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EDITORIAL

As desculpas não se pedem, mas o marcado atraso nesta
septuagésima edição de um jornal já por si, digamos, flexível,
é merecedor (esta edição esteve no limbo desde Novembro
de 2010). A larga maioria de estudantes desta instituição
estarão ao corrente da questão das eleições para a Associação
de Estudantes, e os que não estão facilmente o corrigem.
A muito dúbia situação de impasse em que esteve o dito órgão
desde Dezembro não disse apenas respeito, como muitos
presumem, aos interesses privados das listas envolvidas,
nem às dificuldades decorrentes da falta de uma AE funcional
há quase dois meses impostas a núcleos estudantis como esta
publicação. Nem é necessário sublinhar que a questão concerne
todos os alunos da casa - a fila de entrada para a primeira
Reunião Geral de Alunos de 2011 mostrou que o interesse
e a participação dos FLULenses afinal não morreu. Publicamos
nesta edição um relato satírico desse acontecimento.

Os Fazedores de Letras errou ...

Na sequência do lamentável incidente com o artigo
"ARTEC- Grupo de Teatro da Faculdade de Letras
de Lisboa", e do pedido de desculpas já feito por
carta aos visados, Marcantonio Dei Carlo e o próprio
ARTEC, vimos por este meio dar conhecimento aos
nossos leitores de que estes procedimentos não são
sancionados pelo código de conduta do nosso jornal
e por isso mesmo vimos reforçar a nossa retracção
com a transcrição de parte da carta já mencionada.
Mais uma vez lamentamos o sucedido e estendemos
o nosso embaraço aos leitores OFL.

Esperamos que seja para muitos uma Boa Nova que o jornal
também não tenha morrido. Durante este hiato forçado
perpetuámos a parceria com a Faculdade de Belas-Artes,
com um novo grupo de trabalho de deslgn e uma nova aparência,
que prova que OFL é OFL independentemente de cortes de
cabelo ou cortes de condições.

Gostaríamos de contar com o maior número possível de
colaboradores para regularizar o trabalho editorial.
Os Fazedores de Letras estão de volta. com força e garra
para trabalhar sempre que os deixarem.

a Direcção

OFL

FICHA TÉCNICA



Caro Marcantonio Dei Carlo,

Embora os artigos assinalados sejam da exclusiva responsabilidade
dos autores, a Direcção OFL responsabiliza-se inteiramente por esta
situação desagradável.

O conteúdo editorial surge de ideias dos colaboradores do jornal, mas
também do exterior, e é decidido em conjunto pela Direcção e membros
do Conselho Editorial. Quando se colocou a ideia de escrever um artigo
sobre o ARTEC, uma colaboradora em particular apresentou vontade de
o realizar. Após a Catarina Poderoso nos falar da disponibilidade do ARTEC
em receber Os Fazedores de Letras para assistir a um ensaio e falar com
o encenador e actores, pusemos a nossa colaboradora em contacto com
a Catarina, imaginando que para escrever o referido artigo, ela efectiva-
-mente assistisse ao ensaio e falasse com a equipa do ARTEC.

Aquando da entrega do artigo finalizado na nossa redacção, não
assumimos que o autor fosse outro que não a Débora Pereira. Não
tínhamos razão para esperar o contrário porque, até à data, ela não
tinha demonstrado qualquer falta de profissionalismo.

O pedido formal de desculpa materializar-se-á certamente no próximo
número, sob forma de errata ou como parte do editorial. Além disso,
estamos dispostos a contactar formalmente o Conselho Directivo da
FLUL para clarificar quaisquer mal-entendidos que possam ter surgido
da falsa citação.

Com este pedido de desculpa esperamos que se torne visível o
nosso embaraço perante esta falha; e gostaríamos de perpetuar as
boas relações entre OFL e ARTEC.

Os nossos melhores cumprimentos,
A DOFL à data do ocorrido:

Bernardo Álvares

Hugo Estrela

Joana Matias
Rosa Medina

FUCK THEM ALL*
* WHliam Klein

'Que se lixem Todos', que se lixe o sistema, que se
lixe a moda, que se lixem as regras ... Deixar fluir os
sentimentos e as emoções humanas que nos levam
a agir conforme a nossa experiência individual. Esta era
a máxima do fotógrafo, artista e realizador William Klein,
da qual nos guiamos no nosso trabalho e na nossa vida
pessoal. É uma forma de nos soltarmos perante os
limites impostos pelo ambiente que nos rodeia.

Aquando da proposta d'Os Fazedores de Letras,
o nosso imaginário remeteu-nos automaticamente
para um mundo universitário onde reina a experiência
e a busca pelo expressão individual. Assim sendo,
elaboramos um projecto experimental onde damos
liberdade à palavra através da imagem, onde nós nos
libertamos das condicionantes editoriais de qualquer
outra publicação. Deste modo, apropriamo-nos do
universo pictórico para transmitir a mensagem gráfica
e literária, também para revelar a nossa perspectiva
perante os temas deste número, e assim esperamos
que o leitor percorra as páginas do jornal como uma
narrativa visual intensa.

Júnia ue
Raquel Freitas
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Porque as palavras falam e devem poder fazer-se ouvir, propomos-te um

workshop em torno da oralidade da palavra para que as palavras que sentes

possam melhor falar por si, por ti e por todos aqueles que as escutam.

o Workshop " Palavras que falam" será administrado pelo grupo" Estórias

de se Tirar do Chapéu" (Silvia Romero e Pedro Lopes) que connosco

partilharão a sua experiência enquanto narradores orais, focando aspectos

essenciais a esta prática, como a postura e exposição, consciência corporal

e vocal, força e intenção da palavra e a palavra como tradução da nossa

forma de estar, ver e intervir no mundo.

Inscreve-te e informa-te na AEFLUL

41pUB
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REVISTA ÍTACA
Nascida no seio da FLUL, mais precisamente no Centro
de Estudos Clássicos, a revista ítaca é aquilo a que
podemos chamar um compromisso entre a revista
académica e a crítica literária.

Buescu, que a descreveu como "um novo gesto
de afirmação cultural". Mais recentemente, foi lançado
o seu segundo número a 23 de Outubro na Fábrica
do Braço de Prata.
Esta publicação periódica é muito mais do que uma
colecção de textos, pois representa uma ideia em si:
Uma ideia vasta e actual de literatura que se reflecte
na diversidade de temas e géneros de escrita.
A organização interna é fluida, em secções definidas
genericamente, numa recusa de imposição de limites
e etiquetas.
No todo, esta publicação pretende dedicar-se sobretudo
à análise e produção literária, num contexto académico
que não descura a criatividade. A sua viabilidade
confirma que existe interesse e procura para suportar
este e outros projectos literários. ítaca é o regresso
e a partida que vem compensar a falta de acção
cultural das Humanidades.

Apesar de não se apresentar como uma revista oficial
da FLUL, não há dúvida de que é nela que surge e
ganha forma. É igualmente no seu seio que conta com
a maioria dos seus colaboradores, entre professores
e investigadores, alunos e ex-alunos, que juntos
contribuem para as Letras e para a estimulação
(e continuação) do seu estudo e apreciação.
A ítaca não surgiu sem avisar o público desprevenido.
A revista de periodicidade semestral teve o seu
lançamento oficial na livraria Trama, a 20 de Março do
ano passado. A 26 de Abril, teve na Biblioteca da FLUL
uma apresentação feita pela professora Helena C.

