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~ __ E_D_IT_O_R_IA_L
Olhando para trás, ao testemunhar uma
Cidade Universitária de outrora, em
fotografias como a que te damos a
conhecer mais adiante, aquele espaço
não parece distante, mas inexistente aos
olhos dos novos estudantes. Um pouco
do que fomos e do que somos vive nos
interstícios das palavras que têm percor-
rido este jornal. Somos o folhear na
espera pelo autocarro, a leitura clandes-
tina na aula, o "o que é que estás a ler?"
na Biblioteca, o sussurro nocturno antes
de adormeceres. Há 20 anos que te
acompanhamos e é com esta "cara
lavada" que chegamos hoje até ti, através
das universidades nacionais e outras
além fronteiras, de centros culturais ou
de alfarrabistas. Este é um ano de
comemoração e, como tal; contamos
com uma secção de autores já consagra-
dos, outrora publicados n' Os Fazcdores
de Letras - que aquilo que fomos
reflecte-se naquilo que hoje somos e
merece, por isso, ser recordado - mas
também revigorada por novos e promis-
sores talentos - que os nossos olhos
devem ser postos no futuro.
Como não poderiamos deixar de referir,
no dia 24 de Março comemora-se mais
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um Dia do Estudante. esta tendência
de re-publicações, abrimos a secção UL
com um texto de 1994 que se mostra
bastante actual dezanove anos mais tarde
e que exige, inevitavelmente, uma
reflexão sobre o papel reivindicativo dos
estudantes hoje.

o panorama nacional da imprensa
estudantil - que é escassa, muito escassa
- parece-nos cada vez mais urgente
afirmar uma publicação que se proponha
diferente, necessariamente diferente.
Caminhamos para um espaço que se
quer de excelência tal como a faculdade
que representa, contando agora com
trabalhos académicos. Como jornal
literário da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa dest.acamos com
especial atenção o texto e o texto
literário. Da tipografia fazemos imagens,
das manchas gráficas as fotografias que
decifras após leitura. Não falta imagi-
nação aos jovens, falta-lhes ferramentas e
oportunidade para tal. Esperamos que
esta seja uma para incentivar novos
autores c também, claro, novos leitores.

A Direcção

candidato a Primeiro-Ministro de Portugal -29
Literatura? - 30
Atrás dos pulmões - 31
Chove de súbito. - 33
Triagem de Manchester - 34

AGENDA CULTURAL - 37

BANDA-DESENHADA - 40

REVISÃO:
Júlia Andrade

DIRECÇÃO:
Maria Palma Teixeira
Marta Gil
Nelson P. Ferreira
osfazedores@gmail.com

Paulo Chagas
Rita Cipriano
Rui Carvalho
Vitor Bruno Pereira BLOGIFACEBOOK-

Ana Isabel Milhanas Machado
Direcção OFLJORNALISMO:

Direcção OFL
jornalismo.osfazedores@gmail.com

TIRAGEM:
1000

Custo total do número
Percentagem suportada pela AEFLUL

LITERATURA:
Marta Ochôa
literatura.osfazedores@gmail.com

CONTACTOS:
Os Fazedores de Letras
Associação de Estudantes de Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa
Tlf.: 217 990 530

IMPRESSÃO E APOIO À
DISTRIBUIÇÃO:
Litografia Amorim - Artes gráficas &
Design, Lda.

AGENDA CULTURAL:
Ana Isabel Milhanas Machado
agenda.osfazedores@gmail.com

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

UNMISlDADE

DE'""",,BD:
Texto: Nelson P. Ferreira
Ilustração: Catarina Silva

Registo na Entidade Reguladora para a Comuni-
cação Social: 121256
Depósito Legal: 128598/98

, .•
• ti'.••'.• •I.• •...•.'.

DESIGN:
Francisco Ferreira

Os artigos são da responsabilidade exclusiva dos
autores.



9
9
4

2

Editorial

A presente Associação de
Estudantes decidiu .continuar o projecto
informativo que, até agora, deu mostras
de maior perseverança e coerência: o
Fazedores de Letras.

Assim, sai em Março de 1994, o
n"4 do Fazedores de Letras, o jornal dos
Estudantes da Faculdade de Letras de
Lisboa. Não sai com a qualidade gráfica
desejada devido a problemas financeiros
da Associação, mas quem não conhece os
profundos bolsos vazios da nossa casa!?
Mesmo assim, surge! De cara lavada,
disposto a ser aquilo que os estudantes
queiram que ele seja, disposto a olhar'
para a nossa Faculdade com olhos
abertos, curiosos e lúcidos, sem enfeites
nem confeitos.

Propõe-se muita verdade para o
nosso jornal e propõe-se que essa verdade
tenha a assinatura de cada estudante
desta casa. Propõem-se que essas
verdades se encontrem e conversem entre
si.

Propõe-se, igualmente, que este
jornal cresça, seguro, mês após mês, e que
tome um lugar importante dentro das
nossas leituras obrigatórias.

Não será bom conhecer o
"chão" da Faculdade de Letras que
pisamos todos os dias e ter a oportuni-
dade de anunciarmos cada "buraco" que
encontramos no caminho?

Os Fazedores de Letras N" 4, Abril de 1994



24 Março
Dia

Nacional
do

Estudante

HISTORlAL

21 de Outubro de 1951
As academias do Porto, de Lisboa e de
Coimbra decidem instituir o dia do
Estudante.

24 de Março de 1952
O dia do Estudante é comemorado pela
primeira vez.

24 de Março de 1955
O dia do Estudante é proibido pelo Ministé-
rio de Educáção Nacional, acabando por
ser autorizado devido à insistência das
direcções associativas.

24 de Março de 1962
O dia do Estudante é proibido e a Cantina
Universitária fechada. A polícia cerca a
Universidade.

5 de Abril de 1962
Declaração oficial da proibição do dia do
Estudante.

12 de Abril de 1962
É decretado Luto Académico.

24 de Março de 1963 e 1964
Os estudantes resistem e promovem
novamente o dia do Estudante. 27 dirigen-
tes estudantis são expulsos da Universidade

e dezenas de estudantes são presos por
terem participado nas comemoraçõe .

24 de Março de 1968
O IV Seminário de Estudos Associativos
aprova a Declaração do Movimento
Associativo com o objectivo de lutar pela
democratização do Ensino, pela autonomia
universitária e por melhores condições de
ensino.

24 de Março de 1975
O dia do Estudante é comemorado em
liberdade,

1 deJunho de 1987
Consagração oficial do dia do Estudante.

24 de Março de 1994
- ESPERAMOS QUE TAMBÉM ESTA
DATA MARQUE UM IMPORTANTE
PASSO NA ViDA DO MOVIMENTO
ESTUDANTIL DE TAL MODO QUE
POSSA FICAR GRAVADA UM
FUTURO HISTORlAL DO DIA DO
ESTUDANTE.
Baseado num docum"ento da Câmara
Municipal de Lisboa.

É talvez preocupantc quc o dia do
Estudante nos remeta cada vez mais para
sentimentos nostálgicos (sem dúvida alguma
justificáveis) acerca da importância do 24 de
Março no passado, quando as actuais
circunstâncias do Ensino exigcm que se
retome, hoje, o espírito reívindicativo de
outrora. No entanto, e sem querer entrar
.em contradição, será conveniente lembrar
toda uma geração passada que conseguiu,
após 23 anos de luta e sofrimento, a
celebração deste dia em liberdade, para
que nós tornemos consciência de que o dia
do Estudante deve ser privilegiado para dar
voz às nossas exigências e reclamações lace
à fraca qualidade de ensino que nos é
imposto.

É necessário que o 24 de Março
seja também hoje um sinal do Movimento
Estudantil, um sinal das justas reivindi-
cações manifestadas ultimamente pelos
estudantes e não apenas uma data, uma
marca oficial no calendário.

Já que ainda temos a liberdade de
o fazer, comemoremos um verdadeiro dia
do Estudante que o não seja só de nome.

Publicado na edição n" 4, Abril de 1994
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oREALISMO E
A partir do momento em quc as vanguar-
das estéticas se convencionam como
graduais afastamentos de u,ma matriz
realista, cresce nos mais diferentes desdo-
bramentos artísticos um questionamento
acerca do real impacto das convulsões
sociais na individualidade do sujeito. No
entanto, esta problematização da arte
tem, como tudo o que é vivo, origem
numa tradição mais antiga. A sugestão
aristotélica do homem enquanto animal
social é o primeiro grande sinal dessa
tensão, deixando-se identificar com a
mais funda origem do problema central
da estética realista.

Na literatura, as personagens legadas por
autores realistas - como Balzac ou
Dostoievski, por exemplo -, tendem a
manifestar um enraizamento concreto
das suas singularidades no seio de
relações humanas moldadas pelas
pressões sociais inerentes a uma vida
colectiva. O ónus deste trânsito entre a
singularidade do sujeito e a generalização
do género humano centra-se na questão
das particularidades. Ou seja, o sujeito
tem necessidade de desenvolver traços
típicos que preencham o seu carácter
particular - alimentar tipicidades que, do
mesmo passo que atestem a nossa
individualidade, nos descubram como
parte integrante de uma engrenagem
social muito maior.
Ao arrepio de algumas figuras mitológicas
gregas, estas personagens talhadas pelo
realismo promovem a noção de que o

enquadramcnto das tipieidades do sujeito
num horizonte social de maior fôlego é o
que constitui a textura da sua existência.
Em contraponto com esta leitura, a
herança expressionista entrega-nos os
monólogos interiores de Joyce como
exemplo máximo da dissolução das
formas objectivas da realidade exterior
em elementos subjectivos. Cumprindo a
sua demarcação, muitas vezes o expres-
sionismo acaba por vender a possibili-
dade de redução do mundo a um fluxo
desordenado de consciência, fazendo .das
tais tipicidades meros correlatos de uma
experiência do mundo indexada maiori-
tariamente à subjectividade.

Aferindo um sustento filosófico impor-
tante a este capítulo, o marxismo
encarregou-se de embandeirar o
problema nos termos de um materialismo
dialéctico, ou seja, de uma profunda
atenção à história que nos trouxe aqui,
acreditando que o novo surge sempre no
encalço do velho, e nunca de um
devaneio atomizado ou perdido no
tempo. Joga-se, portanto, a existência de
uma raiz mais funda que relativize a
posição de cada indivíduo e ateste a nossa
radicalidade a um contexto social especí-
fico, fazendo com que a forma como
pisamos o chão nos conte, acima de tudo,
a história do chão a ser pisado.

Para as correntes de vanguarda, a questão
não é reconhecer ou negar este vínculo
umbilical à mundaneidade, mas antes
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corroborar a noção de que a força criativa
de que o sujeito se investe nasce
autónoma no seu âmago, mantendo-se
alheia às coacções exteriores. Um certo
realismo socialista rc baterá esta
disposição subjectivista dos estímulos
dizendo que a arte está eminentemente
ligada a caracteres histórico-sociais, e que
qualquer leitura estética do mundo se
desdobra sobre o tabuleiro concreto e
objectivo das relações materiais de força e
trabalho.

Estas dissemelhanças encontram-se
'espelhadas nas grandes metamorfoses
estéticas de que a literatura e o teatro
foram sendo protagonistas, e levantam
uma lebre interessante relacionada com a
passagem do discurso épico ao romance
dramático. Na antiguidadc clássica, a
epopeia consolidou-se como matriz de
representação, relatando a harmonia
entre subjectividade e objectividade, e
encontrando-se motivada por fortes
noções de colectividade que articulavam
os indivíduos entre si. Esta hegemonia
social perpassa o período medieval mas
chega à modernidade com uma imagem
estafada. O romance enquanto género
artístico surge no calor desta dificil
digestão histórica da ideia de coesão, e
vem dar resposta aos anseios de uma
sociedade tornada heterogénea e
complexificada.

