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EDITORIAL

      “ O riso é a mais útil forma de crítica, porque é a 
mais acessível à multidão. O riso dirige-se não ao 
letrado e ao filósofo, mas à massa, ao imenso público 
anónimo” 
(Eça de Queirós)

       Não conseguimos evitar que esta nossa edição 
#77, que enfim chega às tuas mãos, caro leitor, ficasse 
marcada pela sátira. Uma sátira risonha mas feroz, à 
moda daquelas outras a que chamaram de Farpas. 

      Começando pelo título da capa e terminando 
numa Ilustração que só pode ser qualificada como 
“diabólica”, aproveitámos ainda para descascar nos 
“Hábitos de Leitura da FLUL” e para fazer uma traves-
sura à secção “OFL no Mundo”, geralmente escrita 
por correspondentes do jornal a estudar por esse 
mundo fora. Que mais, para além de rir, poderíamos 
nós fazer, quando em tempos lutámos por Timor e 
agora somos obrigados a lutar pelas Bolsas de 
Mérito?!

          E é a rir que, por entre todos os atrasos e obstácu-

los que surgem, ainda se vai fazendo alguma coisa na 

redacção d’ Os Fazedores de Letras.     

A DIRECÇÃO   
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Susana Isabel Duarte

UL

Os Fazedores decidiram saber mais sobre este rumor e foi com este intuito que marcámos uma reunião 
com a Dr.ª Lília Aguardenteiro Pires, do Núcleo de Apoio ao Aluno (NAA), pois não haveria ninguém 
melhor para nos desvendar este mistério da informação, da contra-informação e dos boatos à volta das 
bolsas da FLUL.

 
A Universidade de Lisboa (UL) sempre teve um regulamento próprio para as bolsas de Mérito Social e de Consciência 

Social. Contudo, a FLUL criou o programa FLUL Solidária – Bolsas de Mérito Social, que tem por base o regulamento 
da UL. Este funcionava para a faculdade como um complemento da plataforma de bolsas da Direcção-Geral do Ensino 
Superior, que opera a nível nacional. Segundo a Dr.ª Lília: “anteriormente, os critérios de elegibilidade das bolsas de 
acção social excluíam os alunos cujos agregados familiares tinham dívidas fiscais. Com a alteração da legislação, este 
ano esses alunos são contemplados, porém, os agregados com rendimentos mais elevados que estejam penhorados 
continuam a não ter alternativa se precisarem de apoio social”, pois o que é avaliado é o escalão salarial antes das 
penhoras. Apesar disso, esse não é único exemplo de alunos com dificuldades não abrangidos. O programa FLUL 
Solidária facultava aos alunos não abrangidos pelo apoio nacional a hipótese de continuar a estudar.

Conforme também nos referiu a Dr.ª Lília: “na antiga UL, eramos a faculdade com mais pedidos de bolsas de acção 
social e com mais bolsas concedidas”. Isto mostra-nos que a nossa faculdade detém um vasto grupo de alunos com 
necessidade de apoio financeiro, o que vem dar mais razão à existência do programa FLUL Solidária. Mas, com a fusão 
da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa (UTL) passou a haver um regulamento novo para as 
bolsas de Mérito Social e de Consciência Social da Universidade de Lisboa. Anteriormente, este programa era regido 
pelo Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito da Universidade de Lisboa. No entanto, o novo regula-
mento para as bolsas de Mérito Social e de Consciência Social não compreende as especificidades que o programa 
FLUL Solidária compreendia para poder ir ao encontro das necessidades dos seus alunos. Acresce a este facto, igual-
mente, uma pressão da reitoria da UL para que todas as faculdades se guiem pelo mesmo regulamento.

Porém, o que o NAA deseja é continuar a ter um regulamento próprio, pois, “da experiência que temos este novo 
regulamento não serve de alternativa para os alunos da FLUL que ficam excluídos das bolsas de acção social com 
situações financeiras semelhantes às que referimos anteriormente, nem para os alunos estrangeiros, essencialmente 
alunos vindos dos PALOP”. Porque vários dos alunos que concorrem a estas bolsas não conseguem candidatar-se as 
bolsas nacionais, têm aqui uma janela de oportunidades que se fecha, pois, as condições financeiras passam a ser 
quase o único ponto de partida para acesso às mesmas e, além disso, os estudantes poderão ter apenas um ano lectivo 
de bolsa: “os alunos com dificuldades financeiras num ano lectivo, podem vir a ter as mesmas dificuldades no ano 
seguinte. Assim, não estaremos a ajudar na diminuição do abandono escolar”, evidentemente, no ano em que o 
estudante deixar de ter apoios deixará de ter possibilidades de estudar.

Ainda ficamos a saber, através desta reunião com o Núcleo de Apoio ao Aluno, que “há casos de alunos que se 
candidatam à nossa faculdade por termos estes programas de apoio, pois sem esta ajuda teriam que deixar de estudar”. 

No fim de tudo, há dois cenários possíveis: seguirmos o novo regulamento geral da Universidade de Lisboa e deixar-
mos de ter um regulamento próprio para a FLUL no que diz respeito à questão das bolsas de Mérito Social, passando a 
ficar com menos vagas para bolseiros e com mais restrições de acesso; ou,  outro cenário possível, o do Núcleo de 
Apoio ao Aluno conseguir aprovar a sua proposta para que o programa FLUL Solidária – Bolsas de Mérito Social contin-
ue a ser autónomo e, assim, apoiar mais estudantes da Faculdade de Letras.

O novo Regulamento de Bolsas de Mérito Social e de Consciência Social da Universidade de Lisboa: http://www.ulis-
boa.pt/wp-content/uploads/Reg.-bolsas-sociais.pdf

FIM DAS BOLSAS DE MÉRITO SOCIAL DA FLUL?
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       á quem diga que sou uma pessoa culta, de muitos            
     interesses, viajada. Já caminhei muito, vi as vistas, 

fotografei todos os monumentos de Lisboa e arredores. 
Cheguei até a apanhar o barco para a Trafaria, num belo 
dia de Agosto, tal era a vontade de comer uma 
pescadinha frita. Conheço bem Massamá, a parte oriental 
de Lisboa, já fui roubada em Benfica e assediada no 
Martim Moniz. Maravilhas deste mundo e do outro, que 
o tempo não apaga e a memória não esquece. Um dia 
perguntaram-me, “Já foste a África?”. Confesso que 
sempre guardei um secreto desejo de um dia fazer um 
safari, mas os únicos sítios aonde fui levada a ver os 
hipopótamos foi a Sete Rios e ao Badoca Park. Mas mal 
sabia eu que a realização do meu sonho estava tão perto. 