Texto: Joana Matias
Carlota Bicho
Bernardo Álvares



,
As Armas
Ciente da incapacidade do engenho humano para
relatar tão intricada disputa que no dia 10 de Fevereiro
sobre nós se abateu, em pleno auditório da ilustre
Faculdade às humanidades e literaturas dedicada,
não será sem coragem e determinação que me
dedicarei a tão hercúlea tarefa.
Começou a guerra como começaram todas as outras,
contra o poder instaurado ergueu-se uma nova voz,
mas que, sem armas, pela força do voto e da democracia
apenas, tentou abalar os alicerces da bem enterrada
e cimentada tirania antiga. Digamos apenas que a força
da palavra provou a sua fraqueza, não a suplantaram,
porém os gritos ou proclamações em alta voz, e que
contra armas, obstinação e teimosia nada conseguiu
a democracia.

Ora, não sendo nosso propósito defender opiniões,
ideias ou partidos, não poderemos, apesar de tudo,
deixar de considerar os tão antigos e virtuosos
valores da aristocracia antiga: a forte cavalaria
preparada, as damas da corte bem altivas, o olhar
superior de duques e marqueses. Seguidores do
Antigo Regime, tornou-se claro para qualquer um
que os contemplasse estarem aqueles ligados a
uma forte e histórica tradição cultural, que se revelava
no seu andar compassado, quase em cortejo, mas,
principalmente, nos valores que demonstravam,
fundados nos ideais comuns de Pátria e Farnília.
De facto, os seguidores do antigo regime demonstraram
uma obsessão tal pelo comprovativo de identificação
que nos permitiria entrar no auditório onde decorreria
a sessão, que qualquer contemplador ficará deliciado
com o seu patriotismo belo, a defesa da brilhante
raça da Faculdade de Letras, que apenas se poderá
afirmar na diferença relativamente a todos os outros.

III



Para além da preocupação com a vasta comunidade
unida, começaram, mais tarde e lentamente, a revelar
uma forte inclinação pela famflia, que se notou não
apenas na tentativa de se diferenciarem pelo uso de
uma mui nobre e sensata roupagem igual, na defesa
fraternal de irmãs aguerridas, mas, principalmente,
quando começaram a entrar em cortejo seguidos
pelos mais novos exemplares da faculdade, qual pato
seguido pelas crias. Contudo, no centro de todas as
suas atenções, o centro para o qual pareciam todos
estar virados, ou direi mais, o preferido, o ídolo,
o deus, era o sobrenatural Presidente da mesa de RGA.
Digo sobrenatural porque, por mais que procurássemos,
não conseguimos encontrar o seu cartão de identificação,
a prova de que pertencia à Pátria e sem a qual nenhum
de nós poderia ali estar. Prova irrefutável de pertencer
o ser superior, alvo de tão grandes aclamações, às
esferas celestes, uma vez que as leis humanas sobre
ele deslizam e passam, sem ao seu jugo o obrigarem.
Apesar da antiguidade de casta, não os apelide o povo
inculto de arcaicos ou desusados. Na verdade, a sua
modernidade, juventude e sentido de sofisticação
é tal, que rapidamente conseguiram transformar
o acontecimento político numa bem sucedida e
animada festa social, na qual não faltaram convidativas
raparigas a chamar para a dança, risos alegres,
e o tradicional esmurramento iniciático mais
característico dos seres másculos. Ouviram-se, contudo,
algumas queixas entre a assistência, lamentando
o serviço um pouco fraco, uma vez que a cerveja só
chegava para alguns e não se podia fumar. Gestos de
aprovação, apesar de tudo, para as duas colunas em
cima do palco sopre as quais se podia dançar.
Mas não nos detenhamos em tão triviais atributos
do Soberbo Antigo Regime. Mais do que os seus gestos
preciosos, o que mais impressionou a assistência foi
a expressividade e a eloquência do discurso dos seus
segnídores, que, numa frase de aparente simplicidade
e, até, coloquialidade, conseguiam esconder intricadas
hip~ges, metonrmlas, como se poderá comprovar
a partir do exemplo concreto, um de muitos, claro,
que ocorreu quando uma inocente e Ieda rapariga
se atreveu a querer documentar o festivo evento
com uma máquina de filmar. gprimindo-a de maneira
verdadeiramente distinta e elegante, revelando
o seu poder relativamente aos assuntos estatais

cooseguiam esconder intricadas
ipálages, metonímias

ressooava pelo auditório
e subjugando leis, juizes, normas à autoridade da
sua opinião, «porque eu acho que não » foi a resposta
à pergunta assustada da rapariga: porquê?
Mas não nos distanciemos do nosso principal
objectivo, analisar o discurso linguístico, as figuras
de retórica que lhes escorriam da boca como pérolas,
revelando uma fineza de carácter acessível a poucos.
«Deve querer ter processos em cima da vida toda » ,

foi a frase que se ouviu enquanto, majestosa, se
afastava da tremente rapariga. Ora, por detrás de
uma frase de aparente simplicidade esconde-se,
na verdade, uma complexa objectificação, que torna
o substantivo vida concreto, rebaixando-o à categoria
de objecto de modo a revelar o esmagador peso
do quotidiano do século em que vivemos.
Um outro argumento que ressoava pelo auditório,
e que se referia ao facto de a nova lista não ter
tomado posse, era simplesmente: «epá, não deu,
paciência! ». Abstenha-se o iníquo vulgo de considerar
tal afirmação, abstenha-se o simples de a examinar
através dos seus simples olhos, abstenha-se
o crítico, ciente de que sabe tudo, de desconsiderar
tal argumento antes de o ponderar uma segunda vez.
Pois, novamente, por detrás de uma aparente rudeza
escondem-se maravilhas da literatura: uma frase
tripartida, equilibrada ritmicamente e cujos membros
vão crescendo para lhe conferir o efeito exclamativo
desejado. As aliterações presentes, pela repetição
da consoante p, das vogais a, e e revelam uma real
preocupação com a fonética, preocupação estilística
comum apenas entre os melhores poetas.
Não mais palavras serão gastas para tentar
demonstrar com provas válidas o valor de tão alta
gente. Que os descubra o leitor atento, que os procure
nos corredores e pergunte a si mesmo se merece
esta simples instituição aqueles que, na verdade,
a proclamam a sua Pátria.

Texto:
Marie touise

... que os descubra
O itor atento



Nesta edição d'Os Fazedores de Letras fomos à descoberta de duas de
milhentas formas de divulgar livros: alfarrabistas - numa reportagem sobre
diversos Alfarrabistas no coração de Lisboa - e livrarias independentes -
um artigo sobre a Livraria Trama e um sobre a Livraria do Braço de Prata.
Leiam e terão um cheiro do que lá se faz, visitem e descobrirão novos
amigos ou verão de forma diferente casas já doutra forma conhecidas.

ALFARRA-
BANDO
Lisboa, uma cidade ligada à cultura e literatura desde
os mais distantes tempos, ainda não perdeu a sua
aura. Uma prova disso é a resistência das pequenas
livrarias e dos alfarrabistas que todos os dias lutam
para que aquilo que poderia estar condenado ao
esquecimento se mantenha vivo e enriqueça assim
toda a esfera cultural da nossa cidade. Pequenas e
grandes estruturas repletas de antiguidades literárias
cheias de história e a preços que nos fazem não
pensar duas vezes; Obras de arte dotadas de uma
beleza característica e transcendente, diversos mapas,
imagens e cartas antigas.
A entrada num mundo de paixões pela arte literária
e tudo o que com ela está relacionado, numa das mais
bonitas zonas de Lisboa.

