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EDITORIAL.
* E por fim chega Junho. Os avioes

deixam de interromper o discurso do
professor, as cadeiras da sala do piso de
cima já não se arrastam dez minutos
antes da aula terminar,já não há hora de
ponta nos corredores ou no bar da
entrada, mas continuas a ouvir o café a
sair, o silêncio da biblioteca a ser
interrompido por um burburinho
seguido de um "shhh"; o sol continua a
cumprimentar-te de rnànhã à entrada da
Faculdade e tu continuas a folhear este
jornaL Há hábitos que não se perdem.
Vinte anos de publicação literária da
Faculdade de Letras de Lisboa seriam
dificeis de resumir num só ano lectivo.
Acompanhámos o Processo de Bolonha,
a criação de novos cursos, reformas no
ensino superior, e agora acolhemos uma
nova Universidade de Lisboa. Procura-
mos nesta edição revisitar a História da
nossa Universidade e também da
Universidade Técnica de Lisboa para
percebermos melhor as origens desta
fusão, um processo que não é tão recente
como julgarás.
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MUitos foram os nomes que passaram por esta redacção e permitiram que o projecto nascido em 1993 pelas mãos de
Isabel Garcia, então aluna da FLUL, crescesse ao longo destes 20 anos. Ao longo do tempo, foi inevitável fazer-se alguns ajustes e
pequenas reformulações - no método de trabalho, no formato da própria publicação e dos seus conteúdos - mas a missão e valores
mantêm-se inabaláveis, para levar este jornal mais próximo não só dos estudantes mas de toda a comunidade académica.
Tudo se transformou, mas a sala de redacção - quando o jornal passou das redacções improvisadas para um espaço
próprio -preserva as mesmas mesas e cadeiras, segura ainda nas paredes colagens de poemas; entre o pó dos armários guarda
dossiers e dossiers de contas, de documentação e registos, disquetes, CD's, cada número deste jornal, reportagens fotográficas,
actas e ideias de projectos por cumprir. Cada canto desta sala guarda o eco das reuniões, dos encontros, das discussões, dos
telefonemas, das directas em véspera de fecho de edição, das ideias postas de parte, dos artigos excluídos, das edições com erros -
porque tudo isto nos trouxe até ao jornal que hoje somos.

ão têm sido apenas vinte anos a fazer letras, mas vinte anos a fazer histórias e a fazer parte da História da Faculdade
de Letras de Lisboa.

*E porque recordar é sempre melhor quando em conjunto, convidámos alguns Fazedores para lembrar
connosco o ambiente que se viveu nesta casa e registar o que mais os marcou nos seus tempos de estudante

Repetia. Repetia tudo. Desde a
mesa-redacção improvisada; passando para
uma pequena sala no Bar Novo e acabando
nas instalações actuais. Com leituras e
comentários intermináveis; com discussões
e gargalhadas deliciosas; com irritações
com os computadores que não queriam
funcionar como e quando eu queria (eu, a
"pata" dos computadores ... ); com
distribuições do jornal que tinha de chegar
a "todos"; com noitadas e madrugadas
passadas, ora na redacção, ora no restau-
rante chinês, ora no restaurante italiano; e
fins de semana fechados entre quatro
paredes, porque tinha de ser, tinham de ser
aquelas horas todas: afinal, era um fim-de-
semana em família (também). Sem austeri-
dade (somente aquela a que estávamos
habituados no meio académico); sem
acordo ortográfico em discussão; por vezes
com, outras sem apoios financeiros e institu-
cionais. Hoje, podendo começar um
projecto novo, repetia todos os episódios
vividos na redacção d'Os Fazedores de
Letras como se fosse a primeira vez. Por
saudade ou por memória, só sei contar a
história da falta que este projecto me faz.

Anick Bilreiro, Fazedora de 1995 a
2006

Entrei para Universidade de
Lisboa em 1994, pela porta da Faculdade
de Direito. Em 1997 atravessei a alameda e
experimentei a porta da Faculdade de
Letras. Mais larga e arejada serviu-me
melhor, Fiquei. Algures entre uma porta e a
outra conheci Os Fazedores de Letras.

Porque era um projeto muito
dado - literalmente oferecido - rapida-
mente meti conversa com ele (foi caso
único, que eu conversa de meter é só com
elas). Poema para aqui, conto para acolá,
mais uns pedacinhos de filosofia barata,
enfim, as coisas típicas de qualquer namoro,
e, sem disso nos darmos conta, medrou
algum carinho mútuo.

Não me recordo, claro, quem deu
o primeiro passo rumo a uma relação mais
responsável e séria. Mas não tenho
vergonha se se vier a saber que fui eu.
Depois, ao longo de alguns anos, trocamos
aprendizagens e experiências, rimo-nos e
zangámo-nas, fizemo-nos bem e fizemo-nos
mal, demos de nós e recebemos em troca.
Era a idade certa para tudo isso e
divertimo-nos muito os dois.

Quando acabou, acabou. Sem
mágoas ou rancores, apenas muita saudade.
E era assim que tínhamos combinado.

Estou bem e feliz. Chama-se
Susana e temos duas meninas. Mas é com
alegria e o coração alto que te vejo, Os
Fazedores de Letras, comemorar 20 anos de
académica vitalidade. Com outros amigos,
com outros amantes. Que vivas muitos
mais! E que sejas feliz também!

Ricardo Faria, Fazedor de 1998 a 2002
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OS FAZEDORES DE LETRAS:
20 ANOS DE JORNALISMO ACADÊMICO

Tanto tempo a perder
Sim, os Fazedores, pois foi.

Fazíamos tantas coisas. Fizemos. Fazemos.
Eu fui fazedora, sou fazedora, continuo a
ser, faço coisas. Gosto das pessoas que
fazem. Com as mãos, com os pés. Às vezes
não me apetece fazer. Também é bom. É,
não é? É. Tanta coisa se fazia na redação
dos Fazedores. Que coisas? ão me lembro
bem, mas eram muitas. Eram, não eram?
Eram. A porta da redação. Lembro-me tão
bem dessa porta. Uma porta aberta para o
mundo. Ou então fechada para o mundo.
Já não sei bem. Uma pessoa entrava e fazia
qualquer coisa. Ia a sair e alguém gritava:
Não te esqueças do gravador. Ou então:

ão te esqueças das chaves. Ou então: Não
te esqueças das horas. Sempre: ão te
esqueças. E as palavras faziam eco no
corredor. Não te esqueças. Ainda assim,
toda a gente se esquecia d.isto ou daquilo.
Ah, im, já me lembro. Uns faziam isto,
outros aquilo, era preciso ligar a este e
àquele e marcar uma reunião, passar na
gráfica, distribuir o jornal, afixar cartazes,
organizar o dossier, tirar fotografias,
escrever um texto ou então dois,.entrevistar
alguém, de preferência aqui ou então ali,
maratonas fotográficas, patrocínios, concer-
~~ ~b..~~ desenhada Ficávamos

horas a debater um poema ou então uma
fotografia, que perda de tempo! Perda de
tempo? Sim, que perda de tempo! Pois foi.
Tínhamos tanto tempo nessa altura. Tínha-
mos, não tínhamos? Tínhamos. Perdemos
tanto tempo a fazer; já viste? Pois foi. Há
tanto tempo a perder. Pois é. Eu e a Isabel
no comboio. Lembro-me tão bem disso. A
caminho dos Fazedores ou a voltar dos
Fazedores. A desfazer o dia. Pouca-terra-
pouca-terra-pouca-terra. Era tão bom.

Ana Pessoa, Fazedora de 2001 a 2004

, , Para nôs, nunca bastou estar em Letras.
Sempre foi preciso jazê-las.

A memória é a menos fiável das
fotografias. É disto que me apercebo
quando me pedem para relembrar como foi
passar pelos Fazedores de Letras. Não que
não tivessem sido tempos tremendamente
importantes, uma "life chaging cxperience"
como diriam os meus amigos mais moder-
nos, mas porque, mais que me lembrar de
momentos ou assuntos em concreto, a
experiência ficou-me entranhada na vida,
afinal de contas, tornei-me jornalista, algo
inseparável da minha pessoa, tal como a
fotografia; hoje sem qualquer uma destas
duas coisas, seria outra personagem com o
mesmo nome.

A falta de meios por ser um jornal
universitário ou a falta de experiência por
sermos todos novos neste oficio nunca eram
factores permitidos como desculpa para a
falta de rigor, profissionalismo ou muito
menos de isenção ou verdade. De facto o
jornalismo é assim, precisa de muito pouco
para ser grande - foi talvez este o maior
ensinamento de todos e ninguém mo disse,
nos Fazedores de Letras por onde passei,
mostraram-mo.

A fotografia mais bonita desses
tempos que a IDlnna memena'lm: gua1>~'<;:'

de estar a chegar à praça do Saldanha
enquanto acompanhava uma manifestação
e encontrar o Luis Pedro, Director dos
Fazedores na altura, de gabardine e o seu
chapéu de chuva, parado a contar os
estudantes que passavam. a sempre
normal guerra dos números
pós-manifestação o Fazedor Luis Pedro era
muito provavelmente o único com o
número certo, sem palpites ....

Tiago Miranda, Fazedor de 2002 a 2006

- Ricardo Duarte, Faredor de 1999 a 2003

,
"Eramos assim em 1867", dizia Eça de
Queirós na sua Correspondência de
Fradique Mendes. Jovens. Absurdos. E
felizes. N'Os Fazedores de Letras também.
Nós, estudantes: em busca de uma
vocação. ós.jornalistas, à procura de um
Livro de Estilo. ós, passageiros, na
demanda de um desuno.
E éramos felizes, nós, de Letras e de
Ciências, de Direito e de Belas Artes, de
Psicologia e de Medicina, nesses anos de
luta contra as Propinas, de defesa da
Liberdade de Expressão (censura, sim, no
final do século XX ... ), de longos cursos de
cinco e mais anos; nós, dizia, éramos felizes
não tanto pelos jornais que editávamos,
sempre a uma só cor,já que, como nos
disse Wim Wenders, em filmes, não
pessoalmente, "a realidade é a cores, mas a
preto e branco é mais realista". Nem pelos
colaboradores que reuníamos, em
variegados grupos e centros de investi-
gação, os debates que promovíamos (nem
mais um!), as noites que partilhávamos, os
textos que líamos, discutíamos, defendia-
mos, amaldiçoávamos, elogiávamos,
escrevíamos e paginávamos. Não, não
éramos felizes pelo muito que conseguia-

S),~ ~~ ~ ,~ ~ ~ ••,~~

pequenas vitórias e estrondosas derrotas
(concurso literário de quem?).
Não. Nesses tempos de absurda juventude
éramos desmedidamente felizes, na
cumplicidade e na partilha, na desavença e
na incompreensão, apenas porque
ousámos fazer. E ser. Para nós, nunca
bastou estar em Letras. Sempre foi preciso
fazê-Ias.

Ricardo Duarte, Fazedor de 1999 a
2003

* Introdução por Maria Palma Teixeira



A contraste com muitos países marginais da
Europa, veio· muito à frente, o que
implicava uma vida cultural desenvolvida
para o tempo.

