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Sabeis que os estudantes que representam este jornal académico
individualmente lutam pela valorização e reconhecimento dos
jovens portugueses perante a generalização da ideia de que as
academias estão obsoletas. É um dogma dos nossos tempos pensar
que os universitários não querem trabalhar ou tão pouco sair da
boémia do percurso Bairro Alto e casa dos pais.
Se vós sois um daqueles que partilha de tal pensamento,
vós estais tremendamente correctos.
Assumimos perante vós este editorial como um manifesto da nossa
ressaca geracional. Os jovens não estão minimamente preparados
para entrar no mercado de trabalho e qualquer estágio
não remunerado é um acto de caridade que eleva qualquer
"empregador" ao nível de um Nobel da Paz.
Nunca nos ensinaram a resolver a lei de Murphy ou a desconstruir o
darwinismo da incompetência social impregnado nas camadas mais
jovens (o fundo da cadeia alimentar).
Concluindo, recorda i connosco as sábias palavras de Nietzsche:
"Nada h de boum xairá dax huniverçidadex".
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Para que

se
uma
licenciatura E o que tem a música

a ver com isso?

Nunca é tarde para reviver o que é bom e, assim
sendo, Os Fazedores de Letras sugerem que
voltemos ao mês de Maio e recordemos dois eventos
que pautaram musicalmente a Faculdade de Letras e
toda a comunidade académica de Lisboa.

Cantigas em Maio
o festival "Cantigas em Maio", que ocorreu no dia 6
de Maio, foi organizado pelo AEFLUL e inicialmente
teve lugar no jardim do Pavilhão Novo (PN). Os Fazedo-
res de Letras estiveram presentes e levaram na algibeira
a pergunta "Para que serve uma licenciatura?" para distri-
buir pelos músicos.
O espectáculo da Inoportuna (tuna da FLUL)foi o primeiro da
tarde e começou por encher o espaço com uma união incontes-
tável, conseguida pela segurança e o à-vontade dos músicos.
Foram também os primeiros a responder à nossa pergunta,
mostrando uma opinião um tanto crítica, mas bem humarada,
respondendo, entre gargalhadas, que uma licenciatura "serve
para trabalhar na caixa do Lidl mas com muito mais estilo".
Seguiram-se as actuações de Coelho Radioactivo e João Nada
que, confrontados com a questão, defenderam que uma licencia-
tura serve para nos orientar para o futuro. Nas palavras de João
Nada, "a licenciatura serve para irmos percebendo para o que
é que pode servir". Mencionaram também o papel dos profes-
sores universitários, que consideram ser de grande importância.
Coelho Radioactivo afirmou que "os professores são os nossos
mestres.(... ) Há muitos professores que facilitam mas também há
os que dificultam, o que, se calhar, ainda ajuda mais."
As horas passaram e com elas chegaram os concertos d'o
Cão da Morte, de Éme, de Chão da Feira e de Azevedo Silva.
Entretanto, apesar de não ter sido interrompido nenhum es-
pectáculo, a chuva fez com que o festival passasse para dentro



do Pavilhão Novo, causando algumas complicações e desis-
tências por parte da audiência. No entanto, os concertos pros-
seguiram com o mesmo tom festivo.
Quando questionados sobre a função de uma licenciatura,
O Cão da Morte, Éme e as Chão da Feira, partilhando as
mesmas bases de resposta, afirmaram que o importante é a
aprendizagem, seja ela sobre o curso ou sobre o que está
para vir. Para O Cão da Morte, "devemos aproveitar e apren-
der o máximo possível." Éme explica que "devemos aproveitar
a faculdade para aprender coisas que noutro contexto não
aprenderíamos. "
Chão da Feira, ao concordar com todas as opiniões dadas,
resumiu que "uma licenciatura serve para preparar para o
mercado de trabalho e para a vida" e que "é apenas um pon-
to de partida". Numa linha de pensamento similar, Azevedo
Silva acrescentou que a licenciatura "é uma aprendizagem de
coisas diversas, não apenas teoria ou prática relacionada com
os diferentes cursos".

Noite da Cafetra Records na FLUL
Alguns dias depois, deu-se mais uma noite de festival, desta
vez com uma temática mais específica. A noite foi dedicada
somente a uma editora relativamente recente (activa desde
2008) de nome "Cafetra Records", cuja constituição é um
vasto grupo de amigos que tanto partilham bandas como a
paixão pela música.

A Noite da Cafetra Records ocorreu no dia 21 de Maio no bar
Novo da FLUL.Mais uma vez a entrada era livre o que, no en-
tanto, não foi o suficiente para atrair uma multidão.
Neste festival mais íntimo, destacava-se um ambiente familiar
invulgar e incontornável. O ambiente era de amizade e não
houve cerimónias, o que permitiu que não fossem apenas as
bandas que constavam no cartaz a tocar em palco.
Como previsto, tocaram as bandas: 100 Leio, Os Passos em
Volta, Pega Monstro, Kimo Ameba e Éme, tendo ainda contado
com as participações de S for Seward, Putas Bêbedas e Egícios.

Outros eventos na FLUL
Mas nem tudo o que alia música e faculdade faz parte de um
passado longínquo. O início deste ano lectivo já contou com o
festival Rock in Letras, com um dia dedicado ao rock e outro ao
metal, e com a primeira Matinée Experimental, que privilegiou
tanto a música experimental como a projecção de imagens.

Cristiana Alves V.
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Por

Detrás dos

Entrevista ao Dr. Pedro Estácio, chefe de divisão e biblio-
tecário principal da Biblioteca da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

Há quanto tempo é chefe de divisão da biblioteca da FLUL?
-Sou chefe de divisão e bibliotecário principal desde Maio de
2007.
Existe uma separação entre direcções - uma de carácter mais
científico e outra de gestão de terreno, que é sustentada pelo
chefe de divisão.

Visto que não é uma empresa, como é que se qere uma instituição

como a biblioteca da FLUL?
-A Faculdade de Letras tem assumido que a biblioteca presta
um serviço fundamental e essencial para o cumprimento da
sua missão de ensino e de investigação. Mesmo em período
de contenção orçamental tem sido permitido, à biblioteca, um
conjunto de recursos financeiros que nos vão garantindo o
cumprimento da nossa missão, que é essencialmente social.
Apesar de a nossa preocupação não ser o cumprimento finan-
ceiro, temos uma gestão rigorosa das verbas dos dinheiros
públicos que são atribuídos para aquisições e para o funcio-
namento da nossa biblioteca

o equilíbl'io entre o compromisso social, cultul'Ql efinanceiro é
feito através do empenho do director da biblioteca, do director da

faculdade e dos técnicos do serurço da divisão.
Os doadores oferecem ajudas monetárias à biblioteca?

- Não, os doadores da biblioteca são doadores pessoais
ou institucionais - de bens que complementam as nossas

•turos
Entrevista: Biblioteca FLUL

aquisições. Recebemos essencialmente publicações, monogra-
fias, livros, publicações periódicas, cd' s e dvd' s.

Como éfeito o processo defiltragem das doações?
-Oucndo se trata de grandes doações, geralmente pedimos aju-
da a um ou mais especialistas, dependendo de a biblioteca ser
mais especializada numa área. Normalmente, professores da
Faculdade de Letras, conhecedores das matérias, fazem a ava-
liação de um determinado tema e emitem o seu parecer. Emfun-
ção desse parecer, positivoou negativo, a biblioteca incorpora o
todo, uma parte ou então nada de tais doações. O que não for
útilà Faculdade de Letraspoderá ser útila outra faculdade.
Quando são pequenas doações, dez livrospor exemplo, não há
necessidade de reunir uma comissão - a própria biblioteca ava-
lia, através de pessoas com capacidades técnicas, se as acolhe ou
não, sendo o critério sempre científico.

As pessoas cujo nome está exposto na entrada da biblioteca
da FLUL são os maiores doadores ou todos aqueles quejá
contribuíl'Qm até hoje para o património da biblioteca?

Há grandes doadores institucionais, pontuais, unipessoais
ou familiares. Os nomes que estão expostos são de pessoas
que fizeram as doações pós-morte. Os nomes das instituições
referem-se às que ofereceram o maior número de livros à bi-
blioteca (acima de 500 títulos).
Nalguns casos foram oferecidos muito mais de quinhentos li-
vros; doações na ordem dos milhares, entre os três mil e os seis
mil exemplares. Neste caso são colecções privadas.
Entre Janeiro e Junho de 2011, a biblioteca recebeu duas do-
ações que no seu conjunto representam onze mil livros novos,



A biblioteca é um espaço de estudo e cultura por excelência.
Mas o que está a priori de tudo isto? De onde vêm os livros?
O dinheiro? O que estará nos reservados e quais as obras mais
valiosas?

em áreas como literatura portuguesa e estrangeira (sobretudo
americana e inglesa), estudos africanos, filosofia e ciência po-
lítica.
Também recebemos o espólio de Mário Barradas na área do
teatro, na qual a Fundação Calouste Gulbenkian comprou e
posteriormente decidiu doar à Faculdade de letras.