Calhou um dia estar eu no Rossio. Eram quatro da tarde 
e jogava o Benfica. Não havia sítio para pôr um pé ou 
para beber uma bica. Andava eu desvairada, sem saber 
para onde ir, onde me sentar, onde comprar aguardente 
para esquecer, quando vi, ao longe, desfocado pela 
miopia, um aglomerado de gente. Uma nuvem negra. 
Gritavam “Benfica hoje e sempre!”, entre tiradas lascadas 
de crioulo. Não percebi. Tentei seguir em frente, mas 
alguém tentou vender-me o último modelo da Ray-Ban. 
“Óculos da moda, senhora!”. Também não percebi. Os 
autocarros passavam, cheios de turistas empoleirados, 
tirando fotografias e dizendo adeus à fauna selvagem. Foi 
aí que percebi: tinha chegado à selva. Encostei-me ali, à 
espera da polícia de intervenção ou dos caçadores 
furtivos, em busca de marfim. Comecei a fazer contas à 
vida, e pensar quanto é que valeria o meu Swatch na feira 
da ladra. Talvez alguém mo trocasse por um maço de 

tabaco. “Golo!”. Marcou o Benfica. E levantam-se das 
cadeiras e dos bancos, as cadeiras pelos ares, os bancos 
de jardim, erguem os braços, esbaforidos, e começam a 
correr em círculos, gesticulando frenéticos. Em crioulo. E 
lá vai a manada em direcção ao Terreiro do Paço. Corro 
para não ser atropelada, qual figurante de uma qualquer 
sequela do Jumanji. 

Resumi-me à minha insignificância e decidi partir.   
Nunca achei que morrer atropelada fosse um bom final 
para mim. Por momentos senti uma certa simpatia pelos 
pombos, coitados, destinados a fugir das rodas dos carros 
e dos autocarros da Carris. Mandei as mãos à cabeça e 
disse baixinho “Que se lixe!”, não há café para mim aqui. 
Afinal, o meu problema era outro: não pertencia à selva. 
Nunca fui animal de grandes correrias, nem nunca tive 
jeito para línguas. Que fazer? Volto de onde vim, ao 
império milenar do betão. Para a próxima vez vou antes 
ao Lidl. 

Dedicado aos meus compatriotas do Barreiro, onde os 
transportes não seguem os horários e onde as tampas de 
esgoto são vendidas no mercado negro ao preço da uva 
mijona. Ao Almada, não só por ser uma fonte de inspi-
ração, mas também pelo nome. 

VÁ LÁ FORA CÁ DENTRO

Júlia Andrade

OFL NO MUNDO
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   into o cheiro a óleo de palma, oiço as conversas e 
   vejo o Sol a atravessar a persiana do meu quarto. Ao 

fundo do corredor uma melodia de vozes femininas e o 
barulho da água a escorrer na cozinha. Falam em Kikon-
go, concluo que é razão para saltar da cama e correr pelo 
corredor como uma louca. Ao chegar à cozinha perdi o 
Alzheimer temporal, como é óbvio. É Domingo porque a 
cozinha cheira a fubá e a minha tia Ngundu está a fazer 
funge ou fu fu, como dizem os meus primos franceses. O 
Kiluanji também veio, consigo ouvi-lo a cantar para os 
pombos na varanda.

Na minha casa come-se funge somente ao domingo, 
porque é o único dia em que conseguimos reunir a 
família e sentar à mesa sem horas e sem compromissos. 
O meu pai insistentemente conta que no Kakongo comia 
funge todos os dias, tenho a certeza que na altura devia 
ficar farto mas hoje ele conta essa história sempre em tom 
saudoso.

 
Voltei, a saltitar de felicidade, para o meu quarto, 

arranjei-me e por fim peguei no meu pente favorito e 
penteei o cabelo melhor que podia para reavivar o meu 
afro que agora estava parecido ao da Kathleen Cleaver ou 
da Angela Davis. Sou linda e serei uma guerreira, tal 
como elas. Olho para a janela e parece feriado, domingo 
à portuguesa, a minha vizinha do rés de chão está a ver 
“Portugal em festa”, a senhora adora partilhar os sons 
televisivos pela vizinhança.

Enquanto todos falam à mesa, apenas consigo olhar 
para a beleza do feijão do óleo de palma, a perfeição do 
funge e o lindo peixe seco e o molho envolvente a fluir 
no meu prato cheio de vida. A mesa está repleta de iguar-
ias e por isso tenho que acabar de comer este para seguir 
para a próxima rodada, mas eu sou uma jovem, devia 
conter-me um pouco. Quando dou por mim, estão a falar 
sobre História. O meu tio Jonas é professor numa escola 
secundária e tem muito gosto em leccionar e em partilhar 
com a família todos os acontecimentos ao longo da 
semana. Desde que sou pequena que Jonas faz questão 
de transmitir e fazer despertar a minha identidade cultur-

al. Agora entendo-a perfeitamente, não sou uma jovem 
alienada, e ser alienado é a pior perturbação cultural que 
a sociedade nos pode doar. Conheço o império do Benin, 
o império Songhai, o império Monomotapa, o império do 
Congo, incluindo todos os seus reinos circundantes e as 
verdadeiras histórias que contrariam as ideias e escritos 
de uma África primitiva e desorganizada, que leio nos 
manuais do secundário do meu irmão, Nuno, que foi 
estudar para a Inglaterra. O meu tio é o meu herói, 
porque sempre que oiço a parte dos “Descobrimentos” 
na escola dá-me vontade de rir, mas ele ensinou-me que 
a vida é feita de perspectivas e que, quando eu me 
formar, terei argumentos e apoios suficientes para alterar 
a história destes pobres meninos alienados. Muitos 
jovens como eu, só sabem a história que é leccionada na 
escola, nunca saberão o que foi o pan-africanismo, no 
máximo saberão que estas pessoas não tinham alma e 
que pertenciam a correntes de dor e servidão. Acordei de 
mais um prato delicioso, agora olho para o rosto negro do 
meu tio, olhos desenhados e lábios contornados, feições 
de guerreiro que me relembram os velhos contos da 
minha velha avó “jovens de corpos estéticos da cor do 
ébano, verdadeiros guerreiros do deus da terra”.