. Graças ao agravamento dos
problemas económicos, baixas de
ordenados e emigração, que se deveram
ao declinio cultural da época, pouca foi a
influência e a participação efectiva da
Universidade na vida cultural do país. As
constantes transferências de Lisboa para
Coimbra e vice-versa são indicadores da
instabilidade que a assolou. A elite
intelectual portuguesa era formada
principalmente nas universidades de
França, Itália, Espanha e Inglaterra, que
mais tarde viria abrilhantar o período do
Renascimento.

Do século XV ao XVIII a
Universidade assume um papel humani-
sta que corresponde ao surgimento do
Renascimento, ao aparecimento da
imprensa, à expansão ultramarina, à
apreensão de dados empíricos. O seu
interesse pela investigação experimental
e pela Natureza faz relegar a especulação
escolástica/ filosóficalteológica com o
nascimento de disciplinas como a
Matemática, a Astronomia, a Física, a
Medicina e a Química. Havendo, nesta
época, uma centralização do poder real
é, portanto, natural que o poder régio
gerisse o Saber aos discípulos. Por esta
mesma época fundavam-se em Portugal
colégios cuja grande novidade era a
oferta de estudos «secundários» como
melhor preparação para a Universidade,
que, assim, se convertia num centro de
especialização.

Surge mais tarde, nos séculos
XVIII e XIX, a Universidade de tipo
estatal cujo funcionamento era enquad-
rado exclusivamente pelo Estado,
adquirindo o carácter de serviço pú?lic_o.
Neste contexto, é de salientar a cnaçao
da Escola Politécnica de Lisboa (1837)-

Universidade surge na
Idade Média como uma instituição que
permite o acesso universal ao s.aber: A
origem etimológica - do latim uruversitas
- indica já a amplitude deste concerto,
designando "universalidade, totalidade,
o todo".

É num contexto de estagnação
gnosiológica que surgc a Universidade,
sendo a primeira a de Bolonha (1088),
onde foi publicado o Authentica habita,
primeiro documento que definia direitos
e liberdades dos escolares que a frequcn-
tavam. Além desta, nomes como Paris
(l150), Oxford (1167), Cambridge (1209)
ou Salamanca (1218) figuram entre as
primeiras universidades. .

É um tanto tardiamente que
surge a Universidade em Portugal, a
pedido de um grupo de clérigos ao p~pa
Nicolau IV em 1288, ficando inicial-
mente sediada na Capital com a
designação de Estudo Gcral. Até então o
ensino estava a cargo de escolas conven-
tuais.

Ao longo da história da
Universidade Portuguesa podem
admitir-se 4 fases fundamentais. A
primeira, do século XII ao Xv, marcada
por uma Universidade de cariz corp?ra-
tivo e apoiada pelos poderes mstitucion-
ais da época: a Igreja, o mecenato régio,
nobre ou municipal. A Universidade era,
mais propriamente, um Grémio onde se
reuniam comunidades para professar
regularmente as disciplinas n:aiores e
menores. Todavia, numa fase pnmordial,
destinava-se a constituir uma espécie de
seminário para futuros clérigos, uma vez
que esta era financeiramente mantida
pela Igreja. Só a pouco e pouco foram
entrando nela os laicos.

Apesar de não existirem
condições favoráveis para que a Univer-
sidade prosperasse, Portugal, em

SOBRE A
UNIVERSIDADE PORTUGUESA
. BREVE NOTA HISTÓRICA
que daria origem à Faculdade de
Ciências por Passos Manuel, a
conversão das escolas de cirurgia em
Escolas Médico-Cirúrgicas (futura
Faculdade de Medicina), a criação de
Academias de Belas-Artes. Por fim, em
1861 é criado o Curso Superior de
Letras, antecessor da Faculdade de
Letras, por iniciativa de D. Pedro V.
Todas estas instituições viriam a ser
incorporadas na Universidade de Lisboa,
aquando da sua criação em 1911.

Com a implementação da
República verifica-se o aparecimento de
diversos institutos técnicos, entre os quaIs
o Instituto Superior Técnico (1922), o
desdobramento da Escola de Agronomia
e Veterinária em Instituto Superior de
Agronomia e Escola Veterinária (1910).
Por outro lado, numa tentativa de
quebrar com o monopólio do Ensino
Superior por parte de Coimbra, é criada
a Universidade de Lisboa em 1911,
elevando-se os cursos superiores então
existentes à categoria de faculdade.
Medidas como a elegibilidade dos
reitores, autonomia financeira das
universidades ou a concessão de bolsas
de estudo a alunos carenciados incluem-
se neste vasto programa de valorização
do ensino no Portugal do primeiro
quartel do século XX. Em consequência
deste panorama, verifica-se uma
multiplicação das áreas de especialização
e investigação, a par de uma gradual
democratização do ensino, de que é
prova o começo da participação das



UMA SÓ UNIVERSIDADE.
A NOVA

UNIVERSIDADE DE LISBOA

mulheres na produção intelectual do
país.

Paralelamente à criação da
Universidade de Lisboa, assiste-se à
criação da Universidade Técnica de
Lisboa em 1930, que reuniu a Escola
Superior de Medicina Veterinária, actual
Faculdade de Medicina Veterinária, o
Instituto Superior de Agronomia, o
Instituto Superior de Ciências Económi-
cas e Financeiras, actual Instituto
Superior de Economia e Gestão, e o
Instituto Superior Técnico. Esta veria
mais três faculdades agregarem-se a si
(ISCP, Arquitectura e Motricidade
Humana).

A Universidade de Lisboa
apresentou-se dispersa geograficamente
até à década de 60. A Faculdade de
Ciências situava-se nas antigas
instalações da Escola Politécnica, ao
Príncipe Real, a Faculdade de Medicina
e Farmácia no Campo dos Mártires da
Pátria, a Faculdade de Letras
encontrava-se no edificio da Academia
das Ciências de Lisboa e a Faculdade de
Ciências Económicas e Políticas
permaneceu no Palácio Valmor, no
Campo dos Mártires da Pátria. Apenas
em 1960 é concluído o espaço da Cidade
Universitária, ainda que os primeiros
projectos remontem à década de 20.

A Universidade de Lisboa foi
projectada durante a Ia república como
uma instituição de confluência de todas
as áreas do saber, em oposição com a do
Porto, que seria mais dedicada à área do
saber técnico, e com a deCoimbra, mais
virada para estudos ditos clássicos.

Com a criação da Universi-
dade Técnica de Lisboa, assiste-se a um
ensino superior bicéfalo. Esta situação
seria alvo de críticas de diversos reitores,
como Victor Hugo Duarte Lemos, que a
considerava uma «anomalia», e em ~956
o senado pronunciava-se já a favor da
fusão. Importantes personalidades como
Orlando Ribeiro e Vitorino Magalhães
Godinhocriticaram também esta divisão
artificial e segundo o último, ultrapas-
sada. Havia, no entanto, personalidades
como Marcelo Caetano, que não se
opunham à separação. Este considerava
a Universidade Técnica como local de
formação em ramos aplicados às
ciências, contrapondo com a Clássica,
que teria um papel transmissor da
herança cultural da humanidade. Na
verdade, o problema traduzia- se numa
fragilização das duas universidades
olisiponenses,factor para o qual o Estado
Novo pouco fez.

Mais recentemente, a
crescente especialização do saber e a
necessidade de complementaridade e
transversalidade pode ser apontada
como um dos factores que justificam esta
unificação. É neste âmbito que surgem o
curso de Engenharia Biomédica do 1ST,
em parceria com a FMUL, e o Mestrado
em Engenharia Farmacêutica do 1ST,
em parceria com a FFUL, exemplo da
colaboração entre ambas as universi-
dades. Também dentro de cada Universi-
dade se verifica a convergência de
esforços inter- faculdades, caso da Licen-
ciatura em Ciências da Saúde (FMUL e

FCUL) ou da Licenciatura em Estudos
Europeus (FLUL e FDUL). Existem, no
caso da UTL, estruturas como
laboratórios que resultam de parcerias
com outras instituições e outros de
parcerias internas.

Na última década assistiu-se a
uma tentativa de convergência de
interesses entre as duas universidades,
processo que se acelerou particularmente
nos últimos dois anos. Desde Julho de
2011, a UL e a UTL uniram esforços
para a concretização de um plano
ambicioso nos três principais domínios
da reorganização dos sistemas universi-
tários que se assiste numa escala global:
(i) a valorização da investigação como
uma das bases do desenvolvimento da
sociedade, (ii) a expansão do ensino
superior e maior mobilização das comu-
nidades académicas e (iii) a intervenção
social das universidades. Deste modo, a
nova Universidade, formando uma
comunidade académica mais coesa e
mais forte, possibilita uma maior
promoção das suas estruturas cientificas
no plano internacional e um desem-
penho mais eficaz nas respostas às
necessidades estudantis, sociais e
económicas. A fusão contraída entre as
duas instituições centenárias une, conse-
quenternente, os seus patrimónios e
catapulta o prestígio da nova Universi-
dade.

Esta união significa, entre
outras coisas, uma gestão mais
controlada da economia universitária
olisiponense, o que não implica um
desinvestimento público no ensmo
superior, por outro lado, uma mobili-
zação mais facilitada dos estudantes da
comunidade universitária de Lisboa, o
aumento da massa crítica e da adaptabi-
lidade da Universidade de modo a
impulsioná-Ia gradualmente para um
patamar internacional junto das

)



restantes comunidades académicas
europeias. A Universidade pretende
agora um papel social mais activo entre a
comunidade.

O principal motivo desta fusão
assenta na expansão da capacidade de
investigação no âmbito multidisciplinar,
porquanto pequenas universidades
fragmentadas vêem a promoção das suas
estruturas científicas dificultada num
contexto além-fronteiras. O desenvolvi-
mento universitário e científico deve,
portanto, responder com a complemen-
taridade de saberes; face à carência de
pluridisciplinaridade de áreas científicas
a nova Universidade procurou responder
à necessidade de abrangência e comple-
mentaridade ao juntar as áreas científicas
que se cultivam nas duas universidades,
crendo num aumento da sua própria
capacidade e de oportunidades.
Conforme declarado em Massa Crítica
6, publicada em Dezembro de 2012 pela
UL: «Liberdade para construir uma
universidade pública, forte, prestigiada,
que não se deixe fechar na dicotomia
entre "clássica" e "técnica"» - vai ao
encontro daquilo que diz Sedas Nunes
em A Universidade na vida portuguesa,
i.e., que «o que efectivamente existe
nesta cidade não são duas Universidades,
mas uma só, que todavia se apresenta
juridicamente dividida em dois subcon-
juntos dispares e relativamente comple-
mentares de estabelecimentos de
ensmo».

Um dos argumentos mais
sublinhados nos documentos que foram
tornados públicos acerca da união das
universidades foi a mobilização mais
facilitada dos alunos intra instituições.
Este processo simplifica-se com a
eliminação de determinados obstáculos e
burocracias que permitem ao aluno da
nova Universidade levar a cabo
experiências de formação académica ou
social ou profissional noutra faculdade e,
assim, enriquecer o seu percurso univer-
sitário. Neste sentido, a nova Universi-
dade investe nas seguintes frentes: investi-
gação científica de alto nível, formação e
empregabilidade, responsabilidade
pública na cidade e na- sociedade e
internacionalidade.