Como se consegue manter as obras antigas do arquivo histórico?
- Uma observação prévia: o arquivo histórico é uma coisa e a
biblioteca é outra. O arquivo histórico está ligado à produção
administrativa da casa.
A Faculdade de letras tem vários núcleos de arquivos espa-

lhados por vários espaços dos diferentes edifícios da faculda-
de. No arquivo histórico reunimos documentação produzida
pela organização Curso Superior de letras e FCl ao longo da
sua vida, ou seja, livros, actas, correspondência, fichas, livros
de sumários e livros. A documentação vai desde 1859 até à
actualidade.

Os documentos mais antigos podem ser consultados livremente?
Estamos a desenvolver um projecto faseado de uma biblioteca
digital. Esta plataforma oferece aos investigadores obras do
século XV e XIXe peças de teatro do século XIX, sobre as
quais não recai qualquer tipo de direitos de autor. A partir do
momento em que digitalizamos os documentos, os originais
deixam de ficar acessíveis.
Em algumas ocasiões, o original pode ser consultado fisi-

camente, mas tem de ser apresentada uma justificação bem
fundamentada, como por exemplo, em caso de investigações
que necessitam do manuseamento do original e em que a

consulta de uma cópia digital não se revela suficiente; mas é
importante referir que a cópia digital (em jpeg e pdf) é abso-
lutamente fiel ao original. Se a obra e/ ou o documento esti-
verem bem conservados, o leitor pode contar com o original.
As obras de acesso reservado podem ser consultadas a par-
tir de um requerimento prévio e a leitura é feita na zona dos
depósitos (piso subterrâneo na biblioteca da FlUl). As obras
e/ ou os documentos não podem ser fotocopiados, mas po-
dem ser fotografados pelos nossos leitores. Pontualmente, as
obras de acesso reservado podem ser digitalizadas, desde
que seja garantida a conservação desses documentos.

Qualfoi a oferta mais valiosa?
Tenho dificuldade em eleger um documento, devido à riqueza
da nossa colecção, na qual existem obras raras desde o século
XV. No entanto, há uma que, devido à sua carga simbólica e
cultural, se destaca: a primeira edição da obra Peregrinação
de Fernão Mendes Pinto. Esta edição é do século XVIIe foi
oferecida à FlUl pelo professor Marcelo Caetano.

Entrevista por:
João Pedro Almeida Dores Correia Pinheiro.
Agradecimentos: Dr. Pedro Estácio
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Entrevista: •

JorgeSt va
Meio

Soube que fez parte do Teatro de Letras, quais as aprendizagens e
experiências que retirou desta fase da sua vida?

No momento em que participei no Grupo de Letras deu-
se uma reviravolta no Teatro Universitário ... Ao contrário
de grupos mais estruturados como o CITAC ou o Céni-
co de Direito, o grupo de Letras era uma associação sem
quadros dirigentes, nem órgãos, nem estatutos. Tinha
existido impulsionado por Claude Henri Frêches, um pou-
co como um grupo francês, de apoio ao curriculum dos
cursos. Quando começamos (eu, o Luís Miguel Cintra,
a Eduarda Dionísio, o Nuno Júdice, entre outros) não era
isso o que queríamos. Nem queríamos os profissionais da
profissão a vir ensaiar-nos. Queríamos começar pelo princí-
pio. E foi um marco histórico. Tudo feito orgulhosamente por
nós, sem professores, nem curadores, nem "especialistas",
feito em casa, e, triunfalmente acolhido pelo público desde a
estreia, no Teatro Vasco Santana. O que aprendi? Que po-
demos tomar a vida nas nossas mãos, correr riscos, ousar. E
que não há prazer maior do que esse: fazer aquilo que que-
remos e fazê-lo bem. Nesse sentido, a formação do Teatro da
Cornucópia em 1973 e a dos Artistas Unidos em 1995 são
a consequência lógica dessa aprendizagem única - auto-
aprendizagem, diria eu agora.

Como é trabalhar com os Artistas Unidos?
Já foi estimulante ... Quando, durante dois anos, estivemos no
edifício A CAPITAL e quando connosco se cruzavam tantos
destinos, tantos desejos ... Quando éramos umas cem pessoas
todos os dias naquele edifício abandonado do Bairro Alto. A

saída desse edifício ordenada pelo Dr. Santana Lopes veio
pôr fim a uma experiência única e transformou definitivamente
a companhia. Dá agora imenso trabalho insistir em que os
Artistas Unidos não são mais uma companhia de autor, não
são uma empresa para o Jorge Silva Meio fazer mais uns es-
pectáculos, não são uma companhia de teatro, mas sim uma
plataforma de criadores - que podem ser actores, pintores,
cenógrafos, mas são ARTISTAS e são UNIDOS. Não é fácil e
estes últimos anos (sem casa, estreando em salas mais ou me-
nos institucionais) criaram um grande vazio, um enorme can-
saço, um suave desespero. Pode ser que alguma coisa mude
com a próxima cedência do Teatro da Politécnica: mas nunca
voltaremos a ser os que estiveram na Capital. É que isso foi há
11 anos. E o tempo é inexorável, e as coisas passam.

Na peça Um homem falido trabalhou em conjunto com António
Simão ... No seu ponto de vista o trabalho de encenação é mais

produtivo em grupo ou quando trabalha sozinho?
No teatro, felizmente, nada é feito a sós. E no caso de UM HO-
MEM FALIDO servi de crítico/analista do trabalho que Antó-
nio Simão ia fazendo. É muito normal o encenador perder-se
na monotonia dos ensaios. E é bom surgir alguém - eu ia aos
ensaios 2 vezes por semana, todos os dias na parte final - que
serve de espectador, e diz "não ouvi, não percebi", antes de
chegarem os espectadores autênticos. Não gosto de homens
sós, "no man is an island" e por isso mesmo se criaram os
Artistas Unidos - e não o Artista Solitário. O teatro tem isso
de extraordinário ... É feito por muita gente diferente e com sa-
beres muito diferentes uns dos outros. E eu gosto de ver um



I
~

Jorge Silva Meio é actor, encenador, cineasta e director artístico de uma das mais
importantes companhias de teatro português, os Artistas Unidos. Frequentou a
Faculdade de Letras de Lisboa e a sua passagem por esta instituição foi assinalada
pela irreverência e pela necessidade de criação que permitiu uma reviravolta no
teatro universitário em Portugal. Há quem se inspire nele e na sua interminável
obra, porém também ele tem as suas inspirações e memórias ... Desta forma, nada
melhor do que ouvi-lo na primeira pessoa ...

espectáculo a ser feito - e sei interpretar aquilo que ainda está
balbuciante, dar-lhe forma. É o que mais gosto de fazer.

Tendo como exemplo apeça Um homem falido, hoje em dia a
leitura do espectáculo teatral pretende ser livre ou conduzida

de forma a levar o publico a chegar a um determinado
conjunto de conclusões?

Como diz William Gaskil, o grande encenador britânico,
o trabalho teatral é apenas o de colocar "words into oc-
tion", encontrar as acções que se escondem nas pala-
vras, as que elas inventam. Não se trata de ilustrar, nem
de comentar, nem de utilizar, trata-se de encontrar. O
trabalho de encenação é assim mais próximo da herme-
nêutica do que da tradicional visão do artista. Trata-se de ana-
lisar um texto, verificar as suas linhas de força, testá-lo com
a acção, encontrar as acções propostas.

murmúrio. Claro que a mobilidade de pontos de vista do cinema
não é a mesma coisa que o ponto de vista único do teatro ... Cla-
ro que as condições acústicas são diferentes, mas também entre
o São Luiz e o Teatro da Politécnica são bem diversas
as condições. Pensa-se muitas vezes que no teatro tem
de se fazer "maior" e que no cinema se faz "mais peque-
no". Não é verdade. Num plano geral em que se vê uma
rua inteira, aquilo que é pedido ao actor é que simpli-
fique os seus gestos de forma a tornar visível a acção (e é
o mesmo que peço a quem venha representar comigo
uma super-produção no palco maior do CCB, por ex.l;
num grande plano estaremos muito longe do que pedi-
mos a um actor que vá fazer teatro na Casa Conveniente,
mas depois há o repertório... É claro que quando pensa-
mos em "cinema" pensamos num repertório "realista".
Mas My Fair Lady ou Os Dez Mandamentos são cinema ...
E serão muito diferentes do teatro musical?

