no frigorífico.

Tiago Gomes

evista Bíblia
na d.~Boa•••• n 6, 2"

1200-068 Lisboa
eL 2134 9241 e 9345 162
. lagomes@plaiLcom
~ww .mYlpace.co/ll/re"v. _biblia
""" i,reVÍlta-biblia.com

A revista Bíblia é um espaço de experimenta-
ção nas tendências contemporâneas das artes
visuais e da literatura e existe desde Abril de
1996. A revista Blblla caracteriza-se pela varie
dade das áreas artísticas que abrange como a
Ilustração, desenho, fotografia, pintura, desigr
banda desenhada, vídeo prínts, prosa, conto E

poesia. A revista não exclui abordagens à ar-
quitectura, cinema, teatro e música. Caso
quase singular em Portugal, actualmente, a
Bíblia tem uma grande projecção na sociedade
devido ao contacto directo com os leitores e a
fidelização do público da Bíblia durante 13
anos. A Bíblia tem leitores um pouco por todo
o país e é seguida por leitores, artistas e medi
estrangeiros, tendo também grande populari-
dade e visibilidade nos media nacionais
(jornals, T.V. rádio e imprensa especializada).
A revista Bíblia já lançou até agora trinta
números e um livro - colectânea com os mel-
hores textos nela publicados e tem periodici-
dade trimestral e a tiragem é normalmente de
dois mil exemplares e actualmente estão dis-
tribuídas cerca de 55.000 revistas até à data.
Pelas páginas da revista, que funciona como
espaço de encontro de uma geração já pas-
saram cerca de 600 colaboradores nacionais e
internacionais. Ao longo dos 13 anos a im-
pressão e qualidade gráfica da Bíblia tem mel-
horado sempre, ou seja, é cada vez mais cui-
dada. Uma das características da revista é o
facto de cada número ser arquitectado por um
designer gráfico diferente, ou seja, a revista
não cai num padrão, todos os números são
diferentes graficamente transmitindo a criativi
dade de cada designer. Ao mesmo tempo ao
longo destes 13 anos têm participado autores
com uma qualidade de trabalhos fabulosa. A
Revista Bíblia também tem passado por algu-

."~"".~\li;"i'~~Jmas tempestades durante estes 13 anos. Por
isso, apelamos sempre ao apoio de tod@s à
Revista para que esta continue a apoiar a cul-
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Gonçalo Castello Branco entrou para a FLUL em 1997, tendo passado pelas áreas de Línguas e Literaturas Modernas
(Estudos Portugueses), Linguística e Artes do Espectáculo, Este "saltitar" de curso em curso está relacionado com o
facto de o Gonçalo ser, como nos foi dado a conhecer por muitos que lhe foram próximos, uma pessoa bastante
dispersa, com demasiados interesses para se poder focar num só, Contudo, esta "efervescência intelectual" não o
impediu de manter uma manifesta devoção à música e a poesia ao longo da vida, Durante o seu percurso académico,
publicou poemas n'Os Fazedores de Letras (e na extinta revista Ethnos), para além de ter organizado um concerto de
canto e piano com peças da sua autoria na FLUL,
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Eternidade

Quero o jardim interdito
A macã e o bicho
Quero a plenitude
De ter trinta mãos
E cem mil folhas
Abanando se ao sabor do vento
Na minha cabeça
Quero respirar num segundo
O ar dos próximos vinte anos
Quero tudo aqui de repente
Convocado para sempre

[10-11]
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A música teve desde cedo uma
presença forte na vida do Gonçalo;
foi principalmente através dela que
demonstrou a sua genial idade
prematura. É no seio familiar, por
influência do avô materno, que a
música entra na sua vida. Começou,
aos dez anos, a absorver intensamente
compositores como Mozart, Bach,
Bruckner e mais tarde Bartók,
Debussy, Beethoven e Mahler.
Depressa começa a demonstrar um
talento musical indiscutível. Decide
aprender violino, tendo completado o
quinto grau, e mais tarde piano.

Pelo caminho travou conhecimento
com inúmeras personalidades evidentes
no panorama musical. Fez parte do Coro
Polifónico de Almada e chegou mesmo
a ponderar o ingresso na Orquestra
Gulbenkian. A f\"ú~ ~~ cl mJv;r
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A grande peça de xadrez
Que esmaga homens
Como se fosse o carimbo de uma
carta
Foi primeiro reconhecida
Pelos animais
E os homens negam-se a vê-Ia
Caminhar entre os mortais.
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Era fascinado sobretudo pela arte em
múltiplas vertentes, e coincidentemente
teve como último emprego o de vigilante
no Museu de Arte Antiga onde, apesar de
não ser sua função, era frequente partil-
har o seu conhecimento sobre os quadros
com os visitantes em visitas guiadas de
improviso,