Algumas das principais
preocupações que poderão dificultar o
processo são, sobretudo, a questão da
sobreposição entre áreas e departamen-
tos e conflitos que daqui possam surgir,
com a existência de uma cultura
corporativista e burocrática instalada; a
necessidade de existência de um governo
central com capacidade de decisão e
acção flexível; a manutenção da autono-
mia de cada unidade orgânica da nova
Universidade.
A questão logística promoveu igualmente
a formação desta aliança:

Universidade Clássica Universidade Técnica

23.756
1.331
199
906
135 milhões € (2012)

23.885
1.591
178
1193
158 milhões € (2012)*

Estudantes
Docentes
Investigadores
Não-docentes

A fusão UL-UTL coincide com a
reabilitação do espaço da Alameda da Universi-
dade feita pela CML Graças ao seu apoio, foi
possível aproveitar o simbolismo de algumas
obras como, a título de exemplo, a escultura de
Charters de A lmeida situada no cruzamento entre
o eixo do Campo Grande e o eixo da Avenida de
Brasil/Alameda da Universidade, que pretende
representar a porta de entrada à comunidade
universitária e ao conhecimento, abraçando o
projecto defusão na sua totalidade.

*Ta.bela retirada do documento de trabalho: Uma Nova Universidade de Lisboa, (2012), Reitoria da UL, Lisboa

*

No panorama nacional e internacional, ambas as instituições
estão abaixo dos respectivos padrões de referência no que diz respeito ao
pessoal docente e não-docente. Portanto, a total convergência que
ocorreu neste processo é uma tentativa de produção de mais-valias na
eficiência nos serviços prestados e uma aproximação àquilo que se
entende ser uma Universidade mobilizadora, aberta e europeia. Com a
fusão, a Universidade passa a ocupar, em geral, uma "dimensão média
no plano europeu", muito reduzida antes, havendo, claro, uma melhoria
significativa com prognósticos optimistas. Relativamente ao número de
alunos, ocupa uma dimensão média entre as principais instituições
académicas do velho continente, como se verifica na seguinte tabela:
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UNIVERSIDADES / ESTUDANTES
Roma - La Sapienza
Londres
Vieqa
Madrid - Complutense
Atenas
Estocolmo
Varsóviâ
Praga
Lisboa - Nova Universidade
Copenhaga
Helsínquia
Berlim - Humboldt
Amesterdão
Oslo
Bruxelas - Livre

143.000
120.000
91.000
84.000
80.000
64.000
54.000
51.000
46.000
37.000
37.000
37.000
32.000
28.000
24.000

"Tabela retirada do documento de trabalho: Uma Nova Universidade de Lisboa, (2012), Reitoria da UL, Lisboa

No entanto, em relação ao financiamento e aos recursos humanos continua a ter uma dimensão pequena em comparação
com as principais universidades europeias. Mudar significativamente a capacidade da Universidade nestes campos será um dos
principais desafios desta fusão, pois a capacidade de uma instituição mede-se pela totalidade dos seus recursos e não apenas pelo
número de estudantes.

UNIVERSIDADE ORÇAMENTO DOCENTES ÃO
ANUAL (milhões €) INVESTIGADORES DOCENTES

Roma - La Sapienza 1.000 4500 5000
Copenhaga 995 4400 4200
Oslo 800 3200 2500
Bruxelas 633 2220 1320
Amesterdão 600 2330 1760
Madrid - Complutense 595 6270 4580
Viena 493 6660 2700
Estocolmo 465 3500 1700
Helsinquia 415 4845 3825
Berlim - Humboldt 339 2250
Praga 315 4000 3500
Lisboa - Nova Universidade zsa 3200 2100
Varsóvia 240 2900 2900

"Tabela retirada do documento de trabalho: Uma Nova Universidade de Lisboa, (2012), Reitoria da UL, Lisboa

Estes dados não constituirão uma intimidação para este projecto nem desmotivarão os seus impulsionadores e restantes
contribuidores. É, aliás, por haver plena consciência da realidade da Universidade portuguesa neste panorama que a fusão surge
como principal adversário desta questão, contando com a contribuição das suas várias instituições. Não será este impasse que
dificultará um processo de há décadas, que na verdade fora ponderado pela primeira vez em meados do século xx. O acolhimento
desta ideia só se concretizou efectivamente, como sabemos, quase 60 anos depois, sendo que cada Universidade contemplava
objectos de estudo distintos como, aliás, se depreende pelas suas designações, Clássica e Técnica. São adjectivos que na
verdade elucidam e representam de maneira sintética a história individual das duas instituições e a razão de permanecerem separa-
das por mais de meio século. Em suma, o projecto de fusão foi constantemente adiado por invocar-se, em boa parte dos casos, a
discrepância do objecto de estudo de cada Universidade. A origem etimológica dá-nos um auxílio importante na interpretação deste
distanciamento: classicus significa primeira classe ou ordem, exemplar, ou seja, aquilo que está primeiro. Ora, a U. Clássica estuda
os primórdios do saber, as letras, os saberes primeiros, enquanto que a ars (maneira de ser ou agir - definição que denota só por si
um dos axiomas da investigação científica) e a scientia (conhecimento, saber), a técnica e a ciência respectivamente, são abordadas
pela U. Técnica. Isto leva-nos a crer que ambas estavam separadas não por divergência de objecto, mas por incompletude, e a fusão
entre as duas universidades simboliza senão aquilo que lhes escapava há décadas, a união do conhecimento total.

Alexandre Campos Matos (UTL-IST) eJoão Coles (UL-FLUL)
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Algo preto e minúsculo
aconchega-se entre o espaço que separa
a vitrine dos bolos com a arca da cerveja.
A mim parece que se move. Parece-me.
Ela diz que não. Embora elas digam
quase sempre que sim. Entretanto, o tofu
tornou-se aborrecido. Daquele mono-
cromático. Agora há deles coloridos, com
riscas e pintinhas. Esses 'tá bem. E volta
tudo ao mesmo. Dois putos turcos
trocam as pilhas a uma
mini-aparelhagem. Reunem quase
sempre o consenso de quem passa. Os
transeuntes! Tantos. Falei durante três
horas. Sem pausas. Lembrei-me disso
enquanto ela contorcia as pernas.

Aí ainda se esfolam leitões
vivos?

Enquanto se esfolam leitões vivos -
cigarros. Os cafés continuam a ser a base
da nossa sociedade. Onde tudo se decide
e contorna. Onde tudo se alinha e nada
se faz. Isso e a tristeza. Tristes somos
todos, desde a origem. Há uns que volta
e meia dão um saltinho e tocam com a
ponta dos dedos no outro lado. Mas volta
sempre tudo ao mesmo.Todos os espaços
têm um tempo. Mas hesito sempre entre
a persistência e a casualidade. Não há
diferenças ou discursos de relevo. Apenas
uma fila infinita de sorrisos e boas expec-
tativas. Contrastes para todos os gostos.
Assim se respira por aqui.

"Es nlujJ sein!"

Hugo Estrela

A malta fixe multiplica-se.
Depois atropelam-se uns aos outros, tudo .
é reciclável, até gente. Os barbudos
assembleiam-se num café e esgrimem
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OPINIAO
Queres tirar boas notas? Escândalo na faculdade.

Os professores exigem que vás
às aulas, que te esforces, estudes para os
testes e apresentes trabalho regular-
mente? Faz queixa deles ao Co~selho
Pedagógico! Eles são suspensos, cria-se o
medo e não voltarás a ter problemas!

Parece mentira, mas é verdade.
Uma professora da Faculdade de Letras
foi condenada a pena de suspensão de
um mês por ter sido alvo de queixas de
alunos que constantemente faltavam às
aulas. Apesar de vários terem sido os
alunos que se ergueram para a defender,
afirmando a competência da docente,
quer a nível científico, quer pedagógico,
a Faculdade preferiu ignorar as
qualidades da docente. Note-se que,
entre os alunos que defenderam a profes-
sora, alguns são alunos exemplares,
tendo sido distinguidos com Bolsa de
Mérito, pelo que se começa a perceber

quais são os alunos que a Faculdade
prefere ouvir e manter ...

. Factos de que a dita professora
foi acusada:

I - Mudar o horário da disciplina, para
que um dos alunos, trabalhador-
estudante, pudesse assistir às aulas, sem
prejuízo efectivo de nenhum dos alunos.

2 - Dar aulas além do previsto, com o
objectivo de preparar bem os alunos. As
aulas de tutoria dadas pela professora
foram consideradas, no entanto, prejudi-
ciais para os alunos.

Parece que se encontrou uma
nova forma de avaliação ...

António Costa
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OS FACTOS

Com todas as personagens
que proliferam pelo espaço da Biblioteca,
os ratos estão longe de se tornar o mais
grave dos problemas, acabando diluídos
n~ multidão bizarra, constituída por
diversas figurinhas intrigantes.

Ocasionalmente, fica retido
um aluno no Balcão do Piso O. Um
acontecimento recorrente e natural, sem
grandes consequências - é apenas mais
um Iluminado, que julgou ter descoberto
uma maneira eficaz de subtilmente
libertar um livro da sua ;risão de pó ~
bafio e trazê-lo a ver a luz do dia. Infeliz-
mente, os seus cálculos falharam redon-
damente e o livro regressa, são e salvo
(somente com a capa esburacada, coisa
pouca; se viesse sem capa já era um
bocadinho pior) à prateleira de onde
veio. Talvez um dia venha um Iluminado
que se aperceba do funcionamento do
sistema anti-roubo, e note que todo o
livro está inteiramente magnetizado e
arrancar meia-dúzia de folhas não
impedirá os alarmes de dispararem como
se não houvesse amanhã. Esse será uma
espécie de Jesus libertador de livros. Ou
criará um Cartão. É indiferente.

Num qualquer canto obscuro
há-de estar sentado o Cândido. Quand~
precisa de ir à casa-de-banho, o Cândido
deixa tudo em cima de uma mesa do Piso
2 - um portátil novinho em folha, três ou
quatro telemóveis, uma. carteira
recheada e um pacote' de patilhas
elásticas - para ir às instalações do Piso O,
confiante de viver no "melhor dos
mundos". Quando regressa, tem sorte se
o pacote de pastilhas elásticas ainda

estiver no mesmo sítio.
Em oposiçao directa ao

Cândido encontram-se os Ninjas. Numa
sala a abarrotar de pessoas, sem uma
única cadeira livre, os Ninjas são capazes
de fazer desaparecer tudo o que o
Cândido deixou em cima da mesa, sem
que ninguém veja ou ouça nada.

Na mesa da lan party há sempre
uma ovelha negra, que parou de jogar
para descascar uma laranja, aborrecido
com o cheiro da biblioteca. As cascas que
não acabarem no chão, irão para o
caixote do lixo. Aquele imediatamente
abaixo da placa que anuncia "Proibido
comer".