81 MEGAFONE I OFL

Foi numa tarde de Outono soalheira que Os Fazedores
de Letras se reuniram no largo do Chiado a fim
de seguir o roteiro de alfarrabistas previamente
preparado. Conversámos com vários profissionais
da área e deparámo-nos com realidades e experiências
de uma rica diversidade.
A maioria dos livreiros enveredou por esta profissão
que, mais do que isso, é um verdadeiro estilo de vida
por considerar que essa é a sua vocação. A paixão
pelos livros surge como a primeira razão de ser
alfarrabista. Visitámos o senhor Luís Gomes, da livraria
Artes e Letras, um espaço acolhedor e realmente
encantador, que nos contou que toda a vida quis
trabalhar com livros, o que aconteceu quando conseguiu
reunir uma biblioteca suficientemente relevante para
abrir a loja. Houve também quem afirmasse que lhe
"ganhou o gosto', visto ter trabalhado com livros a vida
inteira e que, por isso, acabou por abrir negócio próprio.
O senhor Rui Nascimento, da Livraria Barateira, uma
livraria do início de século XX, encontra-se no negócio
por outras razões. Foi o próprio avô, em 1914 que abriu
a loja, que se tomou então um negócio que passou de
geração em geração.
O dinheiro é também uma das razões apontadas para
ser alfarrabista. Foi-nos explicado que existe futuro
para o alfarrábio porque é um negócio de procura de
raridades, de contemplação do crescimento do valor,
frequentemente legitimado pelos leilões. Muitas
vezes, as pessoas não compram livros para ler, mas
sim para guardar visto que a sua mais-valia aumenta
com o tempo. Os próprios alfarrabistas muitas vezes
usam a estratégia de pôr alguns livros de parte para
os venderem mais tarde por mais dinheiro, como nos



disse o senhor Jorge Gonçalves da Livraria Outros
Tempos, que tem bancada na nossa faculdade.
É um negócio que se diz pouco afectado pelas grandes
superfícies. "São clientelas diferentes", afirmam.
A verdade é que este tipo de grandes superfícies até
ajudam a aumentar a clientela; "muitas vezes os jovens
descobrem os livros na Fnac, onde vão inicialmente,
por exemplo, para comprar CDs" e a partir do momento
em que se interessam pela leitura começam a procurar
noutros locais, nomeadamente em alfarrabistas. o que
não se encontra nessas superfícies.
A procura é variada. "Somos alfarrabistas generalistas,
o mercado não nos dá outra hipótese", diz o senhor
José Vicente, da livraria Olisipo. No entanto, os livros
de Filosofia, História e relacionados com as áreas das
Ciências Humanas, são os mais requisitados.
O perfil do cliente é bastante heterogéneo, sendo os
coleccionadores, professores, bibliógrafos e estudantes
os clientes mais frequentes.
Os clientes são tradicionalmente de faixas etárias
mais elevadas, sendo que "ultimamente têm aparecido
mais jovens". Luís Gomes, lamentando o facto de os
alfarrabistas por vezes olharem para os jovens com
alguma desconfiança, afirma: "Não tentam cativá-los.
Eu tento ensinar-lhes o gosto pela boa literatura,
aconselhando-os sobre os livros que devem ler
e os que não valem a pena."
Como seria de esperar, os alfarrabistas são leitores
regulares, com gostos muito diversificados. Romances,
poesia, livros de História, de heráldica, monografias
são apenas alguns dos referidos. Alguns coleccionam,
outros vendem tudo "mesmo que custe". A relação com
os livros é uma relação estreita, "uma relação maníaco-

-depressiva porque tenho e junto mais livros do que
aqueles que poderia ler na vida inteira", como disse
o Sr. Luís Gomes. Uma relação física e emocional, de
companheirismo, de amor/ódio e de paixão, ao estilo
de um bom romance.

O negócio dos livros usados fornece-nos leituras que
de outro modo nunca seriam feitas, e enquanto ele
puder existir, há-de continuar a fornecê-Ias. Livros que
estejam esgotados em livrarias convencionais, ainda
são vendidos junto de um alfarrabista. A sobrevivência
deste negócio depende obrigatoriamente da presença
desses livros e da afluência de compradores. É difícil
prever que livros podem ser encontrados, que título
está na capa ou o ano da edição, mas são esses livros
que nos emprestam outros horizontes de leitura.
Desafiamos todos os leitores d' OFL a alargarem
esses mesmos horizontes. A perderem-se nas ruas
da velha baixa de Lisboa e a visitarem todos os
alfarrabistas que encontrem pelo caminho pois,
felizmente, ainda resistem bastantes destes lugares
recheados de histórias, saberes, letras e muito mais
do que elas. Para tal, deixamos aqui a nossa sugestão
de "a volta dos alfarrabistas", que aconselhamos
seriamente a todos!

Entrevistas realizadas por:
Carlos Costa
Carlota Bicho
Joana Matias
Marta Gil
Nelson P.Ferreira
Rafael Coelho

do Nascimento
Rosa Medina

Texto:
Carlos Costa
Carlota Bicho
Marta Gil
Rafael Coelho

do Nascimento
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TRAMA,-

NEGOCIO LENTO

I~

A estrutura imponente do Aqueduto das Águas Livres
esconde o Jardim Marcelino Mesquita, conhecido
por Jardim das Amoreiras. Atrás, a Fundação Árpád
Szenes-Vieira da Silva vive a manhã em silêncio.
O dia soalheiro esconde-se nas copas frondosas
do arvoredo que preenche o recinto. É neste jardim
que Catarina Barros e Ricardo Ribeiro, proprietários
da Trama, acordam em partilhar os seus pensamentos
sobre o microcosmo dos livreiros portugueses,
e as experiências vividas na sua própria livraria.
Catarina e Ricardo conheceram-se em Sintra,
trabalhavam ambos no mesmo sítio. Dois anos
depois, Catarina tinha uma ideia embrionária a ser
concretizada em Lisboa: abrir uma livraria. Quis que
Ricardo trabalhasse para ela, mas a crença no projecto
deu-lhe um papel mais importante, o de sócio.
Nos meses seguintes a Novembro de 2007, a Trama
concretizou-se em menos tempo que tinham previsto.
"O que nos levou a abrir uma livraria foi sobreviver,
fazendo exactamente aquilo que gostamos",
diz Ricardo. Em 2010, haveria um hiato para mudanças
de instalações. Concretizou-se a reabertura, no número
51-A da mesma rua, São Filipe Néri (próxima da saída
de metro do Rato), num espaço mais pequeno.
Quando se fala em grandes superfícies, Catarina
é clara na questão da sobrevivência da Trama:
"oposição ... tentamos fazer uma coisa diferente,
preferencialmente melhor", e acrescenta "tudo é
proporcional ao tamanho da Trama". Apostam cada
vez mais nos livros usados, "o nosso forte". Os
clientes, alguns habituais, "procuram coisas muito
específicas". Ambos falam em primeiras edições das
obras de Herberto Hélder ou AI Berto, Ruy Belo ou
João Miguel Fernandes Jorge. Em tom generalista,