Uma dessas vertentes era a poesia,
Por volta do início do seu percurso pela
FLUL, tornou-se um poeta compulsivo,
guardando composições líricas curtas
ou maiores em cadernos, folhas soltas, e
mesmo guardanapos, As influências so-
bretudo contemporâneas, que passam
inevitavelmente por Fernando Pessoa mas
igualmente por Mário Sá-Carneiro, Sophia
de Mello Breyner e AI Berto, traduzem-se
numa obra lírica marcadamente moderna
e sensível mas trabalhada - "O poema
será a forma mais pura e intacta do con-
hecimento: a fusão entre o racional e o
emocional; o pensamento é concêntrico
e o pensamento é oiíuso.' - que revolve
em torno de amores eternos, contentes
e descontentes, o remexer da infância, a
alienação, a busca da liberdade, a beleza
do instante, e mesmo cenas epocatpíicas
É esta heterogeneidade que distingue o
trabalho do Gonçalo, um trabalho poético
que é tão profundamente explorado e que
vinga tanto na busca das potencialidades
do próprio autor, que se torna difuso e
despersonalizado, sendo muitas vezes tor-
rencial e noutras meditado, gravado em
caligrafias diferentes,
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Um cigarro indeferidamente
Na tua mão é um poema
De inalaçOes proibidas

Pessoa fumou a vida
E eu fumo consecutivamente
Submerso num mar de fumo e cinza

Vou contando os cigarros
Mas não lhes conto as sílabas
Surgem à medida que escrevo

AproximaçOes permitidas
A última inalação mais quente
De propósito a torno a mais longa de todas

E o poema acaba num cigarro
Opaco de peso
E não há ninguém que o ressuscite

E transfira para outro cigarro.

[12-13]
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Deste trabalho sobrevive um espólio caricatamente infindável,
dividido entre a família e a sala de redacção desta publicação, e
deste espólio o único indício de intenção do autor em ser pub-
licado é uma colectânea organizada pelo mesmo, a cuidado de
um concurso para mérito de uma bolsa de criação literária. Em-
bora talvez o Gonçalo não fosse totalmente ciente da dimensão
da sua obra lírica, é possível ver nela não só um retrato como
o esforço de alguém que tentava libertar-se das suas amarras
circunstanciais, trabalhando a inspiração, poema a poema.

..•

Cortei ao moia a vida
Fiz todas essas contas

E vi se valia a pena
Viver a outra metade

Sem cálculos errados
Com a ilusão ao meu lado

Escolhi viver morto'
O tal (como) morto-vivo'

~
~

',.•t t

E não sentir a dor
Nem a alegria
Apenas a vida

Em minhas mãos. descarnadas
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Uma breve introdução à malícia prosaica

[
r

Entendam, quero dar o meu sangue e vender a alma à
escrita, Quero-a minuciosamente trabalhada para que me seja
expropriada, Quero-a publicada num manual escolar para que
seja desvalorizada e achincalhada por uma criança, Quero-a
escarrapachada num jornal, para que seja condenada na praça
pública, Que se escreva "a vida são dois dias", e se confunda vul-
garidade com genial idade, Quero insinuar o bárbaro, sexualizar o
assexual, quero pornografia literária gratuita para as massas,

Através do choque, através da corrosão, quero a palavra
amarga, Quero que a tragédia me divirta e que a morte da inocência
me cause indiferença, Não sinto um pingo de culpa, uma demora que
me atrase as visceras e me comova, Não se manifestem as lágrimas
nem as campanhas de solidariedade, Não me peça o cego esmola,
nem tão pouco a violinista de rua, desempregada de orquestra, Que
nunca doe dinheiro a campanhas solidárias, Que um dia precise de
ajuda ou seja vítima de doença e morra desamparado, Que deus
ou o diabo me castigue, Que me neguem as virgens ou profetas de
obesidade mórbida, Que me tirem o tecto e desfaleça em palidez
numa esquina,

Leio as pessoas, dissonantemente belas e sofridas, e leio
quem verdadeiramente sou, um traste prosaico, entulho poético,
Atrozmente frio por invejar o dom que não tenho, A escrita não faz
de mim boa pessoa, Faz de mim apenas outro homem, sem boa
vontade,

Texto: Nelson P. Ferreira
Imagem: Hugo Estrela



SíSINFONIA

Cantiga de Escárnio e Mal Dizer

[ Versão soft: sem dedicatória específica. fi
moderna. }

Meninas modernas
venham até mim
Sou de uma sexualidade
à Antiga
A minha (legítima) esposa
é de uma sexualidade
à antiga portuguesa
Casei de aliança benzida
pela Santa Madre Igreja
Católica Apostólica & Romana
Fiz-lhe promessa
de fidelidade
Prometi-lhe lealdade
Não prometi
cumprir
tal promessa
[ Mas quem lhes disse
que as promessas
são para cumprir? 1
Tenho gravuras
de Pompeia, de Olímpia
de um erotismo
clássico
Tenho uma colecção
de borboletas
no meu quarto
de dormir
Meninas modernas
venham até mim
venham até ao meu regaço
Sou de uma sexualidade
à Antiga
Priapismo, satiríase
são invenções
[ difamações 1
Meninas modernas
venham até mim
venham até ao meu regaço
que eu não lhes roubo
nenhum pedaço
[ É uma promessa 1