Toc-toc-toc-toc., . Eh lá! Aí
vêm os saltos altos! E os tarifários de
c~a~adas gratuitas! Desfilam pela
Biblioteca falando ao telemóvel deitam-
se em cima das mesas, recostam-se na
estantes... Pobres coitadas! Na sua
ingenuidade, ainda não sabem que o
grande amor de uma menina de Letras
está no Técnico!

Mas afinal, no meio de todo
este alvoroço, há uma pessoa que
genuinamente inspira pena: o
desgraçado do Chinês que, no seu
cantinho, muito encolhido, é obrigado a
gritar para se fazer ouvir, através do
Skype, na outra ponta do mundo. Se ao
menos os outros utilizadores da
Biblioteca tivessem um pouco de consid-
eração e o 'alarido cessasse por uns
minutinhos, ele poderia contar à mãe

. como o nosso país é belo e tranquilo, e
como está a adorar a Faculdade, os
colegas e o bacalhau de cebolada.

Márcia Sousa



o TESTEMUNHO

Era um dia como tantos
outros. O sol brilhava no exterior
convidativo, e o peso dos livros na minha
mala impelia-me rumo às estantes.
Decidida a cumprir o plano da agenda,
dirigi-me à biblioteca. Entre passos, fazia
contas à vida, aos livros, ao peso dos
livros, às ratoeiras que devia ter
montado. Mas algo em mim gritava
piedade. Afinal de contas sempre tive
onde me sentar, um bocado de chão a
que fazer. caretas, um canto sossegado
onde pudesse descarregar a fúria nos
papéis. Afinal de contas, era uma boa
biblioteca; erguia-se imponente, entre
pirâmides do virar do século, maços de
tabaco vazios ,e gente perdida, espalhada
pelo chão. A entrada, erguia-se um
monstro, devorador de ratos. Mas para
meu bem, o monstro estava partido e os
olhos não brilhavam. Emitia apenas um
leve ruído de falta de óleo, e os ratos
passavam despercebidos, escondidos por
detrás do seu ar académico, que até lhes
dava um certo prestígio.

Não sei bem quando começou
isto dos ratos. Chegaram lentamente, aos
poucos, como a peste negra. Quando dei
por mim, estava rodeada. Perdida.
Subi contando escadas, exausta pelo
calor e peso da responsabilidade, do
conhecimento e do dever, qual juiz
devorador de leis. Olhei em volta, imagi-
nando ratoeiras, mas depressa afastei
esses pensamentos. Havia trabalho a
fazer, uma mesa a procurar. O meu
canto. Tentei procurar uma cadeira para
me sentar, mas as mesas estavam todas
cobertas com cadernos coloridos, canetas

e canetinhas, de tantas cores que julguei
ver o inferno diante dos meus olhos. Um
inferno fluorescente, aterrador.

Ratos, ratos, ratos. Chegavam
aos milhares dentro da minha cabeça,
mostrando os dentes, rosnando como
cães raivosos. Mas não, haveria uma
cadeira, uma mesa. Eu sabia.

Olhei em volta, ainda à
procura da esperança num canto. Outras
mesas, mais sóbrias, mostram-me os
dentes zangadas, e uma certa raiva
parecia sacudir-lhe os ossos e deixar
evidente toda a sua anatomia. Outras,
mais simpáticas, tinham coladas alguns
avisos simpáticos, do género "não coma"
" - c. " " 'nao Laçabarulho, reservado", mas os
guardiões dos códigos que regem a
~umanidade tinham-nos rasgado, em
smal de protesto, como que afirmando
silenciosamente "nós podemos! ós
sabemos a lei!". Ri-me desta patetice
toda. Que mais poderia fazer?

Tentei arranjar lugar; mas a
própria biblioteca expulsou-me, meio
amiga dos papelinhos coloridos e das
caras zangadas. Gritei "um dia volto!"
prometendo uma revolução e gesti~u~
lando nervosamente enquanto arrancava
cabelos.

Um dia voltarei, trazendo pás
e vassouras, lançadores de chamas, e
monto um arraial enquanto vejo o desfile
dos exilados. Os ratos resignar-se-ão e
fugirão para os seus buracos, onde cheira
menos a livros, e mais a éter.

Rita Cipriano
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ESTÃO GRAUS NEGATIVOS

Há humoristas que satirizam
o frio que se sente no leste europeu. É um
frio que ultrapassa as temperaturas
negativas de inverno. É uma frieza que os
prédios cor de cimento personificam, que
pessoas carregam nos seus rostos, resquí-
CIOS de uma cortina de ferro e regimes
comunistas totalitários em que para se
conseguir algo mais que miséria,
enveredava-se pelo suborno, e não raras
vezes subornos tão insignificantes para
alguns de nós, classe média ibérica. Falo
de pacotes de café, maços de cigarro ou
garrafas de uísque. O realismo cru do
"novo" cinema romeno passa por aí:
estabelecer elos de ligação entre o
passado próximo, de penumbra comuni-
sta, e um presente marcado pela aproxi-
mação e adesão à União Europeia, uma
promessa de progresso. A Roménia é
duplamente, um país socialment~
mudado e inerte. Para uma breve
introdução a esta temática, veja-se Un
cartus de kent si un pachet de caJea (em inglês
e para facilitar as pesquisas possíveis
Cigareues and Cqffie), curta-metragem d~
Cristi PUlU, senhor responsável pelos
talvez mais marcantes títulos desta nova
vaga, como A Morte do Senhor Laearescu e
Aurora.

Aquilo que é humor numa
britcom como The IT Crowd, são dramas
intensos na nova vaga de cinema
romeno. O riso não é dificil, caso se
conheça em primeira mão as ruas e a
gente. Aquando da escrita deste texto a
edição de 2013 do festival IndieLisb~a
incluía, num horário tímido (que são
todas as sessões das 14:30, bem como

algumas das pessoas que as frequentam),
Rocker, novidade da dita vaga, que agora
está tão consciente de si mesma ao ponto
de fazer uma meta-referência num dos
diálogos. Com presença no evento um
público tímido pareceu não ter gr:ndes
questões a fazer a Marian Crisan, guioni-
sta e realizador. No entanto, a impressão
que deixou foi de uma consciência pela
ruptura com a norma, o desejar de
apresentar um cinema novo, mesmo que
existam semelhanças ao ponto de se
generalizar num subgénero todos os
filmes provenientes do seu país. Crisan
fala do trabalho ele campo que inspirou o
guião e como conta uma história que
todos conhecem - a do flagelo da
toxicodependência, Adianta que, "pelo
simples facto da perspectiva dos persona-
gens ser trocada, a coisa ganha dimensão
própria", e acrescenta, "todos conhecem
histórias daqueles que usam as drogas,
mas poucos sabem pelo que passam os
pais deles".

Quando não são filmes de
época, descaradamente conscientes do
passado, a família disfuncional e os laços
interpessoais são temática constante
tratando-se de um quase-estudo da~
mentalidades, saídas do espectro social
uma sociedade totalitária. É urna Rorné-
nia progressista e retrógrada. Cumpri-
dora e corrupta. Uma Roménia de
paradoxos que procura colmatar a
inércia face a uma Europa' dos grandes.

Nelson P Ferrara
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TESTEMUNHOS DE UMA
(IN)EXISTÊNCIA

Primo Levi, jovem
qmmlco de origem judaica,
natural de Turim, é deportado
para Auschwitz em Fevereiro de
1944 onde, detentor do número
174 517 é internado em
Auschwitz III - Monowitz,
sobrevive na "Buna" até à
libertação emJaneiro de 1945.

No período imediato
à sua recuperação Primo Levi
dedica-se à redação da obra "Se
isto é um homem". Foi o início
da sua escrita contra o esqueci-
mento. Admirado e respeitado é
uma das testemunhas escolhidas
para uma investigação de
história oral, registada em "O
dever da memória", quatro
anos antes da sua morte.

A entrada no campo é
uma entrada para a morte, os
números confirmam-no. O
autor passa a viver lado a lado
com este elemento. Será a
certeza ou a incerteza de um
futuro? O fumo das chaminés,
as seleções, os fornos, a
exaustão, a fome, as chagas
causadas pelos sapatos, são
realidades e sinónimos de morte
para o Hafding, lembram-no a
cada momento da razão de
estar ali, do ódio, da impiedade
e do arbítrio dos nazis, do que
lhe poderá acontecer. Os presos
sucumbem por todo o lado, no
trabalho, na barraca, no KaBe.
"São poucos os homens que sabem
enfrentar a morte com dignidade e , em
muitos casos, não são aqueles que se
esperava." Esta afirmação fá-la
ainda durante a viagem para
Auschwitz, antes mesmo de
conhecerem o seu "Carente" e
porem os pés no Inferno. Será
esta existência vida? Acredito,
pelo relato do autor, que muitas
daquelas pessoas já não se
sentissem vivas. Como matar

quemjá está morto? É a própria
noção de tempo que se altera.
Os dias são passados de uma
forma rotineira e desgastante,
numa tentativa de chegar ao
final, ritmados pelas .odiosas
marchas da orquestra, pelos
horários severamente impostos.
Um tempo de ''gota a gota" onde
as estações do ano surgem como
agravantes ou atenuantes da
condição mortal, ao mesmo
tempo ilimitado para a existên-
cia dos que por ali se encon-
tram. Condenados que
permanecem num processo de
selecção natural, dos quais
poderão sobreviver os mais
fortes enquanto dos outros nada
restará para além de cinzas e de
um número riscado. Para isto,
basta entregarem-se e cumpri-
rem todas as ordens, é uma
questão de tempo, ele anda
ligado à morte.

Com a sucessão de
dias no Lager o autor vai
perdendo o interesse, entrega-se
ao desalento e à inevitabilidade
do fado, começa também ele a
tornar-se num "fantoche"
deambulante que espera a
morte. "Não temos regresso.
Ninguém deve sair daqui, pois poderia
levar para o mundo, juntamente com a
marca gravada' na carne, a terrível
notícia do que, em Auschunte, o
homem teve coragem de jazer ao
homem."

Qual a condição
humana de um homem que se
entrega passivamente à morte?
É certamente um homem que
bateu no fundo e por lá ficou. A
descaracterização e a desper-
sonalização ao transformá-los
numa massa de gente semel-
hante, em fantoches, fá-los
perder a identidade, alterar-lhes
os sentidos, isentá-los de
qualquer sentimento de
pertença. Isto é um homem?