Isso condiciona o espectador?
Sim, tudo condiciona: ele está a ver esta e não outra peça de te-
atro. Mas aquilo que mais me interessaé que as condicionantes
sejam aquelas que o autor colocou na elaboração do seu texto, 12 de Junho de 2011 Patrícia Almodôvar
não outras, nem mesmo diferentes. O que me interessaé que as
palavras se soltem nas acçõesque elas incluem. Simples?Difícil.
Sei que trabalha muito em cinema ... Que diferenças existem em

dirigir um actor em cinema e um actor em teatro?
Dizia Truffaut - e eu concordo - que não gostava de usar a ex-
pressão "direcção de actores", que isso é terminologia militar e
que ele foi refractário (eu também). Prefiro auscultar-lhes o co-
ração, sentir o que eles intuitivamente imaginaram, ouvir-lhes o
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"Finalmente, foi feita justiça", foram as palavras utilizadas por
José Rodrigues dos Santos para descrever o assassinato de
Osama Bin Laden, na abertura do Telejornal.
Eu, que sempre encarei a justiça como algo cuja complexidade
ultrapassa o universo dos juízos de facto, creio - o que pode
ser um excesso de cepticismo da minha parte - que a frase "Fi-
nalmente, foi feita justiça.", deveria permanecer inutilizada no
contexto jornalístico, por se tratar, penso que indiscutivelmen-
te, de um juízo de valor incompatível com a imparcialidade e,
portanto, apenas utilizável no mais desprezível e tendencioso
jornalismo (ou seja, o não-jornalismo), que é quase todo o
jornalismo existente no nosso país e no mundo.
Tudo isto, que já retomarei, aconteceu no dia que se seguiu
do primeiro de Maio, dia do Trabalhador. Fez, nesse dia, 125
anos que milhares de trabalhadores se uniram em Chicago,
em luta por um direito em particular: a redução da carga
horária para 8 horas de trabalho diárias. Hoje, se olhamos
para esse direito como algo intocável, para além de estarmos
enganados - por já ter faltado mais para que no-lo furtem -
temos o dever ético, quanto a mim, de respeitar, festejando,
juntamente com as restantes pequenas vitórias alcançadas pe-
los trabalhadores de todo o mundo que, ao longo dos tempos,
canalizaram forças alimentadas pela coragem e se uniram,
essa conquista que, embora trôpega e ameaçada, chega aos
nossos dias.
Devemos, para além de sair à rua, apelar à consciência his-
tórica, respeitar-nos a nós, respeitando e celebrando os ante-
passados que, lutando por si, lutaram por nós. Devemos, em
vez de esperarmos, como é nosso hábito, que façam algo por
nós, lutar, mostrando-nos dignos e merecedores dos nossos
desejos e das nossas reivindicações.
Houve manifestações, mas não é aos manifestantes que devo
endereçar, hoje, as minhas palavras. Esses, com maior ou me-
nor noção, tomaram uma posição, uniram-se de forma jus-

ta, embora por vezes mal encabeçados. Referir-me-ei antes
aos que esperam passivos por uma queda galáctica de um
mundo cor-de-rosa, dirigindo, por sistema, o olhar apenas ao
espelho e a acção a um comodismo conformado e decadente.
Esses, no primeiro de Maio - mesmo não sendo todos iguais,
tendo-o feito uns movidos pelo medo, outros pela ignorância,
outros simplesmente pelo comodismo de que falei - festejaram
(apenas) o dia da mãe. Não que seja mal festejado ou menos
importante. É simplesmente muito mais fácil de festejar, por ser
um cliché contra o qual ninguém se impõe. Porém, quando são
alcançadas vitórias por quem correu o risco de dar o corpo ao
manifesto, essas englobam-nos, a esses que nada fizeram, e
eles gozam delas também.
Eesses são, infelizmente, uma maioria. Uma maioria que, sem
saber, despreza o semelhante que faz jus à máxima de Albert
Camus: "Revolto-me, logo existimos." Uma maioria que, sem
saber, espezinha, impávida, quem, ao resistir, lhe deu a rela-
tiva liberdade de que hoje goza e que ignora quem, por todos
os que trabalham, não se acomoda ou resigna, não desiste de
gritar mesmo entre os cassetetes e os chicotes reais ou imagi-
nários da repressão policial ou patronal. Uma maioria que,
no dia do trabalhador, gozando do feriado aparentemente
intangível, se passeia por centros comerciais e hipermercados,
desconhecendo que às pessoas que a atendem foi roubado o
feriado que é símbolo da sua classe, o feriado que deveria ser
uma fiesta, como lhe chamam os espanhóis.
É essa maioria, ou parte dela, que forma uma massa pes-
tilenta que atinge também parte das restantes pessoas, que
aceita, cega, a frase "Finalmente, foi feita justiça.", referente
ao assassinato de Trotsky, ordenado por Stal. .. perdão, de
Bin Laden, ordenado por obama. É a mesma coisa, no fundo.
Essa maioria, presa pelas amarras da sua ignorância e/ou
do seu medo, acorrentada a si mesma, fazendo da sua vida
uma mísera existência e de si uma mera ferramenta, aceita



o
uorescente

cegamente e cegamente obedece, comendo o que lhe dão,
ouvindo o que lhe oferecem, fazendo o que lhe ordenam,
cuspindo na unicidade da própria personalidade.
Anos e anos depois do início da discussão da justiça da pena
de morte - que, felizmente, vai diminuindo no mundo (a pena,
não a discussão) - um dos mais respeitados jornalistas do nos-
so país adjectiva-a de justa, como se se tratasse de um facto
inquestionável, de um dogma.O resto (o 11 de Setembro, etc.],
são episódios cujos culpados ainda estão por encontrar e jul-
gar. Por enquanto, há um bode expiatório, talvez criado por
Manobras na Casa Branca, tornado cadáver, ao que se diz.
A verdade é que o golpe foi tempestivo, tal como o foi
o ataque às torres gémeas. Numa altura em que Obama via
o eleitorado a fugir-lhe como ao chão debaixo dos pés, morre
Osama e o povo venera-o como a um herói salvador da pátria,
festejando, batendo em latas, saltando de alegria não sabe bem
pelo quê, olhando as platónicas sombras em que vivemos sem
conhecer a realidade, enquanto o sistema e os seus tiranos se
vão alimentando das mentiras que nos dão à boca, e nós nos
vamos contentando com "pão e circo".
E tudo isto aconteceu uns dias depois de mais uma bizarria,
da paragem de meio mundo para ver um casamento em que
toda a luxúria foi permitida e vangloriada ao mesmo tempo
que se louvava a deus, perante o olhar insciente do povo,
que observou aquele proscénio, feliz, inocente, enquanto uma
noiva belíssima era beijada por um rapaz que nada fez pela
sua condição senão nascer. O mesmo que fizeram pelas suas
as crianças que vão morrendo na líbio, no Afeganistão, no
Iraque ... países que, no "dia em que o mundo se tornou um
lugar mais seguro", continuam a ser bombardeados por mís-
seis e interesses de imperialistas impiedosos, entre os quais se
encontra o Nobel da Paz. Mas que importa? BinLaden morreu
e toda a guerra feita pelos países "civilizados" é legítima! Nós
fazemos guerra, os outros, terrorismo.

Quanto a mim, estou de luto por este mundo. Mante-
nho uma posição e não tenho, embora o possa ter dado
a entender erradamente, como inimigos, a maioria de que
falei. Essa maioria, que vai legitimando todo este circo en-
quanto se auto-destrói, é apenas vítima de manipulação. Não
são meus inimigos tal como não é meu inimigo um soldado
de um país inimigo do meu: porque são-me semelhantes e
não sabem simplesmente, ainda, quem os defende verdadei-
ramente. Não é contra eles que me ergo, mas contra quem
os manipula. Na verdade, é o sistema; o capitalismo que se
esconde por detrás da máscara desta falsa democracia onde
nenhuma das mais mesquinhas atrocidades foi abolida, onde
a economia não se encontra ao serviço de quem produz, antes
pelo contrário. Onde são todos muito democratas quando têm
a maioria do seu lado. É fácil ser-se democrata assim.
E o meu luto por este mundo podre, à beira do caos, é fluo-

rescente. É fluorescente porque, como disse em tempos sóbrios
Manuel Alegre, "Mesmo na noite mais triste / Em tempos de
servidão / Há sempre alguém que resiste / Há sempre alguém
que diz não".