Desviou o olhar com um muxoxo e disse que estou 
com olhos de mvumbi ankengele, parei de olhar e come-
cei a rir. Começou a contar que enquanto transferia 
conhecimentos autênticos sobre o mundo a uma turma, o 
seu jovem aluno André, baralhado com a história sobre o 
reino de N’zinga disse: “O meu pai sempre me disse que 
África não tem História.” Olhamos uns para e a mesa 
transformou-se numa explosão de gargalhadas, até a 
minha tia Ngundu começou a rir, o que é bastante raro. 
Todos afirmamos: “Como será possível alguém existir e 
afirmar tal coisa?”

DIÁRIO DE ÉBANO

Sofia Yala Rodrigues

OPINIÃO

S
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Os alunos da Flul e os seus hábitos de leitura.

       i que prazer, ter um livro para ler e não o fazer!”, 
     já dizia o poeta. Morto o poeta, finda a história, 

sobra-nos a iliteracia de quem a estuda. Pode parecer 
dramática, mas a frase expressa apenas a trágica 
realidade, a doença que assola as mentes reduzidas dos 
pobres estudantes.

 
 A faculdade foi outrora sinónimo de erudição. Quem 

aqui vinha, quer fosse por prazer, sede de conhecimento, 
ou pelo número quase irreal de esplanadas montadas sob 
o sol lisboeta, vinha, e friso-o – vinha, por amor aos 
livros, à cultura, ou por amor a um qualquer rabo de 
saias. Se os tempos mudam, é certo, mudam também os 
hábitos, e com eles as leituras. Passeava-se pelos corre-
dores discutindo-se Shakespeare, Timor Leste ou o fraco 
sotaque britânico do professor de literatura. Utópico, 
talvez, gosto de pensar que um dia terá sido assim. Que 
em vez de Shakespeare se tenha discutido o escandaloso 
Evangelho. Que seja. Também há arte nisso. Mas havia 
literatura, arrumada sobre as mesas, abandonada nos 
corredores, a fazer peso nas malas e a chumbar alunos 
aos magotes. A vida era boa para o estudante de Letras. 

Hoje, entre tremoçadas, churrascadas e outras 
celebrações académicas, contam-se amendoins, 
discute-se a mais recente adaptação cinematográfica de 
uma qualquer saga vampiresca, ou de uma outra obra, já 
clássica, que versa acerca dos mistérios mais insondáveis 
da natureza humana – fetishes sexuais e recalcamentos 

amorosos. Solitários, alguns, procuram ainda uma alma 
amiga, com quem partilhar os seis anseios, as suas leitu-
ras de cabeceira. Tentam, ingénuos, meter conversa. 
“Qual é o teu livro favorito?”, “Eu cá gosto muito da 
Margarida Rebelo Pinto”, boa deixa para uma memorável 
saída de cena. Morre assim aquele que poderia ser um 
dos grandes amores da História. Persistente, o aluno não 
desiste. Volta ainda à carga. “Eu não gosto de ler”. Triste, 
mergulha de novo na solidão. Livro debaixo do braço, 
regressa ao seu canto, cabisbaixo, escondido entre livros 
e madalenas de Proust.

  
 Mas não vale a pena censurar sem um verdadeiro 

conhecimento de causa. É preciso explorar a fundo as 
razões, analisar as convicções do corpo estudantil. Afinal 
de contas, Shakespeare já está mais do que morto, o 
Fernando Pessoa é coisa do secundário, e aqueles gregos 
esquisitos, que só servem para tapar buracos no horário 
do primeiro semestre, gostavam era de vestir-se de 
mulher. O que nos sobra, afinal?  

Muitos procuraram em vão compreender este fenóme-
no. Se à maioria já não espanta, habituados a respostas 
vagas e a referências literárias duvidosas, existem ainda 
alguns que se questionam. Se os gostos não se discutem, 
o que fazer com os hábitos? Deixem-nos estar, quietinhos 
ao sol, pois uma coisa é certa, este continuará a brilhar- 
com ou sem literatura. 

HÁ SOL EM LETRAS. LITERATURA, NEM POR ISSO.

OPINIÃO

Rita Cipriano

“A
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ARTES

A PAISAGEM NÓRDICA DO MUSEU DO PRADO OU BOSH?

Bosh. Porque Bosh é bom!

Se ao procurarmos no dicionário a definição da palavra “impossível” não depararmos com algo como “não encontrar 
um mupi que publicite a exposição no Museu Nacional de Arte Antiga– Rubens, Brueghel, Lorrain. A Paisagem Nórdica 
do Museu do Prado–, para lá caminharemos. O que é certo é que, em determinado dia de meados de Dezembro de 
2013, proliferaram pela calçada lisboeta um incontável número destas árvores metálicas e anunciadoras. Como não 
soltaram os mundialmente afamados, já nossos referenciais, e periclitantes paralelepípedos, correndo o risco de ter de 
gritar para a Câmara Municipal não os arrancar de vez, não sei. Mas que estas árvores espalharam raízes, espalharam. 
Para comprovar o êxito da influência basta dirigir-se ao museu e tentar ler uma legenda sem perturbações.

 
Não será assoberbado por uma multidão nem, tão-pouco, terá de saltitar atrás de uma vasta horda de espectadores 

para ter um simples vislumbre do quadro. Felizmente, aqui não há d’isso. No entanto, é provável que tenha de esperar 
que um ou dois indivíduos – ou três reformadas – terminem as suas agudas observações – ou cacarejadas gargalhadas 
de incompreensão do génio, no caso das reformadas. Mas um visitante que faça contar a sua presença nesta exposição 
pode ter a certeza que fará uma viagem no temo, na companhia dos parâmetros de beleza naturalista barroca contem-
porânea destes pintores, no contexto nórdico, e sentir-se tão utopicamente inadequado na sua época quanto espera. 
Mas a viagem no tempo e no espaço é apenas uma das certezas quando se visita esta exposição de alma totalmente 
entregue ao que se vai ali fazer.

