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Litografia Amorim

Depois de uma primeira edição disfarçada de número 68, recebida
calorosamente, apresentamos a suspeita 69.
O grupo de trabalho, que nunca foi estático, sofreu mudanças. Mas
não muda a vontade de fazer 7etras.
O que não implica fazer só Letras: também queremos fazer Belas-
Artes. Cooperámos com o professor Nuno Vale Cardoso que, na cadeira
de Design Editorial da FBAUL, avaliou projectos de grafismo dos
alunos para esta nova edição, gentilmente cedendo-nos a liberdade
de escolher um grupo de trabalho com quem colaborar. Escolhemos
três, cada um trabalhará as próximas edições OFL. O resultado é um
estreitamento da relação entre alunos sob uma mesma Universidade e
uma mescla de ideias mais fervorosa e especial.
Renascidos, queremos manter este jornal especial, à nossa e à antiga
maneira. O sucesso do artigo sobre Gonçalo Castello-Branco para a
estreia e as reacções positivas dos leitores deixam-nos honrados,
mas com um sentimento de responsabilidade acrescido.

Gozem as letras que vos oferecemos, vejam os sons e leiam
o grafismo.

A Direcção
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(OLUNA DO LEITOR
É de grande responsabilidade reduzir o GTL a meras palavras.
Palavras simples, que nem sempre esboçam a dimensão que procuram
definir devido ao seu carácter fugaz.
Os contemporâneos afirmam seguros de que estamos perante uma
juventude desapaixonada, que nada cor responde aos parâmetros de
antigamente em que as crenças eram submersas pelas falsas convenções
e a verdade escondia-se pela venda da tradição. Mas isto é o que
eles afirmam, não é o que eu vejo quando me deparo acolhida pelas
paredes desgastadas da sala onde o GTL ensaia.'
Na realidade o GTL não passa de um mero grupo de teatro
universitário, o qual é constituído por meros amadores que ainda
não descobriram a virtude e ilusão do palco. É verdade são meros
amadores. Todavia são jovens dedicados que por não esperarem grandes
louvores se entregam às desconhecidas exigências do teatro. São
horas constantes de ensaios, de pleno esforço, em que o corpo
enfraquece e muitas vezes a fadiga faz repensar a validade dos
sacrifícios compreendidos.
Os actos seguem-se com demora. As deixas são diversas vezes
alteradas e as personagens confundem-se entre uma ou outra ausência.
Mas isto são banalidades perto da vontade de ser tudo, de se despir
dos preconceitos e de se ampliar apaixonadamente as forças físicas.
Também há risos e choros, gritos e silêncios e de certo, que se
assim não fosse, perder se ia o sentido da procura e os gestos
seriam mecânicos em favor da apatia.
E nisto tudo continuamos sentados, talvez a tentar perceber porque
tudo se sucede assim. E no final das deixas faladas e os gestos
mudos percebemos que é exactamente tudo isto que faz do GTL um grupo
de vinte e um anos. Não há glorias desmedidas nem vedetas, a que nos
informa que é apenas uma mera questão de esforço, afinal são
meros amadores.

Andreia S.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE LISBOA



Ler o grafismo

Os Fazedores de LetrasNuma parceria entre a FLUL e a FBAUL, uniram-se
à turma de Design Editorial do professor Nuno Vale Cardoso. Os estudantes
de Belas-artes, como projecto curricular, criaram um novo grafismo para a
edição n068 do nosso jornal. Os resultados foram espantosos. Convidámos três
grupos para fazer o design desta e das duas próximas edições.
Juliana Duque, a designer desta edição fala-nos sobre o seu trabalho.

"Para a criação de uma nova imagem gráfica de uma revista, é sempre
necessário e deveras importante explorar as suas características e conceitos
subjacentes. Ao observar números anteriores d'
denotei, de imediato, uma ênfase no registo fotográfico, como elemento
metajorizador e de acompanhamento do texto. Como tal, decidi explorar e
fazer da fotografia o elemento visual e até mesmo complementar do texto.
Assim nasceram fotografias, tais como a da capa, que pretenderam enformar
numa leitura imediata o carácter da revista.
O texto escrito, o veículo de expressão por excelência d
foi, com a estratégia gráfica definida, adquirindo formas, fundindo-se com as
imagens e o próprio papel. Deste modo tornou-se possível a criação de um
jogo em que as palavras, sem perderem a sua funcionalidade primordial de
leitura, tornam-se também elas em imagens, envoltas num todo pensado para
que possa melhor representar o conceito da revista e ser aprazível.
Num formato um pouco mais reduzido que os números anteriores, a minha
proposta para deparou-se com um vermelho embutido
nos tons de cinza; a cor que se considerou ideal para o tipo de imagem que se
pretendeu criar. Uma tonalidade quente para uma expressão gráfica de aspecto
e carácter fortes ..."

Os Fazedores de Letras

Os Fazedores de Letras
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Jardim de Letras - permatnenteu) ULTURA.

Verde, violeta, espiral, sorrisos, suor, natureza. Estas palavras servem como
pequeno roteiro para o que os olhos vêem ao aproximar-se do novoDllmll

i!!IIIQue mais se sente quando se chega à nova horta da Faculdade de Letras?
Que se devia ter vindo mais cedo, que ali é que se está bem - mas não se sente que

se chegou atrasado. Quem decidir participar não o faz por obrigação, mas antes
pela noção de que a vida, em todas as suas dimensões, fica mais rica assim.