Rafael Coelho do Nascimento, 02/05/2011
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No passado mês de Setembro, a MTV Portugal divulgou
os nomeados para o prémio "Best Portuguese Act" 2011:
Amor Electro, Aurea, Diego Miranda, Expensive soul e The
Gift. Nomes bem conhecidos da nossa praça.
Os Amor Electro lançaram o seu primeiro álbum em Abril
deste ano e demonstraram que é possível fazer Música Pop
Portuguesa. A banda conjuga temas originais que revelam
as suas influências, e nos quais participam músicos distin-
tos da cultura portuguesa.
O álbum homónimo de Aurea depressa chegou a platina,
surpreendendo e cativando pela sua voz e sonoridade que
lhe é característica. Um trabalho musical que demonstrou
ser eclético, num registo popz'soul que apresenta aponta-
mentos de diversos estilos musicais.
Temas como "Ibiza for Dreams" ou "Just fly", bem conhe-
cidos do DJ/produtor Diego Miranda são já um marco da
música dança em Portugal. Em 2006, o DJ arrecadou o
prémio Portugal Night Awards na categoria de DJ reve-
lação.
Os Expensive Soul assumiram o risco e auto-editaram
o álbum "B.I", materializando a paixão que os dois amigos
New Max e Demo desde cedo nutrem pela música. Símbolo
da nova música portuguesa, esta é a segunda vez que a
banda esteve nomeada para o "Best Portuguese Act" dos
"European Music Awards".
Juntos desde 1994, os The gift, já contam com um lon-
go percurso no panorama musical que inclui a passa-

gem por vonos palcos internacionais, desde o continente
europeu ao americano. São uma banda que se pode ca-
racterizar como alternativa e cujos elementos já tinham
um forte elo de ligação quando decidiram juntar-se,
a amizade, que para eles "é a base de tudo". Seis anos
depois de ter vencido este prémio, a banda esteve mais uma
vez na corrida.
E o vencedor é ... Aurea! O público votou de forma ex-
pressiva no site da MTV e ficou clara a preferência. Em
comunicado à MTV Aurea agradece: "Obrigada a to-
dos vocês que me acompanham pela vossa força, de-
dicação e carinho incondicionais, à minha família
e a toda a minha equipa, Rui, João, Ricardo, músicos
e técnicos por me aturarem por essa estrada fora e me fa-
zerem sentir sempre em casa onde quer que esteja." Re-
corde-se que em Maio, Aurea venceu o globo de ouro na
categoria de melhor intérprete individual e mais recente-
mente actuou em Taipé, Taiwan no "Henessy Artistry Taiwan
2011". Questionada sobre o que achou do público chinês a
cantora salienta que: "estava à espera de um público mais
contido, mas surpreendi-me muito!.. muito calorosos!"
No dia 24 de Outubro ficamos a saber que Aurea não pas-
sou à fase seguinte, tendo sido Lena (artista alemã de 19
anos) a eleita para representar o continente europeu na ca-
tegoria de Worldwide Act na cerimónia do MTV EMAs, que
se realizou dia 6 de Novembro em Belfast. Ainda assim,
é de realçar que a artista natural de São Tiago do Cacém
cativou o público português e está a dar cartas a nível in-
ternacional.

Andreína Meio
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Colaboradores empenhados
Textos interessantes
Artigos intemporais
Sofá que faça massagens
Último modelo Macintosh
Máquina Nespresso

(com ou sem George Clooney]
O Designers com muito tempo livre
O Ilustradores doutorados em BD
O Removedores de grafittis
O Empregadas domesticadas
O Auxiliar de Higiene Editorial
O Aconselhamento Jurídico Aplicado
O Crítico de cinema francês

(especialistas em Godard q.b.]
O Enviados especiais de guerra
O Poesia muito lírica

O Carrinha de distribuição e motorista fardado
O Viciados em óboco
O Geeks e Nerds
O Hospedeiras 86-60-86
O Comentadores de blogue

O Pessoas que gostem de nós (no facebookl
O Letrados que escrevam correctamente "há" de haver
O Gente bonita, tu!

# Email: osfazedores@gmail.com
Blog: osfazedoresul.blogspot.com
Facebook: facebook.com/osfazedoresdeletras

--~~ ~ ~ ~ ~- --------------------------- iiii.iiiiiiiiliM
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Ela está sentada com o caderno aberto no colo e o lápis
ocupa-se a rematar o traço. Faz sombras, borra a cor cin-
za com a gema dos dedos. Não quer ser notada mas tam-
bém não consegue ser discreta. À frente dela está um velho.
Os olhos levantam do papel para o velho e baixam do velho
para o papel. E se a espreitassem pelas costas como fiz, ve-
riam um rabisco dele a ler um jornal.
O velho é outro velho, penso. É mais um que se prepara para
a cova e se ocupa como pode. O tempo deve passar devagar
para pessoas da idade dele. Fosse o contrário, não perdia
tempo com pasquins.
E ele enrola o jornal e coloca-o entre o sovaco e fica
a olhar por todos os cantos.
Julgo ser modelo digno se me sentar à frente e virado para
ela. Se puxar um conto de Gógol e me puser a fingir que o
leio. O polegar apoia o queixo e o indicador cobre os lábios,
pautando o virar da página com um cofiar de barba. Estou
feliz por não ser um adolescente imberbe. A barba, penso, e
uns óculos de massa fazem-me um intelectual de esquerda. E
então fingindo-me imerso no Avenida Névski. Ela desconfia
lá que sou o tipo de gajo que alguém consegue detestar com
facilidade.
Está tudo disposto à minha vontade. Se fosse obra do
Dostoiévski, era capaz de pousar o caderno e convidar-
me para um copo. Eu diria, É o texto original em russo,
acho pecado ler uma tradução. Ficaria rendida, Que-
ro fazer amor contigo, dás-me tesão, diria. Quem seria
eu para recusar. Sobre o Dosto, continuaria, É como se
o conhecesse durante uma vida inteira. Sinto que o conheço
com profunda intimidade. Acontecem destas coisas quando se
lê no original. Aí, a moça soltaria, apaixonada, Vamos largar

a nossa vida na cidade para vivermos numa quinta no meio
do mato e ter filhos, pequenos literatos russos tal qual ao pai.
Sento-me e rogo para que ela desvie o olhar do velho para
mim. Que me rabisque com imperfeições e me borre a cara
com a gema dos dedos tentaculares. Parece começar a fazê-
lo. Sorri com magreza na minha direcção. Olha para mim e
olha para o papel. Para o papel e para mim. Finjo não olhá-Ia
nos olhos, até que o fingimento' passa a distracção e não a
olho mesmo. Pareci mais concentrado no livro, a viver o meu
papel por galardoar. Até chego a ler umas linhas.
Levanto os olhos. Está acompanhada por um espertalhão. En-
trelaçam as línguas e quase se engasgam. Selvagens. Bardajo-
na. Qual é a ideia dela? Eu, tu, o lápis, o Dosto espreitar-nos
enquanto me montas em casa dos teus pais. A vida pela frente.
E agora ri-se alto, e ele também. Riem-se como porcos gru-
nhem. Eles olham para o papel e olham para mim e riem-se.
Se calhar desenhou-me uns cornos, se calhar fez-me careca,
se calhar desenhou-me mamas em vez de olhos ou uma pila
em vez de nariz.
Levanto-me com pressa e colho o livro para dentro do bolso.
O mundo precisa de menos artistas, penso. Apresso-me a sair.
Lá fora as pessoas estão cinzentas, talvez pelo reflexo do céu
ou pelo fumo dos canos de escape em hora de ponta. E os
prédios velhos não prestam para nada. Ninguém presta.

Nelson P. Ferreira



The
Scarecrous

In the rainy fields of a no man's land a scarecrow lived
crucifyed and soiled in wooden blood
yet he scared no crows at ali
for he was a sad puppet of broken wood and ragged soul
tied to a stick and seven feet tall
the scarecrow lived, damp from the flood
and his destiny I narrate, and Hélas, it was foul. ..
Begotten by the good old gardener
the scarecrow came from rags and sticks
and ghoulish were the bones that stood him
up from the field, gazing into the impassive lands
disenboweling his own hay stuffing with claw-like hands
button eyes and no srnile at ali
stood the ragged scarecrow, up against the dawning wall
ali twilight, dusk and at aurora's scrawl
impassioned puppet the scarecrow was
stuck to his cross, at the good old gardener's demands
scared no crows but saddened the surrounding lands
up in the cliff, Golgotha and the valley bellow
the scarecrow to die named king of the blues and the herds
eternal death faced like a late-time Prometeus wraith
for the compassionate rebirth of ali starving birds
sad the scarecrow, thus was its fate.

Lúcia Chambel



E sisifonia [17-18]

B.F.
A voz soa no seio do autocarro

A rapariga sonha com os olhos postos na
paisagem

O homem da frente revira-se no banco
À procura do aconchego.