Texto: Conceição Ramos-Lopes
Imagem: Mónica Basilio



Translucidez

Sai do meu poema. Exijo mais do que
invaginar-me por ti adentro igual febre que
espanca estoira sangra esfarrapa atordoa
entra pelo quarto minguante sai pela culatra
bate contra a cama atravessa os ventrículos
e estremece a insónia como um terram-
orto. Vai. Mas só um pouco. E muda a cela
do meu lugar. Euforia é quase sempre a
continuidade de gritos engolidos pelo vazio
quando ousas tapar a boca com beijos que
não te pertencem.
Vai. Sai com esperança alívio alento e vigor
mesmo que a saída não passe de um
poema. Parte a linha do horizonte ao meio.
Prende-te às nuvens e sobe mais. Fica até
perderes o compasso a régua o fio o prumo
e absolve quem por descuido arrendar amor
instante efervescente cujo prazo de eterni-
dade é mais ou menos zero.
Sai. Abala-me no peito. Alveja-te com o
bem que me queres. Hei-de vasculhar
pétalas até achar flor. Vou esperar pela água
até encontrar sede. Hei-de procurar astros
até encontrar céu. Vou procurar ondas até
achar mar. Hei-de chamar-te com o meu
nome até desencontrar o teu. Vou caminhar
até encontrar vestígios de inspiração na falta
que te inspira a não escrever. Hei-de retirar
aspas entre frases sem charme e dar-te
mais vinte e quatro portas para entrares no
meu poema.

Chega. Não chores mais nisso. Mas sai.
Brinca-me com palavras que não me
impeçam de mastigar a tua voz até perder o
sabor. Trinca-me os risos que se feriram a rir
de nós por não sabermos chorar. Brincando.
Apaga as pirilâmpadas transluzindo sombra.
É tarde. Mas só um pouco.
É tarde para ficarmos do lado de fora da
página. Entra pelos versos. Não vou forçar
nem mais um sorriso na hora de dizer que
te amo. A partir deste ponto final passarei
da poesia ao acto. Vou ranger pedras umas
contra as outras. Mas só um pouco. Afiar
orgasmos que desaguam como bicos de
lança.

SíSINFONIA

Mas só um pouco. Agitar respiração dentro
dos pulmões destapar o sol com a peneira
coar luz sob a cumplicidade das velas. Mas
sou um pouco. Incomum. Como um de nós.

Texto: Heduardo
Imagem: Hugo Estrela
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SíSINFONIA

Ode a Malraux

Desumana tortura esta
de dar ao homem uma humanidade

mais densa que o seu nome
e um deslumbrado par de olhos na infindade

que eternamente parecem adivinhar
o amanhecer de uma lucidez que provém da fome,
onde imperam ainda as altas horas da noite escura,
e colheres de prata, cristais de gelo no lugar do luar,

Morna crueldade esta,
de o Homem ter dominado o dom da palavra

e de este o ter usado da forma manifesta,
tão horizontalmente contra si,

de ter chamado apenas angústia ao que é fugaz,
- esse incompreensível descontentamento nunca assaz -

e tudo o que é essa efémera dor
talvez tenha apenas um nome com pétalas,

existência num jardim, canteiro constrangedor,
E dizem eles,

buracos negros da nossa constelação,
que o homem é só angústia

e que a morte pré-meditada é a apoteose glórica
da aceitação de uma condição!

Ide apenas ver as estrelas e tentai
contá-Ias a todas

e colher todas as flores de uma pradaria
e então dizei na vossa falsa agonia,

se ainda achais que tudo isso é angústia,
De pigmento do ser a ser inteiro,

que a compreensão de uma flor será sempre
mais pungente que a sua explicação,
dissecação, constatação, afirmação!

Então estes meus olhos de Homem e digo,
não é angústia,

é ainda mistério, tragédia, raiva,

Texto: Lúcia Mourisco



quando impunhas a leitura
no silêncio do teu quarto nocturno
convencia-te com a minha pele a virares-te
e tudo eras tu e os teus sons.
Faziam-me parecer importante.

SíSINFONIA

Espiritualidades

Texto: Joana Matias
Imagem: Cristina Afonso

pensava, se me prometessem isto para todo o sempre
convertia-me a qualquer igreja.

mas como já não me queres dar os teus sons,
continuo ateu,
porque parece que são mais as ateias que as pias.
pode ser que uma delas seja piamente como tu.
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SíSINFONIA

o Processo

Enquanto criança lembro-me
De não ter as mãos
Maiores do que a sede;

De dizer que comam
O dinheiro:

Uma ninharia,
Foi o que tu gastaste
Agora come o resto.