Numa tarde soalheira, uma fazedora de letras e alguns fazedores de jardins,
juntaram-se à conversa. Andrea e Luise - um estudante italiano de Filosofia e

outra estudan~a, ambos em ERASMUS na FLUL - contaram-
nos que ~ nasceu da vontade de um grupo de amigos que

lançaram à terra as sementes do que é agora a horta. Este grupo contou com a
ajuda de estudantes da FCUL que, sem qualquer tipo de apoios da faculdade, já

tinham criado uma pequena horta. Hoje, o bando original alargou-se. Em vez
de amigos criarem um projecto comum, é esse mesmo projecto quejunta as

pessoas e quefaz nascer amizades.

Esta horta segue os parâmetros da permacultura. Na prática, as suas várias
componentes interagem sinergeticamente para criar um ecossistema que

respeite o ciclo natural da natureza, auto-suficiente e belo. Fugindo à tradição
da monocultura, aqui, podemos encontrar legumes, flores, árvores de frutos e
até ervas "daninhas" criteriosamente seleccionadas. Tudo isto sem o recurso a

pesticidas e herbicidas e sempre tentando encontrar sementes já de si orgânicas -
o que não é tarefa fácil. Ou seja, existe uma preocupação de coerência e constância

intimamente ligada a toda a reflexão filosófica por trás deste projecto.
Na senda do lema da permacultura cuidar da Terra, cuidar daspessoas,

partilhar justamente querse potenciar uma relação diferente dos estudantes,
funcionários, professores e pessoas no geral com o ambiente circundante: "criar

uma nova abordagem mental facultada pelas experiências". Ao viver uma relação
diferente com a terra, dá-se um passo no despertar de uma consciência global mais

sustentável: por isso também a vontade de envolver as crianças (e nomeadamente
os nossos Letrinhas) na horta. Uma das nossas esperanças éfomentar o debate. Levar

aspessoas apensar no que estamos a provocar ao meio ambiente, explicou Andrea.
Para este jovem (e nós, n' subscrevemos) não é possível

continuarmos a consumir a esta velocidade produtos que são manifestamente
prejudiciais para a saúde e para o planeta, a produzir esta quantidade de lixo e de

desperdícios sem que as consequências sejam gravíssimas. É necessário aproveitar
de forma sustentável, os nossos recursos. E é mesmo isso que _ faz, ao

transformar um espaço verde ao abandono numa horta com potencialidade para
fornecer alimento à comunidade escolar.

Mas atenção, este é apenas um dos primeiros passos. Num futuro próximo
começar-se-a a fazer um levantamento dos espaços verdes abandonados da Cidade

Universitária, a envolver mais gente de fora do mundo académico, a propor que
estudantes de várias faculdades possam fazer os seus estágios nas hortas - o que, a
acontecer, será um sinal de alguma mudança de atitude por parte da Universidade,

no que toca às suas obrigações de consciencialização e de promoção cultural - e,
finalmente, a criar condições para que o maior número possível de vegetais, frutas

e infusões consumidos na Universidade sejam também produzidos nela.
Isto não é utopia, éfoturo.

Texto: Rosa Medina

Para mais informações acerca de permacultura consultem o nosso blogue:
http://fazedores.blogs.sapo.pt/
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Tudo começou há I6 anos, no mês de Novembro de I994, no famoso Bar
Novo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, depois da realização
de um que tinha como orientadores, Marcantonio Del
Carlo eJoão Lagarto. Depois desse workshop, as pessoas que participaram
nele, decidiram pôr em funcionamento o que aprenderam, realizando assim,
em Janeiro de I995, o seu primeiro espectáculo. Desde aí, o grupo nunca
mais parou.
Contactado pel'Os Fazedores de Letras, Marcantonio Del Carlo, o encenador,
explicou-nos que Ofuturo, é tentarmos que om:iItI tenha mais público e que consiga
integrar-se mais na Universidade. Parece que o Conselho Directivo, professores, etc.
estão de costas viradas para ogrupo, embora grande parte dos nossos textos tenham a ver
com as aulas como é o exemplo da Antígona ou Talvez Pessoa.Além disso, temos a nossa
própria escrita e épena não haver uma ligação entre ogrupo e os departamentos. Existe
claramente uma falta de interesse no miIíI

o carismático e inovador grupo de Teatro tem em cena
OsAmigos de Gabriel, que retrata o dia-a-dia num palco académico.
Escrita e encenada por Marcantonio Del Carlo, a peça fala-nos de pessoas
comuns que recorrem ao teatro amador como forma de fugir às suas vidas
monótonas. Tendo já subido aos palcos nos anos 90, OsAmigos de Gabriel
são um remake, com novas adaptações e melhorias que promete surpreender e
enlevar os espectadores devido ao profissionalismo dos actores e à história que
a peça retrata.

A peça encontra-se em cena desde o dia 7 de Maio no Bar Novo da Faculdade
de Letras, aos fins-de-semana, às 22 horas, até ao final do mês.