A bebé grita porque a estrada é má
E a mãe jovem segura-a e cala-a baixinho.

a estrada é má já se disse
mas o autocarro leva sempre

a rapariga que sonha
o homem que se aconchega

e hoje a bebé que chora.

Ana Isabel Milhanas Machado

ATerra
As sombras na estrada rude

O chapéu de palha ao sol
As velhinhas

Conversam sobre batatas em cubos

As batatas vêm da terra
As velhinhas vão para a terra
O chapéu de palha ao sol
Só estava lá para assegurar a sombra

Sofia Freire



Eferves-
A •CenCI Na noite sedenta de ilusões pagãs,

vagueia a preta no breu e pernoita,
à maré de uma onda que açoita,
no rapaz dormido até amanhã.

Entra uma brisa pela janela entreaberta,
e o vento demanda a assoprar.
Não te afeiçoes, rapaz, à preta,
porque a noite só é noite
enquanto a noite durar.

Diogo Esteves

bro
e rto e

curidão.

,l

Pouco me lembro do deserto e da escuridão, onde apenas se faziam
ouvir os passos lentos do coração. Não me recordo da leveza do nada
e do bem-estar da cegueira provocada pela nuvem que me sustinha.
Ainda assim, sinto a invasão de um batalhão em agonia, ansioso por
me defender, gritos ausentes que já perderam expressão. Mesmo que ao
longe, consigo ouvir euforias
e espasmos, sussurrando-me ao ouvido numa sedução penosa. Senti-me
tentado e deixei-me levar. Do nada e para o todo, enquanto acarinhado
por músculos, colados à minha pele, músculos que também eram a
minha pele. Até que o meu amparo foi rasgado por barulho que me
perfurava o tímpano, por carne insincera que ainda resta. Fui perdendo
a força no corpo e senti os dedos esfriar. O meu coração arritmado
começou a bater impetuosamente mais rápido, parecendo querer acabar
comigo. Sinto ainda que senti um formigueiro no cérebro, a pele a
contrair e a desistência de um esforço vão. Deixei as pálpebras pesar e
esbocei um sorriso cansado, marcado por um suspiro que mais ninguém
sentiu. Nasço, para poder agora ressacar.

Cátia Araújo
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o seu humor assemelhava-se à escrita do poeta Carlos Wiliams
Residia no enunciar a coisa mais simples trabalhando e esculpindo a norma

Satirizava qual Friedrich Wilhelm Nietzsche
E enchia a boca dos outros de palavras que julgavam ser suas

Brincava com uma inocência de Mao Tsé-Tung
Sobre a mesa dispunha com geometria militar caneta, jogo e caderno

Comia como Gautama
E sua alma tinha a forma do Chile
Montanhas chamava rios procurava

_Debaixo da regra métrica
O som duma porta a ranger

Correntes de ar
Assombrações ...

Camões desceu aos seus sonhos para o atormentar
Mas ele subiu a montanha e arrancou-lhe o olho bom

Viu para além do mar
Debaixo da terra há toupeiras mas não há fantasmas.

Em terra de cegos quem tem um olho é rei e ele tinha o olho de Camões
Reclamou o submundo a Hades e juntou um exército:

Bartók coloriu as legiõs de vermelho e de branco
Gaudí arquitectou o plano

E Picasso de camisa negra liderou o ataque

No mundo do Sol as pessoas não resistiram ao Olho
Uns foram petrificados

Outros tornados zombies
Poucos desceram acorrentados para as trevas.

O caminho emana luz de trompetes plantados em fila
Escadas

Bunkers escavados em grutas
Frio de bombas

Explosivos fabris a vapor
O marchar de máquinas-de-escrever

Uma artilharia comandada por Kafka e Luis Borges
Ferreiros a bater em espadas vão desenhando o império

Tribunais & Labirintos

O som dos grilhões perde-se na imensidão abafada da piscina Olímpica
Prisioneiros de vestes brancas eram postos a dançar

Cada qual em sua divisória
Suspensos em água termal

As bolas de ferro afundam-se no tempo & espaço.
olhos pendem nos pescoços de treinadoras velhas

Poseídon depilado em Speedos é chicoteado
Cinquenta e dois segundos e três centésimas

- Mais, mais, mais!
Apitam no olho

Poseídon pára
Ouve-se ao longe metal a ecoar repetidamente.



om doLuís
Ele manteve-se no seu trono a escrever leis

De olho & caneta
Páginas que alimentam os prisioneiros e

Dão força aos soldados.

Dez vinte trinta e quinhentos mandamentos
Hierarquia das artes

Poetas
Compositores

Pintores
Escultores

Actores
Cineastas

...Franceses
François Truffaut divide o Ministério dos Mandamentos com Jean-Luc Godard

Bergman assume a secretaria de estado da alimentação espiritual
E Tarkovsky a pasta da propaganda metafísica.
O jovem Stravinsky alistou-se nos serviços secretos -
Dizem que assassinou seis homens com uma batuta e,
Consta,
Italo Calvino matava bispos com peças de xadrez.
O Desporto assume a excelência máxima da expressão humana
A arte com a regra no topo da hierarquia
Batalhões oeróbicos azul-bebé foram destacados
Milhões de balões
Sol
Rasgam nuvens
Destoado
Desbotado
Cachos de uvas saqueiam os céus
Tempestade de cimento
Cinzento
Encontram Zeus a preto e branco
Um mandamento definiu que o deus trovão deveria contracenar com Charlot

Uma prisão de dominó ergueu-se e tapou a luz dos vitrais
O verde amarelo e azul ficaram à mercê do Ministério das Cores
Aos mortos-vivos e às estátuas foi-lhes só permitido ver a preto e branco
Depois veio o cientista Beckett que lhes controlou as mentes
E vem brincando com as cores dos sonhos
Ora brancos,
Ora pretos,
Ora vermelhos;

Aos prisioneiros deu-se-Ihes a escolha cromática
E não mais se lhes pediu do que a escravidão.

Balva Res
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Culdex

-CICLO DE JORNADAS

Conhecer para Intervir - Sucesso eAbandono
Escolar no Ensino Superior: O Caso da UL
Dia: 9 Março20121Hora:9h30- l7h30
Local: SalãoNobredaReitoriadaUniversidadedeLisboa

Convidados: vários (ver programa)
Organização: Equipa de Investigação do Projecto PTDC/
ESC/64875/2006, Conselho de Garantia da Qualidade e
Gabinete de Garantia da Qualidade
Entrada livre, sujeita a inscrição
Contactos: 21 011 3400 1 qualidade@reitoria.ul.pt

-CONFERÊNCIA

Can Viruses Make us Human?
Addietion and Social Cooperation as Viral
Dia: 20Março1Hora:18h
Local: Auditório3.2.14,FaculdadedeCiênciasdaUniversidadedelisbon

Convidado: Luís P. Vilarreal (University of California at Irvine,
EUA)
Organização: Centro de Filosofia das Ciências da
Universidade de Lisboa
Entrada livre
Mais informações:
hHp://cfcul.fc.ul.pt/bio/conferencel.html

-CINEMA

Coeur fidéle (1923), Jean. Epstein
Dia: 23Março1Hora:18h
Local: AnfiteatroIV,FlUl

Convidado: Fernando Guerreiro
Organização: Cineclube FLUL
Contacto: cineclubeAul@gmail.com

-GALERIA/EXPOSiÇÃO DE ARTE

GAB-A (Galerias Abertas das Belas-Artes.
Mostragem de Jovens Artistas)
Dicís]: 24e25Março20121Hora:14h-22h
Local: FaculdadedeBelas-ArtesdaUniversidadedeLisboa

Organização: Prol, Dr. João Castro Silva, Prol, Dr. llldio Salt-
eiro e alunos da FBAUL
Entrada livre
Contactos: 21 3252108 1 gab.rp@fba.ul.pt

-CINEMA

The Mothering Heart (1913), D. W. Griffith
Dia: 30Março1Hora:18h
Local: AnfiteatroIV,FlUl

Convidado: Mário Avelar
Organização: Cineclube FLUL
Contacto: cineclubeflul@gmail.com

-AULA ABERTA

Controlo Atmosférico do Clima Global
Dia: : 6Abril20121Hora:llh -12h
Local: 5010 6.1.36,FeUL

Professor Pedro Miranda (Geofísico, IDL)
Organização: Departamento de Geologia da FCUL



-COLÓQUIO INTERNACIONAL

Revisitar o Mito / Recycling Myths
Dia(s): 2 a 4 deMaio,2012
Local: FaculdadedeLetrasda Universidadede Lisboa

O colóquio organiza-se por sessões plenárias, com
participantes convidados, e sessões paralelas de
comunicação por inscrição.
Comissão científica: Vanda Anastácio, Teresa Casal, Raquel
Fernandes, Abel do Nascimento Pena, Maria de Jesus C.
Relvas, José Pedro Serra
Mais informações:
http://www.fl.ul.pt/

V
I
K

-RETROSPECTIVA
DO 10 SEMESTRE

Vik
MUNIZ "Entre nesta aventura: ouse e reinvente seu olhor": é desta

forma que abre a exposicç o Vik do artista plastico brosileiro
Vik Muniz, no Museu Col cção Berardo, em Lisboa. Um
caracol feito de algodão u um soldadinho recheado de
brinquedos são uma pequ a mos o que- emos----- .
encontrar ao percorrer os corredores cheios de cor do
Museu, que, daí a três passos, nos mostram uma Elizabeth
Taylor feita de diamantes ou um Frankenstein de caviar. Estas
e outras peças, como um grande atlas do Mundo composto
por materiais electrónicos, questionam-nos acerca do papel
do lixo e a nossa atitude perante aquela que é a nossa única
e verdadeira casa: o planeta Terra."