Enquanto agora vomito
Memórias
Como quem tivesse
As mãos maiores.

Porquê reciclar
Se o fundo continua
Preto?

Repito e cresço.

Texto: Bemardo Álvares



SíSINFONIA

IIZero Umll

Texto: vanessasilva
Imagem: Nádia Dias

Esta chuva pesada,
bigornas e pianos que caem do céu,

lembrando-me a agridoce infância, e os clássicos animados,
Não tenho

o arranque de corrida que os personagens que amava tinham,
por isso o peso da chuva cai em mim,



CULDEX

«CONtERTOS»

The Cranberries
Quarta 1O Março
Campo Pequeno

Final Fantasy
Quarta 1O Março
Teatro Maria Matos

Brendan perry
Domingo 14 Março
Santiago Alquimista

Vo La Tengo
Domingo 14 Março
Aula Magna

Spandau Ballet
Domingo 14 Março
Pavilhão Atlântico

Florence and the Machine
Terça 16 Março
Aula Magna

Beach House
Quarta 17 Março
Lux

Laetitia Sadier (Stereolab)
Quinta 18 Março
ZDB

Theatre of Tragedy
Sábado 20 Março
Cine Teatro Corroios

Tangerine Dream
Quinta 25 Março
Coliseu de Lisboa

Alphaville
Sexta 26 Março
Campo Pequeno

Leaves Eyes
Segunda 05 Abril
Santiago Alquimista

Lisa Germano+Philip Selway
(Radiohead)
Terça 06 Abril
Aula Magna

Blood Red Shoes
Domingo 11 Abril
Santiago Alquimista

Susanna and the Magical
Orchestra
Segunda 12 Abril
Teatro Maria Matos

Sensational&Spectre&Black
Chameleon
Sexta 16 Abril
ZDB

Times New Viking+Crystal
Antlers
Quarta 21 Abril
ZDB

Sonic Vouth
Quinta 22 Abril
Coliseu de Lisboa

Carmen, de George Bizet
Sexta 19 de Março
C. C. OIga Cadaval

A Louca, o Médico, os Discípulos
e o Diabo
03 a 05 de Março
Teatro Maria Matos

Shoot the Freak
11 a 14 de Março
Grande Auditório Culturgest

«Dança/Performance»

Pour un clin d'oeil - Ni vu ni
connu (Pestanejar - sem que
ninguém saiba)
18 e 19 Março
Culturgest - Grande Auditório

Cossacos de Don
20 Março

Coliseu dos Recreios

«TEATRO»

Desassossego
Até 18 Março
Museu da Marioneta

Cão que morre não ladra
Até 28 Março
Chapitô

A Bíblia: Toda a Palavra de Deus
(d'uma assentada)
Até 28 Maço
Teatro-Estúdio Mário Viegas

Rei Édipo, de Sófocles
Até 28 Março
Teatro Nacional D. Maria II

«CICLOS»

Ciclo de conferências: ecOLivro
da Minha Vida - Emoções in-
esquecíveis, prazeres renova-
dos», na F.L.U.L.,
até 13 de Maio,
das 18h às 20h na sala 5.2

Ciclo de conferências da
A.C.A.P.E.: eeLiteraturado Egipto
Faraónico)) pelo Prol. José das
Candeias Sales,
a 20 de Março;

eeLiteratura Egípcia arabo-is-
lâmlca» pelo Prof. António Dias
Farinha,
a 24 de Abril,
ambas no Museu Nacional de Arqueo-
logia



«EXPOSiÇÕES»

David Claerbout - Festival
Temps d'lmages 2009
Até 07 Março
Museu Nacional de Arte Contemporânea
Museu do Chiado

A Banda Desenhada e o Álbum
Ilustrado
Até 20 Março
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

Breakfast
Sábado 27 Março
LXFactory

Lisboa tem Histórias
Até 30 Março
Museu da Cidade

lIustrarte - IV Bienal Internacio-
nal de Ilustração para a Infância
Até 31 Março
Museu de Electricidade

Robert Longo - Uma Retrospec-
tiva
Até 25 Abril
Museu Colecção Berardo

BES Photo 2009
Até 04 Abril
Museu Colecção Berardo

Um Percurso, Dois Sentidos - A
colecção do MNAC-MC, da actu-
alidade a 1850
De 18 Março a 06 Junho
Museu Nacional de Arte

Contemporânea - Museu do
Chiado
A perspectiva das coisas. A
natureza-morta na Europa
Primeira parte: Séculos XVII-
XVIII
Até 18 Abril
Fundação Calouste Gulbenkian