Com efeito, as mutações registadas pelo
movimento teatral do século XX registam
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justamente a tentativa de esbater a nuvem
da matriz épica clássica que pairava sobre
a dramática moderna. O pendor
libertário de Brecht marca decisivamente
a urgência de uma desvinculação relativa-
mente ao formalismo da tradição
helénica - patrocinado por Aristóteles e
pelos seus leitores mais tardios.

O ideário defendido pelo filósofo húngaro
George Lukács - que se ocupou de largas
polémicas com Brecht e que se notabi-
lizou com um dos mais lúcidos defensores
do realismo -, causou algum ruído nestas
incursões cxprcssionistas. Os experimen-
tos de Brecht foram entrevistos como
perigosas caminhadas para o desvaneci-
mento do poder interventivo do artista,
sendo que em causa estava a eventual
renúncia a uma força transforrnadora de
que o teatro se poderia investir, Contudo,
e se por um lado Brecht nunca negou essa
função à arte, por outro entendeu que os
acessos mais vanguardistas do seu teatro
constituíam um importante escape face às
liturgias capitalistas que se vinham
instalando na sociedade do século XX.

Enquanto Lukács entende a arte como
reflexo da realidade, descobrindo nela
uma função operante no que toca à
transformação do mundo, e alegando que
o apelo artístico se nutre da pulsão
histórica dos caracteres sociais, Brecht
apresenta uma visão diferente que vai ao
encontro da ideia de montagem,
procurando habilitar um efeito de distan-
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ciarnento que permita ao público (do
teatro, neste caso) apreender criticamente
as particularidades da estrutura social em
questão. Ainda que representem
quadrantcs distintos da estética, estas
abordagens confluem no momento de
salvaguardar o poder cio sentido ritico.

A polémica é simbolicamente devolvida
ao seu eixo de tensão quando o crítico
Karl Radek, partidário do realismo,
evoca o desajuste expressionista en tre a
dimensão subjectiva e a objectividade
concreta da realidade para identificar a
obra de Joyce com uma «estrumeira
formigando de vermes, filmada através de
um microscópio». Os cxpressionistas
entenderam que a imagética da analogia
não deveria cair no vazio e responderam
pela mão de Wieland Hcrzfcldc, concord-
ando que «trabalhar com esterco não é
certamente uma ocupação agradável; e
para uma pessoa por natureza saudável,
não é também prazer nenhum ser
testemunha dum tal trabalho. Mas isso
não chega para provar que o esterco não
existe, que o microscópio é uma invenção
sem utilidade e que a pesquisa sobre o
esterco é uma actividade prejudicial». O
debate - está bom de ver - estender-se-á
por muito tempo, uma vez que a estética,
tal como a escatologia, também vive da
sua inconclusão.

João Tomé



CORRESPONDENTE

OFLNOMUNDO
Foi durante a minha estadia em Roma que a paixão pela cozinha se intensificou. Juntei a

necessidade de comer ao prazer de cozinhar e foi a combinação perfeita. Tive a sorte de ter os melhores
companheiros de casa, italianos, que me ensinaram a fazer muitas iguarias nacionais. Entre elas
encontra-se o Tiramisu e foi o milanês Stefano (eu passei muito tempo a chamá-lo "Stefáno" até ele me
conseguir corrigir para "Stéfano") que me ensinou a fazer esta receita. Se, por exemplo, quando se
faziam Carbonaras, o drama recorrente lá em casa era pôr só as gemas ou acrescentar também as claras
(visto que vivi com italianos de diferentes regiões), no que respeita ao Tiramisu não havia dúvida: o Ste
é que o sabia fazer e quando faz bem uma coisa, é deixá-lo fazer! Engordei também muito nessa altura,
graças a três jantares por noite (obrigavam-me a jantar com eles mesmo que eu já tivesse jantado, não
tenho culpa!), muito vinho Montepulciano D'Abruzzo, e, claro, recorrentes Tiramisus. Comemos uma
dose tão grande de Tiramisu que fiquei sem conseguir dormir até às quatro da manhã, tal era á bomba
de açúcar e cafeína (tenham cuidado)! Entretanto já perdi os quilos a mais e só guardo recordações boas.

Adoro esta receita, é super fácil e hão leva nem licores nem outras mariquices. Uma boa
quantidade de café e um creme delicioso é tud~ o que um Tiramisu precisa!

E vai assim:

3 ovos
500g de mascarpone
3 'h colheres de sopa de açúcar (branco)
I pacote de palitos la reine (há quem chame
dedos de dama) - eu usei um pacote de 400
gramas quase todo.
A quantidade de café suficiente para ensopar os
palitos - vão preparando o café à medida que
precisarem de mais.
I pacote de cacau em pó - o cacau deve ser
amargo, mas normalmente os vários tipos de
cacau em pó (não confundam com chocolate
em pó) já são bastante amargos. Em princípio
não é necessário o pacote todo (o cacau é para
polvilhar por cima, no fim)

Material: um tabuleiro de vidro, inox, loiça, o
que quiserem, mas que seja rectangular ou
quadrado e grandito, duas taças grandes, umas
varas de bater ou uma colher grande e uma
batedeira.

Duração: 20 minutos + 3/4 horas no frigorífico

Separam-se as claras das gemas. Às gemas
juntam-se 3 colheres e meia de sopa de açúcar e
bate-se. Ainda às gemas,junta-se o mascarpone
e bate-se, vigorosamente, até fazer creme.
Batem-se as claras em castelo noutro recipiente,
com a batedeira (quanto mais batidas mais
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cremoso fica o tiramisu!). Para saber se as claras
estão bem batidas, vira-se a taça para baixo e se
se mantiverem completamente estáticas, estão
perfeitas. Entretanto prepara-se o café. Depois
de batidas juntam-se as claras à mistura das
gemas, açúcar e mascarpone e envolve-se.
Ensopam-se os palitos la reine um por um - não
se pode ensopar demais senão desfazem-se - e
faz-se uma primeira camada com os palitos,
apertando uns contra os outros (a ideia é que
fiquem bem prensados). Não deve haver muito
espaço entre os palitos, portanto devem ser
dispostos de uma maneira lógica - o ideal é
experimentar antes, com os palitos ainda secos,
para ver qual a melhor maneira de os dispor.
Feita a primeira camada, barra-se o creme por
cima (cerca de 8/10 colheres de sopa). Alisa-se
o creme e faz-se uma segunda camada de
palitos e de creme (o resto do creme). Por cima
de tudo polvilha-se uma 'boa camada de cacau
amargo, cobrindo os espaços em branco.
Deixa-se no frigorífico pelo menos 3 ou 4 horas
(pode, por exemplo, ficar de um dia para o
outro).

Buon appetito!

Leonor Godinho (Bibs)
btbscorinha. tumblr. com

focebook. com/bibscozinha
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Gente que pensa que Direito é
um curso chatíssimo, é coisa que não
falta. Toda a gente sabe que é preciso
estudar muito e que a memória é trabal-
hada até à exaustão. Os livros são maçu-
dos, a criatividade não é estimulada. Já
tinha ouvido todos estes comentários
"elogiosos" quando decidi enveredar pelo
tortuoso caminho das leis. Mas um sonho
de miúda ingénua aquecia-me a alma,
que os cínicos diriam ser dada a moralis-
mos: queria mudar o mundo, contribuir
como estivesse ao meu alcance na defesa
de pessoas em sofrimento, desamparadas
no meio de uma qualquer injustiça que a
vida lhes pregou. Olho para trás e penso
nos 5 anos quc estive Já. Aquela faculdade
invadia-me de sentimentos contra-
ditórios: sentia um prazer imenso em
compreender cada vez melhor como
funcionava (ou deveria funcionar) a
sociedade em que vivia, mas por outro
lado havia coisas que me assombravam.
Com uma boa dose de azar, conheci
muita gente para quem ter boas notas
sem pensar muito no porquê de tudo era
a coisa mais natural dó mundo.

A língua que se falava por lá
também me deixava numa situação
ambivalente. Era engraçado dominá-la,
mas ao mesmo tempo sentia um
desespero enorme: o "juridiquês" era
falso. Trabalhado e forçado durante
séculos para não ser compreendido, era
privilégio de um clube restrito. As mentes
brilhantes que ao longo da História
estudaram e conceberam a ciência do
·direito dificultaram, na medida do impos-
sível, a compreensão daquela linguagem.
E não era só a retórica vazia do discurso

de muitos professores .que fazia
confusão ...

Porque se o linguajar era
complicado de propósito, o que dizer do
'Jogo" das leis. Uni-las em códigos foi
uma ideia fantástica mas que acabou aí.
Relativamente ao que é necessário fazer
para que um problema vá para tribunal e
termine numa decisão judicial, é melhor
respirar fundo duas vezes. Os códigos
processuais, seja na área do direito civil,
seja no mundo do crime, do trabalho ou
da fiscalidade, quanto mais dificeis de
trabalhar forem, melhor. "O moroso e
complexificado fim último do direito"
(também eu fiquei infectada pelo vírus),
com regras presentes nos códigos c em
legislação avulsa, tem o caos como lei.
Aquilo que deveria ser um conjunto mais
ou menos simples de passos a seguir, com
uma coerência, lógica e sequência
interna, é muitas vezes um pantanal de
remissões: "Para resolverem este caso têm
de aplicar o artigo T do Código X, que
remete para o artigo 234°, que se conjuga
com o 467". Para responderem à alínea b
têm de conjugar estes mesmos artigos
com o 3340 e o 6690 do Código Y".

É preciso uma boa dose de
paciência e aceitação passiva do slatus-quo.
Como é que ninguém se pergunta e
revolta com aquela confusão? As coisas
podiam ser muito mais simples, o que
traria a vantagem inequívoca de termos
todos osjuristas concentrados nos direitos
e deveres em causa, em vez de a atenção
recair sobre mcsquinhices conceptuais,
procedimentais ou burocráticas. Sem
visão de conjunto, sucessivosgovernantes.
Mas nada de reformas estruturais ... Os

Técnicos da justiça

- OPINIÃO
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"Para ter sucesso
nestas instituições

deensinoJ- ; ; .nao e necessarlo
ter nascido génio.JJ

elas sejam limitadas à necessidade de
decorar perspectivas. Não é preciso ter
ideias próprias, não é necessário pensar
naquilo que se considera mais justo, mais
adequado. O que é realmente importante é
que seja respeitada a opinião de quem já
passou muitos anos a trabalhar sobre o
assunto. Más não é um respeito qualquer,
atenção. O argumento de autoridade tem
tanto poder que, quem não o acatar
(criticando-o abertamente), é carimbado de
arrogante.

Sentir a faculdade dividida por
partidos dava-me náuseas. Gente sem
quaisquer preocupações ético-políticas
alistava-se num dos grupos, muitas vezes de
forma aleatória. Tudo para pertencer a uma
das facções em confronto. Talvez desse
"direito a tacho" num futuro mais ou menos
próximo. Quem sabe. Numa fábrica' de
técnicos das leis (onde a filosofia do direito
passou a opção), as cadeiras mais políticas
são vistas com desdém pelos "verdadeiros
juristas". Como se a organização de uma
sociedade pudesse ser dissociada das suas
regras. Como se as suas regras pudessem ser
vazias de orientação.

