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É possível que a primeira direcção não sonhasse que um dia Os Fazedores de Letras tomasse esta
forma. Osmilhares de exemplares que se seguiram, designers gráficos com software exigente, qual semanas a
fio de labor, leitores de norte a sul do país e ilhas, bem como restantes membros dos PALOP.O primeiro exem-
plar, de 1993(relíquia que guardamos cuidadosamente entre o pó da redacção), é um artefacto modesto,
mas de igual ambição à de hoje, criado para vingar na sua conjuntura. Vinte anos depois, a imprensa estu-
dantil mudou. De então para cá, a linha entre esta e a, vulgo, especializada, torna-se cada vez mais ténue ou,
em algunscasos, inexistente. O que também prova o quão ambicioso se pode sersem fins lucrativos. Eisto não
sem razão. Sabemos que o espectro socioeconómico, que nos. assola directa ou indirectamente, teria
também de chegar aos Fazedores. Decidimos, por isso,diminuir os custos e, em contrapartida, subir a fasquia.
Aumentámos o número de páginas, oferecendo mais material de leitura e reflexão. Procurámos revistar vinte
anos de históriacom alguns textos anteriormente publicados, que merecem ser recordados, tendência que se
manterá ao longo deste ano lectivo, de modo a dar-te a conhecer alguns dos melhores momentos do que por
cá se escreveu. Os Fazedores estão menos descartáveis, com matéria que incentiva ao colecionismo. E,
seguindo esta linha, diminuímos a tiragem, para que haja menos desperdício e maior zelo pelo exemplar,
levando Os Fazedores com mais rigor a quem nos quer ler e lê, quiçá, desde o ínicio. Este é um jornal
reinventado. Não to damos como garantido, e queremos, por isso, que construas a presente e próximas
edições connosco. Hoje, e com orgulho, somos menos jornal efémero e mais publicação literária da Facul-
dade de Letrasda Universidade de Lisboa.
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A AEFLL na qual existe um Grupo de Trabalho para Timor, tem contribuído para, ou
acompanhado, certos movimentações favoráveis ao afirmar o direito do povo de Timor Leste
à AUTODETERMINAÇÃOe, se esta for a sua escolha, à assumpção da independência.

Assim,cumpre registar a participação em certos actos públicos:
- 09.NOV.92.Apresentação e tomada de posse do Conselho Consultivo da Fundação Austroné-
sia Borja da Costa, em Lisboa. A FABC,que é, talvez, o mais forte instrumento para defesa e
projecção da história, cultura e identidade leste-timorenses no exterior, que goza da simpatia
de políticos de todo o leque parlamentar português e de personalidades (nacionais e
estrangeiras) de igreja, de cultura da economia, convidou uma colega da DAEFLLa estar
presente no evento entre as personalidades ligadas aos meios culturais ou educacionais, foi
notada a presença de vários docentes da Faculdade de Letrasde Lisboa.

Recordamos que das iniciativas da FABCconstam a edição da revista de cultura, de
Temática Timorense, intitulada CORAL e o desenvolvimento de um programa de bolsas para
estudantes de Timor Leste, além de outras actividades.
-25.NOV.92. Entrega de 30000 assinaturas à pessoa do Sr.Carlas dos Santos,diplomata cabo-
verdiano, representante da ONU em Lisboa, dirigidas ao citado organismo internacional- prot-
estando pela ocupação e atrocidades indonésias em Timor Leste e exigindo a libertação de
Xanana Gusmão. Parte muito significativa desta quantidade de assinaturas foi recolhida em
estabelecimentos do EnsinoSuperior de Lisboa. A FLLcontribuiu com várias centenas.

Aproveitamos esta nota para protestarmos contra a rebeldia do escritor leste-timorense
Fernando Sylvan - sendo homem de idade considerável e de lutas muitas (inclusivamente
desenvolveu actividades de parceria com o nosso saudoso ProfessorL.F.Lindley Cintra na
oposição ao regime anti-democrático anterior ao 25 de Abril de 1974...), estando a recuperar-
se de um problema cardio-vascular, desafiou as ordens médicas para se expor, convalescente,
fisicamente enfraquecido, ao calor da "manif" que acompanhou a entrega do abaixo-
assinado e à humidade fria da noite ...

Caro ProfessorFernando Sylvan - jovens de Portugal e jovens de Timor Lesteconsideram
que a sua tarefa mais urgente é restabelecer a sua saúde! Para si um abraço e votos de feliz
cumprimento desta tarefa.
-03.DEZ.92.Documento colectivo. Em Lisboa, no Sindicato dos Jornalistas,a AEFLL,juntamente
com várias organizações juvenis-académicas (de vários pontos do país), sindicais, partidárias,
culturais, etc., assinaram documento atinente a Timor Leste.
O acto foi seguido pelos órgãos de comunicação, inclusive pela televisão.
É possível que as organizações signatárias, em conjunto, venham a encontrar formas de actu-
ação úteis, eficientes. Serão capazes? Consegui-Io-ão?
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A[fll & Timorleste
Há vinte anos que são pregadas palavras n'Os Fazedores de Letras. Palavras a que não se

vinculam apenas distãncias histórica~ ou tecnológicas. Palavras que não se reservam
somente à caneta do poeta, mas que também participam no activismo político e social.

Como estas, do grupo académico GTTAEFLL que marcam a primeira edição deste jomal. •
Já Padre António Vieira nos dizia, aquando nosso colaborador, que «Seo sal perder a

substãncia e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao ~xemp/o, o que se lhe há-de
fazer é lançá-lo fora como inútil para que seja pisado de todos».

Celebrar duas décadas de publicações com um ano de republicações, é, diante do
nosso grado, uma felicitação incompleta.

Mas as memórias assim mesmo são: criadas aos poucos. recordadas sempre.

-09.DEZ.92. Para decidir iniciativas, reuniram, na capital, organizações promotoras do documento referido
na nota anterior e algumas mais.

De momento, assumem em conjunto:
- A entrega de um documento (cujos pontos são: a) autodeterminação; b) libertação de Xanana e todos
os presos), no dia 15 de Dezembro, em princípio às 18.30 horas, na delegação da ONU, em Lisboa, sita do
lado oposto ao Forum Picoas, do lado da maternidade, subscrito e apresentado por um representante de
cada organismo signatário.
- A promoção de um abaixo-assinado da juventude.
- A promoção de um acto colectivo em Joneiro (?), dependendo do consenso que se venha a construir
entre todos e da evolução da situação.

o GTTAEFll ESTIMA QUE A MENSAGEM PRINCIPAL É ESTA:

1) A QUESTÃO DE TIMOR lESTE NÃO ESTÁARRUMADA!

2) MESMO QUE NÃO HOUVESSE RESISTÊNCIAVisíVEL - O DIREITO DOS LESTE-TIMORENSESA UM REFER
ENDO DE AUTODETERMINAÇÃO É UM DIREITO DELESQUE DEVE SEREFECTIVADO!

3) ADEMAIS, APESAR DO SOFRIMENTO E DA ACTUAL VAGA DE PRISÕES,SABE-SE QUE A RESISTÊNCIA
EM TIMOR lESTE CONTINUA E TENTA ULTRAPASSAR ESTAFASEMUITO DIFíCil!

4) OS JOVENS PORTUGUESES E ESTRANGEIROS SÃO "OPINIÃO PÚBLICA" E PODEM/DEV~M
EXPRESSAR-SE.PODEM TENTARQUE OS PODERES INTERNACIONAIS OS LEVEM EM CONTA
FAVORECENDO O POVO DE TIMOR lESTE!

5) CADA ESTUDANTE É "OPINIÃO PÚBLICA" ....

Grupo de Trabalho para Timor da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa (GTTAEFLL)

Texto publicado na edição n01, 1993
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É fácil de lembrar porque ~ são dois de qualquer coisa e serve para contar pares, sei que Ei:
é pele porque o manual tinha um texto sobre raparigas que não se querem bronzear, e pJ3 é leite, ou
avó paterna. Repito a visita ao mapa mental enquanto desço a rua à procura da loja certa. Espero
que a rapariga atrás do balcão repare em mim e peço com cuidado.
-1fj\~fo -1'~Ei:PJ3o

Mas no entretanto de meio segundo lembro-me que da outra vez tinha feijões vermelhos e
uma olhadela rápida às fotografias acima da cabeça dela decoradas de frases gigantes em
néon confirma que há mais que um tipo, e que antes que as pessoasatrás de mim num semblante
de fila me comecem a empurrar é preciso juntar os blocos dispersose dar fim a esta demanda.
-~jíiiJo o o ~~IRI3"J~?

rr é vermelho e li traduz como tudo o que tem forma de feijão, embora normalmente
signifique soja. Acho que faz sentido porque ela responde que sim.Temo mesmo sorrisomisto entre
o gozo e a curiosidade, entre o achar diametralmente estranho e ao mesmo tempo admirável que
me dirigem todas as pessoas de uniforme com caras de que nunca me vou lembrar, a mim e a
qualquer estrangeiro que saiba compor uma frase inteligível para além do olá, caras de que nunca
se vão lembrar excepto se lhes calhar ao fim do dia uma conversa sobre como foi o trabalho e a
título de fait divers comentarem que houve uma inglesa a pedir coalhada de leite como se fosse
gente normal.

Recebo o troco e o copo de esferovite macia e paro no canto da loja com a seguinte para
comer. São sete da tarde num sábado, ou seja, já passou a hora de jantar, e a rua está impenetrável.
Algumas pessoasesperam como eu ao pé das lojas enquanto comem snacks pós-reposto. a maioria
dos quais só vão passar a existirno mapa cada vez mais complicado que vou desenhando quando
lhesaprender os nomes, num futuro não muito próximo. Há casais tímidos a passear,vestidos de igual.
Há rapazes de tronco nu e chinelos a discutirem as motas que trouxeram para uma rua onde não
circula trãnsito. Há idosos magros de barbas suaves a tocar música para fazer dinheiro e crianças de
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cabelo rapado a correr pela multidão. Eé difícil não ver as cabeças loirasque se erguem acima das
restantes, acompanhadas pelo vulto enorme das mochilas de campismo. Seria hipócrita ter-lhes
hostilidade mas, regra geral. quantas mais se vêem menos interesse tem o lugar; a oferta e a procura
funcionam em harmonia para garantir que hajam as mesmíssimas coisas para as mesmíssírnos
pessoas.Contudo, não fosse por um grupo particularmente barulhento a dirigir-se para um bar, não
teria reparado numa loja bonita ao lado com fotografias a preto e branco presas por molas de
madeira em pedaços de corda esticados. São postais de fotografias esquecidas, camponeses a
puxar carroças onde hoje estão estradas de cinco faixas, caras de fome e miséria a olharem a
câmara como que a mandar uma mensagem para o futuro.