Meus senhores, a minha viagem em particular repartiu-se em três pontos de vista. Como considero senão justo partil-
har mais do que uma visão, numa tentativa de ir ao encontro de alguma da dos nossos caros leitores, assim o farei. Mais 
ainda: repartirei a minha, alargando os horizontes por aí além. Não quero com esta declaração, no entanto, entusias-
mar-vos e colocar as vossas expectativas lá nas alturas. Nem as arrastar pelo chão e enxovalha-las. Mas todos chegámos 
à mesma conclusão.

O museu oferece-nos – não que se possa trazer alguma coisa de graça – a possibilidade de visitar não só a exposição 
temporária como tudo o resto. Eu e os meus dois acompanhantes prosseguimos na oferta. O trio é diversificado: uma 
estudante de letras à espera que a crise que não passa passe, um arquitecto empregado como “carne para canhão” e 
uma assistente de gestão cansada da sua vida sedentária e a contar os dias até à reforma. A nós juntam-se vários outros 
grupos distintos. A nomear: as aves-raras gorgolejantes de que vos falava há pouco; o casal erudito que observa cada 
quadro em separado num silêncio prescritor; e o casal quotidiano, em que ele faz o obséquio – ou talvez não, porque 
a boa vontade a terá deixado em casa – de acompanhar a esposa, cujo entusiasmo ao olhar para um quadro (que 
provavelmente nem sabe de onde vem) contrasta com o claro aborrecimento do marido. Não deparo com ninguém que 
me pareça um estudante de artes, mas com certeza será um mero acaso ou a minha falta de melhor escrutínio.

Afinal, trata-se de mestres da pintura do século XVI e XVII e de uma temática que terá sido inspiração inovadora: a 
introdução da paisagem como retracto da sociedade, não apenas um cenário, mas assumindo o papel do próprio 
sujeito. Em algumas obras podemos até observar a clássica metáfora que representa o homem como um efémero na 
magnitude da natureza/mão que o alimenta. Acompanhada por um arquitecto, e pintor nas horas vagas, posso confir-
mar que a técnica não é, ainda, impressionante. Mas já o é a dimensão de cada composição, o preenchimento 
pormenorizado, o trabalho de paciência. Na intensão, jogos de luz que emana o céu num recanto descentralizado 
sobre a escuridão dos bosques do norte. A claridade da neve nas populações habitadas de gente travessa. A serenidade 
de um quotidiano que não mente. Este é o barroco do norte!

Terminada a exposição das paisagens de Rubens, Brueghel e Lorrain seguimos para as restantes exposições no 
museu. Logo à partida, somos convidados a entrar na sala do Mezanino, onde temos outra exposição temporária, desta 
feita, dos estudos preparatórios para a A Adoração dos Magos, de Domingos Sequeira, do final do século XVIII. Um 
conjunto de esboços em giz e carvão sobre papel azul que visa estudar a melhor posição de cada figura nesta 
construção. O trabalho exposto nesta pequena sala conseguiu captar a minha devota admiração. Eram desenhos, diria 
que, quase fantasmagóricos, no entanto, com mais definição que muitos dos quadros anteriores.

Continuamos a nossa jornada. De repente vejo-me dentro dos livros de História de Arte do secundário. Painéis e 
trítios de índole religiosa, uns de ar bizantino, outros renascentista, retractos de gente grande, etc... Em muitos, o 
trabalho da luz sobre as roupagens e a uniformidade no tom das cores era notável… assim nos ensinaram na escola. 
Mas a vista não se impressionou. Até que damos de caras com o fabuloso tríptico de Hieronymous Bosh, A Tentação de 
Santo António.

 



Joana Lopes
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PRADO EM PORTUGAL

Marta Cruz

Por que é que o Prado não vem 
mais vezes a Portugal? Eis.

"A partir da última década do 
século XVI, Paul Brill, Gillis van 
Conindoo e Jan Brueghuel, o Velho, 
confrontam o espectador com o 
bosque, convidando-o a explorá-lo. 
O bosque dos pintores nórdicos é 
um lugar real, embora idealizado, 
pintado para emocionar o especta-
dor. É o bosque que o pintor 
conhece, que vive e que deseja que 
ele também conheça e viva. Por isso, 
obriga-o a embrenhar-se nas suas 
profundezas e descobrir a vida que 
ali acontece. Além disso, este 
bosque naturalista tanto é o cenário 
de duas narrações bíblicas, Adão e 
Eva nos jardins do Éden (Génesis 2) e 
a entrada dos animais na Arca de 
Noé (Génesis 7), como é o cenário 
de temas mitológicos, um "bosque 
encantado".

O bosque bíblico é um hino à 
Criação e um convite ao prazer 
estético que a beleza sensual do 
homem e do mundo animal e vege-
tal provocam. O "bosque encantado" 
é, pelo contrário, uma celebração do 
prazer estético que a beleza sensual 
do nu produz.

Como era prática habitual nos 
Países Baixos, muitos destes bosques 
são obra de colaboração entre dois 
pintores, especializado um na 
paisagem e, o outro, nas figuras." Era 
isto que nos dizia uma das belas 

explicativas das paredes do nosso 
Museu Nacional de Arte Antiga 
durante a exposição temporária 
trazida do Museu do Prado até às 
ricas, mas humildes paredes das 
Janelas Verdes. Até ao passado dia 6 
de Abril foi aqui que Portugal alber-
gou as obras de Rubens, Brueghel e 
Lorrain, os senhores da paisagem 
nórdica. Infelizmente, esta explicati-
va não foi lida por muitos, nem 
mesmo por muitos dos que lá 
passaram.

Verdes, acobreados, idealizações 
fabulosas, e pouca fé nelas.

Diz que o autor terá passado por 
lá quando era criança, mas todos os 
que o ouvem raciocinam minima-
mente e olham uns para os outros 
como quem deseja lembrar o que o 
próprio nome indica: os Países 
Baixos são baixos.