Entre estudantes, a solidariedade
nem sempre brilhava por entre as nuvens. A

processos (civil, penal e outros) são
constantemente objecto de pequenas
mudanças. Sem a menor consideração por
aqueles que deveriam ser "profissionais da
justiça", as leis proliferam como ervas
daninhas.

Para ter sucesso nestas instituições
de ensino, não é necessário ter nascido
génio. Basta passar várias das 24 horas
diárias a decorar definições, a ler leis mal
escritas e desorganizadas, feitas a toque de
caixa por governantes sedentos de exibir
trabalho feito. É ainda muito importante,
para mostrar algum brilhantismo, memo-
rizar opiniões de professores. A transbordar
de orgulho na sua forma inteligentissima de
pensar, estes senhores professores doutores
resolvem problemas duma complexidade
teórica tão grande que só um bom jargão a
poderia acompanhar. Hipóteses mirabolan-
tes, conjugadas com palavreado que se
insinua, tornam-se no prato do dia para os
pobres dos estudantes. Impossível resistir!

Memorizar foi a palavra-chave
durante cinco anos. Decorar conceitos
novos tem a sua relevância óbvia para
perceber aquela língua artificialmente rica.

Nesta forma de ensinar as
"pessoas da justiça", o mais assustador é que

competitividadc, natural em meIOS
académicos, via a sua condição salutar
ultrapassar as barreiras do aceitável. Os
apontamentos das aulas, os resumos dos
livros, a bibliografia recomendada, tudo era
trocado com grande secretismo. A
sofreguidão das vantagens comparativas ...

O que mais me entristece é que na
faculdade onde era expectável que as
pessoas fossem altruístas e quisessem fazer a
diferença na sociedade em que vivem, há
imensa gente exclusiva e obsessivamente
concentrada no seu sucesso. Os narizes
empinados, o ar bafiento e as conversas
fúteis que se respiravam por todo o lado
causavam-me mal-estar. É provável que se
trate de ingenuidade minha pensar que a
"faculdade da justiça" deva ter seres
humanos de índole mais exigente. Também
é possível que eu não passe duma moralista
preguiçosa. Pedir que instituições deste
"calibre" sejam diferentes, bem ensinando o
justo e o necessário, é de certeza uma utopia
infantil.

Joana Oliveira
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MENSAGEIRO DAS ESTREIAS
No passado mês de Novembro,

a Faculdade de Letras recebeu pela
segunda vez o colóquio Mensageiros das
Estrelas. O evento, organizado pelo
ULlSSES (University Lisbon Centre ror
English Studies), pretendeu problema-
tizar a Ficção Científica e a Fantasia
enquanto géneros, trazendo-os para
dentro do espaço universitário. Este ano,
especificamente através da recepção de
investigadores e convidados das mais
diversas áreas (tanto Portugueses como
estrangeiros), procurou-se abordar a.
Ficção Científica e a Fantasia a partir de
uma perspectiva transdisciplinar.

À semelhança do que sucedeu
na primeira edição em 2010, o desafio roi
mais uma vez recebido com grande
entusiasmo, não apenas dentro do espaço
da própria Faculdade de Letras, mas
também [ora deste. Ao longo dos quatro
dias do colóquio, os anfiteatros
permaneceram cheios, com um público
muito atento e interventivo, repetindo-se
a grande adesão que tinha já marcado a
primeira edição. Foi a grande qualidade e
afluência de propostas de apresentação
que fez com que, mais uma vez, os três
dias inicialmente pensados, tivessem de
ser estendidos, para que todos pudessem
participar. De Testo, a qualidade dos

textos apresentados e dos oradores
convidados, ultrapassou as expectivas da
própria organização, como nos foi dito
pela Professora Angélica Varandas,
membro do comité de organização e uma
das oradoras dos Mensageiros.

Quando questionada acerca da
opinião da organização, esta admitiu que
"Quando começámos, há dois anos, não
esperávamos que a iniciativa atraísse
tantas pessoas de dentro e de fora da
academia, embora tivéssemos consciência
de que muitos leitores apreciam obras de
Ficção Científica e de Fantasia. Mas
problematizar estes géneros dentro da
Universidade era outra coisa. E, contrari-
amente ao que estávamos à espera,
surgiram tantos investigadores a querer
participar quc tivemos de estender os dias
destinados ao Colóquio de dois para
quatro. Foi esse sucesso em 20 lOque nos
fez querer lançar o Episódio II dos
Mensageiros". Em relação a esta segunda
edição, a Professora sublinhou ainda que
"Este ano, de facto, penso que também
correu muito bem. Por um lado, porque
já tínhamos a experiência anterior, por
outro porque, como disse anteriormente,
a qualidade das comunicações (pelo
menos, aquelas a que assisti) era muito
boa. Para além disso, este ano, tivemos a

preocupação de agregar pessoas de áreas
muito diversas porque queríamos pensar
a Ficção Científica e a Fantasia numa
perspectiva transdisciplinar: estiveram
presentes investigadores e convidados de
áreas tão diversas como a Literatura, a
História, a Física Quântica, a Inteligência
Artificial, os Videojogos, a Cultura, a
Linguística, os Estudos Fílmicos, en tre
outras. Esta ênfase na multiplicidade de
perspectivas e abordagens diferentes de
campos de estudo diversificados resultou
muito bem, na minha opinião, e
contribuiu para reflectir sobre os géneros
de forma mais alargada e profunda. Em
geral, tivemos as salas sempre cheias, com
um público atento c intcrvcntivo que tez
perguntas muito interessantes e promoveu
o diálogo e o debate, que era também o
que se queria".

A segunda edição dos
Mensageiros eontou ainda eom o
lançamento do livro Mensageiros das Estrelas
(Fronteira do Caos Editores, 2012), uma
antologia de contos de Ficção Científica e
de Fantástico, organizada por Octávio
dos San tos, Adelaide Serras e Duarre
Patarra.

Rita Cipriano

Agradecimentos:
Professora Doutora Angélica Varandas
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"É melhor compreender do que ver.
E para compreender é preciso ter coragem".

(O Pequeno Deus Cego)

Entro na Kingpin a meio da tarde de
um dia de semana. A loja está deserta, com
excepção do Mário, que surge assim que me
ouve entrar. Cumprimentamo-nos. Já nos
conhecemos, que a comunidade é pequena, mas
sempre e cada vez mais em crescimento.

Explico-lhe ao que venho, e conto-lhe
o ucesso que uma recente série de conferências
sobre banda-dcsen hada teve na Faculdade de
Letras, enchendo Auditórios muito para além da
capacidade máxima, e a curiosidade que tal
afluência suscitou entre os Fazedorcs, Do seu
lugar j~Il1LOà caixa, ao centro da loja (os comics,
americanos, do lado esquerdo; a manga,
japonesa, do lado direito; a BD de origem
europeia, sobretudo portuguesa, atrás), Mário
sorri e imediatamente aceita partilhar um pouco
da sua experiência enquanto editor de banda-
desenhada em Portugal.

Mário Freitas é um dos raríssimos
empresários que investem em talentos
portugueses na área da BD e a Kingpin é o
grande projecto da sua vida. Situada junto ao
metro da Alameda, é não só uma loja de BD e
merchandising há quase 14 anos, mas também a
sede da editora homónima há sete. Quando
pergunto ao Mário se é arriscado investir em BD
em Portugal, ele responde-me (um pouco triste,
mas nada desanimado): "Eu podia ser mais
pessimista e dizer que é um risco investir em
qualquer coisa em Portugal. Mas é algo que tem
de ser visto, mais do que como um investimento,
como uma paixão" e logo acrescenta "Mas
ninguém pode pensar que vai ficar rico ou
sequer remediado a editar BD em Portugal".

Mesmo assim, Mário Freitas não

,,

desiste. "E nos momentos mais difíceis que
temos de fazer cada vez melhor", diz. E a
conjuntura actual não dá tréguas a ninguém. "O
poder de compra não é muito, e isso obviamente
afeeta tudo e não só a banda-desenhada", recon-
hece Mário. A BD, só por si, éjá algo que só uma
pequena parte da sociedade procura; num país
com a dimensão e a população do nosso, "a
massa crítica de compradores é relativamente
reduzida". Para além destes problemas, surgem
ainda muitos outros (Mário refere a
"distribuição eonveniente dos livros pelas
livrarias especializadas" como um dos princi-
pais), que acabam por ser agravados por todos
estes já referidos: o curto número de leitores e a
crise financeira, nomeadamente.

Ao percorrer a estante dos Ii\TOS
editados pela Kingpin, encontramos diferentes
autores, diferentes géneros e diferentes estilos.
"Uma boa história bem desenhada torna
automaticamente a .BD publicável", explica o
editor, sem fazer distinções nem em relação ao
conteúdo nem ao desenho, valorizando a
qualidade acima do gosto pessoal e do interesse
comercial. Como exemplo, basta olhar para as
duas mais recentes publicações: O Baile
(Argumento de Nuno Duarte e Arte de Joana
Afonso) e O Pequeno Deus Cego (Argumento de
David Soares e Arte de Pedro Serpa). Enquanto
o primeiro tem como principal atractivo a acção
e o enredo gira em torno do misterioso apareci-
mento de zombies, o segundo é a prova de que a
BD não tem necessariamente de narrar a
interminável luta entre super-heróis e vilões, ao
ser uma sólida e madura obra filosófica.

"Nós temos excelentes artistas e
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continua. Cá dentro, é um mundo diferente, e o
tempo escorrega como os pingos de chuva na
janela. O Mário saiu há já algum tempo,
deixando um substituto no seu lugar, mas eu não
páro de recolher informação, "Na Holanda as
coisas não são tão complicadas" conta uma das
convivas, uma rapariga que veio viver para
Portugal há cerca dc três anos. "Existem mais
apoios, mais editores, mais leitores", acrescenta.

Talvez estivesse a comparar coisas
incomparáveis, mas perguntei-lhe se achava a
nossa BD melhor ou pior. Ela respondeu-me
apenas que não estava familiarizada com o
trabalho desenvolvido no nosso país, mas o
rapaz que agora ocupava a cadeira ao meio da
loja apressou-se a defendê-lo: "O que se faz em
Portugal não é, de modo algum, inferior ao que
se faz lá fora!", recordando-me de Mário Freitas
ter dito, algumas horas antes: "A nossa ED está
perfeitamente ao nível da melhor ED internac-
ional, disso não tenho dúvidas".

O debate prolonga-se, a chuva
também. Todos temos opiniões (fortes) sobre o
tema e todos as queremos verbalizar, numa
amalgama de vozes entusiasmadas, apaixonadas
pela banda-desenhada. E a discussão pode
demorar - e demorará, certamente - o resto da
noite. No entanto, há um ponto em que não nos
atrevemos a discordar: a 9a Arte está a ganhar
cada vez mais admiradores e a tornar-se cada
vez mais eminente na nossa sociedade contem-
porânea.

excelentes argumentistas!" diz Mários Freitas,
"E a nossa preocupação é editar o que os autores
querem editar". A própria forma não é um
entrave à publicação, até porque não é somente
uma questão de origem - dizer que comic é a ED
americana e manga a ED japonesa, apesar de ser
o que geralmente se verifica, nem sempre
corresponde à realidade, uma vez que essas
definições estão muito mais interligadas com o
estilo e com a maneira como se conta uma
determinada história (o comic é habitualmente
mais sóbrio e o enredo ocupa Um lugar central;
a manga é marcada por um desenho específico,
que tem maior importância no desenvolvimento
da história). a Europa, encontra-se de tudo um
pouco e a barreira esbate-se facilmente, ainda
que as características ocidentais predominem.
Em Portugal, não poderia ser diferente. "Nós
não publicamos nem comic nem manga. Nós
publicamos banda-desenhada portuguesa"
afirma Mário. "Não quer dizer que não existam
determinadas edições mais próximas de um
formato ou de outro; os autores portugueses têm
imensas influências - de manga, de comic, de ED
franco-belga ... "

Enquanto converso com o Mário,
várias pessoas entram na loja. Metade compra
qualquer coisa e volta a sair. A outra metade
fica. São amigos, são clientes regulares,
pertencem à comunidade de leitores de ED. A
Kingpin, para além de loja, para além de
editora, é um ponto de encontro.