Texto Débora Pereira com a Colabora da do ArTeC
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FOMOS CONVERSAR COM MÚSICOS SAÍDOS DA FACULDADE DE
LETRAS E TENTAR PERCEBER QUAIS AS SUAS VISÕES DA RELAÇÃO
ENTRE AS PALAVRAS E A MÚSICA.

Pedro e Diana Ii Deolinda Ii Lupanar

The Cinematic Dr. Poem II Atma II Moonspell

Serve a música para acompanhar a letra da canção ou será a letra importante
ara levar a música "mais longe"? Em longos textos por e-mail, não tão

extensos diálogos por telefone, ou agradáveis conversas prescnciais, elementos
destas bandas responderam as estas e outras perguntas.

Pedro e Diana
Diana passou pela FLUL, Pedro estudou jornalismo. O nome não engana nin-
guém, são um duo. Pedro toca, Diana canta. Rodeados por vários instrumentos
e centrados numa mensagem a passar, fazem música que, segundo eles, precisa
da audiência para existir: Há uma estreita relação entre nós, a nossa música e opúblico
que nos ouve.
Nos caminhos que percorrem e nos concertos que dão, os apoios musicais e
literários são alteráveis, o que mais interessa é a mensagem que querem passar:
Podemos tocar com guitarra uma música originalmente pensada para opiano, podemos ler
uma notícia dejornal com impacto em vez de um poema.
Fazem letras sobre o País, as pessoas e os problemas, pregos desempregados e es-
queletos dançarinos, afirmando-se descendentes de uma tradição portuguesa na
música de intervenção. A letra é muito importante: está em todo o lado, chega
às pessoas, critica a sociedade e brinca com a vida e os seus agentes. Mas os pro-
cessos criativos deste duo podem não começar propriamente com uma ideia já
construída, surgindo muitas vezes de uma lengalenga espontânea.
O humor linguístico das lengalengas e outras brincadeiras de palavras poderiam
acusar a formação académica de Diana, embora ela afirme que esta não foi influ-
ente a esse ponto. No entanto, não deixa de relembrar em tom de crítica:
Na nossa geração aspessoasjuntavam-se muito na faculdade para conversar, trocar ideias
e realizar actividades; hoje em dia perdeu-se esse hábito, os alunos saem das aulas (onde
quase não se conhecem entre si) e vão para casa, sozinhos.
Têm novo CD, e podem encontrá-los em http://
www.myspace.com/sethmaldito

Ii
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Ana Bacalhau, vocalista dos Deolinda que em tempos distribuiu este mesmo
jornal, falou connosco no dia do lançamento do novo disco, Dois Selos e um
Carimbo.
As letras contam as histórias da personagem Deolinda. Todas as canções são
vistas por entre as cortinas dajanela de uma mulher a viver nos arredores de Lisboa
com dois gatos e um peixinho. Conta-nos a paixão por um músico da banda
filarmónica que toca tuba e faz fon fon fon, e diz-nos que a canção está ao lado.
A música, entre outras coisas, contorna a letra com notas e acordes com
cheirinho a sardinha assada, rendilhados e a tradição portuguesa.
Quando abordada com a questão da letra ser abstracta ou concreta, Ana Bacalhau
não duvida de que é abstracta e de que é exactamente por isso que é boa para
passar mensagens. Os Deolinda vão estar na estrada durante os próximos meses
a promover o novo cn
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Os Lupanar nasceram em 200r entre três amigos: Ana Bacalhau, Gonçalo Tocha
e Dídio Pestana, todos estudantes da Faculdade de Letras, na altura.
Falámos com Gonçalo Tocha que, a propósito do começo dos Lupanar, lembra
que não havia nada melhor para fugir ao tédio das aulas do que escrever.Dizíamos que
era música alegremente pornográfica porque reunia tudo o que encontrávamos como
inspiração. Restos de vida alheia, sujidade lisboeta, amores perdidos, ficções dos navios,
artigos dejornais.
Na relação entre a música e a letra, uma questão que surge é a do nível de
abstracção do som e da palavra. No entanto, Gonçalo, numa visão livre de etiquetas,
não estabelece diferença entre o abstracto e o concreto: As palavras cantadas são
pedaços de som divididas em sílabas, cada sílabapode serpoderosa quando colocada na boca
do cantor que decide onde a coloca na métrica da música. Uma frase pode não ter muito
sentido, mas a entoação sentida sim. Não existe propriamente som musical mais abstracto
do que outro. Só existem combinações de sons menos ou mais harmoniosas melodicamente.
É um facto que a esmagadora maioria da música popular é cantada. Em relação
à importância das letras na música não erudita, Gonçalo sugere-nos que tal
acontece porque Ia música popular} pertence às pessoas e as pessoas têm coisaspara
contar. Têm as suas histórias de vida, da comunidade ou individuais. As canções são
também purgas aos males que nos afectam. ~em canta seus males espanta. Ao que eu
acrescentaria: ~em ama seus amores canta.
Actualmente, Gonçalo trabalha nos projectos musicais

Ihttp://www.myspace.com/tochapestana}. com o
também ex-Lupanar, Dídio Pestana.