Olhei, pois, para a montanha e 
conheci uma certa genialidade no 
modo como a imaginara majestosa. 
Lamentei que esse génio estivesse 
escondido por camadas de tempo e 
por estratos da estupidez acabrunha-
da de quem prefere que aquelas 
mãos tenham sido capazes de imitar 
solenemente o que os olhos viram, 
em vez de terem possibilitado o que 
nunca antes tinha sido visto. 
Incrível, a pena que tenho de um 
artista escondido por um guia turísti-
co pouco dado ao conhecimento.

Olhei para o quadro uma e outra 
vez, tentei concentrar-me no 
trabalho técnico do artista, depois 
no seu trabalho de inspiração e 
voltei a questionar a genialidade 
com que pintara o que nunca pudera 
ver.

Procurei alguém com quem 
debater o assunto (que começava a 
incomodar-me). Estava sozinha com 
o corpo hirto em frente à paisagem 
holandesa. Os restantes tinham-no 
seguido, e sem nunca se depararem 
com algo deveras distinto. Só 
podiam ser, como ele, o guia, maus 
leitores (que não enxergam nem o 
que na parede está estampado) ou 
homens de pouquíssima virtude.

Arrependi-me de não te ter convi-
dado, leitor, a acompanhar-me 
naquela tarde em que ficou tanto por 
ver. O grupo já ia longe, e eu perdida 
em divagações, parada diante dos 
verdes dos bosques e da montanha 
idealizada. Estava verdadeiramente 
estupefacta com o espírito pobre 
com que o museu honrou o artista 
rico.

Se vale a pena? Depende da 
postura que queiram adoptar nos 
corredores do Museu Nacional de 
Arte Antiga. E não se atrevam a fingir 
que veem Rubens, Brueghel e 
Lorrain sem pelo menos fingirem 
que antes viram Os Painéis de São 
Vicente, de Nuno Gonçalves.

Do século XV, fosse ele um protótipo surrealista medieval; “inventor de monstros e quimeras”, como Felipe de 
Guevara (historiador no século XVI); mero representante das heresias medievais ou ilustrador de metáforas; o que é 
certo é que este tríptico é que imobiliza o olhar e atenção de cada um naquela sala, onde se encontrava, quase sem 
excepção. Ali se pára e se senta contemplando a peça. É aquele o local de escolha para a maioria fazer uma pausa e 
descansar os pés. Aquela é a obra que nos faz visitar o museu, mesmo que não o saibamos. E é a mesma obra que 
prevalece na nossa memória no fim de tudo. Mesmo quando comentamos entre risadas que “o senhor dava-lhe na 
passa ” não deixamos de guardar cá dentro uma admiração especial.

Afinal, Bosh é bom!





William S. Burroughs

WRITERS,
LIKE ELEPHANTS, 
HAVE LONG AND 
VICIOUS MEMORIES.

THERE ARE THINGS
I WISH I COULD
FORGET.
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TÚNEL

Eleva-se uma antiga multidão. 
Um sopro incisivo que derrete e arrepia. 

A sintaxe escorrega pela noite 
devolvendo-me a ânsia das onomatopeias.

Os olhos fechados dançam 
como constelações embriagadas pelo frio. 

Devagar se desabotoam as memórias. 
Os seus estilhaços descem como vértebras, 

rastilhos de purpurinas que ao longe explodem,
largando o corpo nu e às avessas.

Denise Pereira
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Évema Sqas

E o que é que é nada neste mundo? Nada. 
Tudo é qualquer coisa 
Mas para os olhos do homem 
Há sim o tanto nada que ele não vê 
Nasce então desse nada tudo o que se pensa e não é 
E adia-se o mais possível o dia do desengano 
Narrando um engano como vida do tamanho desse nada que não se vê 
Pobre o animal da ilusão 
Que vai construindo a sua verdade 
Sonhando com cargos e estatutos
E amores sem Amor e mentiras sentidas 
Pobre o animal da ilusão 
Que cria a realidade estreita quanto ele mesmo 
Tudo é qualquer coisa 
Mas para os olhos do homem 
Há sim o tanto nada que ele não vê 
E é consoante o tamanho do nada que se nos assenta 
Que cada homem é o homem que é.

Évema Sqas

Havia palavras que queria escrever. 
Mas o que queria escrever até hoje não lhes coube. 

Tanto queria dizer, 
mas em vezes que falei, houve silêncio, 

mas houve palavras também, 
e por isso ouviu-se o que eu tinha dito, 

sem se ouvir o que lhe ia. 

É incapacidade das palavras decerto, 
mas sem pecado algum, 

o inefável do dizível vai nu, 
o indizível do que se diz 

é carregado na ingenuidade 
de quem palavreia palavras 

e não as vê não-capazes. 

E por isso, tudo o que quis dizer 
ficou só em mim. 

E agora que o sei tão bem, 
tentarei não dizer o que sei, 

mais em cada vez, trocá-lo-ei pelo 
– O que querem ver? – 

Porque em ver se leva nada para além do que se escolheu. 
Porque em ver se levará nada para além do que se escolhe.
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Isabel Milhanas Machado

        uando o meu corpo encalhar e a pele seca cair sobre o chão, eu sei 
        que nunca mais te irei ver. Quando o sexo deixar de ser do teu proveito
ou as minhas mãos não mais surtirem efeito, eu sei que terás abandonado 
as horas entregues à imaginação de um amor mútuo construído por mim. 
Quando os meus olhos ganharem cor baça em vez do verde pelo qual te 
apaixonaste um dia, estarás tão ausente como eu hoje me sinto de ti.

