
acabam por nada 

fazer para que as 

pessoas se libertem 

das cadeias a que 

estão submetidas. 

Às pessoas que não 

se deixam submeter 

só lhes resta um 

caminho, continuar a 

lutar individualmente 

ou em pequenos gru-

pos autónomos, sem 

chefes, com vista à 

criação de uma 

sociedade mais justa, 

informada, livre e 

pacífica. 

J.S. 

Ano Novo, Vida 

Nova! 

É um ditado antigo, 

mas que nem sempre 

está de acordo com a 

realidade, pois ano 

após ano a situação 

da maioria das pes-

soas teima em não se 

alterar, quando não 

se agrava. 

A servidão voluntá-

ria de muitos aliada à 

apatia de outros faz 

com que os detento-

res do capital e os 

seus capatazes que 

governam, aos mais 

diversos níveis, ajam a 

seu belo prazer. 

As organizações que 

deviam defender as 

classes mais desfavore-

cidas estão submetidas à 

lógica do capitalismo e 

“A força do governo  

repousa sobre a ignorân-

cia do povo.; o governo 

sabe disso; assim, ele será 

sempre um adversário da 

instrução” 
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P Á G I N A  2  

Anarquista é, por 

definição, aquele 

que não quer ser 

oprimido, nem 

deseja ser opressor; 

é aquele que deseja 

o máximo bem-

estar, a máxima 

liberdade, o máxi-

mo desenvolvimen-

to possível para 

todos os seres 

humanos. 

 
Errico Malatesta  

NA MISÉRIA 

O jornal Diário dos 

Açores do passado 

dia 31 de dezembro 

apresentou um texto 

sobre pensões e abo-

nos de família, com 

referência à situação 

no ano de 2015. 

 

De entre os números 

a registar, no que diz 

respeito aos Açores, 

salientam-se os 

seguintes valores 

médios anuais: 

 

- Pensões da segu-

rança social – 4 327 € 

 - Pensões por invali-

dez – 5 089 € 

- Pensões por velhice 

– 5 001 € 

- Pensões de sobrevi-

vência – 2 773 € 

- Subsídio de desem-

prego – 3 281 € 

- Subsídios por doen-

ça – 1 318 € 

Sabendo o que são as 

estatísticas há muita 

gente da sobreviver  

com valores mais 

baixos do que os 

médios que já são 

ultrajantes para uma 

pessoa, ou família, 

viver com dignidade.  

 

Pena é que muita 

desta gente que bene-

ficia das pensões/

subsídios ache que é 

um favor que os 

governantes estão a 

fazer e não tem cons-

ciência que se trata 

apenas da devolução 

de parte, uma ínfima 

parte, do que lhes foi 

roubado ao longo dos 

seus, ou dos seus 

familiares, anos de 

trabalho. 

 

V I D A  N O V A  

http://pensador.uol.com.br/autor/errico_malatesta/


Sindicalismo: Estar bem com Deus e com o Diabo 
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Nos Açores, e no resto do 

país, o sindicalismo anda 

pelas ruas da amargura.  

 

Se é verdade que formal-

mente as centrais sindicais 

são formalmente indepen-

dentes, na prática a sua 

autonomia é limitada pois 

quem manda são os agen-

tes partidários. O que se 

passa nas centrais aplica-

se, também, à maioria dos 

sindicatos. 

Por cá temos vários exem-

plos disso, onde dirigentes 

de sindicatos da CGTP 

estão muito próximos ou 

subordinados ao Governo 

Regional do Partido Socia-

lista e dirigentes de sindi-

catos da UGT são em 

simultâneo militantes dos 

TSD ou com eles fazem 

coro no que dizem ser o 

sindicalismo responsável e 

dialogante.  

 

Um exemplo da hipocrisia 

deste tipo de sindicalistas 

está no facto de andarem 

sempre bem com Deus e 

com o Diabo. Tal pode ser 

comprovado com as decla-

rações de um dirigente da 

Secção Regional do Sindi-

cato dos Bancários do Sul 

e Ilhas que no Correio dos 

Açores de 29 de dezembro 

mostrou-se preocupado 

com a situação de 32 tra-

balhadores e suas famílias 

do ex-Banif.  

 

Segundo o mesmo jornal, 

a referida Secção sindical 

pediu reuniões com o Pri-

meiro-ministro e com o 

Presidente do Governo 

Regional dos Açores para 

depois tomar uma posição.  

 

É claro que quem está 

habituado a viver de esmo-

las, a colaborar com os 

governos e a defender com 

unhas e dentes a política 

de austeridade de Passos e 

Portas não tomará posição 

nenhuma. 

 

Revista: Flauta de Luz 

“A liberdade do 

homem consiste 

tão somente 

nisso, de que 

ele obedeça às 

leis da 

natureza, às 

quais ele por si 

próprio 

reconhece 

enquanto tais, e 

não porque elas 

foram impostas 

externamente 

sobre ele por 

qualquer 

vontade 

exterior, 

humana ou 

divina, coletiva 

ou individual.”  

MIKHAIL 

BAKUNIN  

Já está disponível o número três desta revista editada e coor-

denada por Júlio Henriques com apoio de Joëlle Ghazarian.  

Neste número podem ser lidos, entre outros, artigos sobre o 

genocídio nos Estados Unidos da América (Fernando Gonçal-

ves), os direitos da natureza (Raúl LLasag Fernández), a filo-

sofia ambiental (Alessandro Pozzan) e a anarquia e o sagrado 

(David Watson). . 



A CRISE DA BASE DAS LAJES, A TAUROMAQUIA E O DESPERDÍCIO DE 

DINHEIROS PÚBLICOS 

 

O ano de 2016, não temos dúvida, voltará a ser um ano negro para os animais na ilha 

Terceira. Com efeito, apesar da crise  provocada pela diminuição da presença militar 

americana da Base das Lajes, que nunca deveria ter existido, os governantes locais 

não se cansam de apoiar a tauromaquia, em vez de investir seriamente na saúde, na 

segurança social, na educação, e no apoio aos mais desfavorecidos que o sistema capi-

talista, suportado e gerido por eles, vai criando. 

 

Tudo vai ficar como está e já temos o primeiro anúncio a demonstrar que a tortura 

de animais vai continuar a reinar para prazer de sádicos. Assim a Câmara Municipal 

de Angra do Heroísmo vai apoiar mais uma feira taurina com mais 100 mil euros. 

 

Para os leitores ficarem com uma ideia do desperdício de dinheiros públicos por par-

te daquela autarquia, só nas touradas das Sanjoaninas, apresenta-se um quadro com 

os valores dos últimos anos. 

 