Cantor Romântico
A ando nado e Tocha&Pestana

l~
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The Cinematic Dr, Poem
The Cinematic Dr. Poem é um projecto nascido de uma entrevista e consequente
troca de e-rnails entre Sofia Freire [aluna da Faculdade de Letras e colaboradora
do nosso jornal} e Dennis Gonzalez [trompetista, poeta e professor norte-
americano}. Dennis Gonzalez, a propósito desse primeiro contacto com a Sofia,
lembra que a sua voz eperguntas pertenciam a um plano de existência diferente de todas
as entrevistas que já me tinham feito, o que me permitiu responder às suas questões a um
nível mais profundo. Desse dia até decidirem começar um projecto juntos, foi
um salto. Os The Cinematic Dr. Poem surgem, então, como um projecto
de_ na voz de Sofia Freire aliado ao free-jazz do músico sediado em
Dallas, Texas. Contam com os .·4**•• ídl!l[http://www.myspace.com/yellsateels}.
Aaron e Stefan Gonzalez, os filhos de Dennis, respectivamente no contrabaixo
e na bateria, e anteriormente com a colaboração ao vivo dos músicos Rodrigo
Amado, Nobuyaso Takemura, Hernânini Faustino e Gabriel Ferrandini.
Dennis chama-nos à atenção para o facto de que num espectáculo com uma
audiência de mil espectadores, há mil interpretações diferentes da obra e, respondendo
à pergunta que está na base deste artigo, lembra que num filme a maioria das
pessoas nem repara na música por trás da cena, mas que ela está lá, a transmitir
toda a intensidade. Diz-nos ainda que a relação entre a música e a letra [como da
música no cinema} é uma relação em que ambas ganham - quando o trabalho é
bem feito, é uma trocajusta, ambas ganham força.
Sobre a questão do grau de abstracção da música, Dennis percorre um discurso
que passa pela manifestação de Deus na música e pela magia que é o efeito
da música em nós mas do qual parece importante destacar a importância do
título [e dessa forma das palavras} na visão de Dennis: As nossas mentes criam
representações quando encaram música, aspalavras associadas à música servem para nos
sugerir imagens. O uso inteligente da sinestesia ésempre uma coisa boa.
Actualmente, ainda não está em vista a gravação deste projecto em cn A ideia,
por enquanto, diz Sofia, é continuar os espectáculos sempre que for possível
trazer Dennis González a Portugal, o que é até bastante esperado, uma vez que
recentemente lhe foi atribuído, juntamente com o pianista português João Paulo
Esteves da Silva, o prémio de melhor disco do ano da Sociedade Portuguesa
de Autores, pelo álbum Scape Grace. Talvez Dennis González e Sofia Freire se
consigam reunir novamente no fim do Verão.
E enquanto espera pelcf'Jli,!k. Sofia vai desenvolvendo novos projectos que
aliam a música à poesia. Para breve, mas ainda sem data marcada, está prevista
uma actuação, em duo, com o guitarrista Luís Lopes.
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Os Atma são um projecto musical de Hugo Claro, Jorge Machado, Caroline
Oulman e Berta Azevedo, antiga aluna da Faculdade de Letras. Com amizade,
receberam Os Fazedores de Letras num espaço tranquilo, fonte da sua inspiração.
Ao som da guitarra do Hugo e das percussões do Jorge, constroem uma
sonoridade do mundo, com influências de música árabe, fado, flamenco, música
medieval e clássica, bossa nova, morna, valsa e gnawa. Afirmam-se, contudo,
como uma banda portuguesa, escolhendo cantar a maioria das suas músicas na
língua de Camões, embora também surjam letras em sânscrito (''Atma'', por
exemplo, significa l!!ImIIou de cada um].
Hugo, compositor e letrista da banda, conta que por vezes já tem um texto
escrito que adapta à música que está a compôr, mas que o normal é a letra ter de
serpensada consoante a música. Segundo a banda, o mesmo acontece com os títulos:
São a interpretação que os músicos têm da música.
BertaAzevedo, a propósito da nossa visita, lembra ainda o seu primeiro concerto:
afaculdade em si não contribuiu para aquilo que[aço hoje, mas tive experiências no âmbito
musical como tocar no Bar Novo.
Os Atma lançaram recentemente o seu primeiro CD,
E podem ouvi-los em