Jane e Louise Wilson: Tempo
suspenso
Até 18 Abril
Fundação Calouste Gulbenkian

«Casa perfeitíssima: 500 anos
da fundação do Mosteiro de
Madre õeus»,
Até 11 de Maio
no Instituto Franco-Português

ttMan spricht õeutscn»,
De 2 a 24 de Março
no Instituto Goethe

ttSoeiro Pereira Gomes - Na es-
teira da Liberdade»,
Até 14 de Março
no Museu do Neorealismo, em Vila
Franca de Xira

ttAlberto Ferreira: escrita e in-
tervenção»,
Até 1 de Abril

ttEspólio de António Ginestal
Machado (1874-1940)>>,
A partir de 19 de Abril

ttArte médica e imagens do
corpo»,
A partir de 7 de Abril
todas na Biblioteca Nacional de Portugal

«CONFERÊNCIAS»

6a sessão do Seminário ttRe-
ligião, Cristianismo e Re-
publicanismo» - ttRepública:
memórias e controvérstes,»,
pelo Prof. Rui Ramos do I.C.S.!
U.L.,
18 de Março
na Universidade Católica Portuguesa,
em Lisboa

Congresso ttRepresentações da
República»,
de 22 a 24 de Abril
na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas

11 Seminário de História e Cul-
tura Política: ttRepública e
Liberdade»,
a 16 de Março
na FL U,L, no Anfiteatro I

CUlDEX

Ciclo de Arte Contemporânea:
«The Return of the Real 10» de
Manuel Santos Maia,
até 11 de Abril
no Museu do Neorealismo, em Vila
Franca de Xira

«ENCONTROS»

V Encontro Nacional dos Estu-
dantes de História, subordinado
ao tema: ccAHistória: o seu Fu-
turo e Papel Social»,
De 1O a 14 de Março na Faculdade de
Letras da Universidade do Porto

« IV Congresso Ibérico de
Egiptologia»

Irá realizar-se no próximo mês de Setem-
bro o IV Congresso Ibérico de Egiptologia,
organizado pelo Instituto Oriental e pelo
Centro de História, ambos da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa,
Na sequência do IIICongresso Ibérico real-
izado, com grande sucesso, em Tenerife,
este evento pretende promover trabalhos
científicos sobre as diversas temáticas
da área egiptológica, nomeadamente
sobre Missões Arqueológicas, História
e Ideologia, Crenças e Rituais, Arte e
Museologia e Literatura e Filologia, prin-
cipalmente, inserindo-se na linha de in-
vestigação «Mundo Antigo e Memória
Global", desenvolvida pelo Centro de
História da Faculdade de Letras, O Con-
gresso decorrerá no Museu da Farmácia
e no Museu das Comunicações, entre
13 a 16 de Setembro, e as inscrições
para participantes com ou sem comuni-
cações estão abertas até 31 de Março,
Esperam-se participantes não só dos
dois países ibéricos, como também de
toda a América Latina e, tendo em con-
ta o grande interesse e misticismo que
o antigo Egipto suscita, espera-se que
a participação se alargue a um público
mais generalista, estudantes ou simples
curiosos, Por tudo isto e muito mais, não
deixes de visitar a agenda da FLUL, no
sítio da Internet
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parte de ullla DOFL implica a sua demissão.
4- Cada directiva à DOFL é assinada pelos membros da Mesa da

RGA, sendo anexada uma cópia da directiva a estes estatutos e outra
entregue à DOFL.

Artigo 33°
Alteração dos Estatutos Gerais de OFL

1- É feita sob proposta da DOFL, da ACOFL ou de duzentos
alunosdevidamente identificados em abaixo-assinado.

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

3- Uma cópia dos EstatutosGeraisde OFL já emendada deverá ser
anexadaaos EstatutosGeraisda AEFLUL.

Capítulo V
Periodicidade

Artigo 34°
OFL é uma publicação de periodicidade mensal enquanto decorre o

ano lectivo.

Artigo 35°
1- O facto de não sair no primeiro ou no último mês do ano lectivo, ou
em meses em que haja um período de férias superior ou igual a dez
dias,não é considerado grave.

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

Artigo 36°
Quandoo jornal (aindaque devido a urn BEOFL) não sair num dos

mesesacordados com um patrocinador:
a) Deveráser devolvida aos patrocinadores a quantia financeira rela-

tiva ao mês ou aos meses em que o jornal não saiu.
b) Sem que o ponto anterior deixe de ser cumprido, outras contra-

partidas reparatórias adicionais poderão ser negociadas entre a DOFL
e cada patrocinador.

Artigo 37°
1- A DOFL deverá ser demitida em RGA quando o jornal não sair:
a) Em três meses consecutivos.
b) Em dois dos meses considerados graves.
c) Pelo menos seis vezes durante o ano lectivo.
2- Abre-se excepção às alíneas anteriores quando o jornal não sair

devido a um BEOFL,

Capítulo VI
Responsabilidade sobre os conteúdos

Artigo 38°
Todos os artigos assinados são da exclusiva responsabilidade dos

autores.