10 I MEGAFONE I OFL
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livros de cinema ou arte. Ricardo fala sobre raridades,
como uma edição d' O Senhor Teste, de Paul Valéry,
"uma edição feita de propósito para uma galeria em
Paris, com desenhos ... Pusemos na montra e em dois
dias foi vendido, uma coisa raríssima". Contudo, para
Catarina, tais obras não reflectem o panorama nacional:
"Infelizmente há pouca procura, para nós é importante,
mas se virmos num panorama maior, é miserável".
No entanto, o futuro dos pequenos livreiros parece estar
assegurado, mesmo que o seu número venha a diminuir.
Este, segundo Ricardo, "vai passar pelos fundos
de catálogo, os livros mais específicos, mais difíceis
de encontrar". "A partir do momento em que está tudo
aglomerado, e têm todos os mesmos critérios, toda a
mesma selecção de livros, há brechas de edições mais
pequenas, de editoras mais pequenas, mais específicas,
e aí é que nós entramos, tentamos fazer um trabalho
mais personalizado", continua, distante de uma visão
do fim dos tempos.
Os frequentadores assíduos da livraria estavam
decerto a par dos eventos culturais organizados por
Catarina e Ricardo, ligados à música ou ao cinema.
Com a nova Trama, estes vão continuar, "mas noutros
espaços". "Vai funcionar apenas a livraria, e vamos
programar noutros sítios, como já fizemos no teatro
A Barraca". Estes eventos, diz Catarina, funcionavam
como "um meio de divulgação, para atrair pessoas,
fazê-Ias entrar na livraria" e, acrescenta,
"se tivéssemos sorte, compravam livros".
Quer Catarina, quer Ricardo revelam-se jovens
apaixonados pelos livros que lêem e vendem.
Catarina está envolvida na leitura d' A Repetição
de Seren Kierkegaard e Ricardo faz-se acompanhar
por The Business Of Books de André Schiffrin.
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"Somos leitores, e isso não tem relação com termos
uma livraria", diz Catarina, assegurando que a
paixão pela literatura veio primeiro. "O que não nos
impressionava, impressiona-nos cada vez menos,
e o que nos impressionava, impressiona-nos cada vez
mais", e complementa: "trabalhar numa livraria não
aborrece nunca, é estimulante". Já Ricardo acredita
que a sua vida mudou, que se tornou numa pessoa
mais segura das suas ambições. Crê que o motivo por
trás da Trama é partilhar e viver daquilo que sabem
fazer. Continuam ambos sem pretensões, "os mesmos
palermas que éramos em 2007", humoriza Catarina.
O "negócio lento" das livrarias, assim o qualificam,
"muitas vezes não dá certo". "É preciso gostar muito",
dizem. E garantem que é isso que sentem.

Texto: Nelson P.Ferreira

Depois de meses de trabalho, a Fábrica Braço de
Prata apresenta a sua mais recente renovação: uma
nova livraria que, ao contrário das suas predecessoras
Eterno Retorno e Ler Devagar (agora na LX Factory),
não foi baptizada de nome próprio. É, para todos os
efeitos, a livraria e a Livraria do espaço; uma loja de
livros que estão presentes quer na divisão para si
designada, quer nas restantes salas, na entrada, nos
corredores e no bar e, mais flagrantemente, o núcleo
em torno do qual as exposições, concertos, workshops,
tertúlias e etc funcionam. A própria disposição da
livraria exige o circuito da Fábrica, estabelecendo
um diálogo permanente com os eventos.
O projecto é antigo, mas a estrutura é nova. A vontade,
vinda de César Morais e Nuno Nabais, professor da
nossa Casa, de habitar o espaço com livros Justifica se

quer pela sua física ampla que tudo permite, quer pelo
público, especialmente noctívago, que atrai. Apesar
desta amplitude, os livros seguem um fio condutor:
cada sala dedica-se a um campo do conhecimento
em particular (genericamente as Ciências Humanas
e as Artes), sendo que a livraria central oferece
o catálogo integral das editoras Assírio&Alvim,
Cotovia e Relógio d'Água. É esta selectividade e,
simultaneamente, disponibilidade de oferta, que
se apresenta como uma vantagem sobre as grandes
superfícies, além de todo o resto que envolve o espaço.
O leitor que aqui vem procurar filosofia de qualquer
época, ou teoria das artes, ou literatura, passa por
uma experiência mais enriquecedora que a de simples
compra e venda - nem que seja pela estranheza
de encontrar livros em destaque ao lado das listas
de bebidas. A escolha de disponibilizar todos os
títulos das três editoras no espaço central torna
impossível destacar alguns, mas quanto aos livros
nos escaparates da entrada e restantes recantos,
César Morais admite haver um critério: "aquilo que
nos entusiasma", a si e a Nuno Nabais. A ligação
entre os livreiros, os livros e a Fábrica resulta numa
colaboração lógica que é justamente uma Livraria,
e mais do que uma.

Texto: Joana Matias
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nada
se
faz
sem

I
É da opinião da equipa editorial deste jornal que nada
se faz sem opiniões. Como tal, e para reforçar o cariz
de opinião dos estudantes que queremos ter presente
esta secção Megafone, apresentamo-vos dois ensaios
sobre opinião.

O ACTO E OPINAR
É hábito ouvirmos expressões assim do género:

"Sou da opinião de ...•• ; "Na minha opinião, penso
que .v.". Mas será que realmente conhecemos o
acto de opinar? Pois bem, se saíssemos à rua e
perguntássemos a qualquer pessoa como se explica
o conceito de opinião, ela dir-nos-ia que uma opinião
representa o que ela pensa. Só isso não é suficiente,
mas ao analisarmos essa resposta, percebemos que
esse senso comum não está incorrecto. A palavra
opinião tem origem latina no verbo opinor, que gerou
opinio e em latim opinio assume o sentido de conjectura
ou crença. De opinor obtemos o verbo opinar, e assim,
sempre que opinamos, expomos a outrem aquilo que
consideramos correcto e para o fazer, conjecturamos
e pensamos. Por isso a opinião nunca é uniforme
e varia consoante o grau de subjectividade de cada
sujeito. Sendo assim, a opinião é a correspondência
abstracta que o sujeito faz de um objecto; é um juízo
colectivo ou individual, consciente e condicionado pela
experiência de vida do sujeito e pelo meio social onde
se integra. A opinião é um estado intermédio da mente
entre a certeza e a dúvida.

. .-opmlOes
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Nem sempre é fácil concordar ou discordar de uma
opinião, a qualidade volátil da opinião gera diversos
pontos de vista, a divergência possibilita o confronto,
um confronto de opiniões é um debate. Quando um
sujeito opina com outro sujeito sobre um determinado
tema, o sujeito ouvinte pode discordar e expor o seu
raciocínio de outra forma.

Há opiniões prudentes e outras imprudentes,
as prudentes têm base em juízos proporcionais ao
entendimento e as imprudentes baseiam-se em juizos
cujo entendimento é errado. Em todo o acto opinativo,
o sujeito, com o seu entendimento, avalia o discurso
que quer formular. Depois de feita essa análise,
o discurso é emitido de acordo com a vontade
do sujeito.

A qualidade de uma opinião depende do grau de
experiência própria do sujeito, e uma boa opinião
necessita de um entendimento justo da realidade.
Na perspectiva de um hábil sujeito opinante, o essencial
é evitar o erro para que a sua opinião seja valorizada.
O que um bom sujeito opinante mais teme, é o erro.
Devido a entendimentos errados, produzem-se opiniões

.•. -
MUTAVEL OPINIAO
SOBRE OPINIÃO

Tão ou mais do que dar opiniões sobre assuntos
e situações específicas, hoje acho importante reflectir
sobre o significado das opiniões e a maneira como
devemos formá-Ias.