"Com a Mesma Alma"
http://www.myspace.comlprojectoatma

II-Fernando Ribeiro, vocalista da mais internacional banda metal portuguesa,
recebeu-nos no estúdio dos _ e partilhou a sua experiência enquanto
músico, escritor e ex-aluno de Filosofia da Faculdade de Letras. Numa conversa
que só por si daria uma reportagem, começou por se falar da relação entre a letra
e a música e acabou-se a discutir questões de identidade.
Para Fernando Ribeiro, as letras são mais uma componente da música [para além
do ritmo, harmonia e melodia}. O processo criativo nos Moonspell começa com
uma música, só depois lhe é dada identidade - título e letra. É como um filho,
primeiro nasce, depois é registado com um nome .•••••••••••••••
A música pode ser mais imagética do que emocional como mostram os exemplos
de peças como de Prokofiev ou de
Vivaldi. Embora a música dos Moonspell não seja um tipo de arte tão fixo como
um livro ou um quadro, segundo Fernando Ribeiro, têm um compromisso com a
imagem e filosofia da banda: A nossa música é muitas vezes ilustrativa .•••••
Mas escrever as letras para os Moonspell [geralmente em inglês, embora também
em latim e português] não é suficiente para o vocalista. Tem três livros de poesia
editados e prepara neste momento o quarto, embora não sinta que dedique
suficiente tempo a esta actividade para se considerar um escritor .••••••
Tenho algum pudor em me considerar um escritor. {Mas} ao escrever a minha poesia,
encontro o meu espaço.
Não é por [quase] não cantar em português que Fernando Ribeiro se sente
menos português. Diz-nos que a cultura portuguesa é mais do que a lusofonia ... e
que os M!.i.iéS têm definitivamente urna identidade portuguesa, embora
identifique como principais influências músicos e letristas como Jim Morrison e
Leonard Cohen. Em Portugal identifica-se mais com projectos como Madredeus
ou Heróis do Mar. O aspecto mais grandioso da cultura é aquele que euprefiro, diz-nos,
em detrimento a um Portugal pequeno e corriqueiro .•••••••••••
Foi com base nestes valores que Fernando Ribeiro aceitou o convite para
integrar osrtM"'=mt!!. prestando, à sua maneira, tributo a Amália Rodrigues.
Ela {Amália Rodrigues}, mantendo-se sempre portuguesa,foi muito, muito grande.
Em 2010, alguns anos depois de ter preferido as digressões à licenciatura,
Fernando Ribeiro vai percorrer os festivais de Verão da Europa, trabalhar no
novo disco dos Moonspell e acabar um livro de poesia.

Texto: Bernardo .Álvares e Carlota Bicho



bancos {inltemporais

daquele silêncio que não calou
nasceu um zumbido ensurdecedor,

uma ânsia de esquecer
aquele piano, que sozinho tocava,

num compasso desenfreado, desmedidamente temerário,
as suas lamentações

esvaía-se por as lembrar.
oh doce embate floral da experiência!

esbatimento do sulco repetido,
sôfrego decaimento

fosso mais fundo, rumo ao infinito,
tão virgem de existência.

por aqui deixou marcas o tempo,

essa entidade esquizofrénica que se esmiúça a sabedoria quando se o perde {tempo}
esse ser que quando é não existe,
que quando acaba já não é mais.

inexistência do nunca ter sido.
poupas - sim tu - os devaneios das marionetas do outro,

és o carrasco de rasgos insanos
que em ti deixas escrever.

em ti perpetuas as chagas da perdição
emotiva, irracional, ...

em ti procuram esquecer o já não recordado
mas que ficou .

em ti .
tu que confrontas o tempo, que viajas
estético, perscrutando teus escravos,

teus vassalos de momento rendidos
à circunstância do teu conforto.

Manifesto-me contra a tua insinuação
muda, cínica. Horribilis ser imortal!

jamais cairei de novo nas tuas mortalhas
A ti e a teus idênticos grito:
apátridas bancos de jardim!

Diogo Pereira
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ue nen um gesto teu

I'H',Li~i
que permanecem

sem o teu abra o

Carlos Costa

no teu verso-memória

escuto em volta

o peso,
............. a terra,
.......................... a raiz

(e é quando o verso se ergue que desfiro o silêncio
num suspiro ...)

ainda não nascera o dia
e já as mãos tomavam a forma das tuas
abrigando-se no lugar, vago, onde permanece o
sonho
dos teus passos

(torço os dedos em folhas
tombo o corpo
anuncio-me)

os sonhos encadeiam-se como aves
pausas imperfeitas onde te espero
escadas que se povoam de sebes
signos, vozes, tons

(aos pés,
a calçada fria das horas)

o tempo adensa-se à memória
...... e as ondas tornam-se pontos,
.............................................. mosaicos,
. , .inscrições

(parto, uma vez mais ...)

retorno as sílabas dos veios,
os rebordos atravessados de névoas,
os enredos cegos dos dedos,
o beijo, o toque, o ardor

(estendo os braços ...)

............... acompanho o gesto do corpo

Escrevo
«tu vagueias nas palavras
onde sem destino partiria contigo ...»

... e é quando o verso se apaga que te retenho aos
lábios,
que te pronunciam

Sophie Gaarder









Insolitário

São pretas
as passas

da sedução

Quando estiver quase a adormecer passem-lhe o sono pela torneira da água
fria. Desatem o nó aos soluços que atravessam a garganta. Façam-no sentar
à esquerda dos versos que mais não são que duetos com outras solidões.
Risquem a pele os nervos a voz os pulsos com lâminas de encurtar distância.
Quando estiver quase a amar. Não lhe ensinem amor como fazer de conta que
se desfaz em conto de fadas.
Atirem-lhe contra a cara um balde cheio de poemas e mostrem-lhe com
quantos beijos se faz a despedida. Tentem bebedeiras de palavras à toa e
mostrem-lhe com quantos copos se enche uma noite vazia. Quando estiver
quase a escrever. Interrompam-lhe as mãos várias vezes para que não remende
as varizes do tempo. Não o deixem cozinhar o amor. Há de comer assim
mesmo. Palavra a palavra. Até ficar cru.
Quando estiver quase a chegar. Destrancem fios de água doce em aquários
doutros pássaros. Anestesiern-no com beijos que sobejam dos próprios lábios.
Tirem a mania de reduzir nuvens a cinzas e esbofetear borboletas com candura
suave de rapina. Atirem-no ao acaso com a força dócil das ondas e mergulhem
este sonho feliz que se senta no colo dos versos como se um minuto fosse o
instante lento que se senta segundos antes do despertar de quem não tem
ainda o que sentir.
Oxalá a lua não o ponha a dormir até perder o sono das vistas. Oxalá o coração
aguente mais um solavanco e espere tranquieto antes de mandar lixar os vários
destinos que o destino é. Quando a voz lhe envelhecer nas palavras. Puxem-lhe
os passos na direcção contrária do olhar. Lancem-no sozinho contra a cama e
retirem as portas do casulo para quando entrar bater com o nariz no perfume
das flores que não plantou. Quando estiver quase a descobrir. Destapem-lhe
o futuro da frente e coloquem lá outra coisa que não seja passado. Leiam os
gestos os dedos as mãos os braços a carne e gastem-lhe os caminhos de tanto
andar a pé.
Quando cair num sonho feliz. Respirem-lhe os versos devacarinho para não
doer. Deixem-no escapar tranquilo e quieto nem que seja por um triz ou por
um triste corpo devoluto.
Lembrem-lhe que com as palavras não se brinca. A menos que seja para dizer
coisas sérias.