Não somos sequer meia dúzia.
Sentamo-nos no meio dos peluehes e, quando
dou por mim, estou envolvida numa fervorosa
discussão sobre a ED portuguesa. Lá fora, a vida

Márcia Sousa



<inserir título aqui>
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o cinema que Hollywood cospe cá
para fora todas as semanas é inconfundível e
facilmente reconhecível. Mais explosão menos
cxplo ão, mais tiro menos tiro, qualquer pessoa
reconhece um "Transformers" ou algo equiva-
lente numa questão de segundos. Já o cinema
independente norte-americano não é assim tão
linear: tem muitas faces, ainda que umas sejam
mai distintas que outras.

As coisas já estiveram melhores no
mundo indie, ainda que haja excepções óbvias,
mas nos últimos dez anos fomos reconhecendo
cada vez mais fórmulas, personagens Lipo,
clichés e tendências. a sua crítica de "Bestas
do Sul Selvagem" (uma das tais raras excep-
çõcs),João Lopes, do Diário de Notícias, fala de
como a noção que temos do cinema independ-
ente norte-americano se tornou vaga, ao ponto
de não distinguirmos as fronteiras, tanto na
forma como no conteúdo, que separam um
filme feito dentro do sistema de Hollywood de
uma produção indíe. Olhando para a
diminuição dos espectadores de cinema, a nível
global, um fatalista poderá já começar a falar
da morte do cinema tal como o conhecemos,
mas isso é conversa para outras páginas -
nestas, fico-me pela morte lenta do cinema
independente norte-americano, tal como o
conhecemos.

As razões para essa extinção são
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variadas: produtoras a fechar as portas, realiza-
dores c criadores que migram para La La T .and
(ou até para a TV por cabo, um fenómeno cada
vez mais actual, como Lena Dunham que
trocou o mumblecore pela HBO), a dificuldade
creseentc em dar o salto do Sundance c afins
para o circuito comercial... Mas, estranha-
mente, pouco se tem relacionado a crise de
identidade com a falta dc eriaLividade que
atormenta o indie norte-americano. Os filmes
são feitos de uma forma cada vez mais consci-
ente do seu público, cada vcz mais genéricos,
como que a responder a uma lista de tópicos
obrigatórios para serem aceites pelas mesmas
pessoas de sempre. O oposto de arriscar, em
suma, o que destrói o propósito de um tipo de
cinema que foi criado como uma alternativa
aos blockbusters que Hollywood oferecia; uma
alternativa adulta a um cinema cada vez mais
dirigido a adolescentes ou a adultos que vêem
cinema como se fossem adolescentes. Como se
não bastasse ser cada vez mais difícil sair do
circuito dos festivais e dar o salto para o circuito
comercial, a maioria dos filmes que escapam
dos Sundances e afins acabam por competir
tanto pelos Independent Spirit Awards e pelos
Oscares da Academia, de tão parecidos que são
com os projectos de grande orçamento
encomendados pelos chefões de LA. Basta
olharmos para os nomeados para o Óscar de
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Melhor Filme ao longo da última década, e
compararmos com, por exemplo, o lndepend-
ent Spirit Award para Melhor Filme e vamos
ver muitos nomes repetidos, como o enfadonho
"Cisne Negro" ou o moralista "Os Miúdos
Estão Bem". Talvez o melhor (ou pior, depend-
endo do ponto de vista) exemplo disto tenha
sido 'Juno", uma comédia dramática de
2007,igualmente moralista e tacanha,
desesperada por ser hip e cool, enquanto trata
temas dificeis com uma leveza inacreditável.
Quando a Juno (Ellen Page) de Diablo Cody
(argumentista) eJason Reitman (realizador) fala
de filmes ou faz referências obscuras a cultura
pop, sabe que do outro lado da tela, o especta-
dor lhe vai piscar o olho de volta. Tudo isto ao
longo de 90 minutos e em três actos tão bem
separados que o próprio Syd Field teria dificul-
dade em fazer melhor. E um orçamento de 6 ou
7 milhõ d dólar s qu r nd li mai d 230
milhões no box office ... Com base nesse caso e
noutros sucessos semelhantes, os estúdios
tentaram recriar a fórmula e basear filmes
inteiros não em personagens e situações, mas
em tiques e lugares-comuns. Mas não quer isto
dizer que os últimos dez anos foram totalmente
perdidos nestas andanças. Por cada cinco Junos
aparecem uma Wendy (Michelle Williams em
"Wendy and Lucy" , de Kelly Reichardt), por
cada cinco Jason Reitmans lá aparece um Sean

Durkin ("Martha Marcy May Marlene") ...
pelo menos por enquanto.

Retomando a questão dos lndepend-
ent Spirit Awards, que uns prémios feitos para
celebrar o espírito independente acabem por
honrar, ano após ano, mediocridade made in
Hollywood, issojá sabemos, é uma tragédia. Mas
é irónico olhar para a edição deste ano dos
prémios, em que os galardões mais significa-
tivos (Melhor Actriz, Melhor Argumento
Adaptado, Melhor Realizador. ..) foram
ganhos pela comédia romântica "Guia Para um
Final Feliz", de David O. Russell, um realizador
que foi celebrado nos ISP pela primeira vez há
exactamente 20 anos, mas que hoje em dia
trabalha exclusivamente em Hollywood. O
elenco do filme, que conta com nomes como
Jennifer Lawrence, Robert de Niro, Bradley
Cooper e... Chris Tucker, não deixa grandes
dúvidas obre quão indie ' o t rr no qu
estamos a pisar. E o orçamento, meus senhores,
o orçamento foi de 21 milhões de dólares,
segundo o lndiewire. Um milhão a mais do que
o limite máximo para um filme se poder qualifi-
car para qualquer um dos prémios ISp' curiosa-
mente ...

Vítot Bruno Pereira
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Agora, a minha vida é um mergulho num refogado sem
azeite
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A DELICIA PORTUGAL

Ela diz que se chama portugalense
Porque tem a pele de canela
E cabelos escuros como café
Olhos grandes como castanhas
- com cor de azeitonas maduras -
Os lábios são um arrebatado r deleite de cerejas
E o seu suor fluente é doce como licor beirão
Essa indiferente beleza de arroz de cabidela
Fazia minhas noites de franeesinha arder como piripíri
Embora o meu coração fosse um pudim flan ...

No entanto, numa noite longa de feijoada
Após uma batalha desastrosa contra o bagaço
Subitamente, ela abandonou-me ...

Deixou-me igual a uma bifana queimada
Por um homem que devora Bratwurst e Sauerkraut
E com aquela conversa de bacalhau à Brás
Ela perturba o meu orgulho de caldo verde
Sendo que a mancha na minha cataplana à algarvia
Fazia-me lembrar que ela era gostosa como Gomes Sá ...

-,



Um galão frio, um queijo derretido
Sou uma salada de fruta salgada
A raiva das amêijoas na carne de porco à alentejana ...

Resta-me um ardor intenso de vinho verde
Atesto a minha resistência de tripas à moda do Porto
Mostro o meu perpétuo sorriso de sardinha assada
Porque me lembro
Da paixão de frango no churrasco
Da íntima volúpia de coelho estufado
E do amor d'a delícia portugalense ...

Lembro-me do meu pão-de-ló enlouquecido
Quando beijava aquele cozido à portuguesa
Num abraço de pastel de nata ...

Mas agora, na minha pura inveja de salpicão
o meu destrutivo ciúme de chouriço

- por que os meus olhos também comiam -
Na minha eterna dúvida de alheira
Sei que eles se estimulam como bolinhos de bacalhau ...

Patrick Rocha

. ' '. . . ~



Paulo Chagas

SHORTMOVIE

cortar as unhas dos pés é um exercício acrobático de elevado grau de
dificuldade,
disse o senhor Neuhoff e apagou a luz do quarto de banho
na tarde do dia em que proclamou a referida: teoria, encontrou-se com a
irmã que já não via há mais de quinze anos, num café junto ao parque da
cidade
Helena, a irmã do senhor Neuhoff, trazia o manuscrito de um poema que
tinha
acabado de escrever e que começava assim:
Uma árvore caiu na floresta
O barulho terrível assustou uma matilha de texugos
Eles fugiram da floresta e refugiaram-se na casa do lenhador
Então decidiram rasgar a própria cara
o senhor Ncuhoff comoveu-se e beijou Helena fraternalmente
a seguir puxou duma navalha c cortou a garganta

-,



-DEAMBULAÇAO

A sério, Lisboa? É assim que tratas a minha mota? É assim que te apresentas,
débil, com o asfalto esburacado a cada melro? Com os carris de fora, como
um lobo ameaçado que mostra os dentes ao inimigo. Se te serve de consolo,
ao menos forças-me a parar para te examinar, para te prestar atenção e às tuas
árvores. Quem decidiu ornamentar-te com palmeiras!' Quem devemos
consultar? Quem te impingiu tantas tampas de esgoto? Fez um rico negócio.
A 24 de Julho está cheia de crateras. Terá mesmo sido nos Montes Urais que
caiu o meteorito? Quando detenho a passada percebo como cheiras a mijo.
Vejo as caixas de cartão à porta dos edifícios tão ignorados como os que gelam
no chão. Mais um Inverno rigoroso c eles lá estão, dia após dia. Sós, nas suas
camas de cimento. Mesmo com uma cidade ocupada por um milhão de
cabisbaixos, ninguém lhes presta atenção. Vejo o teu rio obscuro e imenso,
iluminado pelas luzes da ponte. Os teus transportes dessincronizados dão-nos
tantas hipóteses de pensar na vida. És a mais pequena das grandes cidades.
Bem sei que recebes os prémios que insuflam o teu orgulho. O mesmo que
devia ser abalado pela tua sempre presente praça de touradas. Quando
cresces, Lisboa? Torna-te interessante para conversarmos novamente.
Quando enxergas para lá da luz que te ilumina? Gosto da prenda que te foi
oferecida pela Princesa Tailandesa. Dá-te graça. Devia lembrar-te das
partilhas que fizeste, dos marinheiros que partiram, das culturas que já viste.
Vejo como as tratas agora, com o teu sotaque de classe. abastada e bem
alimentada. Obesa. Como te varrem as ruas, como te limpam as retretes. Do
frio vêm os médicos para te construir os museus. A sério, Lisboa. Tu és a mais
pequena das grandes cidades. Se te serve de consolo, nós vamos ficando por
cá. Resta saber por quanto tempo. Pelo menos até nos deixarem e tu nos
quereres.

o Luís Azevedo Silva



Helena Barbagelata

ATERMARE

Declamou do ventre ensombrado c
concêntrico, um ardor silente em
palavras tenras de limos e espuma,
rasgando-se densa até aflorar o rio
do pranto único; como Anfritite,
chorou o amor perdido e mortal no
consolo das águas lentas do sonho,
e veio beijar rasoira de lágrimas os
pés doirados da areia; estendeu-se
em fuste até às aves, desenhada
de branco na névoa solta, esvoaçando
do alto ébria papoula ao sabor do
levante; pousou a mágoa em coroas
rubras dc anémonas, multiplicando
nas margens castelos que a noite
levasse; rasgou a música nos dedos
pequenos e assombrados como
pétalas e tormentas; foi berço e
semente de onde tudo começa.