QUANDO

Q
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Daniela Silva

Lembro-me de mim como se fosse ontem. 
Jovem apaixonada, sem quereres nem dizeres, sem saber o que a paixão 
queria ou dizia. 
Foste tu. Foste tu que chegaste e preencheste a minha alma com todo o teu 
encanto de poeta lírico, digno de se chamar homem. 
Hoje apeteces-me.
Apetece-me beijar-te sem medo de naufrágios; 
Apetece-me abraçar-te sem medo de sufocos; 
Apetece-me que sejas para mim o que eu quero ser para ti. Sem dó, nem 
piedade. 
Apetece-me ser dominada pela tua música, entardecer-me com a tua voz, 
afogar-me no teu colo e deixar-me fluir pelos teus encantos que me fazem 
sentir mais mulher. 
Perderia todas as minhas horas de sono para sentir-te tocar-me com a 
sonoridade melódica que tens para partilhar comigo, ou, quem sabe, para 
me oferecer. 
Toca-me. Toca-me como se eu fosse a tua música favorita. 
Faz de mim o teu piano e prometo-te que serei mais do que preto no 
branco. 
Dedilha-me (ou acorda-me), preenche a minha acústica que vai para além 
de uma simples guitarrada. 
Mostra-me a destreza que tens em mãos, agarra-me, envolve-me na tua 
orquestra! 
Apeteces-me! 
E eu? Apeteço-te? 
... Continuo a lembrar-me de mim como se fosse ontem. 
Ontem, nem a chuva nem o jazz tinham o mesmo ritmo; 
Ontem, um café (pensava eu), só daria para uma pessoa. 
Hoje, sinto-te meu sem o seres, sinto-nos um sem o sermos… e no entanto, 
somos tanto... 
E amanhã? Partilhamos, ou peço só meia bica? 
Sim, amanhã! Sinfonizamos ou já não precisas de maestro? 
Amanhã!!! "Diz-que-chove" ou é um "molha-parvos"? 
Mas hoje... Hoje ainda é dia. E tu? 
Sei lá, hoje apeteces-me!

APETECES-ME
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A voz...parece calar-se falando, numa mudez de 
pedra 
que diz “estou aqui, video et taceo, só sei dizer o 
meu silêncio”; 
parece perder-se-me na garganta, 
afónica, insegura, imprecisa, vaga, errante, 
e da sua errância só um reflexo sai, pálido, frouxo. 
Busca a exactidão, mas sempre fica, parece-me, 
aquém dos mistérios que tenta exprimir, 
derrotada na arte de concretizar a concha que habita, 
o que vejo, o que vivo, o que sinto, o que sou; 
mas também o que é o mundo, o que é Homem, 
o que é estar vivo - essa expressão que diz tudo 
e nada diz, que é tudo mas não sabe sê-lo, 
porque o é sem o saber. 
A voz, a voz, coitada, busca, como Cesário, 
a perfeição das coisas, coesas, íntegras; 
busca a exaltação do mistério da vida, do mistério 
agudo do sentimento humano, da divindade do 
Amor. 
Busca, busca, busca... 
Mas, oh, tragédia humana!, nesta busca faminta, 
como que quer construir uma catedral, 
um hino de luz, de harmonia, de melodia, 
de reflexão e de sonoro silêncio eloquente. 
E, na sua ânsia do Absoluto, do Todo, da Pureza, 
é como uma catedral de nuvens que se agiganta, 
sonho ainda, matéria ilusória, intermitência percetiva 

logo pelo vento desfeita em milhões de nadas 
que se dispersam ao vento 
num mudo, trágico esquecimento. 
No erguer das suas formas para o alto, 
o delicado e esguio tecto despenha-se, os vitais 
exangues, 
quebrada a progressão das formas ao alto numa 
prece 
de matéria, luz, cor, profusão sensitiva, 
a harmonia destroçada, incompleta, 
melodia que de hino em requiem se converte. 
A voz, derrotada, só alcança o silêncio, 
um silêncio tumular, de perda, dor e saudade, 
de anelo, de miragens fugidias, reflexos de imagens 
amadas, 
de sonhos, de desejos, de paixões, de visões; 
um anelo doloroso da realidade insubstancial, 
onde a orgia de cor que como mito existe colide em 
dor 
com a palpável matéria baça dum mundo de almas 
mortas, 
de sucessão hipnótica de dias sem cor. 
O silêncio fica, sonhando talvez, nas longas horas 
solitárias, 
mas o sonho calado, sepultado, sufoca. 
A catedral caiu, ficou tão-só o esqueleto de saudades 
sobre qual choram, por vezes, as chuvas nostálgicas, 
à espera de uma outra infinitude.

Tomás Vicente

A VOZ
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Homem e liberdade parecem enredados num antagonismo 
quase fanático, por vezes, como se, frente ao absoluto da liberdade simples, 
o Homem escravo por natureza se achasse, num cumprimento 
abjecto de suposta corruptível essência.
Já não conto, ao caminhar na rua, os diferente tipos de escravidão 
que diariamente, como num rendez-vous, encontro ao virar de cada esquina 
em deambulações pelas fantasmagóricas alas desertas 
do complexo orgânico da cidade; cheira-me à moribunda aura 
de quem se apaga lentamente num vácuo sufocante, 
escasso e espesso, largo e claustrofóbico; 
cheira-me à pútrida combustão da essência humana, 
à automatização da vida, ao Éden de bijutaria no término da evolução, 
exalando o postiço odor omnipresente máscaras plásticas de bem-estar 
sob as quais uma face de escravo se esconde, essência indisfarçável, condenada 
à servidão eterna de uma vida morrente que em nada se esgota, 
em ilusão de coisa alguma, em apagamento do ser em si, 
que se resume à tarefa de disfarce das brechas óbvias, gritantes, lúcidas, 
deste corcovado palácio de pesadelo com telhados de vidro fosco. 
De todos os tipos de escravidão, o jugo Hábito não é o mais frágil, 
senhor de larga senzala que se espraia como um polvo de polo a polo, 
uma cegueira ensaiada de há gerações, uma circo que o Homem se ensinou, 
domando-se, chicoteando-se, amestrando-se, esmagando-se;
Pinta-se de verde o Éden que o devia ser, substitui-se com vidro o diamante, 
em lugar do Sol uma lâmpada se acende, em lugar da lua 
mórbidos tons de néon dançam na noite, como um fogo-fátuo, lanterna de coveiro... 
O Hábito é hábil caçador, à espera se acoita numa noite sem estrelas 
e, prestes o laço com que caça, aguarda como polvo de sermão: 
uma vez dado o nó, é laço cruel, sempre mais apertado, mordente: 
não mata o corpo, mata o espírito, não é morte, é fim da vida, 
fim do Homem como Homem, fim desse bicho trágico viajando sem retorno, 
numa jornada sem redenção, sem o “restart” estagnado de máquina; 
sentença do bicho aspirante que mais bicho assim se torna e pó no dealbar da noite. 
E o bicho desta terra vai sucumbindo, como rato em ratoeira, 
aliciado por um cubo de queijo. Queijo?! Parece andar vendado 
ou numa móbil petrificação, somente a locomotiva corporal 
apita e a avança, animado cadáver no crepúsculo da alma. 
E eu? Eu, um bicho da terra, eu, um bicho da terra acordado, 
que vejo o laço estendido, adivinho o caçador escondido, 
lobrigo a escravidão ignóbil de uma vida exangue, esburacada, mecânica?! 
Eu, eu que sonho e sinto (ou julgo sonhar e sentir)? Que tipo de cego sou eu, 
Que vejo e não ajo, que, nadador treinado, treinado, ensinado em vão, 
me deixo levar pela atracção árida, vácua, de uma fossa oceânica? 
Parece hipnose, parece bruxedo, parece maldição, ironia do diabo, 
parece...o cansaço indescritível de se errar repetidamente, 
o tédio de ser-se programado para o falhanço, a crueza do ridículo, 
o pesadelo atroz do Vazio. 