regozijo-me nesse figo com estrias

coisa seca e chupada
distante, felizmente,

dessa coisa sumarenta,
verde e robusta,

que é o figo fresco

opto por putas velhas:
a mama jovial

não bate a veterana teta.

António J Benzena

Heduardo



Maria

o frio quente do Setembro que chegava ao fim assentava-lhe nas rugas da testa;
caía o sol como cai de velha a pálida cal da pele. Levava a idade na sacola que
com ela carregava todos os dias; nunca saía de casa sem ela. Todas as manhãs,
antes de o céu clarear, Maria saía de casa, caminhava sempre na berma da sua
escolha até chegar à esquina onde há muito o seu amor desaparecera, quando o
seu cabelo ainda era dourado. Fazia da esquina seu poiso, onde as plantas já não
cresciam, com a sacola da idade ao ombro à espera do amor que lhe fugira.

Hoje, antes que o céu fique mais claro, Maria arruma mais um ano na
sacola, em cima de setenta e sete já lá guardados. Dobrou-o, muito direito, e
colocou-o bem no fundo, de mãos engelhadas e luminosas - a pele de quem já
tudo deu.
-Só os corvos sabem do tempo. E nós a contar as horas.

Eram os corvos que lhe traziam esperanças vãs, o retorno impossível
do seu amor. Traziam-lhe o entardecer quente frio do Setembro que chegava ao
fim, e menos uma semana por cada dia a mais na sua sacola.

- Só os corvos sabem do tempo.
Profetas. Tenebrosos profetas, assim os chamava Maria de tenra idade.
- E nós a contar as horas ...
Onde Maria morava não havia horizonte. Havia uma montanha

flutuante, covil dos profetas. Maria sabia que o seu amor tinha ficado preso na
condenação do futuro, ainda antes de ser futuro - Maria tinha visão.

- Só os corvos sabem do tempo. E nós a contar as horas. - Maria dizia
enquanto colhia um doce cacto.

Amanhã, Maria sairá de casa ainda antes que o céu brilhe, e deixará
para trás as esperanças vãs dos negros profetas, e a sacola. Não vai para a es-
quina onde perdeu o seu amor; vai em busca de um horizonte, engelhadas mãos
e cansados pés.

- Só os corvos sabem do tempo.
Mas Maria sabe do espaço.

vanessasilva

------

515lNfONlA

Que o teu busto pálido nos salve do brilho
nos proteja da luz, aconchegando à noite.
Antes da alva celebraremos o vigor
do reinar da penumbra, evocando hinos
em que adormeçam os escravos da madrugada

silenciados e inertes,
não conhecem teu rompimento varonil
fonte inesgotável que nos tira do pranto.

É pois algo que nos nutre.

Nelson P Ferreira



memória ...

Tento levantar-me da minha cla de pediã - mar ~'lrde arda v~rmelha;
ferro negro que se entranhou ~nha8 sensações. Vejirm~velho como o
Universo, sinto-~ a ilusão dos meus sentidos. S.i8Urava-mea a corda qtm
ou se partiu, o~ estava mal atada. Cortaram-me I'corda, c s escadas da
realidade abaixo. Nunca mais saberei que realidade piso, se sonho, qucin fui,..

. Tudo que vI\rime soa a falso, a uma mentira estridenteme e apitada na minha
mente como castigo divino. vozes Dele que se sobrepoem à minha, calada no
seu colo. Suas gar~das frias coarfl.na minha alina corno todos os segundos
quehesitam em passar.

Encontrei. Despertando vou esquecendo, incerto na certeza de saber. Mmha
dúvida é pesada como o Universo. Esmaga-me e liberta-me. Há um espelho
colocado entre dois mundos que sou um. Esmaga-me o peso disto tudo!
Levanto-me da minha cama - caminho sobre o palco do Universo que são as
minhas sensações ... o tempo uniu-se ao espaço, sonho e realidade unidos na
catedral que sou de meus sentimentos. Inquieto dirijo-me à janela dos meus
sentidos. Espreito por ela, debruço-me sob~e as cores desta paisagem, aguarela
de tudo ... Paisagem que se estende com o respirar de minhas sensações -
infinito símbolo do meu coração.