Volto para a rua e desço a avenida principal até ao metro. Já é noite. Lembro-me que t.~I',ffi,
cujo melhor tradução será bulício, é, literalmente, "quente" e "barulhento"; a mistura de cores das
luzesdas lojas sofisticadas com as dos restaurantes de esquina, com as dos carros e dos anúncios
gritantes cria qualquer coisa de calor que nãC?existe no laranja omnipresente à noite em Lisboa,
talvez porque acompanhado do barulho ininterrupto do bicho gigantesco que é o trânsito que não
pára nos sinais.Vou de pé no metro com os auscultadores nos ouvidos e sei que não dei conta de
todos os olhares de curiosidade, mas um vem de uma rapariga no canto oposto da porta, agarrada
ao namorado, que lhe pergunta em jeito de comentário retórico se eu sou bonita e espera pela
reacção dele. Saio da carruagem antes de a poder ver, empurrando a concentração de gente que
entra e sai o mais gentilmente possívelpara sero menos atropelada possível.Viro para a avenida da
universidade. Ainda há jovens ao pé do centro comercial à espera de se encontrarem com alguém,
ainda há outocorros e táxis cheios de gente a ir e vir de casa, um diagrama impossível de percursos
que por serem tantos parecem nunca se encontrar.

Joana Matias



As opiniões emitidas nos textos que se seguem são de inteira
responsabilidade dos autores. .
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Pretendemos apenas proceder a um curto
desabafo sobre o ofício de historiador, ou, no
nossocaso, de aprendiz. Não será um ensaio eco-
démico nem uma provocação panfletária. Talvez
isto ajude o colega de primeiro ano que se vê
perdido no método, não encontrando o sentido
da sua necessidade, ou o descrente de conclusão
de licenciatura, que duvida da utilidade do seu
esforço. É a História importante? Há um papel
para o historiador na sociedade? Com certeza
que sim, embora nem sempre o pareça. E muitas
vezes a garantia de um lugar ou de uma outra
carreira parece se sobrepor ao gosto e à paixão
pela ciência histórica. Mas não temos qualquer
intenção de com este texto oferecer uma lição,
muito pelo contrário. É nosso objetivo manifesto
partilhar simplesmente uma das reflexões que são
concomitantes à nossa formação, e que nos
deram alguma resposta a semelhantes ansie-
dades.

A democracia, quer queiramos ou não, só
subsistirá com democratas que pensem o
passado. Qualquer forma de organizar e justificar
o estado encontra-se na necessidade de uma
sociedade que a compreenda e reproduza os
seusvalores. Emnossaopinião, hoje observamos a
democracia em causa porque não formámos
democratas. Justificámos durante anos o nosso
sistema político pelo bem estar mas não construí-
mos uma sociedade politicamente consciente de
si mesma, do seu papel e do seu dever. A critica
que aqui fazemos, ponto de partida do raciocínio,
serve para sublinhar a importância e a necessi-
dade do passado em democracia.

Por um lado, sem memória não a justifica-
mos nem somos capazes de a defender. Depois,

AI~umasnotas so~re
o ~ireitoao ~assa~o

sem compreensão crítica do passado, sem a sua
análise e reflexão, o presente aparece-nos como
uma dimensão solta, sem causas e portanto sem
consequências, e a ação do cídadão,
fundamentando-se em teoria na liberdade,
executa-se na prática pela inconsciência. Por fim,
sem garantir um acesso ao passado, um acesso
verdadeiramente científico e aberto, deixamos a
discussãodo que nos precedeu aberta à mentira
e à manipulação, e condenamos todos os proces-
sos de tomada de decisão coletivos à desinfor-
mação e ao erro. Talvezfalemos de uma falta de
memória democrática. Sem ela não encontrare-
mos a coesão para avançarmos em conjunto,
não possuiremosa profundidade necessária para
diagnosticar os problemas, nem veremos um
sentido na sua ultrapassagem. Nos tempos que
correm a importância do que falamos é refor-
çada. Em nossa opinião, a compreensão do
passado deve fazer parte da formação do
democrata, e o seu acesso é um direito.

Mas então de que passado falamos? Não
devemos cair no erro de ratificar aos concidadãos
uma versão simplistado que aconteceu para fins
justificadores de regime. Isso seria até bastante
antidemocrático. Até já ultrapassamos tal para-
digma, e essa forma de utilidade, a-científica na
verdade porque ausente de crítica e de com-
preensão, não dá resposta ao problema da
formação. Por issoprocuramos um entendimento
crítico e não uma exposição bafienta de factos
desçonexos. O passado das democracias não
pode sero que melhor as justifica, mas o que sem
menos perversões é pensado, construido,
criticado e revisto. Enada disto é novo, mas profis-
são de fé desde o primeiro ano para qualquer
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aluno que esteja minimamente atento. Porém,
uma dificuldade encontra-se na defesa de tal
atitude, e na garantia de que o passado das
democracias não deve ser "marrado" nem "enu-
merado", mas sim compreendido e explicado.

Assim encontramo-nos perante um fosso
entre a necessidade teórica e o desprezo real que
a Históriae as ciências sociais e humanas sofrem,
e que alimenta tanta incerteza e insegurança
entre nós. Parece ser manifesto que a compreen-
são crítica do que aconteceu ajuda a formar o
cidadão que pensa e reflete sobre o próprio
presenteque não quer saber do historiador, ainda
menos do aprendiz. Um paradoxo que torna
tentador fechar os olhos ao método e ao rigor, à
ética e ao respeito, de forma a traduzir o esforço
descrente de si mesmo por uma aparência de
produtividade que consiga cumprir os requisitos
estabelecidos por burocratas sem nome, ou
responder às modas de uma opinião publica sem
a educar, num salve-se-quem-puder que coloca
em cheque a ciência, e encerra o passado ao
cidadão.

Esteproblema de acesso põe em causa o
ofício de historiador e sublinha a sua necessidade.
Obviamente nem todos o conseguem, ou nem
todos o querem. Pois temos de aprender a fazer
História,não apenas aprender a fazer-nos passar
por historiadores.Procuremos a compreensão das
sociedades no tempo, tendo uma visão crítica
sobre os acontecimentos e os sistemas,
procurando pela via da discussão apresentar um
conjunto de teorias mais fortes, e, com a capaci-
dade de serem revistas, construir uma verdadeira
reflexão viva e partilhada por todos os interveni-
entes.Sequeremos sermais que aprendizes temos
o dever de saber executar um raciocínio que, em
ultima análise, permite a todos os nossos conci-
dadãos o acesso mais livre e imparcial possívelao
que pode ter acontecido, e melhor clarifica e lhes
explica o presente. Noutras palavras, quem se
entrega ao verdadeiro ofício da História é o
gorante do direito democrático ao passado, e
essaresponsabilidade deverá apagar as dúvidas
da suautilidade.

Assumir o nosso papel público é aceitar
que o passado é um direito a garantir, e o trabalho
sobretodo esseuniverso, que nos ultrapassa e nos
arrebata verdadeiramente, deve prezar pelo rigor,
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pelo método, pela razão e pela crítica. De outro
'modo incorremos numa desonestidade para com
o próximo. Se queremos exercitar esta ciência e
um dia poder ser mais que meros aprendizes,
devemos ser conscientes da responsabilidade
sobre os nossosombros. Para cumprir os requisitos
desses imperativos é necessário um enorme
esforço de apetrechamento metodológico, de
elaboração teórica, e de fundamentação episte-
mológica. De outra forma apareceremos como
técnicos lobotomizados, produtores sem profundi-
dade e sensibilidade necessária para que a
Históriacientífica saia das torres de marfim.

Mas para finalizar passemos a con-
statação óbvia: são as artes, as humanidades e as
ciências sociais que formam as verdadeiras elites
pensantes. E é sobre elas que a longo prazo
assenta a democracia e a reprodução dos seus
valores. Aqueles que procuram a compreensão
profunda das sociedades, que se encontram
perante os gigantes da tradição ocidental e
tremem nas suas sombras, e que exprimem e
reinterpretam o espírito criativo inerente à con-
dição humana, perante as encruzilhadas
travaram a peregrinação e colocaram em causa
tudo. Desses, sempre nasceram as verdadeiras
reflexões e as compreensivas soluções para os
problemas que atravessámos. Dos batalhões de
tecnocratas e engenheiros nunca vieram, nem
nunca virão, as propostas de uma sociedade mais
justa, mais livre e mais completa. Como
oprendizes.. o nosso tempo sublinha-nos
esquecendo e chama por nós desprezando-nos.
Só Sabendo de onde viemos e compreendendo
os trilhos que deixámos seremos capazes de nos
guiarmos pelas estradas por asfaltar. O que faze-
mos, quando profundo e resultado de um exercí-
cio crítico e completo, criativo e estruturado, é
História e é útil. É triste que nos encontremos na
necessidade de fazer uma apologia por ele.

MartimAires Horta
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DANÇA

2012 foi o ano de Anne Teresa De Keersmaeker como Artista na Cidade de Lisboa. Baila-
rina e coreógrada belga de referência, fundou em 1983 a companhia Rosas, aquando da
criação coreográfica Rosasdanst Rosas.Em Junho, recebeu no salão nobre dos Paços do Con-
celho a medalha de honra da cidade de Lisboa, cidade onde irá apresentar até ao final de
Novembro o seu repertório coreográfico. As entidades parceiras deste projecto são: Alkantara
Festival, Centro Cultural de Belém, Compànhia Nacional de Bailado, Culturgest, EGEAC, Festival
Temps d'lmages, Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Maria Matos e Teatro São Luiz.

'!O . ARUS .

En Atendant foi apresentada nos dias 5 e 6 de Junho, na Culturgest. Revisitamos agora
o silêncio e a Ars Subtilior numa memória fotográfica (e coreográfica) subtilmente crua ...

***
En atendant souffrir mestuet grief payne'

'À espero tenho que suportar penosos tormentos'
Philipus de Caserta (1370-1420)

É em tom de prenúncio que En Atendant começa com uma imagem de cortar a
respiração. Sentimos o sufoco do flautista, penetramos na sua quase-asfixia melódica- entremos
então na atmosfera da performance.
É na música polifónica da Ars Subtilior, um estilo musical do século XIV,e no poema de Philipus
de Caserta que En Atendant encontra o seu ponto de partida. Estacoreografia, criada proposi-
tadamente para o Festival de Avignon, apresentada em 2010 no Claustro dos Carmelitas, em
pleno crepúsculo, prova que não é necessário conceptualizar ou tentar narrar uma história - a
dança por si só é uma sucessõo de imagens inspiradoras que transcendem qualquer narrativa.
A simplicidade característica das criações de Anne Teresa, em contraste com a complexidade
de movimentos, é o que as torna verdadeiramente geniais. Estenão é um espectáculo para ser
visto num local fechado - não o podemos encerrar ou limitar a quatro paredes. Ainda que
tenha sido readaptado para este auditório, há qualquer coisa que se perde na sua aura.