Na nossa sociedade, por culpa de quem tem em
mãos interesses económicos ou de poder, de todo
o tipo de entidades que se apoiam no transcendente
e no mítico para controlar multidões (incluídas no
primeiro grupo), e - por último - nossa, por um certo
conformismo, reina uma série de preconceitos que
tendem a crescer naturalmente com a crise inevitável
deste sistema que já nasceu com os pés para a cova.

Como o tema é a Opinião, não falarei de preconceitos
raciais, de género ou outros do tipo, que galopam
neste período, moldando grupos de ignorantes
encabeçados por pessoas que na maioria das vezes
não pecam por falta de inteligência mas por falta de
ética. Falarei antes de outro tipo de preconceito, que
ajuda de certo modo à sobrevivência dos primeiros.

Os princípios morais dominantes introduziram
na sociedade máximas que se tornaram quase
indiscutíveis e sobre os quais pouca gente se
questiona mesmo que se separem muito tenuemente
do ridículo. "Gostos são gostos", "Opiniões são
opiniões", "Cada um tem a sua opinião" .. ,
como se os gostos não fossem inseparáveis das

imprudentes e é graças a essas opiniões que se
propagam as ideias falsas. Todos já aprendemos
que o que é certo hoje, amanhã se torna falso.
O que aparenta estar certo, nem sempre deve ser
reconhecido como tal, um acto de opinião não
deve ser confundido com um acto de demonstração.
Ao contrário da opinião, a demonstração é um
discurso objectivo elaborado com dados factuais.
Muitas pessoas não percebem isto e julgam que
podem usar uma opinião como se usa um facto.
Fazer da opinião um juízo inquestionável, conduz
o sujeito a atitudes de preconceito, incompreensão
e intolerância perante outras opiniões. É assim que,
por vezes, começam confrontos violentos entre
partidários de uma determinada ideologia política
ou crença religiosa. Ao tomar uma opinião como verdade
absoluta, em vez de nos aproximarmos da verdade,
cada vez mais nos afastamos dela porque no domínio
da opinião a verdade nunca é absoluta.

Texto: Carlos Costa

opiniões, as opiniões não estivessem intrinsecamente
ligadas ao conhecimento e as pessoas não mudassem
ao longo da vida.

Se todos aceitássemos tais máximas, atrás dos
tempos não viriam tempos a nâo ser em termos
astronómicos. Se evoluímos, por exemplo, em relaçâo
a certos preconceitos, é porque pessoas mudam
de opinião. Se eu for racista, essa minha opiniâo só
poderá manter-se enquanto eu não tiver acesso aos
factos históricos que me explicarão tanto como me
tornei racista como as razões pelas quais devo deixar
de o ser. Para deixar de ter essa opinião, tenho que
passar necessariamente por uma fase em que alguém
me muda, não só partilhando uma opinião comigo mas
transmitindo-me conhecimento, abrindo-me os olhos
e arrancando de mim essa ideia ridícula. É óbvio que
posso mantê-Ia, baseando-me no moralismo hipócrita
e no orgulho besta, afirmando a quem me tenta ensinar
e mudar (parece sacrilégio, tentar mudar alguém):
"Tu tens a tua opinião, eu tenho a minha. Eu respeito
a tua, tu respeitas a minha." E com esta tão linda
frase, fica tudo aparentemente resolvido pelo dogma,
ficando na verdade tudo estagnado e igual, não
porque duas pessoas se enfrentaram com opiniões
fundamentadas e opostas, mas porque uma pessoa
se recusou a aprender, preferindo permanecer na



Texto: Rafael Coelho
do Nascimento

•
ignorância e tendo como apoiantes conscientes,
naturalmente, os seres a quem a sua ignorância
interessa, que a vâo aparentemente defendendo
com as belas, doiradas, moralistas e democráticas
máximas em torno das quais vagueamos, que, aliás,
são sempre usadas por quem, numa determinada
situação de debate, já não tem argumentos para
defender o seu ponto de vista.

Claro que todos somos diferentes e temos que ter
direito a essa diferença, em relação a tudo. Desde
a maneira de vestir à opinião. Mas as opiniões não
têm que ser nem devem ser imutáveis, pois até certo
ponto (que não sei bem qual) são inseparáveis do
saber. Ou seja, quanto mais se sabe acerca de um
assunto, mais as opiniões em seu torno convergem.
Isto, pondo de parte as opiniões que já nada têm
a ver com o conhecimento mas com interesses
pessoais. Nesse caso, em que os princípios éticos
estão postos de parte, de nada vale tentar convencer
uma pessoa de que uma raça não é melhor que a
outra, porque pessoalmente lhe interessa dizer que
é, sendo esse o caminho para chegar a um certo fim
(base e objectivo do seu interesse).

São essas pessoas, conhecedoras, mas
interesseiras, que, por norma, contaminam as pessoas
envolventes com opiniões cínicas que, da boca de
gente séria só poderiam sair por ignorância. É daí
que saem em segundo lugar. Depois de manipuladas
por populistas, pessoas sem qualquer maldade que
as mova vociferam opiniões que as viram contra
elas próprias, defendendo, sem saberem, aqueles
contra quem estariam caso tivessem um saber mais
aprofundado sobre eles e as ideias que defendem.
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Se nos rendêssemos à máxima de que falei, nenhuma
dessas pessoas mudaria, porque ninguém as tentaria
mudar. De nada servem debates se os intervenientes
tiverem como objectivo a posse da razão em vez da
procura da verdade. Estes só terão utilidade se os
participantes debaterem de mente aberta, admitindo à
partida a possibilidade de estarem errados. Um debate
sério e digno (o que sob a tal moral é quase sacrüego)
não pode nunca basear-se na procura do poder e/ou
da posse da razão, mas na procura da verdade.
E é assim - de mente aberta, com uma posição tão
crítica como auto-crítica, sem qualquer medo em
dizer "Estou errado, mudarei", ou "Estás errado,
deverás mudar", que se devem ir formando opiniões,
procurando sempre estudar e pesquisando sempre
o que se desconhece.
Devemos mesmo proibir-nos a nós próprios de julgar
algo que conhecemos apenas superficialmente.
Quando questionados acerca de algo que aconteceu
a nossa frente, devemos dizer sem medo "Não tenho
opiniâo formada", se não a tivermos. Depois, devemos
ir tentar saber o que levou a que tal acontecesse,
o antes e o depois, as causas e as consequências.
Devemos tentar alcançar a essência da "coisa" ou,
se for inalcançável, tentar levar a vida numa
constante e eterna aproximação. Só assim se podem
formar opiniões firmes e fundamentadas. Mas por
mais fundamentada que seja, a opinião nunca deve
ser imutável, nunca deve estar encarcerada mas
sim livre. Porque a partir do momento em que nos
prendemos a nós mesmos deixamos de viver, porque
viver é aprender e tudo o que é essência está para

além do olhar.
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Com,.os braço
esperava que
os dias, Várias ezes ao ria, menos vezes ao
s1§õado,demíngo e feriados. Aos passageiros