Info:Vik,exposiçãotemporária
MUSEUCOLECÇÃOBERARDO

Texto: Ana Isabel Milhanas Machado
Fotografia: Rui Carvalho

-'---
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Estatutos
Os Fazedores de Letras
Jornal da A~socloçoo de Estudantes do faculdade de letra, do
u,,,,__ dode de lo a

Elaborados de IKOfdo com

-c prop<:Wo-bc~ aprO'YOClo no generalidade pek! RGA de 6 de

Novembro de 1997

-os princlpios estoMóriO$ definido, pelo RGA de 6 de Novembro
de 1997

O deliberado, em teimo, de e~ididode. pelo RGA de 20 de

~embro de 1997 (oprovO(õo leito até 00 A 8)

-e CKordado durante O Se»ôo PIena,io de 25 de Noowembro

de 1997

·0 oprovoçõo no ~Idode r.,to pelo RGA de 13 de
Março 1998

'0 rev,WQ ordircno de 1m
c revisão ordinório de 2001

Noto No finol fl6 um glosiSÓrio com todo, <;1$ cbrevicturcs

Capítulo I
Artigo \"

Pre lodo

Os Fol.edores de Letros IOfl) e orno pubI :a<;tJQpertenço de
todo, 0$ eWOOntes da Fawldode de letras do UflIvenidode de

li~ (FLUL), representcdcs no figuro instituCloool da Assooccêc

de E,rudonles da foevldode de Ienes da Un,,'ersidodo de

lrsbee (AEFlUt)

AmgoT
Ofléumjornalfe.toporedi,g:loo

1 wudc:mte,doFlIJ

7'- outros en.idode, colecr,"m ou .odiVlduois da FtUt
:r entidade, individuais ou colectiVOS do meio univeI'"sitá,io, dos

quoi1 se clestcccrn os ",stvdontes

Capítulo II
D(}H.

ArtigoJ'"

Df e gerido pelo Oireççào de Ü$ Foadores de l.elros (!X>fLl
Artigo 4"
A DOft e conUih.lído unioomente por oIuno~ inscritos 00 FlUl

Artigo S'

A OOfl e um colectivo obto e dinômu:o quonto a soe

cont.ritviçOo, iito', tntó em permonente renovoçoo recebendo

novos elemenlos e perdendo outrcn

Artigo 60

A 00ft é ~tvido por um mimmo de Irfi eIementol., cobetw:\o

o eslel decidir sobre o eventvoI nomeoçõo de um Director de

entre eles

Artigo 7"

A erltrodo de novas elementos poro OfL e poro o OOfl, assim

como o $IJO demi$S.õo, ~ unicamente dependente do DOFl

ArtigoS"

A DOFL fi independente do Dire«ÕQ do AEfllA (DAEFlUU em

que5lões ideológial$ e edrToriais

AmO'''
Mudanças no constituiçõo da DAEFtUl nôo tém repercossões no

comtituiçào do DOFl

Artigo lr:t
A DOFl é poIiticcrowe neutro A ~Ii(l(õo dos seus elementC$

numa ou noutro listo do focuIdode, o prefer6nc1O de cada um

dos seus memtx-os em rMçõo o quoiquer- l.sItI, 110Oospecsos

irreleYontes poro o Ii.oncionorne!'lto do IX)fl e não podem

cons,tltuir orgull'*llo poro o oomeoçOo ou nõo nomeoçõo de

novos elementos poro o DOFl, assim como poro o demis$Õo

dos mesmos

Artigo 11°

0uesróe1. de hierarquio ou wo inaxiWncia no interior do DOFl e

que$lOe$ de orgooogrofio no interior do DOFL m decididos no

rn'etror do prôprio DOFL

Artigo 1'Z'

Tronsporiocio do odividode do DOfl

1-, Todos os arquivos, copos, documentos e ficheiros informóticos

de Ofl $Õo públicOlo e não confidenciais

oJ· Abre·:s.e umo tlIIcep;õo 00 ponto onterior no que diz respeito

o documentos em que haio inlormoções de coriz peuoal ~e

qualquer indivíduo Só lerõo acesso o es:s.es documenIos ~os

do DOfl, do ComeIha Fiscal do AfRut. e do Mesa da ROA.

vl<lloç.ões o este ponto poderõo Ievor a dem.»õo do DOR e 00

eventvol cumprimeoto da le, em vigor

b)- Por rozões próticos 11de ~uronço, o acesso oos arquivos é
cootrolado e vigiado

cl- Mediante requisiçõo nes:s.e ~ntida, qualquer 011,100 pode

corrw1tor, nos im.toloções do AEflUl. Iodos Ol. orquivos pastos.

documervos e ficheiros InforrnOlrcos de OFl

2- A (X)fltem obngoo;ão de prewr todos os esdorecirnent05 o

quolq..- a1uoo sobre qualquer oswnto concern.,t" o OFl

Artigo 13"

A DOft está directomerl\e dependente do Reunião Geral de

Aluoos (RGA) O único órgão com competência poro impor

directrizes o OOFl, demiti·1a ou nOfTleOr ",mo ncwo DOFl e RGA

Capítulo 111
~ de Colaboradores de 0Fl

Artigo 14"

A ACOFl e corrstituido por todos ~ alunos inw-ilos 00 RUl

CtljO nome olguma vez tenho sido ref.,.ida no Ficho Téclico de

algum número de OFl e que não tenham sida remunerados pelo

suoooloboraçõo

ArtigolS'

1 A ACOft reUM-:s.e por inICiatIva do DOFl ou quando o

OOFl é demit>do

2· Ouondo o IX)fl e demitido o ACOFl r..voe poro definir

eslrolégios de nomeoção de umo flO'IHl DOFl e opurr;w quaIS os

oluool interessodcl! em participo' no novo DOFl

3· A ACOFl rel/mra durante o RGA de nomeaçõo de umo

novoDOFl

4- A ACOfl poderá s.ef ~ ex!roordinofl(JlMf1te por

o) do.s membrOf, do OC>FL

bj um membro do 00Ft e dois do ACOFl (nOo ~

oDOFl,

cJ CInco membros da ACOR (nõo pertencentes a DOFl)

Artigo 16°

A ACOFl elaborará um regimento interno de fun~ioflOmento, se

acharnecesSÓfio

Artigo I?
~ deoc,$ÕeS do ACOt-L sõc tomodos por voto 511CJeto

ArngoIS-
As deClSoes do ACOFl sõo tomadas por molario de dois Je(ças

Arfigo IV"
A ACOFl só se pode reclucr se estrvereen presentes pela meoos

cinco dos seus membJos não pertencentes Ó DOFl

Artigo 2(J'
A ACOFl só se pode reeluer se pelo menos metode dos seus

membros pres "Ite$ não perteocer ó DOFl

Artigo 21"

Ch ~ do DOF' em fuoç6es sõo con~derodos elementos

da ACOFl >em d,rllllQ o vota

Artigo2'Z'

A ACOFl deveró reunir pelo menos duas vezes em coda 000

íecnve o primeiro duronte o primeiro mfi em que se realizem

00101. o segundo duronte o úlhmo qumzeec de Fevereiro

Arngo23"
A /lI ~Ofl pode determlnor o ~õo em 00 de textos

rec odos pelo DOF'

Arligo24°

A ACOFl pode propor o deminõo da DOR A proposto é

redigIdo coostonde nelo os motivos que o origlnorom, enviado a

mesa do RGA. à DAEFlUl e ofixado pelo faculdade

AI1igo2S'