Entre a repressão e libertação de movimentos crus, sussurram as vozes de um outro
tempo etéreo. Ao som do silêncio e da voz de EisVan Laethem, da viela de Birgit Goris e da
flauta de Bart Coen, oito bailarinos deambulam pelo palco, entrelaçam-se ou levantam poeira
euforicamente. Até que a noite se anuncia e a silhueta de um corpo desnudo desvanece grad-
ualmente em palco.

Espera-nos então o anúncio de um novo dia. Cesena, que pode ser considerada uma
continuação ou segunda-parte de En Atendant, foi apresentada no Centro Cultural de Belém,
em Junho. Ainda vais a tempo de um último suspiro...consulta o programa Artista na Cidade em
http://www.artistanacidade.com/.

Maria Palma Teixeira

Crítica a En Atendant publicado; pela autora, em www.arte-factos.net. no diaS de Junho de 2012.



"Escrevesobre o que sabes", diria qualquer
professor de escrita de guionismo (ou qualquer
professor de escrita, na verdcde). Mas mesmo
quando lidamos com temáticas familiares, a folha
em branco mete respeito. Celtx aberto, Courier
New, tamanho 12, texto alinhado ora à esquerda,
ora ao meio, que isto de escrever um argumento é
completamente diferente de escrever um conto,
um artigo ou outro tipo de texto qualquer. Primeiro
que tudo; num guião, lessis more. Não é suposto o
texto serbonito, cheio de floreados e tiques estilísti-
cos. antes pelo contrário, deve antes ser directo,
descritivo, e evocar imagens para contar uma
história, recorrendo o menos possível' à voz do
protagonista ou dos personagens, tudo isto em três
actos mais ou menos bem definidos. Ou então
não...

Numa entrevista com Charlie Rose sobre o
seu épico-pcstiche «Sacanas sem Lei», Quentin
Tarantino compara os seus filmes aos -de outro
«grande realizador desta geração», David Fincher.
Tarantino considera que as suas obras são difer-
entes,visto que ele começa a partir de uma folha
de papel em branco, em vez de escolher um guião
dosmuitosdisponíveis para trabalhar, como Fincher
semprefez. «Sea minha mãe nunca tivesse conhe-
cido o meu pai, «Sacanas sem Lei»nunca seria feito,
de nenhuma maneira, forma ou feitio». O que
Tarantinoestá a fazer é separar a ideia do realiza-
dor e do argumentista-realizador, a separar os méri-
tos. Enquanto um transforma as palavras do argu-
mento em imagens, em mise en scene. o outro cria
as nuances das palavras que vão dar origem às
cenas.A voz de um artista está muito mais presente

quando tanto a realização como o argumento são
da sua responsabilidade, é o que diz o realizador de
«Pulp Fictlon». Quem é não reconhece o estilo de
Kcurlsmôki em cinco segundos, as suas farsas trag-
icómicas sobre falhados adoráveis? Voltando atrás,
quem confunde um Tarantino com um realizador
sem nome de blockbusters de Verão?

Ainda assim, muitos dos grandes nomes de
Hollywood contribuíram pouco para os argumentos
dos seus filmes, ao contrário do que se poderia
pensar. Nomes incontornáveis da sétima arte, como
Frank Capra, Alfred Hitchcock ou John Ford. entre
muitos outros exemplos, destacaram-se unica-
mente como realizadores e os respectivos estilos
não deixaram de ser marcantes e influentes por
estes muito raramente fazerem uso da caneta para
escrever guiões. EmFrança, com a Nouvelle Vague
de Truffaut e Godard,' foi defendido o papel do
realizador enquanto verdadeiro autor do filme, em
vez do argumentista, símbolo do antigo cinema
francês, fechado e pouco experimental para esses
jovens iconoclastas. Eram outros tempos, tanto em
França como em Hollywood.

Hoje, quem procurar uma voz na obra de
um realizador de blockbusters dificilmente con-
seguirá ouvi-Ia. Mais, dificilmente conseguimos
notar se ela está mesmo lá, entre explosões, slow-
motions e outros artifícios clichézados.

Reduzindo a narrativa ao seu tutano,
podemos dizer que existem cerca de sete tipos de
histórias: o homem contra a natureza, o homem
contra o homem, o homem contra a sociedade, o
homem contra a tecnologia, o homem contra o
sobrenatural, o homem contra simesmo e o homem



contra deus (ou religião). No fundo, o que deter-
mina um bom filme, é a forma como o realizador
consegue realçar as qualidades únicas de cada
argumento de forma a tornar história o mais único,
relevante e cativante possível. Por melhor que seja.
um realizador, não consegue trabalhar sem um
bom argumento, por mais vago e mínimo que este
seja.

A escrita de argumentos chegou até a influ-
enciar uma das vertentes mais nobres do jornalismo:
a reportagem. O Novo Jornalismo (New Journolism},
um ramo celebrado nos Estados Unidos durante as
décadas de 60 e 70, por nomes como Gay Iolese.
Hunter S Thompson e Irumon Capote. Este género
de escrita, muito descritivo e atento ao detalhe, foi
influenciado pela escrita de argumentos
cinematográficos da época. Isto fica especial-
mente óbvio na obra-prima de Truman Capote, «ln
Cold Blood». onde a minúcia das descrições e a
forma como o enredo se desenvolve faz lembrar
um policial noir. Não é de admirar,visto que Capote
trabalhou em Hollywood como orçumentlsto
durante os anos 50. Esta relação entre cinema e
literatura, porém, é bem anterior à década de 50.
As adaptações de clóssicos da literatura não é uma
prática recente, e alguns argumentos conseguem
até ter sucesso onde o materiql original falhou.

Pegando num exemplo contemporãneo, a adap-
tação de Steve Zaillian de «Millennium 1 - Os
Homens Que Odeiam as Mulheres» consegue,
mesmo sendo o argumento um tipo de texto com
muitas limitações inerentes à sua forma, ser muito
mais cativante e poético do que o livro original de
Stieg Larsson,que em partes parece um esboço de
um policial noir tipicamente escandinavo.

Falando novamente de Aki Kourisôkl. o
génio finlandês que uma vez disse «when I was
young, Iwould sit in the bath and ideas would come
to me. But I'm not yOLJngany more, so now Ijust sit in
the both.». começa tudo com uma ideia, no banho
ou talvez não. A ideia transpõe-se para um território
mais ou menos familiar. Investigamos, ponderamos,
alteramos.

Daí até à migração do papel para a tela é
só escrever. Reler«Story- Substance, Structure,
Style and the Principiesof Screenwriting», de Robert
McKee. Edepois reescrever. Reescrever, reescrever,
reescrever. Ereescrevêr...

Vítor Bruno Pereira
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Miguel Barcelos

Estouà espera de ti
à espera de mim
de um certo esperar
me aconchego
que de tudo o que é
é tudo o que se espera
neste humilde aguardar
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I
Quem dera deixar ontem de fumar
Como deixei hoje de beber e sofrer
Bater recordes voar não cair morrer
Como máquina águia no céu plaina r

"Flutuar na pista subir a rir ao pódio
Chegar em primeiro sem medo ódio
Não pensar na Vera ou na gU,erra
Preocupar-me com a paz na terra

11I
Nessa terra que amo ainda amarei
Como uma só mulher quis adorarei
Adoro amo de novo me apaixonarei
Ser-lhe fiel é tudo que desejei amei

IV
Quem dera não ter peso na vida
Já marquei a data deste divórcio
Acabar com a droga é prioritórlo
Prometo treinar cada namorada

Magg Júnior Okapam

EBOOK: http://www.worldartfriends.com/store/ '080-okapam-o-enigmatico

LIVRO: http://www.worldartfriends.com/store I' 08' -alfredo-magalhaes-junior-okapam-a-enigmatico.l
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OUalQUerdia acardo de manhã e estou na
posição de feto com um cordão umbilical ligado
à minha mãe, a avaliar pelo que o médico me diz
sempreque apareço pela porta da consulta,
- estácada vez mais nova,
maneira que está a ver, senhor taxista, sou uma
mulhersem aborrecimentos, pela minha vida fora
passamos anos sem saberem o meu nome, sem
conhecerem a importância da família a que
pertenço, da antiga nobreza de alcobaça, igno-
rantesde mim, como as pessoas com quem me
cruzo nas ruas da baixa (ignorantes), exceptu-
ando alguns pobres sentados no chão com uma
manta, quando lhes pergunto de moeda
suspensanosdedos,
-lembra-se de mim não lembra?
Paraque saibam, porque ao menos que saibam,
osdesgraçados, que não sabem nada, da antiga
nobreza de alcobaça, e dos hectares de terra
que tinha o meu avô, e da quantidade de
aguardente que o meu pai fazia, e do futuro a
sorrirque vejo surgir ao fundo do túnel, meu filho,
não seráno meu tempo. dizia o taxista, mas no teu
eu seique virá o tempo das oliveiras e das laranjas
e uma menina quem sabe no olhar, no sorrir,ou
apenas num leve jeito imperceptível lembrará a
tua mãe e te fará tremer, porquê, por causa da
falta dela, a tua mãe antes da mania das limpezas
e das vizinhase do roupão de ir ao pão, antes do
tempo das cartas de amor na gaveta para
sempre,o tempo de Beatrizque é como quem díz
dizdo amor,é como vê, sr.Taxista,sou feliz, porque
todos gostam de mim, e todos reconhecem o.
meu valor, apenas me preocupa um pouco a
casa enorme onde vivo, outrora habitada pelos
meus filhos e pelas criadas e pelo meu falecido
marido, é por causa dos ladrôes que tenho de
fechar as portadas das varandas, das janelas, os
ladrõesperante uma vivenda na avoda república,
ou pensam que está abandonada (por issoé que
saio pelas traseiras e o apanhei, sr. Taxista, na
transversal),ou então não largam as imediações à
espera do momento propício de uma velhinho a
sair,embora eu não seja velha, estou só a gener-
alizar
- estácada vez mais nova
dizo médico todas as semanas, sou nova e tenho
saúde, ao contrário das minhas primas que vou