Não há palavras para descrever
o vazio dos homens condenados
num. campo de extermínio,
homens que não são pessoas
mas apenas números. A quem
tudo serve, a quem tudo pode
ser roubado, que tudo tem de
cumprir para não ser espancado
ou eliminado, a quem a fome
domina induzindo em
alucinações, para quem a
higiene se torna num ritual
apenas mantenedor de
sobrevivência moral. Homens
que a máquina "Lager" reduz a
animais, a um invólucro oco,
sem pensamento nem vontade
própria, "(...) escravos dos escravos
(...)". Um homem sem
conteúdo, vazio, destruído,
"karett". "Destruir o homem é dijicil,
quase tanto como criá-lo; nãofoifácil;
não foi rápido mas os alemães
conseguiram-no." Os nazis, que
são elementos perfeitos de um
sistema, máquinas impiedosas
que cumprem uma ordem
rigorosamente sem ver um
humano, mas trabalho a fazer.
O topo da hierarquia num
mundo marginal, criado para
eliminar seres inferiores,
infligindo sofrimento,
transformando-os primeiro
numa não existência. Negando
a satisfação de necessidades
básicas, tornando-os dominados
pela fome constante, pelo
cansaço mortal. Relembrando'
com as suas marchas e canções
populares o poder do domínio,
marcando .profundamente os

. que sobreviveram. Árbitros do
destiná que transportam nas
suas mãos as seleções; obstina-
dos e cumpridores pertencentes
à essência inexplicável "da grande
loucura do Terceiro Reich", Apesar
da inegável crueldade, frieza,
não me arrisco a dizer culpa,
dada a complexidade que
acarreta, antes condescendên-

cia, que Primo Levi associa os
nazis, e isto sendo eu bastante
redutora, não me parece que a
narrativa seja feita de uma
forma crítica e ressentida, mas
antes como uma constatação,
um momento inigualável da
História que tem que ser
contado e reflectido. Haverá
uma ética nesta mensagem?
Certamente há uma capacidade
de reflexão e exposição que
conseguem transpor um tal
horror claramente e sem conde-
nações explícitas. E isto eu
considero louvável, pois apesar
do dever historiográfico,
parece-me muito dificil abster-
me de juízos de valor neste tema
tão particular.

Resta-me finalizar
com uma ideia que me marcou
durante toda leitura, cuja
explicação encontrei em "O
Dever da Memória", e que se
resume à luta pela sobrevivên-
cia. Emerge no campo o
individualismo, em Auschwitz é
"cada um por si". A solidarie-
dade não está presente neste
humano despojado de si. Ao
contrário do que previamente
me poderia ser levado a supor,
que homens em condições
iguais desenvolvem laços de
solidariedade, deparei-me com
a certeza de que quando
confrontados com situações
desta extremidade a essência é
sobreviver. E isso não inclui
ajudar os mais fracos e sim
evitá-los. O mundo é outro.
Podemos julgá-los? Certamente
que não, afinal, "isto é um
homem".

Marta Pinto
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FAZ-SE UM
EM MENOS DE UM

"

inQUE,
de Francisco Milheiro
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QUE

A memória de Almada Negreiros

Achas que sim
e achas que fazes,
e fazes que fazes
e fazes que Pim!

Não, Almada que sim.
Grave, pincel,
garota, bordeI,
Dantas que mim.

Grave que sim,
grave que bombo,
atrás do biombo,
no Congo-Benim.

Faz-se um poeta
em menos de um

Sim,
faz-se um pateta
em nó de capim.

18 AUTORES
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Rita Cipriano

Chimo os montros à minha cabeceira,
são horas de os ver. .



Dias antes, perdi 60 minutos a
ver a uma palestra do Steve Greer,
especialista em vida a1ienígena. Gosto de
conspirações e a parte dos documentos
classificados pelo governo dos E.u.A. foi
suficientemente sugestiva para eu me
manter ligado. De vez em quando, é tão
bom ocupar a cabeça com insensatez
como comer fast-food. Digo mais: se
biliões de pessoas se consideram respei-
táveis por acreditarem num deus que
nunca viram, porquê ostracizar um tipo
que contactou extraterrestres? Parece
haver provas científicas de que não
estamos sozinhos e que há biliões de
estrelas e potenciais planetas no
Universo. A meio do programa o Steve
disse que deviam os viver com alegria e
esperança porque a Humanídade tem de
se preparar para a visão que ele tem do
nosso futuro. Segundo o próprio, os
próximos 500,000 (!) anos na Terra serão
grandiosos e esses extraterrestres vão
ajudar-nos e até observar como nos
portamos. Aqui comecei a desligar
porque tudo isto me pareceu demasiado
surrealista e até irracional: como é que

No dia 4 de Maio regressava a
Lisboa, às 2h da manhã, pelas estradas
nacionais. Seguiam também peregrinos
a caminhar na escuridão, como pirilam-
pos, a cumprir as suas promessas. Eu não
sei o que pediram aos seus santos mas é
preciso ter muita fé para se passear na
berma de um itinerário complementar,
sem qualquer iluminação, de madrugada
- quando os condutores estão cansados,
adormecem e/ ou estão alcoolizados.

*

possível que ele sugira isto? Viver com
alegria e esperança? Não entendo.

Ontem à noite sonhei com
ondas gigantes a invadirem a minha
cidade. Na espuma traziam as carcaças
dos Ursos Polares que não resistiram ao
degelo. Não sei se esta imagem futurista
era bíblica ou científica mas não era
sedutora. Como não aprendi a rezar,
também não era agora que me ia dedicar
a essa tarefa. Recusei ir à catequese.
Talvez por achar chato e não por ser um
ateu precoce.
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De qualquer maneira, o que
queria dizer era: uma vez, estava a sofrer
de ataques de pânico e fui a uma médica.
Depois de feitas as análises devidas, ela
disse-me para ter juízo. O meu coração
estava óptimo, o colesterol também. Não
tinha cancro nenhum nem ia morrer nos
próximos anos. O que me estava a faltar
no sangue não eram proteínas nem
vitaminas. Eram amigos ou namoradas.
Os putos são estúpidos e todos nós
sofremos um pouco na adolescência.
Alguém devia dizer-lhes que são estúpi-
dos e que quando crescem ficam adultos
estúpidos. Por isso, Steve Greer, esquece
lá isso da alegria e esperança. Venham os
ET's.

Azevedo Silva

20 AUTORES



o moço foi anunciado pelo
mestre-de-cerimónias. Levantou-se um
tanto nervoso, dirigindo-se em direcção
ao palco que estava iluminado pelos
holofotes; o que o incomodava ou o
transtornava sem importância. Ainda
tropeçou nuns cabos que estavam ligados
a várias peças que davam vida ao
estrado; entre as quais havia um micro-
fone pelo qual iria se comunicar com o
público que veio para escutar poesia.
Porém, não resultou vergonha porque
soube, convicto e sem preocupação; que
ninguém viu o seu passo desastrado.
Subiu os cinco degraus que lhe abriam o
caminho à plataforma poética. O moço,
autocrÍtico e exigente de natureza,
julgava as peças anteriores muíto mais
cativantes e verdadeiras do que a sua;
expulsando já em seguida, porque nada
disso importava, essa sentença banal do
seu pensamento. Agarrou, num gesto
rápido e firme, o microfone com a mão
esquerda; na direita segurava a [olha
rascunhada. Arriscou um olhar dirigido
para os hóspedes, franziu as sobrancelhas
como se fosse para mostrar um olhar
concentrado, ou com força de vontade, e
começou a recitar:

*

o POEMA D'ELA
Minha moça chega do Sá Carneiro ao Portela
VtJulá com a linha vermelha, e não com a azul;
verde ou amarela
Abatida da viagem e afome que ela revela
De volta a casa: cqfé, pão com manteiga e
morarela
Depois fichamo-nos no quarto, naquela cela
Os últimos raios do sol ainda se arrastam pela

janela
Olho p'ra ela ... e ela é erifeitiçadora, de fo.cto
bela
Já anoiuce.faz-se escuro e acendo uma vela
Deixo cair cera derretida nos seios dela
Passeio meus lábios pela barriga, depois pela
costela
E o seus lábios carnudos; sabor de airela - Qye
piela!
Oiço os sinos obscuros a chorar da capela
Lembro-me da minha avó, do amor e da chinela
O vizinho do segundo D rifOgadona telenovela
E eu na minha casa compartilhada não tenho
tela
Prefiro Ja;:;;:;,a bateria e as linhas de Pepetela
Mas a minha moça quer passear; 'bora p'ra
ruela
Alegria; no corredor que elafa; de passarela
Qyase se esquecia dos sapatos como Cinderela
Não existe rotina nem vergonha; só a sequela
De beijos na rua, indifirente a tudo, sem cautela
E na Baixa um homem pergunta: «Esta é a Rua
de Alecrim?»
«Não, senhor! É a paralela.»
(...)

Suor, que insultava o orgulho
do moço, escorregava-lhe pela testa
abaixo; levou a palma da mão esquerda,
que estava abraçada ao micro, à região
irrigada de nervosidade líquida e limpou
o suor num movimento pronto,
lubrificando-o nas calças de ganga.
Durante a leitura não olhara para o
público, acto que compensou no instante

subsequente. De repente, as dezenas
pessoas - não chegaram a ser mais do
que cem espectadores - que estavam
sentadas em cadeiras humildes, porém
confortáveis, fundiam-se umas nas
outras, transformando-se num mosaico
de rostos sem olhos, narizes ou bocas. O
ribeiro de cabelos ruivos afluía no rio de
cabelos louros, o rio dos louros no mar
dos morenos. O moço, com grande
dificuldade e pouco êxito, ainda tentou
reconhecer a face da sua companheira
entre as demais, mas, não anunciado, um
barulho honível invadiu-lhe os ouvidos.
Deixou cair a folha rascunhada no chão
do palco e, com ambas as mãos, tapou-se
as orelhas, inclinando-se para baixo.

Amalgamou-se com os
outros ...

... e acordou sobressaltado.
Eram oito e meia da manhã. O barulho'
horrível, que afinal de contas vinha do
espertador, ainda martelava, forte e
enervantemente, na sua audição. Deu
um soco no aparelho alarmante que, sem
reacção adequada, tornou-se vítima de
um knockout brutal e impiedoso. Olhou
em volta de si mas ela não estava
presente; nem sequer um vestígio que
comprovasse que ela tivesse passado a
noite com ele - ou pelo menos na cama
dele. Pegou no telemóvel, que estava
enterrado no bolso esquerdo das calças
de ganga que vestira na noite anterior, e
vasculhou os seus contactos mas o nome
d'ela não aparecia. Será que ela existia,
ou será que ele ainda não sabia que ela
existia?

Patrick Rocha



Diogo Esteues

*

HOMEM OCULTO

Soluça meu coração
Em credo,
Lento, pesado e término,
E chuva e tornado
Em desespero,
Errante e ponte
Burburinho.
Há ruas nas pessoas
Deste comboio,
E lento, pesado e término,
Olhar disperso e fraterno,
Sonho fustigado de
Sorte.
E camuflado
Cauteloso disparate
Que é a minha morte.
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Diogo Esteves

GOMOS

A antecipação é assassina.
Com ela matamos o tempo.
Temos segundos nas mãos,
Estamos manchados. É impossível
Deixar um cadáver que nos
Persegue, pudera ser eu esse
Teu cancro. E
Rotativamente sufocar
Tua existência de voos
Azuis. Em terna levitação.
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~~Ar ~-EM-TRÊS ANDAMENTOS

Baltazar puxou as orelhas ao camelo e disse:
Agacha-te lá que tenho que ir num instante a Belém e não penses que é por causa dos pastéis!
Maldita palha encharcada que ainda me enche o menino de alergias!José, vê lá se tiras aí um
pouco de leite à vaca e mete-a numa malga com mel para ver se atacamos isto já. Despacha-te!
A lavadeira tropeçou numa pedra e entornou um alguidar cheio de fraldas. O tocador de
concertina correu para a ajudar mas parou assim que avistou o marido da lavadeira.
Não há dúvida que os presépios estão cada vez mais escorregadios.