_-----22 AUTORES---
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UM CADERNO POR PASSAR

Tira do liso nas peles
seco o frio no corpo todo
e ao lembrar as caras postas
rolo um verso levando dias

Anjo dos velejadores
o cheiro ainda é o mesmo
e peço mais esta vez
a que vem o vento?

Hugo Milhanas Machado

Uma pedra parecida
Do lado esquerdo, 2013
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CARTA AO OUTONO

Era mais um ano que passava.
Levantou-se cedo, o sol ainda nem despontara
no. horizonte e já corria as cortinas. Os
mantos pesados eram guardados em cantos e
mobílias requintadas, pobres neste tempo; os
tecidos, os brocados que tinham visto as flores
murchar e morrer,' partiam agora, como
cristais, onde antes, na elegância de umséculo
enterrado, giravam coloridos no vácuo sonoro
de tudo o que partira. Era cedo, mas
cambaleava faltando-lhe a elegância.
Também ele já estava cansado de ser só mais
um ano, perdido nas próprias contas que
cnara.

Com a mestria de sempre, o molho
de chaves pesava-lhe mais do que antes, e
assim ia abrindo e fechando portas num
desencontro de si próprio. Depois, deixou-se
ficar encostado à janela, a cabeça pesando
contra o vidro. A manhã já ia alta, mas não se
importou, porque daquele lado já não
existiam sombras. Pisava assim os últimos
degraus ao mesmo tempo que, sem mais nem
menos, lá fora chovia e descalços de consolo
molhado, corriam outros que não este, à
procura de um falso abrigo. Esperava o
cortejo, e este passou triste, lento, como uma
pessoa muito sozinha. As pessoas não tinham
cara, com o chapéu aberto evitando a chuva,
o corpo coberto de preto. Eram um só, e

seguiam iguais atrás do carro funerário e da
morte que julgavam ver em cada esquina.
Julgavam-no morto, mas ouvia e tinha
coração como todos. Tentou dormir, descon-
fortável na sua mortalha de seda, mas os
passos ecoavam como tufões dentro da sua
cabeça. Pensou que a morte lhe traria sossego,
mas só lhe trouxe lágrimas e desgosto. Sentia
pena dele próprio por pena dos outros que o
velaram, observando-os, quieto, de um lugar
onde as velas ardem até ao fim, negras, como
cinzas.

De uma janela estreita sobre uma
casa de portões de ferro, o ano dava o seu
último suspiro, molhado, de dezembro. À
volta da casa antiga erguiam-se muros altos de
pedra, sob a sombra de grandes árvores
cinzentas. A multidão continuava a camin-
hada forçada, e entre as lágrimas e a chuva
não havia distinção. Ao chegarem ao cemité-
rio, desceram o caixão com cuidado, e
prosseguiram a marcha. Era um lugar
íngreme. No topo da colina havia uma
pequena capela cujo telhado tinha ruído e um
banco de onde se via o mar, furioso, embater
contra as rochas. Era como um jardim, de
onde entre ruas irregulares surgiam lages,
nomes meio apagados e cobertos de ervas. Os
passos eram vagos, como que flutuavam no
meio do denso nevoeiro que se ia pondo. Ia de



olhos fechados, o morto, esquecendo-se ao
tombar na terra. Taparam a cova com o
desembaraço de quem sabe o que faz, meio
vendo, meio cegando, ouvindo ao fundo, os
gemidos dos barcos que desapareciam

. devagar no nevoeiro. Desceram depois sem
esforço o que lhes custou a subir, com as
calças, as saias, os sapatos elegantes enlamea-
dos até aos joelhos. Os pequenos arbustos
pareciam mais tristes, e a chuva cessou como
se também ela tivesse chegado ao fim de um
compromisso. Os cães uivavam, enquanto a
tarde caía e os primeiros c.andeeiros eram
acesos. O ano já não esperava adormecido de
encontro há janela, já não havia morto para
velar. A chuva levara tudo de volta, os choros,
os gritos, os sentimentos, à medida que um
século ruía deixando apenas um cheiro a terra
molhada e o sossego inquieto, da calma
disposta após a tempestade.

Recolhidos os desgostos atrás das
portas fechadas, sossegaram as luzes, a morte
passara já. Sentado na mesma poltrona, o lord
esperava sob o céu suspenso das arcadas
gastas. O quarto que fora de tantos, era a cova
que o encerrava agora. Mas não se importava,
e recebia o último suspiro com a tranquilidade
para quem a vida não tinha segredos. O céu
cinzento abraçava agora a noite onde apenas
o barulho de pássaros se ouvia, remexia

o

gavetas tirando cartas de envelopes, desap-
ertando laços, deitando umas fora, empil-
hando outras. Sentia no fundo de si mesmo
que o tempo que lhe restava era pouco, e por
isso passava agora os dias arrumando as
coisas, preparando o caminho. Da janela alta,
por entre os vitrais entrava a última luz.
Apercebendo-se disso, ergueu a cabeça do
fundo das recordações e afastou-se até à
janela. Olhou com toda a atenção que lhe
faltara nos últimos anos, a paisagem que
sempre conheceu, de um lado o mar pesado
rebentado como um manto que cai contra as
rochas, do outro a floresta escura cuja luz
trazia, aos poucos, o sussurro ininterrupto das'
folhas cortando o vento. A mão tremia-lhe um
pouco, pousou-a com cuidado sobre o
parapeito da janela. Ali, com o olhar mais
azul, percebeu por fim tudo: as falhas, os
enganos, as verdades e as sombras que
habitam todos os corações. Compreendeu
que, ali, com todas as verdades descobertas
sob a luz que esmorecia, podia, enfim,.
descansar. .

Esta fora a noite de todas as mortes.

Rifa Cipriano
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Ana Isabel Milhanas Machado

o VIA.JANTE: #3
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Há pessoas que remedeiam palavras. Há foguetes que
inventam lágrimas. Há mesas que sentam funcionários.
Há marés que enchem toalhas. Há cabeças que apontam
circuitos. Há rosas que têm asas. Há verdades que
escolhem mentiras. Há rostos que têm olhos apagados. Há
palavras que agravam solidões. Há gritos que servem a
Pátria. Há certezas que anunciam histórias. Há portas que
fecham gaiolas. Há gavetas que embrulham tempo. Há
viagens que param perto de casa. Há intelectuais que
salvam a inteligência. Há convicções que celebram autos-
de- fé. Há crianças que morrem em redor da fogueira. Há
calções que salvam a humanidade. Há ingénuos que
dizem a verdade. Há quilómetros que obrigam a levantar.
Há figuras que apalpam estátuas. Há moinhos que
fabricam criados. Há males que são vitória, recheados de
carpideiras de mármore.

-,,,-,-,,,
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NOCTI-
-VAGO-
-LOGIA

Clássica estranha de-
-coração
naquela fuga-
-cidade.
(Todos sabiam que)
Era a sua casa,
(estava vandalizada por si mesma)
era a sua tela.
Re-
-cortou-se
e pregou os pedaços do seu corpo e alma,
na parede inócua de uma violenta calma.
Transformaram-se
em
palavras e fotografias.
(porque)

. Ela falava por toques e
(o mundo magoava-a)
a cada contacto ...
(mas não tinha forças para a ...)
Morte.
Os acordes femininos da velha viola.
O sexo.
O desespero e as memórias da escola.
Desvanecem-se
no teor do eter-
-no vaguear.
Ar-sufoco, vento-corte, fumo-santuário.
18:57, 33° celcius.
Adeus, Amor.
Olá, Amor.
Adeus.
A deuses.

Daniel Paiva
Publicado na edição No66, Janeiro de 2007



••INTERLUDIO
(arnargador]

Hoje o dia soube-me mais a mim do que é costume.
O seu usual amargador adensou-se e enquanto o
vivia não pude deixar de cuspinhar o chão. E fi-lo
frequentemente; nos transportes, na cara do patrão
que odeio, à mesa do restaurante que me serve
comida fria e até durante a conversa azeda que
mantive com a mulher que não amo. Mas à noite, na
casa que decorei sem decoro, vi-me de súbito impos-
sibilitado de continuar a expelir o travo fétido de mim
pois que a expcnsas de tanto o fazer durante o dia, e
sem que até à altura o tivesse notado, eu era apenas
então mil pedaços de saliva espamarrados pelas
vielas da cidade.

o
,,
-,

••INTERLUDIC
(o nocturno)

Vagueio à noite por esta cidade iluminada. Tudo na
rua me odeia. Aquela luz vermelha, de comeres
cosmopolitas, vomita-me frequentemente; íngremes
e sujas, as escadas de uma estação de metro tropeçam
em mim e fazem-me tombar, rojando-me pelo chão
sombrio de um canto urinado; as pessoas dúbias,
encardidas a imoralidade, apontam-me as suas
certezas fáceis; os passeios tortuosos, esburacados e
periféricos espraiam-se grandes - corro para os
apanhar e fogem-me numa curva que não vira até
então.

Ainda assim, na rua abobadada a ausência
escura, sinto-me mais que eu. E gosto de correr pelos
passeios e tropeçar nas escadas do metro. Gosto de
apanhar frio à noite. Gosto da transgressão tácita que
é o não descansar quando devia. Gosto de pensar
que, ao avistar-me, quem comigo se cruza nas trevas
questionou-se se eu seria ou não seria o criminoso da
moda. Gosto também das poucas árvores de Outono,
impudicas e abertas, que o alcatrão rapace permite a
seu lado.

Mas gosto sobretudo de não jantar e ir com
a barriga vazia para o cinema. anónimo que a
transversal esconde. Lá dentro, vendo um filme que
compartilho com mais cinco como eu, gosto ainda
mais de saber que dentro de duas horas a realidade
esbofetar-me-á, acordando-me. Mas a verdade é que
eu não durmo, apenas me apago latente, esperando
que a Morte me adormeça para sempre. Por isso, por
não me viver, vejo os outros na tela, e gosto de os ver
pois que os posso viver sem que com isso me suje, doa
ou acabrunhe. Vivo-os para não me viver porque
viver-me é um filme de cinco minutos em que a tela,
preta como as minhas noites no intermúndio, mostra
apenas os nomes das pessoas que não conheço, das
pessoas que me vivem sem que as sinta.

Gonçalo Nuno
Publicado na edição N.o 55, Janeiro de 2004
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DISCURSO DE MARRONIO I....!UCAS,

VENDEDOR DE GUEI.JOS
NA FEIRA POPULAR DE LISBOA,

E O'MELHOR CANDIDATO
A PRIMEIRO MINISTRO DE PORTUGAL

Até quando continuarei a vender
queijos em vez de tornar os queijos almas?
Retirar o bolor e os furinhos de rato, alcançar as
honras da pouca gordura e ditar ao povo que este
"tem de", c não "deve", alcançar a justiça
pragmática e realista do carisma! Livre e
democrático, como as cabrinhas que crio lá na
quinta.

Que deliberações são as vossas? Quc
preocupações são as vossas? Vós, que me
destinais à pobre condição de vendedor, homem
honesto que de tantas ideias, que de tantas vonta-
des, perde o lugar da virtude em prol da corrup-
ção comum. Em prol dos grandes representantes
que, .de tanto prestígio, não vos apontam
salvação.