agora visitar (pode virar ali à direita), a judite, que
à falta de rim tem de mudar de sangue dia simdia
não, e a gabriela sua irmã, coitada, com aquele
nariz enorme, é quem trata de tudo, sempre de
um lado para outro por causa da vampira. Nunca
chegaram a casar, dedicaram a vida toda aos
pobres que se inscrevem na igreja, ao menos uma
causa nobre, mas agora a judite já nem se
aguenta em pé, já sem rins, eu já estarei morto,
mas tu meu filho, dizia o taxista desvairado pela
cidade, sentirás na pele a vida nova, as mangas
molhadas de sumo de laranja sem tias severas,
mas há quentes anos a gabriela sempre de um
lado para outro, há quantos anos a judite verde,
primeiro sem um rim, coxeando com uma mão
nas costas, com uma dor numa ausência que dói
por não ter fundo, porque a partir dali dói pensar
em coisas, dói atravessar a porta da tua e cumpri-
mentar o sr. Fonseca da mercearia (que ainda
existe caramba) e passar pelas bananas com a
mão nas costas de dor, a dor ainda mais curvada
e mais verde com a mão nas costas de outra dor
porque não tem fundo, o lugar vazio do rim é o
espaço entre o nascimento e a morte não ser
nenhum, acredite no que digo, senhor taxista, não
tem fundo possível, de tal modo (imagine) que
quando judite se queixava
- dói-me o riiim
as pessoaspensavam que era essacoisa esquisita
que é doer onde não há, que era a dor da falta
do rim que perdeu, mas afinal não, era o outro rim
verdadeiro que lhe doía, e assimchegou o dia em
que perdeu o segundo rim, acabando assimpara
sempre os dias em que a sua irmã gabriela ainda
se atrevia a olhar de soslaio para os rapazes
encorpados de vinte anos quando vinha da
praça, não a pensar na ajuda com os sacos das
compras, não a pensar na ajuda com os sacos
das compras, enfim, teve que parar de dar expli-
cações de matemática porque passava as noites
a acordar com pesadelos de tentações molhadas
com os garotos, em que tremer era bom, e será
bom tremeres, porque depois do sorrisoou jeito ou
olhar é o empurrão e tu cais na terra, e as mãos de
Beatriz acomodam-se a todas as partes do teu
corpo que pedem mãos e depois és levado a
conhecer as manhãs mediterrânicas, descalço na
pedro fria das casas brancas.



Com o segundo rim, sr.Taxista, acabou-se tudo,
descoberta de nosso senhor jesus cristo crucifi-
cado visto de baixo, da cabeceira da cama,
nunca tinha reparado visto dcqul. o homem que
fez a estátua esqueceu-se dos furinhos nas
narinas, e a sombra agora permanente sobre
lisboa não é das persianas fechadas, é do muro
de alfama que separa s. vicente de fora dos s.
vicentes de dentro ter subido tanto que o sol
coitado, e a Gabriela era tão bonita, não fosseser
a mais nova, não fosseaquele narizdesmesurado,
apesar da cara tão bonita, apesar do nariz
também não bonito, lindíssimo,aquilino, apenas
desproporcionado para o tamanho da cara,
tomámos chá e bolinhos e apesar da casa ser
habitualmente limpa eu senti o cheiro da acumu-
lação do pó escondido, não seionde, talvez atrás
dos armários, talvez dentro das suas saias pretas
de viúvas do mundo, quem sabe nas gavetas
onde se guardam as recordações mais tristes,
aquelas cartas de amor (aquelas cartas de amor),
as luvas da mãe, o relógio do pai, eu tentei avisar
mas a conversa não deu para lá, o salazar livrou-
nos do segunda guerra mundial, foi ter com o
franco, inteligenetíssimo e disse Ó franco se tu
deixas os alemães entrar em espanha, os ingleses
enfiam-se por portugal dentro e a guerra vai
passar-se toda aqui em cima de nós, o franco
olhou para o salazar com admiração e disseTens
toda a razão salazar,e foi logo dizer ao hitler que
não podia ser pois havia sériosriscosde perder a
guerra, o hitler que era um homem de inteligência
mediana apesar de tudo não avançou para
espanha e graças ao salazar que não entrámos
na guerra, a judite concordou (e eu sei bem que
já contei esta história interminadas vezes,mas elas
não se importam e concordam com o pasmo
essencial que tem uma criança se, ao nascer
reparasse que nascera deveras e Beatrizoferece-
te os ombros e o peito e uma entrada pelos
caminhos da montanha em que logo ali é o mar,
e através das silvas (perseguindo um pescoço), tu
segues os passosdela), o narizcom outra cara, ou
a cara noutro nariz, e a gabriela seria mais bonita
do que eu, estão velhas as minhas primas, a judite
para ali, envenenada de chichi. e a Gabriela (era
tão bonita), ainda mantém aquele olhar vago, as

maçãs do rosto rosadas e o nariz,maldito nariz,de
uma outra mulher, de uma mulher com mais
direcção na vida, uma mulher com uma cara
maior, uma mulher mais forte, uma prima difer-
ente, que soubesse dar umas estaladas à irmã,
que bem as pede para lhe acabarem com o suplí-
cio, de ver as narinas de cristo e os dias cinzentos
das persianas fechadas, mesmo nos dias como
hoje de verão, sol, apenas muito vento eu não
estou velha, o médico das minhas primas, mas o
vento desarranja-me o cabelo, apesar de elas
serem rnols novas do que eu e as minhas amigas
andarem todas a desfazerem-se em legos nos
patamares das escadas, mas cansa-me, e o
preocupar-me muito deixa-me estafada, e com
franqueza, essa história do médico de qualquer
dia acordar com o cordão umbilical ligado ao
cadáver da minha mãe valha-me deus, que a
avaliar pelos anos que passaram desde que
morreu calculo um conjunto de ossoscom um tufo
de cabelo agarrado ao crânio e um cordão
umbilical intruso colado ao meu umbigo, às vezes
o que me apetece é que me dêem a mim uma
chapada (os meus filhos não me ligam) e enfiar-
me dentro dos lençóis de uma vez por todas na
posição de rim..

Miguel Castro Caldas

Publicado na edição n. "27, Abril de 1999.



Sinto muito, mas às vezes não sinto nada
Ou talvez tenha a alma cheia e cansada de ser tão amada.
E sinto o quanto, mas também não sinto assim tanto.
Debaixo do manto o frio entra e denuncia o vazio que sinto
Desaperto o cinto, consinto mas sei que não minto.
Simplesmente sinto pouco, desse amor dito tão louco.
O espaço que existe no meio é 'tão cheio de oco.
Sinto muito, mas às vezes não sinto nada
Tudo o que sinto entre as pernas é a tua pila cansada.
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o ASSASSINOEM SÉRIEdeixou de o ser no dia em que percebeu que se estava a repetir.
O CASAMENTO é uma actividade de elevado desgaste sujeita a divórcio.
O CÉPTICO matou-se quando encontrou um sentido para a vida.
O COPO, cheio ou vazio, nunca deixa de ser quem é.
O ESCRITOREXCEPCIONALescreveu toda a sua vida e ainda muito tempo depois da sua morte.
A ESTRADAanda sempre de lá para cá e de cá para lá.
OS GATOS PRETOSsão todos supersticiosos.
O HUMORISTAdeixou de fazer humor quando começou .a fazer amor todos os dias.
O MINISTROministrava ministerialmente o ministério, ou seja, não fazia a ponto de um corno.
O MURO, coitado, nunca sabe de que lado está.
O PÉNIS,digam o que disserem, leva uma vida do caralho.
O POMBO não pode deixar de ser pombo, mas pode voar para longe.
O POVO saiu todo à ruo para protestar. o governo ocupou-lhe as casas.
OS RICOSsão todos filhos bastardos da pobreza.
O SÁBIO sabe que só vale a pena duvidar.
A VAGINA, tal como a vida, é quase sempre fodida.
O XISmarcava o lugar, mas cedo se cansou e foi embora. Ainda hoje o procuram.
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o o

o que é .
uma rapariga bonita a lavar os pés?

Uma gaivota sem penas a comer peixe podre.

Um navegador sem barco nem mar?
É o amor.

Oqueé
a morte do cisne?

O ressurgimento deumo flôr azul, muito rouxo. cinza. É.

O teu pai?
Um barco com 3 estrelas e sete virgens chorando.

Um sopro de inverno?
Uma estrada muito escura na noite polar.

O que é o fim?
Um barco sem bússola na imensidão do mar.

O que é a tua mãe?
Uma paisagem reflectida no lago de um oásisplantado no de uma catedral.

Para que serve a vida?
Serbarco sem casco, bandeira .semcõr, hino sem música.

O que é a morte?
Um lobo a chilrear, uma rã a miar.

O que é o Surrealismo?
Uma luz ao fundo do túnel.

Carlos Cabral Nunes e Mário Cesariny

Publicado na edição n. 65, Maio e Junho de 2006.
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D[ RA,D[ CHARCO

À memória de Lídia do Carmo Ferreira
Poetisa Angolana, Negra, desaparecida, desde 1992.
Leitura(s). Recomendada(s): em 2° grau, bifurcado, em dois planos.

Hoje
Apeteceu-me
Uma paz de rã
De charco
Encharcada
da lama
de outros
em mim

- de uma
lama

- de dentro
apeteceu-me
hoje
uma paz

[de rã
[de charco

Uma paz
[sempre]

vã
Apeteceu-me

- o hoje
- a lama

em que
me encharco
Apeteceu-me
um barco
uma romã
Roma, rã
Roma vã
Apeteceu-me
hoje
uma paz
de charco

Agradecimentos ao escritor angolano J. Ed. AGUALUSA.
Por me ter feito redescobrir esta Poetisa de quem fugi durante anos,

por me sobrevir uma angústia pantanosa ao lê-Ia ... há uns anos.