SEDE DAS ÁGUAS DO LETES
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Apanhado na ratoeira também eu, nunca saciado 
do torpe queijo do hábito, deixo-me esvair em sangue, 
preso nas mandíbulas famintas, serializadas, ruminantes, dessas mãos de ferro, 
desse punho fechado como pedra sobre pedra. 
Vejo o curso acelerar do rio maldito, impiedoso, inexorável, 
vejo águas poluídas, vejo florestas ressequidas pelo veneno
do ódio, pelo insecticida do egoísmo, pelo enxofre da raiva, 
pelo caruncho do desgaste do Bem pelo Mal, 
como se Deus sofresse de um reumático do Diabo. 
Vejo a vida caminhar como morte viva, vejo a morte fechar-se 
sobre a frágil respiração, vejo um fio apenas, um milímetro imaginado apenas, 
espessura de uma vida que caindo vai aos poucos, caindo, caindo, caindo,caindo, caindo, 
caindo... 
Desce-me uma cortina sobre os olhos, como um féretro, 
como se de cadáver vivo em múmia morta me convertesse, 
converto-me na morte por me ver de morte rodeado, 
morrro-me, despenho-me no precipício do meu peito, 
trevas sobre trevas se somam, a luz de resquício longínquo 
em memória se converte, a memória apaga-se, vem a lenda 
e depois o mito no encalço, mito, mito, mito, mito, mito, mito, mito…escuridão, 
luz perdida para o universo, trevas, tão-só. 
Trevas, apenas, nascem da contemplação de trevas, 
escuridão semeia escuridão e colhe os frutos acres de bolorento desespero 
à medida que o sopro de vida enfraquece 
e o ser caminha para o pó de onde veio, 
no dia imemorado em que começou a sua aventura de ser. 
Tudo é cósmico demais, tenho um peso de maldição 
sobre a clarividência de moribundo, como um Húrin olhando, 
com mentiroso alcance a avassaladora dimensão de uma Desgraça peregrina. 
Cansado, cansado. Sono, sono, sono, sono, solidão, 
vazio canceroso nesse lugar indeciso que se chama coração. 
Se o espectáculo da Criação sagrada para mim em fúnebre procissão 
se converte, se destino meu é ver transubstanciar-se a vida em morte, o ser em vazio de ser sem ocasião de no 
viver se concretizar, moribundo inexistente; 
se voz tenho tão-só para guardar silêncio, para ser cadáver antes de ser vivo, o paladar 
para degustar a dimensão da caquética, tragicómica, encenada de um viver amortalhado, 
os ouvidos para os acordes da marcha fúnebre de dias cinzentos, se boca 
possuo apenas para o beijo frio de uma despedida amarga, olfacto para o incenso macabro de condolências 
acordantes, torturantes, insignificantes, nulas 
e olhos para ver pelas trevas a luz vencida, segundo vontade de um diabo carunchoso, 
se existo para morar com as cinzas de um dia nunca nascido, 
então tapem-se-me os ouvidos, cerrem-se-me os olhos, 
extinga-se a chama em mim, deixe-se morrer o eco insubstancial da vela extinta… 
e, acima de tudo, levem-me daqui este vácuo amoroso que dói como a Camões, 
como ferida fingida que na dor se concretiza. Gostaria de gritar, talvez, 
fútil grito seria, mas um alívio quiçá. Mas não, não, não. 
Cale-se a voz do cadáver que sou e vejo ser, 
tape-se o caixão e cubra-se de terra para que em terra se converta 
este meu corpo, casa de ninguém, ser que não existiu. 
Isso, isso, levem tudo, deixem só o silêncio, meu ouvinte, 
e o manto da Noite a coberto do qual lhe farei confidências. 
Vão. Não falem, não é preciso; quero estar a sós com a morte.

Tomás Vicente



Mariana Rosa
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CONFERÊNCIAS
I JORNADA DE ESTUDOS DO GÉNERO:
AS MULHERES E A ESCRITA NO CONTEXTO LUSÓFONO E ITALIANO

Dia - 17 de Novembro ; 10h00

Local - Faculdade de Letras da Ujiversidade de Lisboa

(...) estudar a produção literária das mulheres é, ainda 
hoje em dia, pelo menos no contexto lusófono e italiano, 
questionar o cânone, a opressão sobre as mulheres e sobre 
a sua produção escrita e até as próprias imposições de 
uma linguagem misógina.

Mais informação - http://www.letras.ulisboa.pt

EXPOSIÇÕES

Dias - A partir de 20 de Setembro
         4ª a Sáb, 13h00 - 19h00

Local - Carpe Diem Arte e Pesquisa 
           (Lisboa - Rua do Século)

Isaque Pinheiro | João Ferro Martins + Ana Santos | 
Luís Nobre | Mafalda Santos | Renato Bezerra de Mello | 
Sandro Ferreira | Tim Etchells 

Mais informação - http://www.carpediemarteepesquisa.com

18º PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES
Carpe Diem Arte e Pesquisa

TEATRO

Dias - Estreia a 10 de Setembro

Local - Teatro da Politécnica

A MÃE: Tu não estás bom da cabeça: se eu der o explosivo 
à tua filha, como é que ela baixa as calças?