.d_","=OIlava .contíanca a 'sua cara resistente ao passar

.-,do-.tempo·e"u saber meter,.conversa amigável
sem por isso sentirem alguma travagem mais
brusca; a ele dava-lhe confiança o cartão preso
no canto do tabliê que a mãe lhe tinha dado no

primeiro dia de serviço, com um homem de at
1'latento..róiis calmo, com uma barba castanha,

'um cora" ão perfurado-por espinhos e uma
auréola. Era o tipo de C~fJ;ãOgrosso .
e lTl,ê 'z do que quando S(! mexe muda
a i~agem, e o hom~m passav,\de sério
a sorridente. Saber q'tJe-tinha arguém . ".
a observá-lo dava-lhe a motivação para tornar
cada passageiro um passageiro feliz, a ajudar
as velhinhas a subir os degraus e deixar
passar um ou outro rapaz sem trocos para a
t rífã. Já muitas vezes tinha recebido elogios
ao seu retrato, o mais estranho dos quais <>

,de um jovem que lhe chamou kitsch. Aindal

tentou lembrar-se da ~r.lavra para, procura; no
dicionário mas quando chegou a c~sa já rocava
o tsch com chts:AssOCiOU ~palavra ao exótico
e passou a ter ainda mais gO~to no seu jésus.
Nos dias em que ninguém por perto lhe dava
bola, baixava o olhar para o tabliê e sentia-se
um pouco menos sozinho, ali à frente daquela
gente toda. Gostava de pensar que quando a
dona madalena lhe dizia qualquer coisa mais
simpática que o companheiro lhe piscava o
olho, como se uma lomba na estrada fizesse o
cartão mexer-se um bocadin10 em concordância
com o divino. Nunca ousou perguntar à dona
matlena se era casada, e u~ dia sentiu um

I
J
1

sobressalto no coração quando ela subiu para
o sJu veículo de braço dado a um homem.
Sobressalto porque ainda tentou perguntar,
em jeito de brincadeira, se vinha passear com
o irmão e a resposta foi não, e porque o
homem trazia um vestido branco e por baixo
do pano que usava na cabeça deixava adivinhar
o cabelo comprido e castanho a emoldurar a
barba rija. Era dia de calor forte e o desgosto
de ter perdido a sua amada assim tão de
repente deu-lhe a volta à cabeça e às tantas
já via o sol a raiar por trás do homem como
se não fosse deste mundo. E destroçado,
deixou o autocarro na estação ao fim do dia
e atirou para o lixo o cartão metalizado,já sem
aguentar olhar a cara serena do safado. Desde
esse dia que deixou de ser o condutor bem
amado para passar a ser mais um chauffeur
colectivo, o homem que os levava do ponto a
ao ponto b. Perdeu o que tinha de bonacheirão,
não dizia olá nem tão pouco esperava que
saíssem todos para fechar as portas, e com
o passar do tempo a ideia de encontrar o
senhor joão no percurso de volta a casa deixou
de ter o mesmo calor. O antigo funcionário
obediente nunca recuperou da traição, e dias
depois de nunca mais aparecer houve ex-
-passageiros seus que comentaram terem-no
visto no terreiro do paço no dia em que o papa
veio, a furar a multidão de bicicleta e rindo-se
como um louco que sente o ar da liberdade
pela primeira vez desde sempre.

~ .... ....



Texto: Rafael Coelho do Nascimento Texto: Carlota Bicho

Rejeito a horizontal Fomos

Mesmo antes de cair Natureza morta criada.

Tábua virgem talhada

A folha de ouro caducada.
Dignificar-me-á o chão

Ao rodar, ao, à direita, subir
Para que nos pudessem prezar eEm noventa a perspectiva

Vertical Solo assombrar,
Mas não lhe tocarão Para que pudessem esgotar

Meus firmes, rectos joelhos Todas as nossas possibilidades

Antes do meu convexo tórax possantes,

Que hoje,
Definham no nosso ventre
Tal embrião asfixiado pela própria Mátria.
Depois de caídas para lá do chão,

Foi pelas nossas próprias mãos,

o auge da degradação

E tão hirto e firme como nunca

Pedra eterna, imortal alma
Não passo de ninguém sem vós

Não sois vós alguém sem voz

Três
Quando?

Se ontem já era tarde
E o amanhã parece quase neblina

A nós imune

Nós Que ficámos cosidas contra ele.

Somos terra, somos fonte Embalando e conservando assim

A podridão de um '
mundo inteiro
Em nós.

Um
Ontem

Dois
HOje Hoje, não passamos de restos sem grão

de pó,

Contaminadas por essas fétidas
verdades,

Que nos afogam em faculdades

Impossíveis de escorrer de nós.

Vento, punhos e palavras em rajada. Somos

Construção sobre ruínas hodiernas

Esquecidas,
Mas vivas.
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não ueria ter de lamber os ferros-viga-coluna-
pare e-mestra i

nem de suspirar o ontem em correres de folhas
e perdoares
de rufos de crassos tambores que se passeiam
no escudo
que se deixou para trás das costas feitas em
ped ços
em retalhos estapafúrdios de pujança imoral
em canções
berradas gritadas destruídas harmoniosamente
pe didas
em onólogos da noite que se perdoam que se
acei am
porque a morte existe.
é como um oceano de gritos em que não se
sabe qu I palavra
está ainda por se ouvi .

Texto: Sérgio Ribeiro



repequeno
m que não dorme

Só dos mortos da guerra
o país por que lutaste falhou-te

A que passo andas nesta noite?

Quem olha para ti não sabe

...Capitão
Tens a pãtria escondida na cara

Nem o ar te serve de alimento

ÉS a oitava
maravilha de

Lisboa

Quem olha para ti não quer

Nestas ruas serás sempre pequeno
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Texto: Tradutor Desconhecido

Excerto do último poema
encontrado* de Zulfiqar 11I,o

herdeiro ao trono do Tramaquistão.

Decora o texto

E rasga o papel.

Transformem-se os lápis em pinheiros

E o papel em eucaliptos.

Metade das canetas em ar

Enquanto a outra metade serve como sacrifício

Necessário para marcar o exemplo

E manter a ordem.

Que nunca se imprimam e-mails

Nem tanto se leiam!

Desliguem-se os ecrãs e dê-se de beber os

tinteiros:

Acabemos com a sede das focas bebés!

Proclamo hoje

Que a História das Letras seja feita

Na areia, praia ou deserto.

A Língua será

Como sempre

Tradição Oral.

Rasga os livros para limpar a tua merda

E espalha as suas palavras pelo mundo

Sem microfones

Ou megafones.

Só a tua voz

E o conhecimento (de Deus).

Zulfiqar 111morreu aos 37 anos vítima que

se pensa ter sido um assasst to po lti ..

O seu espólio poético encontrava-se na g lvet, fal~

da sua mesa-dc-cabecer qu f e IOél a e ven

fi IV ro Novo Ir sntuto
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E se tudo o mais é leve

*

e.

Texto: Lúcia Mourisco lev

E se tudo o mais é leve

(que até a montanha é leve aos olhos do

engenho)

foi necessário que se criasse

algo de pedra que se cravasse no solo

e que nem mil homens abatessem pela força

mas apenas pelo que há de mais fundo,

de mais eterno e de mais belo na condição

humana,

então nasceu a palavra

e na primavera o poema

e em todas as outras estações

nasceram assim primaveras

e dentro delas; agrestes invernos

e desolados outonos e verões amenos,

mas na trágica colisão de tudo,

a palavra,

é flor bravia e duradoura

- e talvez perigosa pelos seus espinhos -

mas inigualavelmente bela,

bela como coro las de poder

e ceptros que antecedem as coroas

e mantos das mais ricas cores.