Conceição Ramos- Lopes

Publicado na edição n. °63,Janeiro de 2006.
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A minha mãe disse que ia fazer ovos mexidos
porque não lhe apetecia cozinhar, mas o último
ovo que partiu estava estragado e ficou a
cheirar mal na cozinha, então eu fui a correr
para o quarto da minha avó que estava
sempre sozinha e de vez em quando gemia e
sóquando ela morreu é que os meus pais repa-
raram nela, mas não foi logo porque ela só
começou a cheirar mal uns dias mais tarde, e
depois eu percebi que ela gemia porque
estava sozinha e não reparavam nela, mas
então a minha mãe também se esqueceu que
eu tinha saído da cozinha e não se lembrou de
mim e eu só me lembrei que tinha de ir para a
escola quando ouvi ao longe o segundo toque
que a professora dizia que era o toque dos
atrasados, e então eu fiquei com a cara muito
quente e fui a correr muito depressa para a
escola, e quando bati à porta e a contínua me
dissepara bater com mais força porque assim
não se ouvia, a professora abriu e os coleguin-
hasriram-sede mim e disseram que eu parecia
umtomate e a professora não deve ter achado
graça porque deu um berro, mas eu lembro-me
que houve uma menina que era a Catarina
que não se riu e não gozou comigo e foi ela
que no recreio me ficou a fazer companhia na
sala porque eu estava de castigo e me disse
que eu não tinha posto as folhas rio dossier
como devia ser porque na 20 classe nós já
éramosgrandes e só os pequeninos da 10 é que
punham como eu tinha posto, e depois houve
um puto muito estúpido que me disse que a
Tachinha (era o nome para gozarem com ela),
a Tachinhaqueria namorar comigo e ~u reparei
que ele tinha uma coisa esquisita no cabelo
que mais nenhum menino tinha, mas a profes-
soratinha dito no dia do apresentação em que
ele faltou que podíamos gozar com quem nós
quiséssemose até bater e dar corolos. mas
naquele menino não, porque senão chumbá-
vamos o ano e os meus pais disseram-me que
se eu chumbasse o ano não me deixavam
brincar nas férias e eu levava uma sova e por
issoeu tinha muito medo dele e da professora e
dos outros meninos e do meu pai e da minha
mãe,e a partir dessedia em que a Catarina me

disseque o meu dossier tinha as folhas ao con-
trário eu nunca mais dormi bem porque tenho
medo porque há pessoasque nos podem fazer
mal e nós não podemos fazer nada porque
senão nunca mais vamos poder brincar, e eu
até precisava de ir à praia mas não era para
jogar, era para dormir e vir uma onda muito
grande e quentinha e levar-me para outra
praia, mas eu não podia dormir porque um dia
os meus tios vieram visitar o meu pai e
disseram-me para ir à praia mas eu disseque o
pai não deixava, e o meu pai queimou-me as
costas com a ponto do cigarro porque eu tinha
nessedia uma azul que era muito curta porque
a mãe disse uma vez que há que poupar com
as crianças e eu sabia que ela gostava de mim
e- o meu pai também, por isso é que ele me
disse que ai de mim se fizesse queixinhas à
frente de desconhecidos senão eu não era
homem, mas como o pai conhecia os tios eu
pensei que podia dizer que não podia irà praia,
mas o meu pai puxou-me e eu fui à praia e eles
foram passear todos e eu fique na areia porque
o meu pai disseque não prestava para guardar
a toalha e como eu não tinha brinquedos
como os outros meninos fiquei a brincar com a
camisolinha azul e veio um senhor o que é que
eu tinha nas costas e eu não disse nada e ele
disse a uma senhora que eu era estrangeiro e
eu tive medo e queria chamar o meu pai mas
ele já não estava lá e o senhor levou-me à
senhora e eu tentei fugir mas não sabia onde é
que estava, e a senhora pôs a mão na minha
boca para eu não fazer barulho e depois para
esta casa mas há pessoasque me fazem coisas
más e quando eu tenho fome lembro-me dos
ovos mexidos que a minha mãe fazia.

FSL

Publicado na edição n. °60,Março de 2005.



Quando perguntei ao meu filho, arrancando a
questão do cárcere, onde havia permanecido
desde os iníciosda invasão das trevas que, com
o tempo, foram ocupando o lugar das cores
até não restarem, no meio do infinito clarão
negro, mais que vultos ilusórios,acerc.a da sua
cegueira e de como a encarava, a resposta,
percebi-o depois, foi, expecfável, embora
tivesse sido surpreendente para qualquer um
que não eu, e elucidou-me, fazendo com que
me tenha outoovollcdo como cãndida
perante o ser que, como dizia a minha mãe,
sua avó, com uma certa inocência também,
"não é deste mundo":
- A minha cegueira? Tenho quem me faça
comida e quem leia para mim, quem me trate
da roupa e da casa. Quem seja os olhos que
não tenho. Ter, tenho; mas não passam de
espelhosque reflectem o que não possover. Só
há uma coisa que ninguém pode fazer por
mim: entender, analisar,que, por acaso, é tudo
o que me interessa. Nesseaspecto, a visão já
não me serve de nada. Já vi o suficiente para
poder imaginar o restante. Para além disso,no
meio do infinito, os meus sentidos podem tanto,
agora, sendo quatro, como poderiam se'
fossem cinco, porque, perante o que não
conhece início nem termo, o um é igual ao dois
e ambos iguais ao nada.
«Tenho também quem escreva ao som da
minha voz e, embora a tarefa em sise dificulte,
o resultado não é mau. Passeia caminhar por
novos caminhos onde as árvores, que foram,
em tempos e principalmente, o castanho dos
troncos a abrir num leque verde, passaram a ser
a imaginação impulsionada pelo som do vento
a roçar as folhas e o cheiro da terra onde as
raízes lutam lentamente. Assim se expandiu a
flora na minha mente, como se expandiu tudo
o resto, desafiando o horizonte, que só pelo
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sentido que não possuo pode serconhecido.
Enquanto ele falava, eu observava as bolas
cristalinas que, pendidas nas órbitas,
condenadas à inutilidade, continuavam vivas.
Sem função, mas vivas, recebendo sangue
como se o corpo tivesse esperança ou
simplesmente funcionasse de modo
automático. Das duas hipóteses, não é indolor
escolher a que menos falaciosa me parece.
Não resistia deixar, enquanto mãe, que umas
lágrimas se soltassem. Eram lágrimas que
carregavam uma ambiguidade que só tentei
compreender quando já me povoavam as
faces. Sentique alguém tinha que chorar a sua
cegueira, que alguém tinha que cumprir o ritual
do sofrimento de uma perda, se quem sofre
desconhecer que perdeu, como na morte.
Mas, ao mesmo tempo, sorria, com os dentes
velhos que ele não mais poderia ver, cobertos
de saliva e lágrimas, por pensar na dádiva que
era ter aquele ser,do qual só a carne e os ossos
eram humanos, à minha frente, a falar comigo,
mulher que criou, no seu ventre e fora dele,
algo maior que ela própria, alguém que não
cabe no mundo, um ser irrepetível.
Eusei que ele percebeu que eu chorava, mas
nunca lhe passaria pela cabeça tecer palavra
acerca do assunto. São coisas que lhe entram
na cabeça e se transformam em históriase em
novos mundos e símbolos,automática ou, para
sermais correcta, intuitivamente.
Era nesse estado, de fantasma que paira
distante sobre o mundo dos humanos, que ele
deambulava pela casa, medindo os passos,
com as mãos feitas antenas, de cabeça
noutros lugares cuja existência só deixará de
depender dele quando mos ditar para que os
grave em papel.
Aliás, é só para isso que ele precisa de mim,
embora me ame para além disso: para que a
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suavoz não seja vã e de ecos fátuos, para que
as suas palavras se tornem "reais". Nem falo
somente da escrita, mas do meu papel
enquanto ouvinte. E nisso não é mais' que
qualquer pessoa, penso. Procuramos um padre,
um amigo, qualquer ouvinte, não para que nos
aconselhe ou, pelo menos, não
particularmente - mas para que nos oiça, para
que o que guardamos passe a permanecer em
duas memórias.
Quando se tem um filho. assim, tudo se torna
estranho e interessante. Até procurar um
qualquer sinal de uma condição
transcendente na sua forma de comer, porque
custa acreditar que faça ou sinta alguma coisa
como outro alguém. .
Tendo o meu Jorge por perto, é impossível não
crer em Deus. Não o justificarei levianamente -
porque, como mãe e transcritora, não posso ser
também de uma banalidade completa - mas
por saber que ele vê o que eu não vejo, que
vislumbra o que para os restantes permanece
inacessível e imperscrutável, por ter a certeza
de que conhece ou, pelo menos, saboreia mais
um insignificante mas valioso pedaço do infinito
incognoscível.
E Deus não passa de um nome, entre muitos
possíveis,que a issose dá. O próprio Jorge me
disseum dia:
- Mãe, eu sou um dos melhores escritores de
todos os tempos. Porém, muito pouco fiz pelos
meuslivros.
O que de mais interessante neste tipo de
afirmações é o fado de não passarem de
música. E são assim porque, sem que sejam
entendidas, fazem com que sinta um torvelinho
de encantos, de sensações melódicas em que
sei,sem saber como, que vibram ligações com
o real, ideias distantes das quais retiro o tom, a
poesia que se me ecoa na cabeça embora lhe

desconheça a causa e a essência.
Foi nesse dia que descobri o seu "segredo" e
que percebi, dentro dos possíveis, de que é
feito o génio, engendrando-se-me a imagem
de uma ponte entre Deus (o infinito) e os
mortais, símbolo de um pobre mensageiro que
nasceu condenado à excelência e ao
desmérito. Isto, mesmo antes da explicação
que fez com que se revelasse perante mim o tal
"segredo", se é que assim lhe posso chamar.
- Só uma história escrevi consciente, ou com a
consciência. As restantes, com razão e delibero
apenas as. retoquei. Tudo o que fiz, também
naturalmente e sem esforço de natureza
alguma, foi ler e observar. O resto, as ideias,
surgiram todas como clarões vindos não sei de
onde. Vão-me surgindo sem que por elas
procure.
Tudo isto me revelava com expressões
acabrunhadas cujo disfarce - se alguma vez o
pretendesse - já não poderia treinar no
espelho. Mas o perturbadoramente tocante
surgiu de seguida ..
- A maior parte das histórias constroem-se em
sonhos pesados que me abafam o descanso.
Esseé o meu maior pesar.
Normalmente não temos diálogos, sendo ou
um ou o outro o ouvinte que não interrompe
nem comenta. Mas, nesta altura, ele pcrou.
dirigindo o olhar inócuo ao seu interior. E eu
disse num tom quase de súplica, como se
precisasse mais de o ouvir do que ele de falar:
Continua, filho.
Lembras-te do Funes,do meu conto?
Lembro.
Foi o uruco conto que construí
intencionalmente. Ainda assim, por
necessidade. Fi-lo ao pensar na memória que
não alcanço mas a que chego enquanto
durmo. A única diferença entre nós é essa: a



minha memória total não está activa quando
estou acordado. Mas sei que, quando durmo,
tudo o que vivi, cada momento, cada odor,
cada sensação, tudo, está guardado algures
dentro de mim, num local a que
conscientemente não tenho acesso. Funesé a
caricatura do que sou e um alívio, uma
caricatura ridiculamente vantajosa, já que nela
se apaga a luze, portanto, as sombras. Já que
nela não existe a noção que de mim tenho e o
pesadelo de saber que, de quem sou,conheço
uma ínfima, miserável parte.
Melancólico, explicou-me que, através dos
livrosque lera, cujas linhas se encontravam na
sua memória inacessível, recriava com certa
verosimilhança os seus autores. Assim, em
diálogos oníricos, conversava com um
Shakespeare inventado instintivamente através
de Hornlet. criando uma personagem verosímil
e estranha e falaciosamente autónoma.
Tornou-seum dos melhoresescritoresde sempre
porque escreve com a liberdade dos sonhos
onde a imaginação é infantilmente fértil,
bastando-lhe lembrar-se, desperto, da
totalidade dos seussonhos, onde se lembrava
da totalidade da sua vida, ou de qualquer
episódio passado que não escolhia, que ao
acaso - ou não - se soltava do arquivo de uma
infinita biblioteca de saber. Tudo o que tinha
que fazer era escrever o que o seu génio - ou o
seu inconsciente, a que se referia como a um
terceiro - construía:

.Quando a mim, Leonor Acevedo Suórez. sou
uma criança maravilhada e confusa que olha
para novas cores e desfruta de novos cheiros
sem lhes ver significado. Mas, ao pé dos outros,
sou inteligente, penso, muito embora tudo isto
me faça duvidar do significado de tal conceito.
Ao contrário do meu filho
- de quem os prémios fugiram por serem

PU
humanos os juízes - nunca o mostrei, porque
nunca gostei de elogios nem de vitupérios, mas
ainda menos .dos primeiros, por carregarem o
insustentávelfardo do dever e do compromisso.
E eu prefiro ser livre e rir do que tiver a rir,
deliciando-me com os desvoiros demiúrgicos
do meu filho génio, dos quais fica o tom místico
deixado pelos nomes que sempre prefiro não
saber de quem são.