A A~ '1Ft pode propor umo drrechvo à DOfL -A proposL:l e

r gido comtonda nele o desoiçoo do drredtYo o oprovor e os

"'" ~ que or'9 narom o suo proposto É enviado a mesa do

RGA. à DAEFlUl. e afixado pelo f<Yuldode

Artigo 26°

A ACOFl pode propor o olteroçõo dos EstoMos Gercrs de OFl

A proposto é redig'do constando relc os alterações o serem

votados e os moti~ que o ar'g,oorom t enviada ~ mesa do

RGA, a DAEflUle lixodo pelo focv* hIe

Artigo 27"

No coso de o ACOFl entender que hó, por porte do DOFl. uma

violoçõo do estobelecido 00 Arfigo 37" ou na Arfigo 51 de~

estoMos, pode fazer acompanhar uma proposto de demissào

do DOFl p<If um 81oqueio Editoriol o OFl (BEOFl) Uma ver
dec:retodo08EOFl

cl A DOFl não pode ed,tor moi1 nenh...m nUll\eI"o de Ofl

bl A DOfl não pode ossumir compromlS~ '"!On(81'~

cl A c.onto boncor.a de OFL SÓ pode ~ movimentodo poro

pogomento de comp!"omiucn finanQlfos O~SlWI :fos onM do

decreto do 8EOfl 01.1 poro ser creditado

dI A mensagem obaixo tronw-ito s.efÓ ofixoo:kl pela faculdade,

enviada a DAEFlUl, a mesa do RGA e tido por um elemento da

ACOFl escolhido poro o efeito no primeiro RGA que se realize

e em todos os que se ~uirem oté 00 levontomenla do bIoq .• :>
(1I1depe ••dellleillente de nesSOl RGA·s se discutirem ou nõo

que$JÕe$ relot.vO"$ o Ofl)

A ~~ de Colaboradores de Os fazedares de letras

informa os estvdon~ do RUL de que o ed,coo de Ü$ Fozedores

de letras se encontre bloqueodo de acordo com o estobele(:ido

no ponto 4. 14 das Estctutos Gerois de 0$ Fozedores de Ienes e

de que nõo poderó ser editodo mois nenhum numero desse torOOI

e-nqt.lCll"lto os esIudo~ do RUl não se pronuncIarem em ReunlÕO

Geral de Alunos sobre o propoW de dem,»ÕQ da DlllIoCtôo

:!e Ü$ Fazedorn de lelrm. envrodo ti mesa do RGA por esta

ouembleio no dio . / I
eJ Só pode ser levontodo depois de ter sido tornado uma dec.$Õo

em RGA sobre o proposto do ACOFl '11.16originou o BEOFl

fi No coso de o proposto de demissão do DOFl roer recusado

pelo RGA, o ACOFl nõo poderó fozer uso do BEOFl durante o

resto do 000 lectivo em curso

Artigo 28"

O IogoIipo do jomoI constonle 00 prltnei.O pog.no de codo

",,"-o, os med,do} do} póglOOS do tOfool e o numero de

cores usodas sõo elementos só olteroveis pelo Assembleio de

Coiobarodot-es ou peoIo RGA

CapiruloIV
Tute10daRGA

Arngo2"
A RGA do fLUl é o órgõo tuteior de 0Fl com qo<ao poderes

dl"'nIos o demissão do DOfl, o norreoçõo de uma fICMl DOFl, o

direclivo a DOfl e o oprovoçào e oJte.--oção dos EstoMos GerOIS

Artigo 30"

~missãodoDOFl

1 J>." propostas de demis$Õo do OOFl $Õo apresentados em

formo de moo;:õo (] Mesa do RGA

2· A.Mesa do ROA recebe propostos de demi$sào do DOft.jg

~~ de Colaboradores de OFl (ACOf[J do DAEF IA

ou j" cento e conquento otullO$ devidamente :IefIt'hcodos em

oboi~o--ossinodo

3· Uma praposto de demissôo do DOFl oprovodo por maioria

de dois tercos em RGA acarreto o demissão em bloco desso

DOFL, aplicondo·se ossim o mesmo critério usoda no demis$Õo

da DAEfLUl pelo ROA segundo os ókJMos do AEFtUl de

31/1/1980 (artigo décimo terceiro)

4· Um elemento de vmo DOFl. demitido em ROA perde O direito

de fazer porte do DOfl e do ACOFl por um perlodo minirno

de seis meses. A $IJO II'VenIuoI e poslef"ior reintegraçõo na DOfl,

cosa o deseie, deve ser Ctlidadosomente ponderodo pelo DOfl

em funções

5· A clemis$Õo de umo DOFl nôo afecto o trabalho de molS

nenhum ooI0b0rooo- do pub/icoçào montendo-se ossim todos os

equipos em Ii.oncionornenlo Do mesmo b-ma, não ho mudanças

de Mlrie nem de volume do jomoI. continuando o numel"oçõo dos

nUmero, O 6zeo-- w do mesmo formo

6· ~KIe O momento do demissõo lodo! os odMdodes editoriol!

são wspensas, O Mesa do RGA ossume O controlo do jornal e

do pracesso de nomeoçao do fIOV<IDOFL. que deve ser o mo; s

brevepossive1

Artigo 31~

Nomeoçõo de umo novo DOFL

I A Mesa do ROA orgo1"IIZ0 e dillge ...-00 ACOFl com o fim de

~onstituir os propostos de futura DOfl o Ievor o ROA

2- A Mesa do RGA divulgo o possibilidode de opre:s.entaçào de

condidotvros .:. DOFl

3- A Mem do RGA recebe condidoltlros paro o futuro DOFl ote

00 inicio da ACOFl Todos os cortdidoturos são Individuais

A· Serõc anulado, os condidoturo~ de olunos não presentes

00 ACOFl

5· A ACOFl tentoro reunir as COrod,dolos rodMef-Xli! num grupo

COndldato ou, se use nõo for pOf>Slvel, em véncs
6· A Mesa do RGA declarará 9fupos condiÓCItos todos os que
respeitem o Artigo 4" e o Artigo 6~ destes estotvtos

7· A ACOFl opoiorá um dos grupos candidatos

8- Cada um dos grupo~ candidotos lefo de recolher cento e

cinquenta ossinaturos de apoIO 018 a real,zação do RGA lver

prOXlmopontoJou~adl"""1lrlOCio

9· A Mesa do ROA organizoro uma ROA poro narneoçõo do

flCHO DOfl (ou ondu.ro esse oswoto numa RGAI

I Q. A ROA elegero um Oos grupos oondidatos lsabendo qual

deles o ACOFl apoio) por metade dos oluoos mois um

Artigo 32"

Duecnvc à DOFl

1 As propostos de d ••ectiV<l a DOfl são opre-sentodos em RGA

pekr ACOFL pekJ DAEFtUL ou cem a1uoos do FLUl deYidamente

idef, ficados

2- A dirediV<l é aprovado por lnOIOrio de dois terços (obre·:s.e

ossim umo excepcôc 00 eskJtuído no artigo décima lef"ceiro dos

htotutos da AEFlUl de 31/1/1980)

3- O não cumprimento de uma dieectivc oprovodo em RGA por

porte de uma DOFl implica o sua demis$Õo

4 Coda direchvo õ DOFL e onmodo pelos membros da Mesa do

RGA, sendo onu;odo umo copio do dirediva o es/Ie$ lI$IaIuIo$ e

I entregue o DOFI

Arngo33"
A1teroçào dos Estolutos Gerois de OR.

1 É feito sob proposto do DOFt, do ACOFt 00 de duzentos

ckmos devido mente identificados em cbcixc-ossincdo

2- A cltercçõc só e oprovodo em RGA se COfl~uir umo moiorio

de doislef"ços, opliconda-:s.e o mesmo criteria usoda 00 oItaroçõo

dos E$lOIUIos do AEFUJl segundo o artigo deamo terceira dos

EUaMos do AEflUl de 31/1/1980

3- LImo cópio dos EsloMos GerOIS de OFllá emendado deverá

ser onexado 00l Estatutos Ger01S do AE'FlUt

Capítulo V
Pcrioditidode

Arllga34°

OFl e uma publlCoçÕO de pe ••odi~rdode menlai enquonlO

d«-on-eoooo~YQ

Altieo3S'

1 O facto de não soi, 00 plirntllro ou no úlllrno mês do ano

lectivo, ou em meses em que hoio um período de férias superior

çu igual a dez dias, não é oonsidercdo grave

2- O facto de nõo sair em um dos outros mel-8$ e considerado

gro~

Arngo ,..
uuando o flI"nol ;modo que devrdo a um 88)fL) não SOIf num

dos meses ocon:kxIos com um patrocinador

o} Oev.,.á ser devolvido oos potrocl00doo--es o quan o financetro

relativo 00 mês ou aos meses em que o lornol não saiu

b) Sem que o ponto corenor deixe de ser cumprido, outros

:ontroportidos reporolórios od,cjoroais poderõo 1ef negociados

entre o DOFI e xIo patrOClno:lar

Artigo 37"