Observá-Ias torna-se o gesto

de as colher e espalmar entre as páginas

e não deixar que sequem.



ESTATUTOS *
*INFORMAÇAo DISPONIBILlZADA PARA CONSULTA

Os Fazedores de Letras
Jornal da Associação de Estudantes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Estatutos elaborados de acordo com:
-8 proposta-base aprovada na generalidade pela RGA de
6 de Novembro de 1997;
-os princfpios 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;
-3 aprovação na especialidade feita pela RGA de 13
de Março 1998:
-3 revisão ordinária de 1999;
-3 revisão ordinário de 2001:
Nota: No final há um glossário com todas as
abreviaturas.

Capítulo I

Artigo 10
Propriedade
Os razeoores de Letras (OFL) é uma publicação
pertença de todos os estudantes da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). representados
na figura lnsntuctona! da Associação de Estudantes
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(AEFLUL).

Artigo 2°
OFL é um jornal feito por e dirigido a:
1°· estudantes da FlUl.
2°· outras entidades colectivas ou individuais da RUl.
3°_ entidades individuais ou colectivas do meio
universitário, das quais se destacam os estudantes.

Capitulo 11
DOFL

Artigo 3°
OR é gerido pela Direcção de Os Fazedores de Letras
(DOFl).

Artigo 4°
A DOFL é constitufda unicamente por alunos inscritos
na FLUl.

Artigo 5°
A DOFl é um colectivo aberto e dinâmico quanto à SI,J<:I
constituição, isto é, está em permanente renovação
recebendo novos elementos e perdendo outros.

Artigo 6°
A DOFL é constncroa por um mlnlrno 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 DOR.

ArtigoBo
A DOFL é independente da Direcção da AEFLUL
(DAEFLUl) em questões ideológicas e editoriais.

Artigo 9"
Mudanças na constituição da DAEFLUL não têm
repercussões na consntccêc da DOFL.

Artigo iOO
A DOFL é oonucemente 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 llo
Questões de hierarquia ou sua fnextstêncla no interior
da DOFL e questões de organografia no interior da
DOFL, são decididas no interior da própria DOFl.

Artlgol2"
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
canz pessoal sobre qualquer indivfduo. Só terão acesso
a esses documentos membros da DOFL, do Conselho
Fiscal da AEFLUL e da Mesa da RGA. Violações a este
ponto poderão levar à demissão da DOFl e ao eventual
cumprimento da lei em vigor.
b} Por razões práticas e de segurança, o acesso aos
arquivos é controlado e vigiado.
c)- Mediante requisição nesse sentido, qualquer aluno
pode consultar, nas instalações da AEFLUL, todos os
arquivos, pastas, documentos e ficheiros informáticos
de OFL.
2- A DOFL tem obrigação de prestar todos os
esclarecimentos a qualquer aluno sobre qualquer
assunto concernente a OFL.

Artie:013°
A DOFL está directamente dependente da Reunião
Geral de Alunos (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 constrturoa 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 reune-se por iniciativa da DOFL ou quando
a DOFL é demitida.
2· Quando a DOFL é demitida a ACOFL reúne para
definir estratégias de nomeação de uma nova DOFl
e apurar quais os alunos 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 n°
As decisões da ACOFL são tomadas por voto secreto.

Artigo iBo
As decisões da ACOFL são tomadas por maioria de
dois terços.

Artigo i9°
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 2io
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 recusados pela DOFl.

Artigo 24°
A ACOFL pode propor a demissão da DOFl. A proposta
é recngroa 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.
t enviada à mesa da RGA, à DAEFLUL e afixada pela
faculdade.

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

Artigo 276

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 decretado o BEOFL:
a) A DOFl não pode editar mais nenhum número
deOFL.

b) A DOFL não pode assumir compromissos financeiros.
c) A conta bancária de OFL só pode ser movimentada
para pagamento de compromissos financeiros
assumidos antes do decreto do BEOFL ou para ser
creditada
d) A mensagem abaixo transcrita será afixada pela
recoloaoe. 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
(lndependentements de nessas RGA's se discutirem ou
não questões relativas a OFL).
.A Assemutea de Colaboradores de Os Fazedores de
Letras informa os estudantes da FLUL de que a edição
de Os Fazedores de Letras se encontra bloqueada
de acordo com o 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 estudantes da FLUL não se
pronunciarem em Reunião Geral de Alunos sobre a
proposta de demissão da Direcção de Os Fazedores
de Letras enviada à mesa da RGA por esta asserroíele
no dia .. ./ .. ./ ...

A Assembleia de Colaboradores de Os Fazedores de
Letras Lisboa, , .. , de .... de .....•
e) Só pode ser levantado depois de ter sido tomada
uma decisão em RGA sobre a proposta da ACOFL que
originou o BEOFL.
f) No caso de a proposta de demissão da DOFl ser
recusada pela RGA, a ACOFL não poderá tazer uso do
BEOFL durante o resto do ano lectivo em curso.

Artigo 2Bo
O logotipo do jornal constante na primeira página de
cada número, as medidas das páginas do jornal e o
número de cores usadas são elementos só alteráveis
pela Assembleia de Colaboradores ou pela RGA.

Capítulo IV
Tutela da RGA

Artigo 29°
A RGA da FLUL é o órgão tutelar de OFL com quatro
poderes distintos: a demissão da DOFL, a nomeação
de uma nova DOFL, a directiva à DOR 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
perfodo 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 nenhum 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
levara 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 possível, em vários.
6- A Mesa da RGA declarará grupos candidatos todos
os que respeitem 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 cinquenta assinaturas de apoio até à realização
da RGA (ver próximo ponto) ou será eliminado.
9- A Mesa da RGA organizará uma RGA para nomeação
da nova DOFL (ou incluirá esse assunto numa RGA),
10- A RGA elegerá um dos grupos candidatos (sabendo
qual deles a ACOFL apeia) por metade dos alunos
mais um.

Artigo 32°
Directiva à DOFL.
1- As propostas de dtrecuva à DOFL são apresentadas
em RGA pela ACOFL. pela DAEFLUL ou cem alunos da
FLUL devidamente identificados.
2- A directiva é aprovada por maioria de dois terços
(abre-se assim uma excepção ao estaturoo no
artigo décimo terceiro dos Estatutos da AEFLUL de
31/1/1980).
3- O não cumprimento de uma directiva aprovada em
RGA por parte de uma DOFL implica a sua demissão.
4- Cada orrecuva à DOFL é assinada pelos membros da
Mesa da RGA. sendo anexada uma cópia da directiva a
estes estatutos e outra entregue à DOR.