Rafael Coelho do Nascimento

http://rafae/nascimentO.wix.com/rafaelcn#!rafael_coelho_do_nascimento/moi
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At the Annual Luncheon of course I poss up

The orange pom-poms of me and reach for the BLT.

we
nas
no
5S0.
I rir,
cos
tico
lÕO

It's a very formal affair, and looks and tastes
Real but is probably fat-free. Lotsof people

Mistake a rock for a bear but almost no one arial
Mistakes a bear for a rock. There are strips

And stripsof bacon and malls across America.
Scholars say that while he was writing Lolita,

ento Nabokov ate hundreds of "pigs in a blanket."
On TheMall in D.C. people play softball, watch

Fireworks,and occasionally clutch terrible
Plocords. What about a replica of the Capitol

In bacon? When 1'mvery hungry, I think
I could eat one at an all-night, all-bacon diner.

What about a flag of bacon? Oh Iwould
Not have the courage to fly it. Forwho would

Apologize to the pigs and hogs and sky?

1enfo/moinP
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Cromossomas em coro
Fileirasde nervos
Gritos que te ecoam no peito

Dentro de ti há um vazio e dois ninjas
Portas assombradas pela lei
Negro.
Há uma infinitude de espaço contíguo
Órgãos de estoco
Prisão.
Brinquedos e esqueletos
Asinhas de frango
Quadros enlatados
Gavetas e buracos em forma de prédios.

Há um cão chamado Paixão
É rafeiro e tem pulgas
Salta corre ladra
Corre ladra salta
Ladra corre e esconde.
A ladra dentro de ti entra e mexe nas portas
Uniformes mudam consoante o discurso de poder
Arquivistas soterrados.
Um Homem
Preto
Vazio monumental em estreia
Outono Gutural
Milhares de activistas com correntes sanguíneas
Amarrados A BAB B
Escrito infindo em paredes frias de mármore.
Uma criança
Um futuro
Um buraco
Um buraco.

f
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x + B = (a) contracto
X + B = (a) contracto.
Projécteis luminosos soltam-se no breu das tuas
vísceras.
H + B = (a) contracto
Confetis verdes: Pfiuu
0+ B = (a) contracto
Festas e grilhões vermelhos: Tazx
T+ B = (a) contracto
Fogo-de-artifício ...

Em ti há sombras
Honradas e silenciosas
Elasticidade basáltica
Num frio envolvente
Humidade
O orgulho mais forte fundido
Queijinho esmiuçado
Num canto do olho
Parado;
.Homern forte com chapéu alto
Fraque charmoso
Um olho, um olho
Ferida aberta
Semicerrada
Seca.

Com o Outro em ti
E
O Nome escrito nos muros.
Mil nomes
Dez mil nomes,
Palavras a ressonar no silêncio
Vazio
Humidade e cheiro a bafio.

Baloa Res

[ DOIS NINJAS
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Cultura do Riso
Dia: 20 Novembro 2012 I Hora: 14h - 16h
Local: Anfiteatro 111, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL)
Convidados: a confirmar
Organização: Daniela Silva, Filipa Moreira, Inês Almeida, Miguel Rosa
O objectivo do projecto é dar a conhecer de que forma é que nos dias de
hoje o riso foi transformado num instrumento cultural de "massas". Procuramos
desta forma problematizar de que modo é que o riso pode ser utilizado para
transmitir ideias, filosofias, ideologias e estados de espírito. O nosso
acontecimento cultural destina-se a toda a comunidade àcadémica.
Cartaz em breve em www.osfazedoresul.blogspot.com.

Um projecto da disciplina de Gestão Cultural, leccionada pela Professora
Doutora Teresa Ma/afaia

Filosofia e Racionalidade Política
Dia.: 7 Novembro 2012 I Hora: 10h - 18h
Local: A anunciar
Organização: Centro de Filosofia das Ciências
da Universidade de Lisboa
Workshop no âmbito do Projecto Ciência, Ética
e Política, do Grupo de Investigação Filosofia
das Ciências Humanas, Ética e Política.
Mais informações: http://cfcul.fc.ul.pt

Pensar as Articulações entre a
Fjlosofia da Ciêncía e as Diferentes
Areas Disciplinares das
UL e UTL
l° Sessão
Dia: 13 Novembro 2012 I Hora: 10h
Local: Faculdade de Direito da UL (sala a
designar)
Organização: Prof.° Doutora Maria Fernanda
Palma.
Esteworkshop focará as questões da ética

. aplicada.

2° Sessão
Dia: 12 Dezembro 2012 I Hora: a designar
Local: Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa (sala a designar)
Organização: Prof. Pedro Lima.
Esteworkshop focará a questão da aplicação e
das fronteiras do conhecimento científico.

3° Sessão
Dia: 15 Janeiro 2013 I Hora: a designar . De
Local: Faculdade de Ciências da UL (hora e sala
oindo a designar)
Organização: Prof. Dinis Pestana
Esteworkshop focará questões relacionadas

. com a fundamentação e os cruzamentos
disciplinares.

J2 AG[NDA CUllURAl
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A Cidadania na Sociedade do Conhecimento
Dias:29 e 30 Novembro 2012 I Hora: a designar
Local: Anfiteatro da FFCUL,Edifício Ct . 3° piso
Colóquio organizado no âmbito do projecto interno Cidadania e Sociedade
do Conhecimento.
Mais informações: http://cfcul.fc.ul.pt/outros%20files/calendario.htm

Alves Redol e as Ciências Sociais - a literatura e o real,
os processos e os agentes
Dias:7 a 10 Novembro 2012
Local: Auditório 1 da FCSH-UNLe Museu do Neo-Realismo
Comissão organizadora: Instituto de Estudos de Literatura Ircdicionol
(FCSH/UNL),Instituto de História Contemporânea (FCSH/UNL),Centro de
EstudosComparatistas (FLUL),Associaçâo Promotora do Museu do Neo-
Realismo,Museu do Neo-Realismo, Centro de Estudos de Histórica
Contemporânea-ISCTE/IUL Centro de História da Cultura (FCSH/UNL).
Comissão Científica: Alice Samara, Ana Isabel Queiroz, António Monteiro
Cardoso, António Mota Redo!, Fernando Oliveira Baptista, Jorge Crespo,
Carina Infante do Carmo, David Santos, Paula Godinho, Salwa Castelo-Branco,
LuísCrespo Andrade
Coordenação: Carina Infante do Carmo, António Monteiro Cardoso, Paula
Godinho, António Mota Redol; Alice Samara, David Santos,
Organização: Joana Alcântara, João Edrol. Rita Couto.
Mais informações: http://www.fcsh.unl.pt/eventos/

,

Seminários de Outono de Textos Científicos Antigos
.ão e O papiro Ebers e o Tratado dos tumores

Dia: 16de Novembro de 2012 I Hora: 14 h
Apresentação de Paula Veiga

15

. De Crisibus, de Galeno
Dia: 14de Dezembro de 2012 I Hora: 14 h
Apresentação de Maria José Mendes e Sousa

Local: FCUL,Edifício C8 (sala a anunciar)
Co-orgcmização: Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecno-
logia. Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa (ClUHCT) / Centro de
EstudosClássicos, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (CEC).
Contacto: Bernardo Mota: bernardomota@campus.ul.pt
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Dos quatro elementos e das suas criaturas -" curso de
História do Fantástico e do Maravilhoso
Dia: 8 e 15 Novembro 2012 I Hora: 18h - 20h
Local: Anfiteatro 111, FLUL
8 de Novembro - O Elemento Água em Beowulf (LuísaAzuaga - CEAUL/FLUL)
15 de Novembro - Do ar e das suas criaturas (José Varandas - CH/FLUL)
Inscrição: 60€ (alunos e funcionários FLULe instituições com protocolo: 40€)
Mais informações: centro.historia.ul@gmail.com
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Misty Fest 2012
Dia 9
John Talabot
Lisboa - Lux I 23h

Em
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Loc
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Mal

Dia 10
B Fachada
Sintra - Centro Cultural Olga Cadaval I 22h

Dia 11
Amélia Muge e Filipe Raposo (Por entre as sombras do arvoredo)
Lisboa - Centro Cultural de Belém I 21h (Pequeno Auditório)

Dia 15
Osso Vaidoso
+
Lucas Bora-Bora
Lisboa - Centro. Cultural de Belém I 21h (Pequeno Auditório)
The Irrepressibles
Lisboa - Lux I 23h

Dia 16
Celina da Piedade (apresentação do novo disco "Em casa")
Lisboa - Centro Cultural de Belém I 21h (Pequeno Auditório)

Dia 17
Cowboy Junkies
Lisboa - Centro Cultural de Belém I 21h (Grande Auditório)

150
Abri

Dia 19
Cowboy Junkies
Porto - Casa da Música I 21h (Sala Suggia)

Mais informações: http://www.misty-fest.com Mais
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Drumming, -de Anne Teresa de Keersmaeker I,;
Programa Artista na Cidade
Dias: 29, 30 Novembro 20121 Hora: 21hOO
Local: Teatro São Luiz
Drumming (1998) é, sem dúvida, um dos trabalhos mais fascinantes de Anne Teresa De Keersmaeker:
uma dança deslumbrante, com música original de Steve Reich, escrita depois de uma viagem de-
estudo a África em 1970-1971. Tal como na música, a complexidade da coreografia surge de uma
única frase de movimento à qual são aplicadas inúmeras variações no tempo e no espaço. Uma
lindíssima viagem, uma onda de pura dança e puro som, um turbilhão de energia.
Fonte / mais informações: http://www.artistanacidàde.com/14/

Contemporary Music And Video
Flats and Other Creatures - Teresa Gentil
Dias: 14, 15 e 16 Novembro 1Hora: 11h
Dias: 17 e 18 Novembro 1Hora: 11h30
CCB / Fábrica das Artes em parceria com o Festival Temps d'lmages
Duração: 1h
Dias úteis: 3.20 €
Fins de semana: 5.35 €
Mais informações: http://www.ccb.pt/sites/ccb/en-
EN/Programacao/FABRICADASARTESEDUCATIONEVENTS/

Prémio Vasco Vilalva para a recuperação e valorização do património

ABERTASCANDIDATURAS ATÉ 30 DE NOVEMBRO
Em homenagem a Vasco Vilalva, mecenas a quem o país muito deve na área da recuperação e da
valorização do Património, a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu criar um prémio anual com o
seu nome, destinado a assinalar intervenções exemplares em bens móveis e imóveis de valor
cultural que estimulem a preservação e a recuperação do Património.
As candidaturas a este Prémio, no valor de 50.000€, deverão ser apresentadas até 30
de Novembro do ano a que se reporta o Prémio, em cinco exemplares, conforme regulamento
abaixo, dirigidas à Secretaria do Conselho de Administração.