Uma viagem metafísica ao coração do desespero no 
Médio-Oriente, numa Palestina fictícia na lingua barroca 
de Tarantino que conduz uma dança grotesca na fronteira 
entre realismo e absurdo.

Mais informação - http://www.artistasunidos.pt

‘A CASA DE RAMALLAH’ de António Tarantino
Artistas Unidos

MÚSICA

Dias - 1 de Novembro ; 18h30

Local - Panteão Nacional, Lisboa

(...) uma celebração secular dos espíritos do passado, 
presente e futuro. A obra, interpretada propositadamente 
no aniversário do grande terramoto de 1755 e  no dia de 
Todos os Santos, foi escrita para um ensemble de instru-
mentos de sopros e, em exclusivo, para a fantástica e 
fantasmagórica acústica desde edíficio emblemático de 
Lisboa.

Mais informação - http://www.museudearteantiga.pt

SIMON JAMES PHILLIPS
Perto do Ar

DANÇA

Dias - 1 a 4 de Outubro | 21h30

Local - Negócio (Rua de O Século, Lisboa)

Peça coreográfica que reúne Francisco Campos e Leonor 
Keil na ténue fronteira entre o teatro e a dança. Um 
concentrado de acontecimentos, um processo criativo, 
retrato de uma crise criativa, reflexo de inseguranças e 
certezas, manifestação de pensamentos e desejos.

INSIGHT
De Francisco Campos

Mais informação - http://www.zedosbois.org
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OUTRAS SUGESTÕES ...
CASA DA ACHADA

Dia - 28 de Junho ; 18h

Local - Centro Mário Dionísio

A Casa da Achada - Centro Mário Dionísio, fundada em 
Lisboa em Setembro de 2008 por mais de meia centena 
de familiares, amigos, ex-alunos, ex-assistentes, conhece-
dores e estudiosos da sua obra, foi aberta ao público em 
Setembro de 2009.
Partindo do espólio, interesses e obra de Mário Dionísio, 
a Casa da Achada, sede do Centro Mário Dionísio, 
pretende ser um pólo cultural de Lisboa, cidade em que o 
escritor, pintor e professor nasceu (1916), viveu e 
morreu (1993).

SUGESTÃO DO MÊS
CINEMA IDEAL

Local - Rua Loreto (Lisboa)

O Cinema Ideal, em plena Rua Loreto (Lisboa) reabriu 
em Agosto! O cinema promete trazer nova vida às gentes 
da Baixa Lisboeta e a programação é variada. Pode ler-se: 
“Na Rua do Loreto, junto ao Largo do Camões, na zona de 
confluência da Baixa/Chiado com o Bairro Alto e a Bica, 
existe ainda hoje em dia uma sala de cinema, que é o 
mais antigo cinema de Lisboa. Aberto desde 1904, ele 
conheceu ao longo dos anos diversas designações - Salão 
Ideal, Cinema Ideal, Cine Camões e Cine Paraíso. É uma 
sala de cinema cuja última grande remodelação teve 
lugar nos anos 50, mas que conserva ainda todo o 
charme de um ”cinema de bairro”, com o seu foyer, 
balcão e plateia (...) um trabalho que dará origem a um 
novo cinema e a um novo espaço de animação cultural e 
urbana.

A ACONTECER

Dias - De 25 de Abril a 22 de Setembro 2014

MÁRIO DIONÍSIO
Pintura de 1974 a 1993

Mais informação - 
https://www.facebook.com/cinemaidealLISBOA/info

Dias - Todas as 2ªs-feiras às 21h30

CICLO CINEMA 
Cidades de Certas Maneiras

Mais informação - 
http://www.centromariodionisio.org/casa_da_achada.php
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AGENDA CULTURAL

No ano lectivo 2013/2014, os Fazedores de Letras despediram-se em grande das lides teatrais, com a peça A MODÉS-
TIA, estreada em Março no Teatro da Politécnica. Na altura, fomos conversar com António Simão, actor, encenador e  
produtor , integrante dos ARTISTAS UNIDOS e um dos actores da peça, do escritor Rafael Spregelburd.

Que continuem sempre a "fazer" letras, que estão na base de tudo
António Simão

A MODÉSTIA. Já conhecias o autor Rafael Spregelburd?
Já tinha ouvido falar a propósito de outra peça que o 
Amândio Pinheiro tinha proposto aos Artistas Unidos - 
Bizarria. Mas foi a primeira vez que tive contacto com este 
autor argentino, sim.

O que mais te interessou trabalhar nesta peça?
Os vários "níveis de representação", sobretudo a imprevisi-
bilidade e o espaço que ela permite aos actores para que 
possam variar cada dia em cada apresentação. Espaço bem 
maior que nas peças que costumamos fazer, com as suas 
vantagens e perigos. É aliás uma premissa do espectáculo - 
30% de hipóteses deixadas em aberto para que o actor 
possa variar em cada representação.

Os ARTISTAS UNIDOS foram a primeira entidade a 
assinar protocolo com Os Fazedores de Letras, corria o 
mês de Março de 2013. Desde aí têm sido muitas as 
actividades em parceria. Achas que o acesso grátis aos 
espectáculos bene�cia não só os jovens mas também a 
própria Companhia?
Espero que se deva à curiosidade em relação ao autor e ao 
trabalho da companhia.

Acho que beneficia ambos. A companhia com mais público 
e os espectadores com oportunidade de acompanhar o 
nosso trabalho.

Queres dizer alguma coisa aos leitores d' Os Fazedores de 
Letras?
Que continuem sempre a ler, a ver teatro e a "fazer" letras, 
que estão na base de tudo; do teatro, da literatura, do 
conhecimento e da vida - a poesia.

 

por Ana Isabel Milhanas Machado

ANTÓNIO SIMÃO Tem os cursos do IFICT (1992) e IFP 
(1994). Trabalhou com Margarida Carpinteiro, António 
Fonseca, Aldona Skiba-Lickel, Ávila Costa, João Brites, 
Melinda Eltenton, Filipe Crawford, Joaquim Nicolau, 
Antonino Solmer e Jean Jourdheuil. Integra os Artistas 
Unidos desde 1995.

Argumento : Fábio Carvalho