Artigo 33°
Alteração dos Estatutos Gerais de OFL
1· ~ feita sob proposta da DOFl, da ACOFL ou de
duzentos alunos devidamente identificados em
abaixo-assinado.
2· A alteração s6 é aprovada em RGA se conseguir uma
maioria de dois terços. aplicando-se o mesmo critério
usado na alteração dos Estatutos da AEFLUL segundo
o artigo décimo terceiro dos Estatutos da AEFLUL de
31/1/1980
3- Uma cópia dos Estatutos Gerais de OFL j<1 emendada
deverá ser anexada aos Estatutos Gerais da 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 oerrooo de
réri<:lS superior ou igual a dez dias. não é considerado
grave.
2- O facto de não sair em um dos outros meses é
considerado grave,

Artigo 36°
Quando o jornal (ainda que devido a um BEOFl) não sair
num dos meses acordados com um patrocinador:
a) Deverá ser devolvida aos patrocinadores a quantia
financeira relativa ao mês ou aos meses em que o
jornal não saiu.
b) Sem que o ponto anterior deixe de ser cumprido,
outras contra partidas reparatórias adicionais poderão
ser negociadas entre LI DOFL e cada patrocinador.

Artigo 37"
1·A DOFl deverá ser demitida em RGA quando o
jornal oãc sa.r:
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 3Bo
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.

Artlgo4r
As fotografias são da exclusiva responsabilidade do
autor do texto quando a sua inserção dependeu de uma
instrução do mesmo.

Artigo 42°
As fotografias são da exclusiva responsabilidade da
DOFL quando a sua inserção dependeu de uma decisão
da mesma.

Artigo 43°
As fotografias são da exclusiva responsabilidade do
autor das mesmas quando a sua inserção não se
destinou a ilustrar um artigo ou a publlcltar um produto.

Capitulo 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 exclusiva da DOFL.

Artigo 47°
1· OFL depende logística e financeiramente da AEFLUL.
2- A DAEFLUL deve veicular a OFl, dentro das suas
possibilidades, as condições financeiras e logísticas
necessárias ao seu funcionamento 3- Quando a
DAERUL, por qualquer motivo, não veicular as
condições financeiras ou iogrstlcas necessárias ao
bom funcionamento do jornal a DOFL não poderá ser
responsabilizada pelos danos ou deficiências de edição
dar 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 entre 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-Ihes cobertura financeira ou
oecnné-tas.

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
responsáveis pelos movimentos da conta.
4- Qualquer dinheiro que seja entregue para uso
exclusivo de OFL (proveniente de patrocínios. subsídios,
pagamentos, apoios financeiros 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 propriedade da AEFLUL e deverá
estar submetida ao mesmo sistema de fiscalização
financeira a que está submetida a DAEFLUL.
6- O saldo e os movimentos da conta bancária de OFL
são do conhecimento público.
7· Todos os pagamentos de despesas de OFL são
feitos a partir da conta bancária de OFL.

Artigo sr
Qualquer irregularidade financeira cometida pela DOFL
(por exemplo, despesas safdas da conta bancária de
OFL e não devidamente justificadas) deverá levar à
demissão da DOFL e ao eventual cumprimento da lei
em vigor aplicável à situação especrtca.

Artigo 52°
A OOFl tem a obrigação de constantemente tentar
captar patrocínios, investimentos publicitários,
suosrclos e outros tipos de apoios financeiros.

Artigo 63"
Todos os proveitos financeiros obtidos para OFL apenas
oooerêo ser utilizados em proveito de OFL.

Artigo 54°
Todos os produtos oferecidos a OFL em troca de
inserções publicitárias ou de outras contra partidas são
propriedade da AEFLUL para uso prioritário mas não
exclusivo de OFL,

Artigo 55"
Na ficha técnica de cada número de OFl deve constar:
a) Tiragem do número
b) Custo total do número.
c) Percentagem do custo total do número suportada
pela AEFLUl.

Artigo 56"
Nenhuma intormaçâo rerauva às finanças de OFL
poderá ser ocultada pela DOFl. sob pena da sua
oemtssão.

Artigo 57"
Na mesma RGA em que é apresentado o Relatório de
Contas da AEFLUL, 6 Igualmente apresentado pela
DOFl um Relatório de Contas de OA. -eratvo a todos
os movimentos financeiro!;; que tiveram lugar desde a
apresentação do último relatório.

Capitulo VIII
Disposições finais

Artigo 58°
Os Estatutos aerare de Os Fazedores de Letras são
aprovados e alterados em RGA e everoeocs aos
Estatutos da AEFLUL. O seu não cumprimento por parte
da DOFl deve acarretar a sua demissão.

Artigo 59"
No primeiro número de OFL de cada ano lectivo serão
obrigatória e integralmente publicados estes estatutos,
assim como todas as Directivas à DOFL que, à data,
estejam em vigor,

Artigo 60°
Durante os três primeiros meses de cada ano de
número fmpar haverá uma revisão ordinária destes
estatutos (respeitando o estaturoo no ponto 2 do Artigo
33°: só haverá alteração com maioria de dois terços)
conjuntamente com uma reaprovação ou revogação de
cada uma das directivas em vigor (respeitando o ponto
2 do Artigo 32°: só será reaprovada uma c'recnva com
maioria de dois terços),

Moção de criação dos Estatutos Gerais de Os
Fazedores de Letras:
Considerando que os Estatutos da AEFLUL, celebrados
em escritura pública a 31 de Janeiro de 1980, são
omissos em relação ao modo de funcionamento e de
gestão do Jornal da AEFLUL Os Fazedores de Letras
e de acordo com o artigo 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 Fazedores
de 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 Estatutos da AEFLUL ou sobre os
quais deliberará a RGA.
b) determinam que estes estatutos sejam averbados
aos Estatutos da AEFLUL já referidos.

GlossARIO:
FlUL:Faculdade de Letras de Lisboa
AEFLUL:Associação de Estudantes da FLUL
DAEFLUL:Direcção da AEFLUl
OFL: Os Fazedores de Letras
DOR: 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 Morena,
Francisco Frazão, Joaquim Sousa, Lufs Pedro
Fernandes, Pedro Barros e Vasco Resende.
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UN IVERSI DADE DE LISBOA

CURSO DE 12 CICLO
Faculdade 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 acontecer
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 a universidade, os estudantes vão licenciar-
se naquilo que escolherem durante a licenciatura. Alicenciatura
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
questóes que interessam às artes, às ciências e às humanidades
e lêem textos fundamentais para estes três domínios: Platão e
[ane Austen, Einstein e Joyce, Tolsroi e Darwin, Maquiavel e
Stephen Hawking - e muitos mais.
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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
E rodo Gemi serve para as pe oas poderem r capaze de
perceber coisas diferen res: 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 :ugumen ro
explicar-se atravé de um desenho ou ler estatísticas. De facto,
quem percebe coi diferenn é mai capaz de fazer coi as
diferentes. E quem é capaz de fazer coi as diferentes tem mais
facilidade em encontrar emprego.

Paro os que quiserem continuar a estudar depois da licenciatura,
o E rudo Geraí dão aces o a todos o mesrrado das
Faculdades de Belas-Artes, Ciências e Letras da Universidade
de Lisboa, bem como aos mestrados em ensino da Universidade,
dependendo dos majers ou das disciplina que tenham ido
escolhidos no seu decu o.

PARA MUITO MAIS INFORMAÇÕES SEMPRE ACTUAlIZADAS

SOBRE o CURSO E A CANDIDATURA. CONSULTA:
www.artes-ciencias-humanidades.ul.pt

Os empregadores vão poder encontrar nos licenciados em
E tudo Gerai pes oas com formações mais completas e mais
versáteis. Uma formação em Estudos Gerais vai aumentar muito
a competitividad dos seus graduados num mercado de emprego
global e em mutaçãocon ranre. E, porque os no os alunos vão
organizar a sua formação superior de acordo com os seus
interesses, a sua motivação irá também aumentar.
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