Envio de candidaturas:
Fundação Calouste Gulbenkian
Secretaria do Conselho de Administração
Av. de Berna, 45 A
1067-001 LISBOA
Tel.: 21 7823000
E-mai!: sconselho@gulbenkian.pt

Mais informações: http://www.gulbénkian.pt/section25artld154Iangld1.html
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Feira da Laica
Livros, discos, serigrafias, concertos, filmes.
Dias: 15 e 16 Dezembro 2012 I Hora: 14h - 20h
Local: Estação Elevatória a Vapor dos Barbardinhos
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Mais informações: http://feiralaica.wordpress.com/
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Texto: Nelson P. Ferreiro
IIustração:Catarina Silva
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0$ sczedcres de letras
Jornal do Associação de Estudantes da Foculdcde de letras do Universidade de Lisboa.
Elaborados de acordo com:
-o proposta-base aprovada na generalidade pela RGA de 6 de Novembro de 1997
-os princípios estafutórios definidos pela RGA de 6 de Novembro de 1997
-o deüberodoem termos de especialidade, pelo RGA de 20 de Novembro de 1997 (aprovação
feita até 00 4.8J
-o acordado durante o Sessôo Plenário de 25 de Novembro de 1997
-o 0P,fovoção no especkllidode feito pela RGA de 13de Março 1998
-o revisôo ordinário de 1999
-o revisão ordinório de 2001
Nota: No final há um gloss6rio com todas os abreviaturas

Capítulo I
Artigo ro
Propriedade
Os Fazedores de Letras (OFL) é uma publicação pertenço ae lodos os estudantes do
Faculdade de letras do Universidade de Lisboa (FLUL).representados no figuro institucional do
Associação de Estudantes do Faculdade de Letras do Universidade de Lisboa (AEFLUl).
Artigo 2°
OFL é um jornal feito por e dirigido o:
1°· estudantes do FLUl.
7'. outras entidades colectivos ou Individuais do FLUl.
3°· entidades individuais ou colectivos do meio universitórlo. das quais se destacam os
estudantes.

Capítulo"
DOfL
Artigo 3°
OFl é gerido pelo Direcção de Os Pozedores de Letras (DOFL).
Artigo 4-
A DOFl é constituída unicamente por alunos inscritos no FLUl.
At1Igo 5"
A DOFL é um colectivo aberto e dinOmico quanto a suo constituição. isto é. estó em
permanente renovação recebendo novos elementos e perdendo outros.
Artigo 6°
A DOFl é constituída por um mínimo de três elementos, cabendo a estes decidir sobre a
eventual nomeação de um Director de entre etes
Artigo 7"
A entrado de novos elementos para OFl e poro a DOFL, assim como a suo demissão, estó
unicamente dependente da DOFl.
At1IgoS·
A DOFl é independente da Direcção da AEFlUl (DAEFlUL) em questões ideológicas e editoriais
Artigo 9"

Mudanças no constituição do DAEFLULnão têm repercussões na constituição da DOFL.
Artigo 10°
A DOFL é politicamente neutra. A filiação dos seus elementos numa ou noutra lista da
faculdade. a preferência de cada um dos seus membros em relação a qualquer lista. são
aspectos lrrelevontes pora o funcionamento oo DOFL e nõo podem constituir argumento poro
a nomeação ou não nomeação de novos elementos para a DOFl, assim como para a
demissão dos mesmos.
Artigo "0
Questões de hierarquia ou sua inexistêncio no interior da DOFl e questões de organografia no
interior da DOFl, são decididas no interior da própria DOFl.
Artigo 12°
Transparência da actividade do DOFL
I· Todos os arquivos. copos, documentos e ficheiros informóticos de OFL são públicos e nõo
confidenciais.
0)- Abre-se uma excepção ao ponto anterior no que diz respeito o documentos em que haja
informações de cariz pessoal sobre qualquer indivíduo. Só terão acesso a esses documentos
membros da DOFl, do Conselho Fiscal da AEFlUl e da Mesa da RGA. Violações a este ponto
poderão levar à demissão da DOFL e ao eventual cumprimento do lei em vigor.
b)· Por razões créucos e de segurança. o acesso aos arquivos é controlado e vigiado.
cl- Mediante requisiçõo nesse sentido. qualquer aluno pode consultar. nos instalações da
AEFLUl, tados os arquivos. postas, documentos e ficheiros informáticos de OFl.
2· A DOFl tem obrigação de prestar todos os esclarecimentos o qualquer aluno sobre qualquer
assunto concernente o OFl.
Artigo 13°
A DOfL estó directamente dependente da Reuniõo Geral de Alunos (RGA). O único órgõo com
competência para impor directrtzes à DOFL,demiti-lo ou nomear uma novo. DOfL eRGA.

Capítulo 11I
Assembleio de Colaboradores de OFl.
Artigo '4°
A ACOFL é constituída por todos os alunos inscritos na FlUl cujo nome alguma vez tenho sido
referido na Ficha Técnica de algum número de OFl e que não tenham sldc remunerados pela
suo colcbceccõc.
Artigo ISO

1- A ACOFL reúne-se por iniciativa do OOFLou quando a DOFl é demitida.
2- cucneo a DOfL é demitida a ACOFl reúne paro definir estratégias de nomeação de uma
nova DOFl e apurar quais os alunos interessados em participar no nova DOFl.
J.. A ACOFL reuniró durante a RGA de nomeaçõo de uma novo DOFl.
4- A ACOFl poderá ser convoccdo extraordinariamente por:
aI dois membros da DOFL.
b) um membro da DOFl e dois do ACOFl(não pertencentes à DOFlI.
c) cinco membros da ACOFL (não pertencentes à DOFlJ.
Artigo J6° .
A ACOFL elaborará um regimento interno de funcionamento. se achar necessório.
Artigo ,''-
As decisões da ACOFL sõo tomadas por voto secreto.

Artigo J8°
As decisões da ACOFL são tomadas por maioria de dois terços.
Artigo 19"
A ACOFL só se pode realizar se estiverem presentes pelo menos cinco dos seus membros não
pertencentes à DOFL.
Artigo 20°
A ACOFL só se pode realizar se pelo menos metade dos seus membros presentes não pertencer
à DOFl.
Artigo 21°
Os elementos da DOFl em funções são considerados elementos da ACOFL sem direito a voto.
Artigo 22·
A ACOFl devere reunir pelo menos duas vezes em cada ano lectivo: o primeira durante o
primeiro mês em que se realizem aulas, a segunda durante a última quinzena de Fevereiro.
Artigo 23°
A ACOFl pode delerminar a publicação em OF.L de textos recusados peta DOFl.
Artigo 24·
A ACOFl pode propor a demissão da DOFl. A proposta é redigido constando nela os motivos
que o originaram, enviada à mesa da RGA. à DAEFLUl e afixada peta faculdade.
At1Igo 25"
A ACOFl pode propor uma directiva à DOFl. A proposto é redigido constando nela a descrição
do directiva o aprovar e os motivos que originaram a suo proposto. ~ enviada à mesa do RGA.
à DAEFLULe afixada pela faculdade.
Artigo 26°
A ACOFl pode propor o alteração dos Estatutos Gerais de OFl. A proposta é redigido
constando nela as alterações a serem votados e os motivos que o originaram. É enviado à
mesa da RGA, à DAEFlUL e afixado pela faculdade.
Arllgo27"
No caso de o ACOFL entender que hó. por porte da DOFL, uma violoçõo do estabelecido no
Artigo 37° ou no ArtIgo 51° destes estatutos, pode tazer acompanhar uma proposta de
demissão da DOFL por um Bloqueio Editorial a OFl (BEOFl). Uma vez decretado o BEOFl:
aJ A DOR não pode editor mais nenhum número de OFl.
b) A DOFl não pode assumir compromissos financeiros.
c) A conto banc6rio de OFl só pode ser movimentado para pagamento de compromissos
financeiros assumidos antes do decreto do BEOFLou para ser creditado.
dJ A mensagem abaixo transcrita será afixado pela faculdade, enviada à DAEFlUl, à meso do
RGA e lida por um elemento do ACOFL escolhido para o efeito no primeira RGA que se realize
e em todos os que se seguirem oté ao levantamento do bloqueio [independentemente de
nessas RGA's se discutirem ou não questões relctlvos a OFL).
A Assemblelo de Colaboradores de Os Fczedores de letras informa os estudantes do fLUL de
que a edição de Os Fazedores de Letras se encontro bloqueada de acordo com o
estabelecido no ponto 4.14 dos Estatutos Gerais de Os Fazedores de letras e de que não
podere ser editado mais nenhum número desse jornal enquanto os estudantes da FLULnõo se
pronunciarem em Reuniõo Geral de Alunos sobre a proposta de demissão do üeecçõo de Os
Fozedores de Letras enviada à mesa da RGA por esta assembleia no dia .../ .../ ...
e) Só pode ser levantado depois de ter sido tomada uma decisão em RGA sobre o proposta do
ACOFl que originou o BEOFl.
fi No caso oeo proposto de demissão da DOFl ser recusada pela RGA, a ACOFL não poderá
fazer uso do BEOFl durante o resto do ano lectivo em curso.
ArtIgo 28°
O logo tipo do jornal constante no primeira página de cada número, as medidas das páginas
do jornal e o número de cores usadas são elementos só olteróveis pela Assembleia de
Colaboradores ou pela RGA.