Determinai vós, pois, reconhecer o
fracasso dos governantes e depositar esperança
nos vindouros. Não venho com todos os ouros,
mas sim com outros tesouros.

Por tudo isto, exalto-me como o melhor
fermentador, no queijo e na pujança. Fortalecerei
todos os bens, metafóricos ou não, proporcion-
ando' alforria na vida, até na dos que afincada-
mente vos gritam "DESPREZAl-O!". Desprezai
o diabo, desprezai a miséria, desprezai a
opressão, desprezai a consciência, desprezai o
direito, desprezai a iniciativa, desprezai o
método, desprezai a critica, desprezai a luta e a
tenacidade. Desprezai tudo e acabai desprezando
o que a morte vos tirou.

Pois que agora, desprezemo-los a eles!

Marta Gil Lopes Beja

o
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LITERATURA?

Uma vez uma senhora disse-me
numa livraria que da angústia é que nasce a
ânsia de escrever. Fiquei muito impressionado
e deu-me para dar voltas sem rumo à cidade
onde vivo, talvez até ver essa angústia tomar
conta de mim e arredar a minha atenção das
coisas mais comuns para o vazio gerador de
literatura. Sim, porque eu não via outra forma
de encontrar a angústia senão através do
vazio. Entretanto, comecei a olhar para as
outras pessoas e achei-as com um ar de quem
não tem fome nem sede nem vontade de ir à
casa de banho e no entanto sente falta de tudo.
Eu às vezes sinto falta de sentir falta, mas isso
é outra conversa, e agora não tenho tempo
para ficar a falar disso. Comecei, estava eu a
dizer, comecei a olhar para as outras pessoas e
o olhar levou-me até à gare do comboio onde
estavam pessoas paradas, quase todas à espera
de comboio, outras à espera de alguém que
viesse num comboio, outras à espera de nada,
porque o nada, como é sabido, tarda sempre a
vir. Mas era quase no nada que eu estava à
espera, por isso fui à procura da angústia.
lesse meu caminho obsessivo nada mais

encontrei, até que cheguei a casa. O jantar
estava à minha espera e tive pena porque se
fosse eu a csperar pelo jantar talvez a fome de
alimento se transformasse em forma de escrita
e talvez eu estivesse só naquela solidão que
permite chorar a qualquer hora.

-,
"-,

Hoje estou profundamente triste.
Mas profundamente mesmo, como já não
estava há tanto tempo que já me esqueci da
última vez. Parece-me que perdi alguém sem
ter perdido nada. Já não escrevia há tanto
tempo. E tenho pena, tenho tanta pena que só
agora, só hoje, que estou dolorosamente triste,
tenha tido vontade de escrever. Uma das
pessoas que trabalham neste jornal
perguntou-me quando voltaria a escrever e eu

disse mais coisa menos coisa que agora a
escrita era outra. E depois fui ver um massacre
sem nome. Sem nome, sem dó e sem piedade.
Mas disso não quero escrever.

E estou triste, triste a partir de
dentro, acho que até estive a chorar há
bocado, já não me lembro se chorei porque
ainda tenho aquela sensação de lágrimas mal
mastigadas na garganta a prender a visão c
sobretudo a fala. Por isso escrevo, porque já
não há mais nada. Sai da faculdade e fui
apanhar o comboio e encontrei outra das
pessoas que trabalham neste jornal que me
perguntou assim digamos se a minha outra
escrita me está a correr bem e eu clisse
qualquer coisa de que já não me lembro, aliás
a memória está a falhar tanto.

Gostava mesmo, mas gostava
mesmo de saber que 'história era aquela da
angústia porque hoje estou triste c a minha
angústia vcm de dentro mas é uma solidão
contra o mundo, é assim uma solidão como e
e tar só fosse um acta contra o mundo inteiro
e contra a carneirada das palavras certas c
daquela trapalhada toda a que chamam
figuras de estilo, estar só como estou só agora
e querer destruir a solidão, a única coisa que
se destrói quando se partilha. Se escrevo
porque me angustio porque estou só, para quê
estar só? Ou será que o gelo do papel é mais
quente quc o cabelo morno de quem não está
aqui?

Hoje detesto a literatura porque não
posso partilhar a minha cama.

FSL
Publicado na edição No52, Junho de 2003



; -ATRAS DOS PULMOES

De um modo geral, os filósofos dizem que deve
haver dois peixes no nosso oceano, e havia uma
senhora a subir a Rua do Sol à Graça, ouvi eu, dois
peixes no nosso oceano, um sujeito dizer a outro
numa mesa de café enquanto acabava de pagar a
minha bica, c havia uma senhora que neste
momento já iniciara a subida Íngreme. As minhas
tias que não casaram e por conseguinte aderiram à
causa candomblé, porque a idade de quarenta é
uma corda bamba para uma mulher sozinha,
manifestaram uma preocupação súbita pela
maneira como a minha avó andava a gerir os seus
bens, isto depois da crise na bolsa, pois é difícil
aguentar a quinta onde actualmente vivem,
perdida na serra de Sintra com um galante pai de
santo que mantém as energias do lugar favoráveis.
Desconfio que eram as bruxas que eu imaginava
quando era pequeno atrás das cortinas do corredor
da casa da minha avó que me foi dando mesadas
cada vez maiores de modo a prolongar a minha
infância, e quando as tias descobriram (já a mesada
pagava os funcionários da minha empresa), passei,
como que por feitiço, do estado de infante para a
idade adulta. Penso que foi um feitiço que fizeram
a partir de ervas aromáticas do qual nunca mais
me vou livrar. Uma velha mãe é às vezes uma mãe
com o caixão encomendado, e quando é assim,
torna-se ela própria um ser total de corpo, espírito
e alma que transporta uma herança, e como não
cabe aos netos herdar, mas aos filhos, os assuntos
foram tratados com o devido cuidado. Assuntos de
heranças são assuntos sérios, e graças a isto, a
minha mãe foi transformada num sapo. A minha
avó agoniava na solidão de uma casa com quinze
assoalhadas na qual damas de companhia faziam
turnos umas com as outras. Com a monarquia
caída, o Salazar morto, e o Papa João Paulo
Segundo a definhar,já nada restava senão o triunfo
do preservativo na sociedade e a escuridão do
corredor na casa. E as minhas tias lançavam unhas
à fortuna escondida por trás do movimento dos
seus pulmões,

-pulmões de quem? Da avó óu da casa
ou do corredor da casa?

o
Quando eu era pequeno julgava: que as

bruxas do corredor eram mesmo perigosas, e então
atravessava-o a correr, para que as suas garras
abraçassem apenas o vento da minha passagem.
Afinal, depois destes anos, lembro-me que só havia
nesse tempo uma criada que realmente se escondia
atrás da cortina, mas não fazia mal a ninguém,
simplesmente ficava ali, atenta ao susto que o
transeunte da ca a apanhava. Às vezes deitava a
língua de fora, e eu prometi que casava com a
minha avó quando fosse crescido e hoje se cresci,
então a vida ficou velha e seria mais bonito que
estas terriveis tias tivessem sido as verdadeiras
bruxas, seria mais apropriado. Podia ser que sem
que alguém suspeitasse, elas já soubessem naquela
juventude que nunca iriam casar, apesar de
manifestarem o desprezo nos rapazes de então em
nome de um verdadeiro homem, talvez que essa
juventude fosse unicamente um disfarce, talvez que
eu afinal tenha escapado com vida por um milagre
mais do que improvável, talvez estivesse escrito que
eu ia escapar, mas não intacto, e os meus actuais
passeios por esta zona de lisboa não passem de
movimentos de pernas deambulatórios provocados
por um sistema nervoso afectado, que não
permitem que eu deixe de passear nunca, e de ir
sempr,e a conversar com O condutor do eléctrico, é
preciso notar, senhor condutor, que quando eu era
pequeno a vida à minha volta era gente crescida, e
agora a vida está velha porque eu cresci, ora, se eu
cresci, a gente crescida o que é agora? Mas
enquanto eu abandonava a pastelaria a outra
senhora já escalava o penhasco da Rua do Sol à
Graça, e esforçou-se esta manhã com lenços de
papel para desentupir o nariz, mas nada. Seguia
caminho mesmo constipada. Éduro viver ao fundo
da rua.

Quando se vê o rio Tejo àjanela do cimo
da rua é ainda mais duro viver ao fundo da rua. E
no fim de contas as minhas tias são pessoas
normais, como as outras, se não casaram foi
porque queriam tanto que com a idade deixaram
de querer. A única coisa a fazer era levar os lenços
no bolso, ou na mala e remediar-se com a cavidade
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vocal para deixar entrar e sair o ar, já que obstruí-
das as fossas nasais, mesmo que o peixe, ao morrer,
abra a bocarra e procure chegar à tona de água
sem conseguir respirar, segundo dizem os filósofos,
a sua filha bem preveniu que as constipações não se
apanham nas descidas de temperatura mas nas
subidas, mas a Rua do Sol à Graça não é uma
subida, é um penhasco,

E o oceano é o corpo, e os dois peixes, a
alma e o espírito, ainda ouvi sobre a conversa dos
filósofos quando pisei na calçada à saída da
pastelaria. E isto pode ver-se das janelas do cimo
da Rua do Sol à Graça, pois o oceano é o rio Tejo
mesmo ali ao lado, e ninguém diria, quem vai a
subir a rua. A minha avó desperdiçou os afectos ao
longo da vida e agora -daria tudo para os ter de
volta. Por uma questão de sobrevivência, finge não
saber que as suas filhas precisam da morte dos seus
pulmões para pagar as despesas dos feitiços e aceita
o convite de passar a noite de fim de ano com a
dança dos santos debaixo da lua de Sintra. A
minha avó tornou-se numa pcssoa que quando dá
uma esmola na rua a um pobre pergunta primeiro,

-Lernbra-se de mim,
ao que o pobre faz uma expressão de

cristo com olhos enormes, a dizer que confirma, e
só então a minha avó deposita a sua moeda cheia
de lágrimas. Mas os pulmões de quem? Das
cortinas do corredor? Todos dançaram e cantaram
no fim do ano vestidos de branco e o trono onde
sentaram a minha avó era o lugar de eleição, e
convocados foram os seus pais e avós desde as
copas das árvores, negociados a feijões sacralizados
para proferirem as palavras suaves e doces, e assim
os fantasmas pisaram aquele chão do ritmo, e
estenderam os braços etéreos como redes
querendo trazer um peixe à tona do oceano a
proferirem,

Vem, maternal;
Pé ante pé enfermeira antiquíssima que te
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À cabeceira dos deuses das fés já perdidas
Porque a morte, senhor condutor de

eléctrico, ao contrário do que dizem, não está fora

sentaste

•

das pessoas, vem de dentro, as pessoas é que lhe
dão à luz, e aqueles espíritos estavam, conforme
combinado, a puxar a morte à minha avó, e dizem
os filósofos que ao morrer o peixe abre a bocarra e
procura chegar à tona de água sem conseguir
respirar, e a senhora constipada lá ia subindo com
o nariz entupido, já cheia de calores debaixo da
camisola, ia eu por esta altura a descer a mesma
Rua do Sol à Graça.