Paulo Chagas
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DUELOS SALVAJES

Ya no somos los mismos, cada vez más derrotados
Ya no somos los mismos, cada vez más desquiciados
Ya no somos los mismos, vagas imágenes de lo que alguna vez quisimos y pudimos ser

recorren nuestra ahora desgastada cabeza.
Regulados limitados
Suefios diezmados esperanza arrinconada
Presos en moradas suburbanas oficinas sistematizadas
El nudo estrangula tu garganta la mordaza contiene tu grito
Esclavos de armazones inquebrantables grilletes amoratan tus mufiecas y tobillos
Autómatas transcriben ásperas cifras que otros dictan . el aceitado engranaje gira ai

com pás de la aguja.
Duelos salvajes, víctimas y victimarios de un sistema contaminado
Duelos salvajes, la rutina aletargante y el absurdo papeleo anestesian tu empeno
Duelos salvajes, tu conducta es dominada por la maquinaria y su constante martilleo.
El calambre en tu columna perturba tu entereza y tensa tu nuca .
forzándote a encorvarte de manera servil
a la espera de una sanción.

Fabnrio Mas Grimaldi



Pedro Feteira
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LE LIT D'ACHILLE

car les dunes ensanglantées représentent
devant la retraite des troyens
les choses aimables de la vie
et le plaisir des dieux
cependant
quand nous embrasse le soir
nous devons définitivement déposer les armes
et garder nos chevaux
à ce moment nous serons plus disponibles
mon adorable patrocle

pour nous gouter avant l'accomplissement des prophéties
le dernier coup d'ceil
avant le repos du sommeil d'amour
j'estime que je le jetterai aux images qui montent de toi
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Ana Isabel Milhanas Machado

SALA DE ESPERA
A sala branca e tão fria. As paredes tão gastas e mal tratadas. As mesas castanhas de madeira lembram
o passar dos anos. As portas abrem-se facilmente, medo de sufoco. A máquina já nem tem café,
esgotada pelos seres nervosos e incertos que todos os dias aqui aguardam melhoras, notícias ou, muitas
vezes, que a morte passe finalmente por eles. Não sei há quanto tempo estou sentada neste sofá preto
que incomoda as costas e grita por um lugar novo; não sei há quanto tempo observo o rapaz da minha
idade preso a uma máquina de oxigénio e que, volta na volta, solta um som estridente, lembrando as
enfermeiras que é hora de pôr um saco novo no andarilho. Também à minha frente está a menina a
pintar livros a preto e branco. Com a mesa cheia de lápis de cor, olha fixamente para aqueles contor-
nos que alguma máquina imprimiu no papel reciclado de capa amarela. O pai divide os olhos entre a
televisão e a filha, sempre atento, sempre esperançoso, sempre pai. Talvez olhe a televisão e nem veja
nada. Às vezes acontece-me isso, enquanto as horas passam nestas salas de espera. Conheço-as todas,
todos os cantos e manhas. A máquina que rouba moedas de 10 cêntimos, a televisão que não fixa na
Sic, a cadeira com as costas partidas e que evito sempre que posso. Mas tudo isto aconteceu hoje e
amailhã será um novo dia. Ou mesmo que seja igual, todos nós, aqui, o encaramos de forma diferente.
Porque. a pessoa que aqui está, que aqui dorme e nos espera no horário da visita, sobreviveu o
suficiente para desejar bom dia. E isto é assim, é assim que tem que ser. Até um dia.



Olhei durante demasiado tempo para a
minha estante e interessei-me por essa
duração.
Afeiçoei-me porque a tive todos os dias
da minha vida. Tinha lá quase todos os
mestres que queria para o fim do meu
tempo, mas não gosto de os enunciar -
evito a gabarolice - bastando o facto de
saber que há ali o suficiente para um
percurso até à velhice digno em ratings
de qualidade literária e viagra
emocional. Orgulho é parecido com
obsessividade e como qualquer maluco
deu-me um daqueles. Confundi a
pessoa com a matéria, o eu com o que
tenho, e juntando ao espírito uma
imagem de uma mulher desprezei a
questão dos livros. Nunca isto teria sido
possível num estado apático, feliz e
banal de vivência. É assim que muitos
são. É esse o tipo de dom que os deuses
lhes dão para evitar a decadência da
perda, ou a fragilidade do suicídio.
Sabendo a inconsciência daquela
escolha sufoquei-me nas lombadas que,
lado-a-lado, me costumavam deixar
paternalmente contente e teorizei algo.
Mesmo que não houvesse ponte entre
os livros e a mulher da minha tentação,
achei-me homem e cedi à contradição
para chegar à ideia de que me tinha de
desfazer não de alguns, mas de todos.
Queimar, dar, atirar, vender, ou reciclar,
era fulcral que aquela espécie de
colecção tivesse um divórcio comigo,
como se um para o outro fossemos, e
nos sentissemos, carraça mútua. Tinha
de estar farto deles para que ela me
quisesse naquele momento e mais
importante ainda: ela não podia saber

*

desta minha/ nossa separação, para não
se achar única neste meu/nosso
mundo.
Olhei durante demasiado tempo para a
minha estante e enojou-me essa
duração.
O melhor era sair de casa e passar por
muitos tantos sítios que me cedessem
outra inovação. Faltava-me uma eureka
verdadeira e já não escrevia há uns
tempos. O bloqueio podia ser a razão
desta maluquice, mas para os menos
freudianos pode-se resumir àquilo que
se é capaz de abdicar por uma pessoa
que deseja conseguir sonhar só mais
uma vez com aquilo que é totalmente
bom e não sabe o quê. Saber é pior do
que pedir e queimar os livros pode
comunicar, tem turno. Não era assim
que se fazia antigamente?
Ela nunca ia compreender, se não o fe~
quando escrevi um livro inteiro só com
a memória da forma como consegue
tocar, com vantade porque lhe aptece,
num dos meus ombros.
Talvez, quando só restassem cinzas,
chorasse pela nova perda de
informação. Talvez só nesse dia me
lembrasse de quando comprei cada um
dos livros. Mas tinha de ser. Tinha que
ser. Teve de ser. Teria sido se não me
estivesse a ver de uma janela paralela à
da minha casa. Ter sido desta forma só
se fosse potentemente omnipresente ao
ponto de a sentar, obrigada por cordas e
envenenadas vontades, a assistir a um
milhão de horas da minha vida,
captadas por uma câmara oculta tão
desrespeitosa como eu se fosse um dos
déuses e me sentisse capaz de provocar

tal indelicada e contra-natura experiên-
cia na sua linda e tão comum
cabecinha.
Olhei durante demasiado tempo para a
minha estante e odiei-me nessa
duração.
A confusão vai avançando e não é
simples fugir às complicações de se
gostar de ser complicado. Podia arder
com tudo. Podia guardar os livros e ficar
tudo na mesma. É a tentativa de
mudança que torna a estabilidade algo
febril, é a agitação daquilo que
julgamos ser a razão da nossa felicidade
que faz surgir situações de indecisão e
necessidade.
Quem diria há uns anos que o miúdo
maluco pelor livros ia deitar fogo à sua
casa e escrever em todas as paredes,
com a esperança de que uma das
infinitas frases repetidas sobrevivesse, a
citação, sua preferida, de um dos livros
que se foi naquele piro-desastre na Rua
da Salvação, número 14.
Dizia qualquer coisa sobre mulheres
quererem ser perdidas por homens para
que atingissem uma espécie de céu que
os homens nunca irão compreender,
como uma espécie de dimensão.
Tinham de nos adoecer para sua não
perdição e aquilo que as distinguia em
vida era a sua estratégia de evolução.
Isto dito de uma forma mais lúdica, mas
foi tudo no incêndio que provoquei,
provavelmente por uma a tentar, em
bicos de pés, chegar a esse plano ideal.

Gonçalo Perestrelo
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OPOETA-MÓR

o terror e a miséria também é isto
seres o chefe de uma editora de livros de poesia
comigo a pedir-te ajuda para pores os meus poemas
em livro como somos os dois da mesma ilha e amigos
eu escrevi-te a enviar-te os meus poemas
e tu mandaste-me uma carta em resposta
e o terror e a miséria também é isto,
seres o chefe de uma editorade livros de poesia
e mandares-me uma carta em resposta
que os meus poemas eram o meu sangue
e o meu sangue os meus poemas
e que os meus poemas tornados em livro
seriam o meu corpo
e o meu corpo seria o meu livro ajuntado em poemas
e tu eras o chefe ó poeta-mór
o poeta que que dizia dos poemas que iam chegando à editora
este sim este não
este não este sim

e tu disseste
que os meus poemas eram o meu sangue
e o meu sangue os meus poemas
e que o meu corpo seria livro
esse livro dos poemas
cosidos uns aos outros
que seguiram soltos por correio
a ver se os promovias a livro-corpo corpo-sangue
e que fossem a coser Ó poeta-mór
este é o teu sangue este é o teu corpo
este é o teu corpo este é o teu sangue

e por isso luta disseste
luta pelo teu livro
disseste quer dizer recomendaste
que lutasse pelo meu livro
não disseste este sim não disseste este não
voltaste ao sangue e ao corpo isso sim
e no fim da carta toda luta
que lutasse pelo meu livro
tu que és o chefe ó poeta-mór
dos poetas
que mos promovesses
aos meus poemas
e recomendasses
que mos cozessem
e tu mandaste-me lutar pelo meu livro
pelo meu corpo
pelo meu sangue
e então
(eu que nunca escrevo a palavra corpo nem a palavra sangue)
subi à falésia
e fui à luta
porque há muitas sortes
de luta
fui lutar pelo meu livro
subi à falésia'
e atirei-me
para me estatelar nas rochas
e morrer
e é assim que eu luto pelo meu livro meu poeta
e é também isto o terror e a miséria meupoeta
esta poesia toda

Miguel Castro Caldas



Olhou para o alto da velha árvore
descarnada que se erguia gigantesca
contra o céu cinzento, e viu-se a si
mesmo a olhar para baixo na sua
direcção. Ficou perturbado e perplexo,
o homem que o olhava de cima era um
perfeito reflexo de si próprio, quer nas
suas características físicas quer no seu
vestuário. Até o ridiculo chapéu alto
que ostentava era o mesmo. E o homem
sentado na árvore parecia também
espelhar a mesma perturbação e
perplexidade que ele sentia. Será que
estava a pensar o mesmo que ele?
Dirigiu-lhe a palavra, quebrando o
silêncio, "Olá, como está?" e a frase
soou ao mesmo tempo na boca do
homem sentado no alto da árvore. E de
novo as mesmas emoções se espelharam
no rosto de ambos. Rodeou o enorme
tronco, procurando forma de subir a
árvore e, quando julgou ter encontrado
um modo, elevou-se, não sem dificul-
dade, até ao lugar onde o avistara o
outro homem. Para sua surpresa não
estava ali ninguém. Sentou-se, olhou
para baixo, e viu-se a si mesmo a olhar
para cima na sua direcção, como num
labiríntico desenho de Escher.