Capítulo IV .
Tutela do RGA
Artigo21JO
A RGA da FLULé o órgão tutelar de OFl com quatro poderes distintos: o demissão da DOFL. a
nomeaçõo de uma nova DOFL. a dlrectivo à DOFl e o aprovação e alteraçõo dos Estatutos
Gerais.
Artigo 30°
Demissão da DOFL
1- As propostos de demissão da DOFl são apresentadas em forma de moçào à Mesa da RGA.
2· A Mesa da RGA recebe propostas de demissão da DOFL da Assembleia de Colaboradores
de OFL (ACOFlJ, da DAEFlUL ou de cento e cinquenta alunos devidamente identificados em
abaixo-assinado.
3- Uma proposta de demissõo da DOFl aprovada por maioria de dois terços em RGA acarreta
a demissão em bloco dessa DOFl. ccncondo-se assim o mesmo critério usado no demissão do
DAEFLULpela RGA segundo os Estatutos do AEFLULde 31/1/1980 (artigo décimo terceiro).
4· Um elemento de uma DOFL demitida em RGA perde o direito de fazer parte da DOFL e do
ACOFL por um período mínimo de seis meses. A sua eventual e posterior reintegração no DOFL,
coso o deseje. deve ser cuidadosamente ponderada pelo DOFl em funções.
5· A demissão de uma DOFl não afecta o trabalho de mais nenhum colaborador do
publicação, mantendo-se assim todas as equipas em funcionamento. Da mesmo forma, nõo
hó mudanças de série nem de volume do jornal, continuando a numeração dos números a
fazer-se da mesma forma.
~ Desde o momento do demissão todas as actividades editoriais são suspensas, a Mesa da
RGA assume o controlo do jornal e do processo de nomeação do nova DOFl, que deve ser o
mais breve possível. .
Artigo 3'°
Nomeação de uma novo DOFl
1·A Mesa da RGA organizo e dirige uma ACOFl com o fim de constituir os propostas de futura
DOFL o levar a RGA. .
2- A Mesa da RGA divulga a possibilidade de apresentação de candidaturas à DOFL.
J.. A Mesa da RGA recebe candidaturas para a futura DOFl até ao início da ACOFl. Todas as
candidaturas são individuais.
4- Serão anulados as candidaturas de alunos não presentes no ACOFl.
5- A ACOFl tentaró reunir os candidatos individuais num grupo candidato ou. se isso nào for
possfvet em vónos.
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 çrupos candidatos teró de recolher cento e cinquenta assinaturas de apoio
até à realização do RGA (ver próximo ponto) ou seró eliminado.
9· A Mesa do RGA organizará uma RGA para nomeação do novo DOFl (ou incluirá esse assunto
numa RGA).
10· A RGA elegerá um dos grupos candidatos (sabendo qual deles o ACOFl apoio) por metade
dos alunos mais um.
Artigo 320

Dlrectivo à DOFl.
1· As propostas de direcflvo 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 [obre-se assim uma excepção ao estatuído
no artigo décimo terceiro dos Estatutos do AEFLUl de 31/1/1980).
3· O não cumprimento de uma directiva aprovado em RGA por porte de uma DOFl implica o
sua demissão.
4· Cada directiva à DOFl é assinada pelos membros do Mesa da RGA, sendo anexada urna
cópia da directiva a estes estatutos e outro entregue 6 DOFl.
Arllgo 330

Alteração dos Estatutos Gerais de OFl
). ~ feito sob proposta da DOFl, da ACOFL ou de duzentos alunos devidamente identificados
em abaixo-assinado.
2- A alteração só é aprovada em RGA se conseguir uma maioria de dois terços, aplicando-se o
mesmo critério usado no 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 ló emendada deverá ser anexado aos Estatutos
Gerais do AEFlUl.

Capítulo V
Periodicidade
Artigo 340

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 períoco de férias superior ou igualo dez dias, n60 é considerado grave.
2- O facto de não sair em um dos outros meses é considerado grave.
Artigo 360 •

Quando o jornal (ainda que devido o vm BEOfl) n60 sair num dos meses acordados com um
pctrocinodor:
o) 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 contrapartidas reparatórios
adicionais poderão ser negociadas entre o DOFl e cada patrocinador.
Arl/go37"
t , A DOFl deverá ser demitida em RGA quando o jornal não sair:
ai Em três meses consecutivos.
b) Em dois dos meses considerados graves.
c) Pelo menos seis vezes durante o ano lectivo.
2- Abre-se excepção ós alíneas anteriores quando o jornal não sair devido a um BEOFl.

Capítulo VI
Responsabilidade sobre os conteúdos
ArtIgo 380

Todos os artigos assinados são da exclusiva responsabilidade dos autores.
Arllgo39<'
Todos os artigos não assinados são do exclusiva responsabilidade da DOFl.
Artigo 400

Todos as inserções pvblicitórics são da exclusivo responsabilidade da DOfl.
Arl/go4J'
As fotografias são da exclusivo responsabilidade do autor do texto quando a suo inserção
dependeu de uma instrução do mesmo.
Arllgo 420

As fotografias são do exclusivo responsabilidade do DOFl quando o suo inserção dependeu de
uma decisõo do mesmo.
Artigo 430

As fotografias são do exclusivo responsabilidade do autor dos mesmos quando o sua inserçõo
nõo se destinou a ilustrar um artigo ou o publicitor um produto.
Capítulo VII
Financiamento
Artigo 440

OFl é um jornal sem fins lucrativos.
M/go 45"
OfL é uma publicação gratuita.
Artigo 460

A gestõo de todos os recursos financeiros de Ofl é competência exclusivo da DOfl.
M/go 47"
1- OFl depende logística e financeiramente da AEFLUl.
2- A DAEflUL deve veicular o OFL, dentro das suas possibilidades, as condições financeiras e
logisticas necessárias 00 seu funcionamento.
3- Quando a DAEFlUl, por qualquer motivo, não veicular as condições financeiras ou logísticas
necessórios 00 bom funcionamento do jornal a DOfl não poderá ser responsabilizada pelos
danos ou deficiências de edição daí resultantes. A DOFl poderá informar os alunos da FlUl
sobre esse facto da forma 'que mais achar conveniente.
Artigo 48°
Hcveró ordinariamente, no início de cada semestre, uma reunião entre a DOFl e o DAEFlUl
poro efeitos de orçamento do jornal e respectiva contribuição financeira da parte da DAEflUl
poro esse semestre.
Artigo 490

Todas as despesas extraordinárias são propostas pela DOFl 6 AEFlUl, cabe à direcçõo desta
atender cs propostas dando-lhes cobertura financeira ou decliná-los.
M/go 50"
1- Seró criada uma conto bcncório. em nome da AEFlUl ou do próprio jornal, para uso
exclusivo de OFl.

2- A conto só poderá ser gerido por elementos da DOFl e movimentada com os assinaturas de
dois elementos do DOfl e de dois elementos da DAEFLUl.
3- Todos os elementos da DOfl são considerados responsáveis pelos movimentos do conte.
4- Qualquer dinheiro que seja entregue para uso exclusivo de Ofl (proveniente de patrocinios,
subsídios, pagamentos, apoios financeiros da AEFlUl ou de outros proveniências) é depositado
nesta conta bancária.
s.-A conta bancória de OFL bem como o seu soldo, sendo a conto 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 submetido o 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 bancória de Ofl.
Artigo 510

Qualquer irregularidade financeira cometida pela DOfl (por exemplo, despesas saídos da
conta bancária de Ofl e não devidamente justificados) deverá levar à demissão da DOfl e ao
eventual cumprimento da lei em vigor aplicável à situação específica.
Artigo 52°
·A DOfl tem a obrigação de constantemente tentar captor patrocínios. investimentos
publicitários, subsídios e outros tipos de apoios financeiros.
Artigo 530

Todos os proveitos financeiros obtidos poro OFl apenas poderão ser utilizados em proveito de
OFl.
Artigo 540

Todos os produtos oferecidos a OFl em troca de inserções publicitórias ou de outras contraparti-
das são propriedade do AEfLUl para uso priorit6rio mos não exclusivo de OFl.
Artigo 550

No ficha técnlcc de cada número de OFl deve constar:
o) Tiragem do número
b) Custo total do número.
c) Percentagem do custo total do número suportada pelo AEfLUl.
Artigo 560

Nenhuma informcçóc relativa às finanças de Ofl poderá ser ocultado pelo DOfl. sob peno da
sua demissão.
Artigo 57"
Na mesmo RGA em que é apresentado o Relatório de Contos da AEflUl. é igualmente
apresentado pela DOfl um Relatório de Contas de Ofl relativo o todos os movimentos
financeiros que tiveram lugar desde a apresentação do último relatório.

Capítulo VII
Disposições finais
Artigo 580

Os Estatutos Gerais de Os fazedores de letras sõo aprovados e alterados em RGA e cverbodos
aos Estatutos do AEFlUl. O seu não cumprimento por porte do DOfl deve acarretar a sua
dernlssêo.
M/go 59"
No primeiro número de OFl de cada ano lectivo serão obrigatória e integralmente publicados
estes estatutos, assim como todos os Directivas à DOFl que, à dato, estejam em vigor.
Artigo 600

Durante os três primeiros meses de cada ano de número ímpar haverá uma revisão ordinária
destes estatutos (respeitando o estatuído no ponto 2 do Artigo 33°: 56 haverá alteração com
maioria de dois terços) conjuntamente com uma reocrovoçõo ou revogação de cada uma
das directivas em vigor {respeitando o ponto 2 do Artigo 3~: s6 será reoprovodo uma directiva
com maioria de dois terços).
Moção de cnoçõo dos Estatutos Gerais de Os Fazedores de letras:
Considerando que os Estatutos da AEFlUl. celebrados em escritura público o 31 de Janeiro de
1980, sõo omissos em relação ao modo de funcionamento e de gestão do Jornal do AEFLUl Os
fazedores de letras e de acordo com o arligo quinquagésimo terceiro dos mesmos, os alunos
da FlUl, reunidos em RGA no dia 13de Março de 1998:
a) determinam que o Jornal do AEflUl Os Fazedores de letras seja de hoje em diante
unicamente regido por estes Estatutos Gerais de Os Fazedores de letras, exceplo 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 do AEFlUl já referidos

Glossário:
FLUL:Faculdade d letras de Lisboa
AEFLUl:Associação de Estudantes da flui
DAEFLUL:Direcção da AEFlUl
OFL:OsFazedores de letras
OOFl:Direcção geral de Ofl
ACOFl:Assembleia de Colaboradores de Ofl
BEOFl:Bloqueio Editorial a Ofl
RGA:Reunião Geral de Alunos
Proposto base por: Anick Bilreiro, Carlos Moreira, Francisco rrczõo. Joaquim Souso. Luís Pedro
fernandes, Pedro Barros e vosco Resende
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