Artigo 39°
Todos os artigos não assinados são da exclusiva responsabilidade

da DOFL.

Artigo 40°
Todas as inserções publicitárias são da exclusiva responsabilidade

da DOFL.

Artigo 41°
As fotografias são da exclusiva responsabilidade do autor do texto

Quandoa sua inserção dependeu de uma instrução do mesmo.

Artigo 42°
As fotografias são da exclusiva responsabilidade da DOFL quan-

do a sua inserção dependeu de uma decisão da mesma.

Artigo 43°
As fotografias são da exclusiva responsabilidade do autor das mes-

mas quando a sua inserção não se destinou a ilustrar um artigo ou a
publicitar um produto.

Capítulo VII
Financiamento

Artigo 44°
OFL é um jornal sem fins lucrativos.

Artigo 45°
OFL é uma publicação gratuita.

Artigo 46°
A gestão de todos os recursos financeiros de OFL é competência

exousva da DOFL.

Artigo 47°
1- OFL depende logistica e financeiramenteda AEFLUL.
2- A DAEFLUL deve veicular a OFL, dentro das suas possibi-

lidades, as condições financeiras e logísticas necessárias ao seu func-

ionamento.
3- Quando a DA EFLUL, por qualquer motivo, não veicular as

condições financeirasou logísticasnecessáriasao bom funcionamento do
jornal a DOFL não poderá ser responsabilizadapelos danos ou deficiên-
cias de edição daí resultantes.A DOFL poderá informar os alunos da
FLUL sobre esse facto da forma que mais achar conveniente.

Artigo 48°
Haverá ordinariamente, no início de cada semestre, uma reunião en-

tre a DOFL e a DAEFLUL para efeitos de orçamento do jornal e
respectiva contribuição financeira da parte da DAEFLUL para esse
semestre.

Artigo 49°
Todas as despesas extraordinárias são propostas pela DOFL à

AEFLUL, cabe à direcção desta atender às propostas dando-lhes
cobertura financeira ou decliná-Ias.

Artigo 50°
1- Será criada uma conta bancária, em nome da AEFLUL ou

do próprio jornal, para uso exclusivo de OFL.
2 - A conta só poderá ser gerida por elementos da DOFL e

movimentada com as assinaturas de dois elementos da DOFL e de
dois elementos da DAEFLUL.

3- Todos os elementos da DOFL são considerados respon-
sáveis pelos movimentos da conta.

4- Qualquer dinheiro que seja entregue para uso exclusivo de
OFL (proveniente de patrocínios, subsídios, pagamentos, apoios fi-
nanceiros da ou de outras proveniências) é depositado nesta conta
bancária.

5- A conta bancária de OFL, bem como o seu saldo, sendo a
conta de um órgão informativo da AEFLUL, é entendida como pro-
priedade da AEFLUL e deverá estar submetida ao mesmo sistema
de fiscalização financeira a que está submetida a DAEFLUL.

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

7 - Todos os pagamentos de despesas de OFL são feitos a partir
da conta bancária de OFL

Artigo 51°
Qualquer irregularidade financeira cometida pela DOFL (por ex-

emplo, despesas saidas da conta bancária de OFL e não devidamente
justificadas) deverá levar à demissão da DOFL e ao eventual cum-
primento da lei em vigor aplicável à situação específica.

Artigo 52°
A DOFL tem a obrigação de constantemente tentar captar pa-

trocínios, investimentos publicitários, subsidias e outros tipos de apoios
financeiros.

Artigo 53°
Todos os proveitos financeiros obtidos para OFL apenas poderão

ser utilizados em proveito de OFL.

Artigo 54°
Todos os produtos oferecidos a OFL em troca de inserções publici-

tárias ou de outras contrapartidas são propriedade da AEFLUL para
uso prioritário mas não exclusivo de OFL.

Artigo 55°
Na ficha técnica de cada número de OFL deve constar:
a) Tiragem do número
b) Custo total do número.
c) Percentagemdo custo total do número suportada pelaAEFLUL.

Artigo 56°
Nenhuma informação relativa às finanças de OFL poderá ser ocul-

tada pela DOFL, sob pena da sua demissão.

Artigo 57'
Na mesma RGA em que é apresentado o Relatório de Contas da

AEFLUL, é igualmente apresentado 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°
Os Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras são aprovados e

alterados em RGA e averbados aos Estatutos da AEFLUL. O seu
não cumprimento por parte da DOFL deve acarretar a sua demissão.

Artigo 59°
No primeiro número de OFL de cada ano lectivo serão obrigatória e

integralmente publicados estes estatutos, assim como todas as Directi-
vas à DOFL que, à data, estejam em vigor.