Nunca exigira do mundo que fizesse
sentido, ainda que muitas vezes se
tivesse esforçado por encontrar um
sentido para aquilo que acontecia à sua
volta; era mais um jogo do que uma
necessidade; não dava sentido à sua
vida, antes o distraía e mantinha-o
ocupado. O mundo não tem um
sentido, pensava, por isso é que tem
tantos quantos quisermos e formos
capazes de lhe atribuir. Podemos

*

ESPELHO MEU
explicar tudo o que acontece, tantas
vezes quantas quisermos, e fazê-lo
sempre de forma diferente, impulsiona-
dos e sustentados apenas pela nossa
imaginação. Continuava sentado e, por
um momento, desviara os olhos do chão
e erguera-os para o alto, como era seu
hábito quanto pensava, porém quando
voltou a olhar para o local onde antes
estava o outro homem, constatou que
ele já não estava ali. Olhou à sua volta,
primeiro para mais perto e depois para
mais longe, mas ninguém se encontrava
à vista. Ficou tão perturbado e perplexo
com o desaparecimento do outro como
tinha ficado com o seu aparecimento.
Desceu da árvore com cuidado, e foi
colocar-se no exacto lugar de onde
primeiro tinha avistado o outro. Olhou
para cima, para o alto da velha árvore
descarnada, possuído por uma mistura
de ansiedade e desilusão. Não estava
ninguém em cima da árvore.

Não se interrogou, nem por um
instante, se tinha visto ou não um
homem em cima da árvore; assim como
não questionou, nem sequer por mera
hipótese, que esse homem não se
assemelhasse de tal forma a si próprio
que qualquer pessoa julgaria que era
seu gémeo verdadeiro. Concentrou-se,
em exclusivo, em procurar sentidos
possíveis para o aparecimento e
subsequente desaparecimento daquele
gémeo improvável. O facto de o outro
ter desaparecido quase de imediato,
parecia-lhe tão significativo como ter
aparecido, levando-o a questionar a
ligação entre ambos; porque se ela fosse
bastante forte, especulou, era de esperar

que o outro não fosse. capaz de o
abandonar daquela forma depois de
um breve encontro. O aparecimento de
alguém que tanto se assemelhava a ele
não podia ser um mero acaso, e de
alguma forma devia estar relacionado
consigo; pensou e, ao mesmo tempo,
sentiu um arrepio que era também um
pensamento, porque lhe dizia que
talvez pudesse ser ele afinal o reflexo do
outro. E quando ponderou se devia sair
dali ou ficar ainda mais algum tempo,
não conseguiu deixar de pensar que,
caso se fosse embora, estaria afinal a
imitar o outro, como se a sua acção
fosse mero reflexo da acção do outro.
Por outro lado, talvez ele voltasse ali, ao
ponto de origem. Voltou a subir a
árvore e a sentar-se no mesmo lugar
onde tinha avistado o outro.

As pernas balouçavam de leve como
que agitadas pela suave brisa que se
levantara, e o homem sentado no topo
da velha árvore descarnada não parecia
pensar em coisa alguma. O olhar estava
caído no chão, sem vida, e quem
observasse o homem podia pensar que
adormecera, ou até que morrera,
mantendo-se equilibrado apenas devido
ao braço direito agarrado, com a
firmeza de um nó, a um ramo que se
oferecia tal braço de cadeira. O
homem, como todos os homens, tinha
as suas forças e as suas fraquezas, e uma
delas era ter medo das alturas. Por isso
estava imóvel, os olhos semicerrados,
como se ele próprio fizesse parte da
árvore, como se ele próprio fosse a
árvore. Sobressaltou-se quando abriu os
olhos e 'agarrou-se ainda com mais
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força à árvore. Não estava a mais de três
metros do solo, e poderia até saltar para
o chão com facilidade, no entanto essa
constatação não afastava a sua pertur-
bação. E se não conseguisse sair da
árvore antes que alguém o viesse substi-
tuir, interrogou-se, e essa pergunta era o
seu medo a falar, mas era também um
retomar da procura de sentido para o
aparecimento e desaparecimento do
outro homem, semelhante a um reflexo
seu no espelho. Ele já descera da árvore
e voltara a subir, e agora voltaria a
descer, se algum encantamento existia
não era certamente aquele. Deixou-se
estar sentado, as pernas a balouçar de
leve, o olhar fixo num ponto à sua
frente, a quarenta ou cinquenta metros,
onde se levantava outra árvore, em tudo
idêntica àquela onde estava sentado, e
foi então que de novo se sobressaltou, a
boca aberto num espanto mudo. Em
cima da outra árvore estava um
homem, não tinha qualquer dúvida
quanto a isso, apesar de apenas o
conseguir entrever, por se encontrar
sentado quase de costas para si. Se era o
mesmo homem não sabia, mas o mais
provável era que fosse. Desceu da
árvore com gestos cautelosos, sem
pressa, e avançou em direcção ao outro,
aproximando-se pela direita, tentando
não 'caminhar nem depressa nem
devagar demais. O outro parecia
distraído, olhando a direito para o céu
cinzento, e não deu pela sua chegada.
Era outro homem, concluiu com um
misto de desapontamento e alívio, em
nada se parecia consigo; as diferenças
eram tão óbvias que se dispensou de as
enunciar,

Ponderou se deveria ir-se embora antes
que o outro se apercebesse da sua
presença, masjá era demasiado tarde; o
homem olhava-o e era visível o seu
desapontamento. Não falou, mas era
fácil adivinhar que estava desiludido.
"Olá, como está?", disse o homem, no
entanto o outro continuou em silêncio
e, pouco tempo depois, voltou a olhar o
céu, desinteressado de tudo o resto.
"Olá", insistiu, "o que faz aí em cima
dessa árvore? O outro nem se voltou,

todavia a resposta não se fez tardar,
"Estou à espera de mim próprio." "O
quê?", balbuciou o homem. "Estou à
espera de mim próprio", repetiu o
outro, olhando agora para ele, "e já vi
que não é você, que em nada se parece
comigo". Nisso estamos de acordo",
disse o homem, e' por momentos não
soube o qu~ mais dizer. "Porque não sai
daí e vai à procura de si próprio?",
perguntou ao mesmo tempo que se
sentava no chão. O outro continuava a
olhá-lo, os lábios comprimidos numa
linha que podia sublinhar aborreci-
mento ou incredibilidade. "Não é assim
que as coisas acontecem. Pode não
haver um sentido, pode não existir uma
explicação, mas as coisas são como são.
Tenho de ficar à espera." E depois?"
disse o homem. "Depois não sei",
respondeu o outro, "mas primeiro é
preciso esperar; é isso que estou a fazer;
e é óbvio que essa espera ainda não
acabou". Disse isto e voltou-lhe ostensi-
vamente as costas, ajeitando-se à sua
nova posição. O homem ainda ficou
algum tempo sentado, a olhar para as
costas do outro, em silêncio, e depois
levantou-se e caminhou de volta para a
árvore onde tinha visto o outro homem,
aquele que era em tudo semelhante a
ele próprio. Sentou-se no chão, as
costas apoiadas no tronco da velha
árvore descarnada, e olhou a outra
árvore, em tudo idêntica aquela, onde
agora apenas pressentia o outro
homem, aquele que em nada se parecia
consigo. O que quis ele dizer quando
afirmou que estava à espera de si
próprio? E estava à espera de si próprio
para quê?

Existiam, estava agora convencido,
duas possibilidades que eram mais
fortes do que as restantes, e resolveu
concentrar-se nelas. Ou o outro estava
agora em si, absorvido de alguma
forma, e por isso tinha desaparecido, ou
não, e nesse caso o mais provável é 'que
tentasse ocupar o seu lugar, imitando-o
nas suas acções, e por isso se tinha ido
embora. O homem na outra árvore
dissera que estava à espera de si
próprio, o que podia indiciar que

aquele que espera e aquele que chega
são uma só pessoa, apesar de serem
dois, da mesma forma que uma pessoa
pode ser várias ao longo dos anos, sem
deixar de ser ela mesma. Esta
constatação, apesar de nada explicar,
pareceu-lhe, no entanto, um bom ponto
de partida, apontando para a existência
de um laço forte entre os dois,
afetando-se um e outro mutuamente.
Nesta linha de raciocinio, começou por'
tentar perceber se havia em si algo
diferente, alguma mudança, no
entanto, apesar de ter persistido nesse
esforço, não sentia nada de diferente em
si. Na verdade, embora muitas vezes se
tivesse sentido dividido e outras tantas
se tivesse sentido outro, nunca havia
sentido em si uma incompletude que
pedisse a adição de um outro, condição
que lhe pareceu necessária para a tese
em causa. Restava assim a outra
hipótese, que a sua chegada tivesse
libertado o outro, que andaria por aí a
fazer sabe-se lá o quê. E quanto mais
pensava, mais forte lhe parecia essa
possibilidade, de tal forma que mais do
que um ponto de partida lhe pareceu
um ponto de chegada. Espreguiçou-se,
estendeu-se um pouco mais, alongando
as pernas e as costas, fechou os olhos e
adormeceu pouco depois. Quando
acordou, a noite deitava-se já na linha

. do horizonte, e levantou-se ansioso.
Tinha chegado ali quase por acaso e,
ainda que não se tivesse aventurado
muito, temia enganar-se quanto ao
caminho de regresso, sobretudo se a
noite caisse depressa.' Levantou-se,
apressado, e saiu dali, completamente
compenetrado no regresso a casa.

Luís Éne
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o AMANTE CHINÊ8 DE MARGUERITE DURAS
Vem um bafo morno
de Monção
humedecer-me
a angústia
macerar em rrum
a humilhação
Vestida do meu chapéu
- masculino -
sou promessa
de mulher
E ele latejante
e a raiva em mim oblíqua
de um sonho
Loucos ambos
de fronteiras abatidas
de permissão
Nós dois
Sós
Ele

interdito
Eu

incumprida

Conceição Ramos-Lopes
Publicado na ediçao n" 58, Junho de 2004
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TEJO
Apanho mais um barco
Arco com as consequências do norte ao sul, do sul ao norte
Embarco e desembarco mais forte, dessa viagem
Miragem de uma Lisboa
Onde volto e revolto a deambular à toa
Na cidade iluminada; onde cruzo
Pessoas do nada. Numa imensidão desfocada
Luzes, cruzes, morada! Sem morada.
Sem abrigos nos cantos, na estrada ...
Sim, Lisboa tem muitos encantos
Cidade maravilhosa cheia de encantos mil
Numa simplicidade infantil
Baloiço ao som das guitarras
Amarras as cordas e esticas a aragem
Embarcas em mais uma viagem
"Tejo, meu doce Tejo, tu corres assim há milénios sem te arrepender?"
Entra em mim um rio calmo e selvagem
A porção d'água que me viu nascer, e que me faz viver
Respirar sobre ti os lamentos das almas
Almas vazias
Almas vadias
Almas boémias
Almas despertas
Almas poetas
Almas a solo
O pé no solo ao sair do barco, desembarco e embarco em mais uma viagem
Miragem duma Lisboa de artistas
Recheada em turistasCom vistas que vão da Graça à Madragoa
Silhuetas deambulam à toa
À procura do cheiro tão aplaudido
Qui ça esquecido? Preenchido, invadido
Por desesperos dos mesmos roteiros
Que combinam miradouros inteiros
Eléctricos ciclicamente circulares
Tautologicamente cíclicos
Circularmente métricos
Eléctricos
Que apanho confiante enquanto almejo
Que sejam eléctricos em direcção ao Tejo