Só que ela ia do sol à graça e eu ia da
graça ao sol, que apesar de tudo é a descer, e a
descer é melhor, apesar das moedas de lágrimas da
minha avó terem um valor inestimável, a minha
avó a dar-me os ordenados dos meus funcionários,
em virtude da minha infância (que agora, já sc
sabe, perdida)

-quando eu morrer ficas triste?
Há fortunas que perseguem pulmões, há

pulmões que perseguem florestas atrás de cidades,
há uma criança atrás de mim, agarrada às minhas
pernas, é a minha filha, como eu adoro a minha
filha,

-fico, disse o pobrezinho,
-então toma,
e nisto a senhora que subia a rua, a

tropeçar e a cair, mantendo intacto o reflexo de
amortecer a queda com as mãos. Simplesmente, os
braços não aguentaram com o peso do corpo, e
então bateu com a cara no chão, partindo o nariz.
Um homem que ia a passar ajudou- a a levantar-se,
e a senhora abraçou-se de tal maneira a ele, como
o peixe que abre a bocarra à procura de chegar à
tona de água sem conseguir respirar, sem que eu
saiba que o conhecesse de algum lado, a soluçar,
que eu então vi, por causa do soluço, a dificuldade
real da sua cabeça em respirar pela boca à procura
da tona de que oceano?

Miguel Castro Caldas
Publicado na edição No46, Maio de 2002
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CHOVE DE SUBITO.

Chove de súbito.
Visto a camisa.
Fico de pé à janela. Fumo.
A cidade mergulha num silêncio infecundo.
Demoro-me no clarão sépia da minha sala de estar
Anónima na madrugada efervescente.
Sorrio perante a chuva incessante ..
Perante a rua deserta. Perante isto
Que é já uma recordação vaga.
Sorrio e eis que aqui estou em silêncio.
Nostalgia antecipada de aqui ter estado.
Fumo estanque do cigarro
no cinzeiro nocturno.

Afonso Corvo

o



TRIAGEM DE MANCHESTER

Para que lhe doa menos a escorrer
pela garganta, o pão tem dc seI' molhado no
café. O queijo, mistura bovina e caprina, a
olho parece mais rijo. A faca atravessa-o como
manteiga e surge às décimas de milímetro na
outra ponta, rasga a pele com paixão de naifa
c crava-se de dentes a fundo. Ovsangue verte
abundantemente. A ferida não quer estancar.
O sangue, escuro, pensa ele, parece venoso.
Não estanca. Ele alcança uma toalha da linha
da roupa. Entretanto, retumbantes pingos
espessos colidem sobre as mais diversas
texturas e superfícies, alcatifa e sapatos e ténis
de lona e a manta do sofá. Uma celebridade
de época, modelo da capa de revista que está
em cima da mesa de centro, em jeito de guia
de tv de dois canais da emissora nacional, leva
com um jorro de sangue na venta que mal e
porcamente lhe esboça um bigode vivo de
hemácias. A companheira dele, com
prontidão dc mãe, grita da cozinha um brado
de ternura que em tempos lhe assustara. Hoje,
não se dá bem na ausência desse zelo,

Amor, qu'é'que se passa patinho?
E ele responde, toalha ensopada,

fedida de amaciador de roupa caro a fazer
garrote, Nã' é nada, nada que precise de
pontos.

Não sejas parvo, deixa ver.
Pá, vê p'los teus próprios olhos.
'Mor, coitadinho do meu

pequenino, bebézinho, tens de levar pontin-
hos.

Não, nem pensar, 'tás-te a passar ou
quê?

E é como se a fraqueza resultante de
toda aquela sangria deitasse, sobre a vista dele,

um manto denso. Quando acorda, está no
banco de trás de um táxi, cabeça no colo da
companheira, enquanto esta desenvencilha-se
para chegar a um hospital e quc o senhor
doutor faça o curativo e aplique com mestria
um penso rápido do Doraemon,

E ele pensa, Puta que pariu, já não
tenho idade para ir a um pediatra.

Cuidadosa, a companheira expõe o
problema ao taxista, Não sei que hospital é
mais adequado à nossa área de residência,

O homem, que falara meia manhã
com o rádio do carro sem obter resposta, diz,
Olhe, minha senhora, está mais perto do São
José, mas vocês, a meio de tanto monhé com
febre, vão ficar p'ra lá mais de cinco horas, de
maneiras que, no Santa Maria parece-me
melhor, vocês numa hora têm isso feito. Olhe,
digo-lhe, no São José p'ra nunca mais, quando
fui lá operado, o anestesista, um preto, vai-me
desculpar, do caralho, espetou-me uma
anestesia p'ra pessoa de setenta quilos e eu,
olhe para mim, mais de cento e vinte a olho
nu, senti aquela, vai-me desculpar outra vez,
aquela rncrda toda. E negligência médica?
Estes pretos vêm p'ra eá e dá nisto, fazem
merda e fingem que não são culpados, e, bom,
nem sei que lhe diga, quer ir então pr'ó,

Pró Santa Maria. Vá pela Morais
Soares, Alameda e Areeiro, Roma e Alvalade
eJúlio de Matos e Faculdade de Letras, a ver
se chegamos o mais rápido possível.

A companheira sente-se tentada a
pactuar com tal reina de extermínio' étnico,
mas não ousa apoquentar o companheiro.

ão que este se marimbe. o estado vazio de
combustível que o seu corpo padece, o

G
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companheiro ora fecha ora abre os olhos para
confirmar que a visão está, de facto, turva
como que à maneira de lente desfocada. Um
carro dc pequeno porte, autocolantc onde se
lê, Ordem e Progresso numa bandeira cor de
papagaio tropical tal como Cabral encontrou,
corta à frente deles sem aviso sonoro ou visual
que scja. O taxista leva a mão à buzina e
manda quem está lá dentro com veemência
para a, Nossa Senhora de Fátima te mate, não
há pastorinho que te salve meu cabrão,

E a companheira, do lugar do
morto, querendo participação activa diz,
Brasucas do caralho, desculpe-me agora eu.

O companheiro impõe-se
moribundo lá detrás, Feda-se, já disse para
pararcs com essas merdas. Lá porque este
tipo, aponta para o taxista, É lacaio do
Oliveirinha, PIDE caralho do tempo daquela
senhora, Mussolini cabrão noite das facas
longas, nã' é razão prós teus miolos espertos te
saírem p'lo olho do eu, foda-sc,

É uma hora que se estende em
cinco. O casal pragueja o taxista de morte. A
triagem modelo Manchester ditou banda de
pulso verde. A enfermeira havia considerado
que, estando o sangue parcialmente estancado
e bons ares de crosta, aquilo não era de
gravidade amarela ou laranja. Não haveria
dedos amputados ou gangrena. A mulher nem
podia garantir que haveria pontos. Uma
cosedura rotineira, ofuscada por grandes
casos clínicos. O homenzito que caiu dos
andaimes em pleno horário laboral. Uma viga
de aço que, de tão imóvel que estava, não só
encontrou luz à saida do joelho, como fez
mossa deixando a perna bamba por osso rijo,

vulgo, duro de roer. O casal acha que coisa
destas é pior, que uma visita às urgências é
algo que a companheira precisa, caso decida
concluir med.icina. Ela prevê que serão
precisos dois pontos. Ele acha que desta visita
se pode aproveitar a comida que não se
encontra em mais lado nenhum, toda enclau-
surada na máquina de comes e bebes que
pede um euro por quase tudo. Inclusive o pão
de leite com uma fatia bcm amarelada de
queijo esburacado nas bordas.

Ele diz para ela, Parece o melhor
pão de leite do mundo bebé.

Ela diz para ele, Tens tome não
tens? Coitadinho do meu baby

Tenho, lenho o estômago colàdo às
costas, bué fome.

Qués o pão de leite?
Ele anui. Diz, Quero: muito, apesar

de ter queijo, que é o que me trás aqui.
Ela aconchega uma moeda à

ranhura. Empurra-a como se de um homicí-
dio à beira de um precipício se tratasse. O pão
de leite aproxima-se do vidro. Cai onde a mão
do companheiro está à espera. Bem no fundo
negro, abismo de consumíveis.

Plástico rompido. Aproximar de
boca. Arrancar e dentes e língua e saliva.
Naco mastigado. Engolir.

Está bom?
'Pera. Deixa. Engolir.
Queres água também bebé?
Nã', deixa lá.
E então?
É o pior pão de leite do mundo.

Merda de queijo 'tá rijo com'um caralho.
Segundo a triagem de Manchester,



já sete pessoas que haviam chegado depois do
casal, eram casos verdes mais graves ou mais
delicados ou mais importantes de serem
cuidados, que o talho no dedo do compan-
heiro.

Ele pergunta, Esta merda não
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Ao que ela responde perguntando
também, Achas-me um bom partido por ser
estudante de meclicina?

Não, sinceramente 'tou-me a cagar.
Mas com cinco anos clisso, já devias ter
confiança p'ra me dar uns pontos em casa e
escusávamos de 'tar aqui.

Uma voz, saída fina c matreira de
um altifalante estragado, chama pelo nome
dele e acrescenta, Gabinete dois. Os compan-
heiros entreolham-se e beijam-se. O cheiro
antisséptico intensifica-se e quase queima o
trato respiratório. Em cima da mesa do
gabinete dois, além itens de índole
burocrática, está um computador para
anotação e registo de sintomas, uma ficha de
historial clínico para a posterioridade. A
méclica investiga a mais ínfima razão do
chilrear dos peidos que se possa confunclir
com o dos pássaros. Informa que ele deverá
suprimir anti-inflamatórios de qualquer
receita, caso tenha problemas intestinais.

Ela pergunta, Vómitos?
Ele responde, Não, cago muito

anda?

"-,-,
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mais.
Diarreia?
Meiareia.
Defina meia reia.
Nem duro nem papa Milupa.
Papa Milupa pode ser dura.

Com muito leite.
Vou ser sincera. Isso vai ao S100 sem

pontos. Posso encaminhá-lo para cirurgia e dão
dois pontitos mariquinhas nisso e é dor a mais
que vai ter de aguentar. Ou, caso seja sensato,
faço-lhe um curativo de betadine que isso já
estancou, ponho-lhe um penso do Noddy, para se
sentir meu filhote já que não veio com a mãe,
mas aviso desde já que não tenho chupa-chupas
nem rebuçados. Agora, falando de coisas mais
sérias, o pau de gelado na língua, como tão bem
o apelidou, fez-me concluir que tem amigdalite.
Dói-lhe quando traga?

Desde que não conscgui arrolar
ontem, depois de beber uma coca-cola.

E não achou por bem referir ISSO

antes?
Não me está a incomodar muito.
É frequente?
Eu cá me aguento.
Repito, é frequente?
Ele quer ajeitar a pele do pescoço

como se fosse roupa. Quase dor de sufoco, ele
liberta a mão que lá descansa e esta cai a
caminho do peito sem muito pensar. EI@cliz,É, e
a voz morre pelo meio.

E a méclica, Vamos fazer umas
análises, ok?

Com suores frios qual síndrome da
bata branca, ele engole a seco. Dói mais. Lá fora
a companheira espera. À saída das urgências, a
receita está guardada no bolso e a lista de análises
acabará no caixote do lixo.