Excerto do diário de Gonçalo Amorlm



Em noites demasiadamente verdadeiras,
convenço-te de que haverá um verso que realmente importa.

Pausemos assim os dois.

Mais tarde virá ou não a salvação de lume.
O real sempre esteve aqui: repousa a poeira do dia e Lisboa finalmente dorme.

E, no entanto, tudo por dentro se acende:
os pulmões iluminados,
o sopro à beira de um instante fulminante,
as mãos que cantam um outono adormecido.

Talvez seja este o epílogo que nunca escreverei:
repara como cessou, por fim, o fatídico ruído do mundo.

Ricardo Gil Soeiro

----./



concertos
METALLICA + VOLBEAT + HIGH ON FIRE •
Terça e Quarta Ii 18 + 20 Maio Ii Pavilhão Atlântic

DIGITALISM
Quinta Ii 20 Maio Ii Lux THE BLACK EYED PEAS + BURAKA SOM SISTEMA

TT + NU SOUL FAMILY + FUNKYOU2
Domingo Ii 30 Mai Ii Estádio NacionalkLOU RHODES

Quinta Ii 20 Mai Ii Museu do Oriente FESTAS DE LISBOA 2010
Junho Ii 12 Ii Marchas Populares
Avenida da LiberdadeHIGH PLACES + MAGINA

Quinta Ii 20 Mai Ii ZDB

AU REVOIR SIMONE
Quinta Ii 20 Mai Ii C.C.Olga Cadaval

HEALTH + PAUS
Terça Ii 1 Jun Ii Santiago Alquimista

THE RISING SUN EXPERIENCE
Sexta Ii 21 Mai Ii Cabaret Maxiem

GOD IS AN ASTRONAUT + JUNIUS
Quarta Ii 2 Jun Ii Santiago Alquimista

JAMIE BAUM SEPSET
Sexta Ii 21 Mai Ii Culturgest

TENSNAKE
Quarta Ii 2 Jun Ii Lux
ALICE RUSSEL
Sábado Ii 5 Jun Ii Santiago AlquimistaFESTIVAL ROCK IN RIO

Dias 21,22,27,29 e 30 Mai Ii Parque da Bela Vista BONNIE 'PRINCE' BILLY + SUSANNA
Sábado Ii 5 Jun Ii Sociedade de GeografiaGLASS CANDY

Sábado Ii 22 de Mai Ii Lux A NAIFA
Sábado Ii 5 Jun Ii Castelo de S.JorgeCASTANETS + TÓ TRIPS

Sábado Ii 22 de Mai Ii ZDB

SHELLAC + MISSION OF BURMA
• Segunda Ii 24 de Mai Ii ZDB

EMIR KUSTURICA & NO SMOKING ORCHESTRA
Quarta Ii 9 Jun Ii Coliseu dos Recreios

25 Mai Ii Aula Magna

OUTSIDER FEST [Mordaça + Devil In Me +
Barafunda Total + Feios Porcos e Maus]
Quinta Ii 10 Jun Ii Casa de Lafões

JAMIE CULLUM
Terça Ii 25 Mai Ii Coliseu dos Recreios

7 SECONDS + ALBERT FISH
Quarta Ii 16 Jun Ii Santiago Alquimista

25 Mai Ii Pavilhão Atlântico
BLACK BOMBAIM + ALTO
Sexta Ii 18 Jun Ii Santiago Alquimista

GRIZZLY BEAR + CIBELLE
Quarta Ii 26 Mai Ii Coliseu dos Recreios

EARTH CRISIS
Terça Ii 22 Jun Ii Music Box

MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING
Quarta Ii 26 Mai Ii Culturgest

SUMOL SUMMER FEST
Dias 25 [Marcelo 02 + Groundation + Oub Inc
+ Blue King Brown + Terrakota + Matthias
Tanzmann + José Belo & John Oimas + Andy H.]
e 26 Jun [Gentleman + Matisyahu + Tom Frager
+ Frankie Chavez + Quaiss Kitir +
Marcelinho da Lua & Angelo B. +
Victor Silveira + Nelson Cunha]
Ii Ericeira Camping

NO AGE + THE OH SEES
Quinta Ii 27 Mai IIZDB

MESSER CHUPS
Sexta Ii 28 Mai Ii Santiago Alquimista

INFECTED FEST
Dias 29 [k203 + Bastards on Parade + Gazua +
Oefying Control + Adorno + Radio 99]
30 de Mai [Revolta + Albert Fish + Mr.Miyagi +
0*77 + No Good Reason + The Skrotes]
Casa de Lafões

GOD SAVE !HE QUEEN I QUEEN TRIBUTE
Sábado Ii 26 Jun Ii Campo Pequeno
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ciclos
FESTIVAL INTERNACIONAL DA MÁSCARA IBÉRICA
De 20 a 23 Mai Ii Praça do Rossio

DO NOVO AO NOVO CINEMA ALEMÃO
Até 26 Mai Ii Cinema King

3a EDIÇÃO DE 8 1/2 FESTA DO CINEMA ITALIANO
De 21 a 29 Mai Ii Cinemas Monumental e King