Raquel Lima
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CONFERÊNCIAS
atenção que o tema nos merece.
Curadoria de Emília Tavares
Mais informações:
http://www.museudochiado-ipmuseus.pt/pt/node/144l
Entrada GratuitaEstética Anlbiental -

Obras e Experiências Extrexnas
Com Mario Perniola e Kristine Hognerud Treeland Alberto Carneiro - Meu corpo vegetal

Dia: 3Julho
Local: Cultugest
Estética Ambiental - obras e experiências extremas está
integrado na programação do Festival Pedras13, um
acontecimento anual resultante do trabalho contínuo com
pessoas e lugares da cidade de Lisboa.
Entrada gratuita
Mais informações:
http://www.culturgest.pt/actual/02121-esteticaambiental
.html

Dias: 29 Maio - 27 Julho
Local: Teatro da Politécnica I Hora: 2f a 6f das 17h e
Sáb das l5h (até ao final do espectáculo)
É a vez de Alberto Carneiro (1937 -) trazer a sua obra ao
Teatro da Politécnica. Desta vez, o teatro apresenta uma
colecção que espelha a natureza, recheada de elementos
que nos fazem reflectir sobre a passagem do tempo, o
mundo e o ser-humano.
Mais informações:
http://www.artistasunidos.pt/programacao/945-alberto-c
arneiro-meu-corpo-vegetal

CURSOS Errr Torno do Acervo
Júlio Pomar

Erotisxno e Sexualidade no Antigo Egipto
com Luís Manuel Araújo

Dias: até 29 Setembro
Local: Atelier-MuseuJúlio Pomar
A exposição organiza-se em torno de quatro eixos
temáticos ou cronológicos:
Anos 40/50 - o Neorrealismo
Anos 60, "a exploração do movimento e do gesto"
Anos 70, destaque para a colagem e assemblages,
incluindo a obra A Mesa do Arquiteto
Anos 80 e 90, a viagem à Amazónia e a série de pinturas
de índios, influenciada por essa experiência.
Entrada gratuita

Dias: 10 - 27 Julho I Hora: 18h - 20h
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(Anf. IlI)
Preço: Estudantes FLUL 40 € (inscrição no Centro de
História da FLUL)
Mais informações:
http://www.centrodehistoria-fluJ.com/

EXPOSIÇÕES TEATRO
Hetero Q:B.
Colectiva internacional de video Sala VIP

deJorge Silva Melo e Pedro Gil
Dias: até 30 deJunho I Hora: 3f a Dom das 10h às 18h
Local: M AC - Museu do Chiado
(... ) conjunto internacional de obras em vídeo realizadas
por mulheres, sobre temáticas que vão desde o feminismo,
ao lesbianismo e transgénero. (... ) O género é também
uma doutrina em formação, cujos contornos de debate e
investigação têm tido nos últimos anos uma
exponenciação relevante, bem como têm interferido de
forma fracturante na organização moral, ética e social das
sociedades contemporâneas, o que por si só justifica a

Dias: 6 - 9 Julho I Hora: 21h30, dom às l7h
Local: Culturgest, palco do Grande Auditório
E há anos que ando, também por nunca ter conseguido
dirigir O Boulevard Solitude de Hans Werner Henze, bela
ópera sobre a Manon do Abade Prévost, às voltas com
esta paixão, esta vertigem, esta morte, o dinheiro. E então
será esta a minha Manon, sola, perduta, abandonata, com
saudades de Puccini. Entre salas de espera, hospitais, spas
e aeroportos, vamos morrendo, desfeitos. Que vais tu,
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Pedro, fazer disto? (Jorge S. Melo)
Mais informações:
http://www.culturgest.pt/actual/02/17-salavip.html
Preços: até 12€ (Desconto para jovens até 25 anos)

Noites Brancas
Dias: 9 a 14Julho I Hora: sessão contínua com livre
circulação das 19h às 24h
Local: Teatro Maria Matos, sala Principal
A convite do Teatro Maria Matos, três criadoras de
gerações diferentes, Mónica Calle, Paula Diogo e Sofia
Dinger refletem sobre as tcmáticas Povo, Poder e
Revolução, numa época de forte agitação social e política.
Colocando três com diferentes abordagens artísticas em
diálogo, noite brancas propõe urna discussão sobre formas
de posicionamento em relação à política e à arte.
Mais informações:
http://www.teatromariamatos.pt/pt/prog/ teatro/20 12-2
013/ noites-brancas
Preços: 6€ - 12€

A LAUGH TO CRY
Dias: 17 e 18Julho I Hora: 21h
Local: São Luiz, sala Principal
A Laugh to Cry explora algumas das preocupações
essenciais do ser humano, transportadas para o nosso
tempo no contexto de um mundo globalizado,
formalizando-se numa reflexão sobre o poder hegemónico
de destruição da memória (... ) A Laugh to Cry com
música e libreto multilíngue de Miguel Azguime é um
teatro metafisico que põe em música e em cena arquétipos
eternos.
Mais informações:
http://www.teatrosaoluiz.pt/catalogo/ detalhes_produto.p
hp?id=342

MÚSICA
Djavan + Maria Gadú
edpcooljazz 2013

Dia: 5 de Julho I Hora: 21h30
Local: Oeiras,Jardins do Marquês de Pombal
O idílico cenário dos Jardins do Marquês de Pombal vai
ser placo de uma noite de Música Popular Brasileira com
a atuação duas gerações de grandes músicos e reforçando
a presença da língua portuguesa nesta edição
comemorativa do edpcooljazz. .
Preços: 25 € - 55€
Mais informações: http://www.edpcooljazz.com/

Devendra Banhart

Dia: 3 Agosto I Hora: 21h
Local: CCB, Lisboa
Um dos principais artistas do movimento folk, Devendra
Banhart, cantor e compositor norte-americano, chega
agora ao CCB
Preços: 20 - 28 €

DANÇA
Zoo
Victor Hugo Pontes

Dias: 27 e 28Junho I Hora: 21h30
Local: Teatro Maria Matos, sala Principal
Da natureza para as sociedades humanas e para o teatro:
é este o fio condutor de ZOo. Quais as questões associa-
das a um zoológico e replicadas num espetáculo? Há um
espaço de observação, um ambiente artificial/cenográfico,
uma encenação, um foco de atenção e vários agentes. (. .. )
O paradoxo, em ZOO, é a necessária artificialidade do
mundo em questão.
Mais informações:
http://www.teatromariamatos.pt/pt/prog/ danca/20 12-
2013/z00
Preços: 6€ - 12€

Pé de Dança
Orientação de Hugo Pontes

Dia: 6Julho I Hora: 10h - 13h
Local: Teatro Nacional São João
O bailarino e coreógrafo Victor Hugo Pontes propõe,
nesta oficina de uma sessão única, uma experiência de
descoberta da linguagem' coreográfica, estabelecendo
diversas ligações ao seu mais recente espetáculo: Zoo, em
cena no TNSJ entre 20 e 22 de junho.
Inscrição: 10€
Mais informações:
http://www.tnsj.pt/home/ espetaculo_ciclo.php?intCycleI
D=21&intShowID=526

)
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Banquete sezn Desperdício

Local: Rua Bolhão Pato (junto ao Teatro Maria Matos)
Dia: 20Julho I Hora: 19h30
Improvisação. Cozinha ao ar livre. Banquete sem
desperdício. Ingredíentes respigados. Engenho dos chefs.
Uma refeição para partilhar com todos.
Mais informações:
http://www.teatromariamatos.pt/pt/prog/cnancas-e-
jovens/20 12-20 13/banquetesemdesperdicio

Voluntaríado no Museu da Música

Acolhimento e recepção, conservaçãoe e exposição são
algumas áreas destinadas aos voluntários do Museu da
Música, em Lisboa. Queres saber mais? Visita o site:
http://www.museudamusica.imc-
ip.ptlindex.php?Itemid= 175

DESTAQUE DO~I
CANTIGAS DE UMA NOITE DE VER!

de David Greig e Gordon McJn

29 DE MAIO A 29 DE JUNHO
TEATRO DA POLITÉCNlI

Tradução: Pedro Marques (com o apoio do Scottish
Council) e a colaboração de Miguel Castro Cal

Com: Andreia Bento e Pedro Ca
Músico: Miguel Feve

Cenografia e.Figurinos: Rita Lopes AI
Luz: Pedro Domin

Agradecimentos: América S
Encenação: Franzisca Aarflot assistida por Alexan

Viverr
foto de Jorge Gonçalves
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OS FAZEDORES NÃO SE ESGOTAM
NESTE JORNAL DE PAPEL

Já sabes das novidades?

'EDOM

Durante o ano lectivo 2012/2013, o jornal Os
Fazedores de Letras empenharam-se em rechear-te de
coisas boas. Não acreditas? Então nós explicamos-te.

uma altura em que cada vez se torna mais impossível os
jovens abrirem os cordões à bolsa, em que muitas vezes
assistir a um espetáculo depende do dinheiro que sobra da
lista do supermcrcado, decidimos contactar uma série de
entidades culturais com vista a solucionar esta situação.
Assim, foi com muito prazer que tivemos a felicidade de
assinar protocolo com alguns dos melhores teatros e
companhias de dança de Lisboa. O processo foi rápido e
orgulhamo-nos de ter já realizado passatempos para o
Teatro da Politécnica, com espectáculos da Companhia
ARTISTAS UNIDOS (AU), e mais recentcmente, para a
peça Pequenas Comédias em cena no Teatro do Bairro. O
que é que isto quer dizer: a partir de agora, tens sempre
acesso a preço reduzido em qualquer um destes teatros (é
mesmo reduzido: 5 € - mais barato que ir ao cinema), além
dos vários passatempos em que tens a oportunidade de
assistir a um espectáculo gratuitamente. Mas as boas
notícias não ficam por aqui. Se te interessas pelo jornal-
ismo cultural, podes ainda juntar-te à nossa equipa e ter
acesso aos ensaios de imprensa dos espectáculos.

:DEVERÃ
don Mcln Aguardam-te novos passatempos, oportunidade

de conhecer equipas artísticas, ensaios em primeira mão e,
claro, sempre com o apoio do teu jornal.

As companhias estão à tua espera e nós fazemos
a ponte entre vocês.

)Scottish
Castro Cald
'edro Carra
gue! Feverei
a Lopes Alv
lro Dorning
'unérico Sil
or Alexand

Viveir

Acede ao programa detalhado
dos protocolos através do link:

http://osfazedoresuJ.blogspot.ptI20 13/05/ja-conheces-as-nossas-parcerias.html
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• FACEBOOK.COM/OSFAZEDORESDElETRAS

EDIÇÓES DISPONíVEIS PARA LEITURA ONLlNE

1993 - 2013
CONTAMOS COM 20 ANOS

DE JORNALISMO ACADÉMICO