Nelson P. Peneira
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CONFERÊNCIAS

Multnnodal Cornmurdcatiom
Language, Perforrnance and Digital Media

Dias: 2 e 3 de Maio de 2013
Local: CCB, Lisboa
O evento pretende trazer vários artistas e estudiosos
contemporâneos, trabalhando em diferentes áreas das
artes. A importância da multimodalidade da comunicação
é posta em destaque nesta conferência organizada pela
FCSH/CLUNL e FCT-UNL: Interactive Multimedia
Group
Mais infonnações:
http://www.fcsh.unl.pt/eventos/multimodal-communicat
ion-language-performance-and-digital-media

CURSOS

A Vida na Idade Média

Dias: 3 Abril - 8 Maio
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(Anf. I e I1I)
Programa:
3 Abril - O Campo
10 Abril - A Cidade
17 Abril - Mosteiros e Catedrais
24 Abril - A Cultura Profana
8 Maio - Os Homens e as Mulheres
Preço: Estudantes 40 € (inscrição no Centro dc História
daFLUL)

EXPOSiÇÕES

GRAÇAMORAIS. Os desastres da guerra

Dias: até 14 de Abril
Local: Fundação Arpad Szenes- Vieira da Silva
(...) Indignados da miséria urbana, aos que têm fome e aos
que têm raiva, aos sacrificados das pequenas guerras que
proliferam como doenças endémicas, às cenas sacrificiais e
às cenas de piedade em que cada homem e cada mulher
repete os gestos de todos os homens e mulheres de todas
as cidades cercadas, queimadas, destruídas.
Mais infonnações: http://fasvs.pt/ exposicoes/ actual
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Por Ana Isabel Milhana ••Muohado

Michel Auder
Retrato de Michel Auder

Dias: até 19 de Maio
Local: Culturgest, Galeria 2
Michel Auder(França, 1945) é um dos nomes mais
sonantes da criação artística contemporânea. Na exposição
Retrato de Michel Auder, a Culturgcst traz-nos um
fotógrafo e cineasta com uma obra recheada de temas
como a obsessão e o amor, em estilo documental. A
acompanhar a exposição, é apresentado também um ciclo
de cinema do autor, sempre a partir das 18h, com preços
entre l€ e 3€. '.
Mais informações:
http://www.culturgest.pt/exposicocs/ 02 -michelauder.h tml

Tem calrna porque isto está a desaparecer
Colectiva

Dias: até 31 Maio I Hora: Qua. - Sex.: 18h às 23h;
Sáb. 15h - 23h
Local: Galeria Zé dos Bois
Nomes como Gabriel Abrantes, Mattia Denisse,joão
Maria Gusmão, Sílvía Prudêncio, Rigo 23, entre outros,
trazem à ZDB uma exposição'em forma de reflexão para a
situação política, social e económica actual. Pessimismo?
Nada disso. O que estes artistas pretendem é levar até nós
outra e desejada experiência da vída ou, pelo menos, do
presente.
Mais infonnações:
http:// www.zedosbois.org/ events/ tem -calma-o- teu-pais-
esta-a-desaparecer/ - .

TEATRO

À Vossa Vontade
de William Shakespeare

Dias: 21 MAR - 14 ABR 2013
Hora: Qua. a Sáb. 21h, Dom . .I6h
Local: Teatro Nacional Dona Maria 11, Sala Garrett
Com encenação de Álvaro Correia e interpretação de
Carlos Paulo, Cristina Carvalhal,joão Lagarto, Vítor
Norte, entre outros, esta peça promete trazer ao especta-
dor uma floresta transformada em local de amor, saudade,
paixão e desencontro. Afinal, ali tudo é possível. Ou não?
Desconto para jovens até 25 anos.
Mais informações: http://www.teatro-
dmaria. pt/pt/ calendario/ a-vossa-vontade/



POR TUDO E POR NADA
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Dias: 13 de Março a 27 de Abril I Hora: 3a e 4a às
19hOO;
5a e 6a às 2IhOO; sáb às 16hOOe às 21hOO
Local: Teatro da Politécnica (Artistas Unidos)
Com texto de Nathalie Sarraute, uma das mais prestig-
iantes dramaturgas francesas do século XX, o Teatro da
Politécnica traz-nos a uma peça insinuante, irónica,
interpretada por João Meireles, Pedro Carraca, entre
outros. A encenação é deJorge Silva Meio e Por Tudo E
Por Nada promete ser mais um encontro eom as sempre
maravilhosas palavras de Sarraute.
Desconto para jovens até 25 anos.
Mais informações:
http://www.artislasunidos.pl/programacao

,;

MUSICA

Jon Hassell
Sketches of the Mediterranean: Celebrating Gil Evans

-,-,

Dia: 26 Março I Hora: 22h
Local: Teatro Maria Matos, Sala Prineipal
Concerto dejazz no Maria Matos, comJon Hassel
(rrompete e teclados), em homenagem a Gil Evans (1912
1988). Outros músicos: Riek Cox (guitarra e eletrónica),
Michel Benita (baixo elétrico) e Khcir Eddine
M'Kachiche (violino).
Preços: 15€ / Com desconto 7,50€
Mais informações:
http://W\vw.leatromariamatos.pt/Pl/ prog/ musica/20 12-
20 I3/jonhassell

",-,-,,
Azevedo Silva
Dia: I 7 de Abril I Hora: 19H30
Local: Espaço APAV & Cultura (Anjos/Arroios)
O Espaço APAV & Cultura (Sede da APAV) recebe a 17
de Abril
Azevedo Silva, um convidado habitual desta associação
que se distingue na protecção e ajuda de vitimas de
crimes. Neste dia, Azevedo Silva traz o seu mais recente
trabalho, Monja Mihara, editado em Maio de 2012,
acompanhado por Filipa Vale nas teelas/violino e Dino
Rubio na bateria. Integrando anteriormente a banda
Madcab, o eantautor iniciou a sua carreira a solo em 2006
com o EP Clarabóia. A APAV recebe-o agora com novas
sonoridades, encanto e um toque sempre especial.
Entrada livre
Mais informações:
http://apav.pt/ apav_ v2/index.php/pt/

DANÇA

O Reverso das Palavras
Criação de Tânia Carvalho

Dias: 5 e 6 de Abril 2013 I Hora: 21hOO
Local: CCB, Pequeno Auditório
No decurso do meu trabalho, com o tempo, habituei-me a
pensar sem palavras. Em vez disso, penso por movimen-
tos, por intensidades do corpo, ritmos, pausas, figuras,
atmosferas. Tento pensar apenas através de imagens, que
se vão acumulando gradualmente, até que começam a
configurar uma forma específica. Gosto de pensar nos
movimentos como uma linguagem - que eles são, de
facto, E precisamente por isso, ao pensar deste modo, sou
levada a evitar as palavras. (Tânia Carvalho)
Preços: I1 C - 13,5
Mais informações: http://www.ccb.pt/

Dance, Bailarina, Dance
Companhia Nacional de Bailado

Dias e horas: Abril: 26, 27 e 29 (21h) e 28 às 16h;
Maio: 3 e 4 às 21h, dia 5 às 16h
Local: Teatro Camões
Enquanto o mundo desaba, ouve-se o fogo de artificio que
explode no delírio da luz, uma luz que nos banha de
humanidade c nos impele à sobrevivência. É o bater do
coração que estabelece a geometria dos movimentos.
Coreografia de Clara Andermatt.
Preços: 5 f - 25 €
Mais informações: http://www.cnb.pt/geal?id=1 068

OUTRAS SUGESTÕES ...

Clube da Palavra ao Vivo

Local: Teatro São Luiz,Jardim de Inverno
Datas: 29 Março, 26 Abril, 31 Maio e 28Junho I Hora:
23h30
Poetas, músicos, contadores de histórias, actores. Todos
juntos a celebrar a palavra, no Jardim de Inverno do S.
Luiz.
Co-produção Produções Fictícias, SLTM
Mais informações:
http://www.teatrosaoluiz.pt/catalogo/ detalhes_produto.p
hp?id=312&tabs=sobre#sep
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Voluntariado no Teatro Nacional
Dona Maria 11 RETROSPECTIVA

DO 'I D SEMESTREGostarias de viver a experiência de estar num Teatro,
acompanhar as peças, os actores, os ensaios, as estreias ...?
Com a Bolsa de Voluntariado do TNDM, poderás ocupar
os teus tempos livres da melhor forma e, ao mesmo
tempo, aprender um pouco mais acerca do mundo do
espectáculo. Visita o site http://www.teatro-
clmaria.pt/ pt/ o-teatro/voluntariado/
e não percas esta oportunidade!

Expressão Portuguesa:
o elogio da Língua Portuguesa nas Artes

No passado dia 4 de Dezembro, na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, foi apresentado o evento final do
projecto Expressão Portuguesa, realizado no âmbito da
disciplina de Gestão Cultural. Este projecto, organizado
por cinco alunas dos cursos Ciências da Cultura e Estudos
Artísticos, propunha estudar a receptividade dos jovens à
cultura portuguesa, acompanhando em simultâneo vários
artistas emergentes da Música, Literatura e Performance.
O evento teve início pelas 14h I O, com o visionamento de
um pequeno filme realizado pelas alunas, onde (ai possível
assistir a uma série de entrevistas a jovens (questionados
acerca das suas práticas culturais), um livreiro e também a
artistas: assessor da banda Ciclo Preparatório, o actor
Salvador Nery e o escritor Ricardo Gil Soeiro. Terminado
o filme (que feehou com uma canção bastante adequada ao
tema, sob a voz de Ciclo Preparatório, intitulada
"Tradição"), duas alunas subiram à mesa na companhia do
Doutor José Jorge Letria, dando início à conferência.
Debateu-se temas vários, desde a História de Portugal ao
Presidente Obama, passando pela banda Rammstein c
políticas culturais. O conceito-chave do evento: Expressão
Portuguesa e a dualidade propositada do termo, ou seja, a
Língua Portuguesa associada à criação artística. A assistir
ao evento estiveram presentes ecrca de setenta pessoas, que
puderam tomar um café, oferecido pelo projecto, enquanto
assistiam a uma conversa simpática sobre a Língua
Portuguesa e as Artes. Para rematar o evento, após uma
sessão de debate que contou com várias intervenções, em
especial da Professora Doutora Teresa Malafaia, respon-
sável pela orientação do grupo, o público teve ainda
oportunidade de assistir a um pequeno momento musical
acústico, ofertado pelo músico Martim Vicente, que nos
apresentou duas canções, "Caminho" e "Pais dos Licencia-
dos". Foi nesta onda de esperança e necessidade de
empreendedorismo (que, para o actor Salvador Nery, é a
aposta essencial para o Portugal actual) que o evento
terminou, na promessa de, um dia, se voltar a reunir todos
estes artistas e outros para, uma vez mais, celebrar a
expressão portuguesa.

DESTAGUE DO MÊS

Esta peça insere-se no tema "Em nome do Pai", do mês
de Março do Teatro Rápido, em Lisboa. Os actores são
doisjovens universitários que prometem abordar a Bíblia
de uma forma inovadora: em apenas quinze minutos. Se
ainda não conheces o TR, esta é uma óptima oportuni-
dade para o fazeres! Consulta a programação em
http://teatrorapido.blogspot.com e sabe mais sobre a
criação Folhas e não Credos e muitas outras!

FOLHAS
ENÃo

Com •
Miguel Ponte
Ricardo Tavares

INTERPRETAÇÃO: Miguel Ponte & Ricardo Tavares
ENCENAÇÃO: Miguel Ponte I DESIGN GRÁFICO:

Ricardo Pouca-Roupa I FOTOGRAFIA: David Candeias
APOIO À ENCENAÇÃO: Marcantonio del Carlo

M/12
Local: Teatro Rápido - SALA 1 (Rua Serpa Pinto, 14-
1200-445 Lisboa, CHIADO) Datas: Mês de Março I
Hora: 5a a 2a - 18:00h, 18:30h, 19:00h, 9:30h, 20:00h
Preço: 3€
Mais informações: http://teatrorapido.blogspot.com,
www.facebook.com/teatrorapido
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RECRUTAMENTO DE COLABORADORE
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