CICLO CINEMA E A MENTE
Maio e Junho Ii CAM Ii
Fundação Calouste Gulbenkian

ALKANTARA FESTIVAL
De 21 Mai a 9 Jun Ii
CCB, Teatro São Luiz, Culturgest,
Teatro Nacional D.Maria 11,
Museu Colecção Berardo

-,,-- - •...

exposiçoes

ALTERAÇÕES:
QUATRO ENSAIOS SOBRE ARTES NESTES
TEMPOS INTERESSANTES
DE 5 A 26 MAl Ii Culturgest

A MATEMÁTICA E OS SEUS ENCANTOS
De 19 Mai a 23 Jun Ii
Fundação Calouste GulbenkianFILME E VÍDEO NA COLECÇÃO DO CAM

De 7 Mai a 11 Jul Ii CAM Ii
Fundação Calouste Gulbenkian CONGRESSO INTERNACIONAL

MASKS AND MASQUARADES Ii
THE MULTIPLE FACES OF EUROPE
Quinta Ii 20 de Maio Ii Local a confirmar

METEREOLOGIA PARA PIANO
Até 21 Mai Ii Institut Franco-Portugais

VICTOR RIBEIRO Ii OS BONS VELHOS TEMPOS
Até 22 Mai Ii Galeria Novo Século

dancaPAIXÃO DE VALTER VINAGRE
Até 25 Mai Ii Bartô do Chapitô

VASCO ARAÚJOIJAVIER TÉLLEZ
MAIS QUE A VIDA
De 28 Mai a 6 Set Ii CAM Ii
Fundação Calouste Gulbenkian

111 CICLO DE MULHERES PALHAÇO
De 6 a 23 Maio Ii Tenda Chapitô

A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA
Companhia Olga Roriz
De 29 Mai a 3 Jun Ii CCBVIAGEM AO MEIO DE ALEXANDRE ESTRELA

Até 29 Mai Ii ZDB

CENTENÁRIO DA REPÚBLICA 1910-2010
PRESIDENTES DA DEMOCRACIA
Até 30 Mai Ii
Museu da Presidência da República

SEMINÁRIO CORPO COM VOZ
De 5 a 6 Jun Ii Fórum Dança Ii LX Factory

ARTE MÉDICA E IMAGEM DO CORPO
Até 31 Jul Ii
Biblioteca Nacional de Portugal MISERERE

Até 23 Mai Ii Teatro Nacional D.Maria 11MYSTIC DIVER DE CATARINA DIAS
Até 13 Jun Ii Museu da Cidade OLÁ E ADEUZINHO

De 6 Mai até 6 Jun Ii Teatro Bairro Alto



Ainda me lembro ...
Lembro-me como um dia auado na á·1
página de um velho diário ...

o leve to ue das suas mãos ...
A sua res iração pontuada com o tique ta ue
do relógio que teimo em ouvir. ..

'JUdo ca re istado, Anotado na memória das
folhas soltas e vivas que guardo sempre comigo.

Mas não odemosficar juntos ...
'JUdonãopassou de um sonho lúcido que se vai
desfazendo à medida que o tempo passa ...
Mas ainda me lembro daquela tarde ...
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Não estou triste, apenas melancólica ... Prefiro remexer nos meus objectos; nas minhas
e que serve a tristeza se não pode ser usada? memórias; no meu próprio tempo ...

E seguir o meu caminho ...
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PUBUUOAOE
UNIVERSIDADE DE LISBOA

UNIVERSIDADE DE LISBOA

NO PRÓXIMO ANO LECTIVO, a Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa faz cem anos e vai oferecer uma licenciatura que
combina todas as suas áreas. Chama-se Artes e Humanidades.

Todas as disciplinas da Licenciatura em Artes e Humanidades
são opcionais. Em vez de decidirem aquilo em que se vão
licenciar antes de entrar para a universidade, 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 19 majors
e 32 minors. Vai assim ser possível combinar num mesmo
curso a maior parte das áreas das Artes 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 os seus vários domínios:
Platão e Jane Austen, Marx e Joyce, Tolstoi e Pessoa, Maquiavel
e Freud - e muitos mais.

AO CONTRÁRIO DA MAIOR PARTE DAS LICENCIATURAS em
Portugal, a Licenciatura em Artes e Humanidades visa formar
pessoas que queiram estudar coisas que até aqui só se podiam
encontrar em cursos diferentes - e que queiram estudar coisas
que não estudaram no ensino secundário.
A disciplina de acesso é Português B.

Os alunos desta licenciatura podem frequentar qualquer
disciplina da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Podem vir a ser alunos de alguns dos seus melhores professores
em todos os Departamentos, Programas e Centros da Faculda-
de. Para ajudar as suas escolhas, cada aluno terá um tutor.
E todos serão alunos da Faculdade.



PARA QUE SERVE O CURSO DE ARTES E HUMANIDADES?

O curso de Artes e Humanidades serve para as pessoas poderem
ser capazes de perceber e discutir muitas coisas diferentes,
da escrita linear B ao sentido da vida, do Romantismo alemão
às culturas contemporâneas multimedia, das línguas orientais
aos prémios literários. Para não serem ignorantes em Filosofia,
em História, em Linguística, em Literatura, em Arqueologia
ou em Arte. 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 Artes
e Humanidades pessoas com formações mais completas e mais
versáteis.
Uma formação em Artes e Humanidades 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 Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, bem como a muitos 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.fl.ul.pt
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