Artigo 60°
Durante os três primeiros meses de cada ano de número ímpar

haverá uma revisão ordinária destes estatutos (respeitando o estatuido
no ponto 2 do Artigo 33': só haverá alteração com maioria de dois
terços) conjuntamente com uma reaprovaçãoou revogação de cada uma
das directivas em vigor (respeitando o ponto 2 do Artigo 32': s6 será
reaprovada uma directiva com maioria de dois terços).

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

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

a) determinam que o Jornal da AEFLUL Os Fazedoresde Letras
seja de hoje em diante unicamente regido por estes Estatutos Gerais de
Os Fazedores de Letras, excepto nos casos de omissão em que se
recorrerá ao estabelecido nos Estatutosda AEFLUL ou sobre os quais
deliberará a RGA.

b) determinam que estes estatutos sejam averbados aos Estatutosda
AEFLUL já referidos

GLOSSÁRIO:
FLUL:Faculdade de Letras de Lisboa
AEFLUL:Associação de Estudantesda FLUL
DAEFLUL:Direcção da AEFLUL
OFL: Os Fazedoresde 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, Luis Pedro Fernandes, Pedra Barros e Vasco
Resende



[a-92:]
Os Fazedores de Letras

Jornal da Associação de Estudantesda
Faculdade de Letras da Universidadede Lisboa

Estatutos

Elaborados de acordo com:
-a proposta-base aprovada na generalidade pela RGA de 6 de
Novembro de 1997;
-os princípios estatutários definidos pela RGA de 6 de Novembro
de 1997;
-o deliberado, em termos de 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), representados na figura institucional da Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (AEFLUL).

Artigo 2°
OFL é um Jornal feito por e dirigido a:
1c, estudantes da FLUL.
2'_ outras entidades colectivas ou individuais da FLUL.
3'- entidades individuais ou colectivas do meio universitário, das

quais se destacam os estudantes.

Oapituío 11
DOFL

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

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

Artigo 5°
A DOFL é um colectivo aberto e dinâmico quanto à sua constitu-

ição, isto é, está em permanente renovação recebendo novos elementos
e perdendo outros.

Artigo 6°
A DOFL é constituída por um mínimo de três elementos, cabendo

a estes decidir sobre a eventual nomeação de um Director de entre eles.

Artigo 7°
A entrada de novos elementos para OFL e para a DOFL, assim

como a sua demissão, está unicamente dependente da DOFL

Artigo 8°
A DOFL é independente da Direcção da AEFLUL (DAE-

FLUL) em questões ideológicas e editoriais.

Artigo 9°
Mudanças na constituição da DAEFLUL não têm repercussões na

constituição da DOFL.

Artigo 10°
A DOFL é politicamente neutra. A filiação dos seus elementos

numa ou noutra lista da faculdade, a preferência de cada um dos seus
membros em relação a qualquer lista, são aspectos irrelevantes para
o funcionamento da DOFL e não podem constituir argumento para a
nomeação ou não nomeação de novos elementos para a DOFL, assim
como para a demissão dos mesmos.

Artigo 11°
Questões de hierarquia ou sua inexistência no interior da DOFL e

questões de organografia no interior da DOFL, são decididas no interior
da própria DOFL

Artigo 12°
Transparência da actividade da DOFL

1- Todos os arquivos, capas, 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 AEFLUL e da Mesa da RGA. Violações a
este ponto poderão levar à demissão da DOFL e ao eventual cum-
primento 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 con-
sultar, nas instalações da AEFLUL, todos os arquivos, pastas, docu-
mentos e ficheiros informáticos de OFL.

2 - A DOFL tem obrigação de prestar todos os esclarecimentos a
qualquer aluno sobre qualquer assunto concernente a OFL.

Artigo 13°
A DOFL está directamente dependente da Reunião Geral de Alu-

nos (RGA). O único órgão com competência para impor directrizes à
DOFL, demiti-Ia ou nomear uma nova DOFL é a RGA

Capítulo 11I
Assembleia de Colaboradores de OFL.

Artigo 14°
A ACOFL é constituída por todos os alunos inscritos na FLUL cujo

nome alguma vez tenha sido referido na Ficha Técnica de algum número
de OFL e que não tenham sido remunerados pela sua colaboração.

Artigo 15°
1- A ACOFL reúne-se por iniciativa da DOFL ou quando a

DOFL é demitida.
2- Ouando a DOFL é demitida a ACOFL reúne para definir es-

tratégias de nomeação de uma nova DOFL e apurar quais os alunos
interessados em participar na nova DOFL.

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

4- A ACOFL poderá ser convocada extraordinariamente por:
a) dois membros da DOFL.
b) um membro da DOFL e dois da ACOFL (não pertencentes

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

Artigo 16°
A ACOFL elaborará um 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 presentes 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 pertencer à DOFL.

Artigo 21°
Os elementos da DOFL em funções são considerados elementos

da ACOFL sem direito a voto

Artigo 22°
A ACOFL deverá reunir pelo menos duas vezes em cada ano

lectivo: a primeira durante o primeiro mês em que se realizem aulas, a
segunda durante a última quinzena de Fevereiro.