A DOFl deYerá se- dem,tido em ROA quando o jOfTlOl

nõcsair

o) Em três meses ~onsec:utivos

b) Em dois dos meses considerodos graves

c) Pelo menos ~is vezes durante o ono lectivo

2- Abre-se excepçõo a~ alíneas lnteriores quando o [ornal nõr:

)011 devido o um BEOI

Capírulo VI
'" .•.••.• xJbilid<>c wbreO!.conteVdos

Artigo3SO

Todos os ortigos o'sinodos são da exclusivo responsobilidode

dosoutores

Artigo3~

T:>dos os orgas nõo ossinadas m do excluSIVO

responsabilidade do DOFt

Arngo<l1'
lodos 0$ l/uerÇÕll$ publlCilórios são do excluSIVO

responsabilidade do DOR

Artigo 41°

As lotogra~as sõo do e><;clusivo responsobilidode do outor

do texto quando o soo insercõo dependeu de uma instruçõo

do~

Artigo4'Z'

As ~ lOgrohos são do tlIIdvsivo responsobilidode do DOFl

q..KJndo o suo ins.ef(Õo dependeu de umo deoc.slro do mesmo

Artigo 43"

At, fotografias são do e;.;clusivo re~pomobilidnde do outar das

mesmos quando a suo inroerçàa noo se destInou o ilustrar um

orhgo ou o publicitor um produto

Capitulo VII
flnonciomenlo

ArngoU'
OFl e um jarnol $II:fYI fin~ lucrotlvos

Artigo4S'

OFléumo publicaçôogrotuito

Artigo 460

A gestõo de lodos os recu.~ financeIros de OFl e competint.o

exduSlVO do DOFt

ArngoA7"
I OFl depende Iogistico e fioanceirornenle da AEFlUL

2- A OAEftUl deve veicular o 00, dentro dos sua~

possibilidades, 0$ ~ondições ~non-ceiros e logísticos neces\.Órios

00 seu funcionamento

3· Quando o DAEFlUl, por qualquer motivo, não veicular

os condições ~nanceiros ou IogtSticos neceUOfIOS 00

bom Nncionomento do jornal o DOFl não poderá ser

rflPO"sobilizado pelos donos ou deficiências de ediçõo da,

resullorún A DOFl podera informar- Of, oluoos do FLUl sobre

esse krcto do formo que mois achor c;onvenienl'e

Arligo48"

Hoverá ordinariomente, 00 início de cada semestre, umo reuniõo

entre o DOFL e o DAEFlUt poro ~tos de arçomento do iornol

e ~ivo cont,.,bu,CÕO fiOOflCelro do parte do DAEFlut. pare

esses.emestre

ArngoA"
Todos os des.peso~ eKtroord,oonos $Õo propO!.tos pelo DOFt à
AEflUl, cabe a direcçêo det.ro atMC:!er às proposto! dar>do·Jhes

coberturo financeiro 00 declinó-Io$

Arlig05O"

1 Será criado umo tonto bancário, em nome do AEFlUl ou do

próprio 101"001, poro uso exclUSIVO de OfL

2· Acorria ~poderá ser gerido por elernenrosdo DOFte

~ com os ossinotuo-os de dois eIernento1 do DQFt e

de dois elementos do DAEFlUl

3· Todos os elementos do DOFl sOO considerados responSOYelS

pelos movimentos da conto

4· Quol'1uer dinheiro que seio entregue poro uso exclusivo de

OFL (proveniente de pcfroonios. subsidias, pogomentos. opoios

~nonceiros da AEFLUl ou de outros proveniênc.os) ê depc»itodo

nes!oconto baocório

5· A conto boocór,O de 0Ft. bem como o "",.aIdo, sendo o

conto de um á-gOO informoti'o'O do AEFtut..' entendido corno

prapriedade do AEFlU\. e devorá estor submetido 00 mesmo

sistema de fiscalização ~nanceiro o que est6 1ubmetido o

DAEFlUl

6- O soldo e os movimentos do ~onto bcoeenc de OFl são do

conhecimento público

7· TOÔO$ Ol. pogorroe-nkn de despes.os de OFl são leitos o portr

do ~onto bancono de OFl

ArtigoSl°

Qualquer Irreguloridade fioonc.elfo cornellda pelo DOR (por

exemplo, despesas soldos da Carlto beecenc de OFt e nôo

devidamente iustificodos) deverá levar à demissõc do DOFl e

00 eventual Ctlmprimento da lei em vigor op1kóvel a sih.loçôo

específico

Artigo5?'

A IX)ft Wn o oOris}oçoo de ton..tontemente ~ ~apklr

patrocínios, investimentos pub!.cltórios, subsldios e outros ~

de apoios finanteiro$

Altigo53"

Todos os proveitos financeiros oblldos poro üFl cpencs poderoo

:";:1 utilizados em proveito de OFl

Arngo5r
Todo, os produtos oIerec~ o on em traco d..In\l'!rçw

P" $o W de ouII"os controporbdas sõc P'CV·edodo da

AEFlUl poro U)O ptl llÓlio ~ não exdusrvo deOFl

Artigo5S'

No ~cho técnico de cede numero de Ofl de-e constor

o) Tiragem do número

bl Custo totot do número

c] Porcentagem do custo Iatol do nUmero suportodo pelo AEFlUl

Artigo Só"
Nef; urna Informao;óo relativa rh firoonços • OFt podero :lei"

ocuft.o.jg pelo DOn, ~ peno ela suo deminoo

ArngoSl"
No mel-mO RGA em que é apresentado o Relotario de Contos do

AEFlUl, é iguolmcllte opresentcdc pelo DOfl um Relatório de

Contos de OFl relativo o todos os rTl()Ylmentos ~nonceiros que

Ir onllug<lf~oopreseolocoodoUl TIO,elotório

Capitulo VII
Dispo ••.•;õesfino

AI1igo58"

Ol Es~Mo! Gerois de Os fozadores de letras sõo oprovodo~

e alterados em RGA e overbados 00$ E!toMos do AEFlUl

O seu nõo ~umprimento p<If porte do DOFl dev. ocorretor o

suoclemiS$Õ;

Artigo 5~
No ;.ri'"leiro OU"*O de 0Fl de c.odo ano ledíYo_oo

obr mIo e ,nlegro1mente publKodas ntes esIotutos, O~I-I",

corno todos os Di,ec!ivos à DOFl que. a doto, ewiom em vigor

Artigo6(J'

Duronte os Irés primeiros meses de cada ono de número ímpor

hoveró umo revi$Õo ord,nário destes eslatutos (respeitando o

eslaluída 00 ponto 2 do Artigo 33" ~ havero alteração com

mo.ario de dois I«ços) contun!ramelJte com uma reoprovoçoo ou

revogoçõo de cada umo do~ erectivos em '"9Of (respeitando Q

ponto 2 do Artigo 32' só seró reoprovodo lO directivo "'Xm

moiorio de dois lef"ços)

Moção de ~rioçõo dos Estolulos Gerais de Os Fozadores de

letras

Considerondo que Olo Estotutos do AEFlUl, celebrodo~ em

ew-ituro pjblico o 31 de.Jooe;--o de 980 110O :mrssos err

reloç:M)oomodode~edegestõo :ioJomoI

da AEfllJl. Ch Fozedares de le!r0f, e de ocordo com o orflgo

qUlnquogésimo I8rceiro dos mesmos os olu~ ela FllÂ. reunIdos

em RGA no dio 13 de Março de 1998

o) determinam que o Jornal do AEFI Ul Os Fazedores de letro~

sela de hoie em dionte unicamente regido por estes Estatutos

Gerois de Os Fozadores de letros, ex~epto 00$ COSC» de omi»Õo

em que se re(:orrerá 00 estabelecido llO$ EstoNlos da AEfLUl. ou

sobre )S qlIOIs deliber-ará o RGA

bJ determinam que esaes esfotI.okn ~om ~ aos Estotvtos

do AEFlUL ia reh idos

Glossário:
FLUl:Foculdade d letras de li~boa

AEFlUl:AssociOÇO<: de Estudantes da Flui

DAEFll.l.:Direcçoo do AEfLUt

OFLÜ$ Fozedorel de letras

DOfLDirecçoo gerol de OF-I.

ACOFLksemblera de Colaboradores de OfL

BéOFl.BIoqueio Editorial o OFl

RGA Reunião Geral de Alunos

Proposto base por Anick Bilreiro, Corlos Moreilo, Francisco

Frozoo, Joaquim Sousa, luis Pedro Feroondes, Pedro Borros e

Vosco Resende
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