Artigo 23°
A ACOFL pode determinar a publicação em OFL de textos re-

cusados 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 aprovar e os motivos
que originaram a sua proposta. É enviada à mesa da RGA, a DAE-
FLUL 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 a serem votadas e os
motivos que a originaram É 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 Artigo 37' ou no Artigo 51' destes
estatutos, pode fazer acompanhar uma proposta de demissão da
DOFL por um Bloqueio Editorial a OFL (BEOFL). Uma vez de-
cretado o BEOFL .

a) A DOFL não pode editar mais nenhum nórnero oe OFL.
b) A DOFL não pode assumir compromissos financeiros.
c) A conta bancária de OFL só pode ser rnovirne-itada para paga-

mento de compromissos financeiros assumidos antes do decreto do
BEOFL ou para ser creditada.

d) A mensagem abaixo transcrita será afixada pela faculdade, enviada
à DAEFLUL, à mesa da RGA e lida por um elemento da ACOFL
escolhido para o efeito na primeira RGA que se realize e em todas as
que se seguirem até ao levantamento do bloqueio (independentemente
de nessas RGA:s se discutirem ou não questões relativas a OFL).

<A Assembleia de Colaboradores de Os Fazedores de Letras in-
forma os estudantes da FLUL de que a edição de Os Fazedores de
Letras se encontra bloqueada de acordo com o estabelecido no ponto
4.14 dos Estatutos Gerais de Os Fazedores de Letras e de que não
poderá ser editado mais nenhum número desse jornal enquanto os es-
tudantes 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. J J.

A Assembleia de Colaboradores de Os Fazedores de Letras
Lisboa, .... de ... de
e) Só pode ser levantado depois de ter sido tomada uma decisão em

RGA sobre a proposta da ACOFL que originou o BEOFL.
D No caso de a proposta de demissão da DOFL ser recusada pela

RGA, a ACOFL não poderá fazer uso do BEOFL durante o resto
do ano lectivo em curso

Artigo 28°
O logotipo do Jornal constante na primeira página de cada número,

as medidas das páginas do jornal e o número de cores usadas são el-
ementos 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°
Demissão da DOFL

1- As propostas de demissão da DOFL são apresentadas em forma
de moção à Mesa da RGA

2- A Mesa da RGA recebe propostas de demissão da DOFL da
Assembleia de Colaboradores de OFL (ACOFL), da DAEFLUL
ou de cento e cinquenta alunos devidamente identificados em abaixo-
assinado.

3- Uma proposta de demissão da DOFL aprovada por maioria de
dois terços em RGA acarreta a demissão em bloco dessa DOFL,
aplicando-se assim o mesmo critério usado na demissão da DAEFLUL
pela RGA segundo os Estatutos da AEFLUL de 31/1/1980 (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 periodo mínimo de seis
meses. A sua eventual e posterior reintegração na DOFL, caso o deseje,
deve ser cuidadosamente ponderada pela DOFL em funções.

5- A demissão de uma DOFL não afecta o trabalho de mais ne-
nhum colaborador da publicação, mantendo-se assim todas as equipas
em funcionamento. Da mesma forma, não há mudanças de série nem
de volume do jornal, continuando a numeração dos números a fazer-se
da mesma forma.

6- Desde o momento da demissão todas as actividades editoriais são
suspensas, a Mesa da RGA assume o controlo do jornal e do processo
de nomeação da nova DOFL, que deve ser o mais breve possível.

Artigo 31°
Nomeação de uma nova DOFL

1- A Mesa da RGA organiza e dirige uma ACOFL com o fim de
constituir as propostas de futura DOFL a levar a RGA.

2 - A Mesa da RGA divulga a possibilidade de apresentação 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.

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

6- A Mesa da RGA declarará grupos candidatos todos os que res-
peitem o Artigo 4' e o Artigo 6' destes estatutos.

7- A ACOFL apoiará um dos grupos candidatos.
8- Cada um dos grupos candidatos terá de recolher cento e cinquen-

ta assinaturas de apoio até à realização da RGA (ver próximo ponto)
ou será eliminado.

9- A Mesa da RGA organizará uma RGA para nomeação da nova
DOFL (ou incluirá esse assunto numa RGA).

10- A RGA elegerá um dos grupos candidatos (sabendo qual deles
a ACOFL apoia) por metade dos alunos mais um.

'.
-

Artigo 32°
Directiva à DOFL.

1 - As propostas de cirectva à DOFL são apresentadas em RGA
pela ACOFL, pela DAEFLUL ou cem alunos da FLUL devidam-
ente identificados.

2 - A directiva é aprovada por maioria de dois terços (abre-se assim
uma excepção ao estatuído no artigo décimo terceiro dos Estatutos da
AEFLUL de 31/1/1980).

3- O não cumprimento de uma directiva aprovada em RGA por
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