
No próximo dia 16 de outubro 

realizam-se eleições para a 

Assembleia Legislativa Regional 

dos Açores e indiretamente para 

o Governo Regional dos Açores, 

pois até aqui tem sido 

o partido mais votado 

a formar governo. 

 

A Região Açores pas-

sa por dificuldades 

que não atingem por 

igual os seus habitan-

tes. Com efeitos, os 

capitalistas continuam 

a viver à grande e a 

francesa enquanto o 

peso dos sacrifícios é 

suportado pelos mais fracos e desfavo-

recidos. A maioria dos idosos vive com 

pensões de miséria, muitos jovens não 

têm trabalho ou estão a ser explorados 

em programas governamentais criados 

para camuflar o desempre-

go, há muito trabalho pre-

cário e muitos dos que con-

seguem trabalho estão a ser 

pagos com salários de misé-

ria. 

 

Os partidos de direita fazem 

o seu papel de servidores 

do capital e os de esquerda 

parlamentar em nada põem 

em causa o regime de 

exploração, limitando-se a 

ser a ala mais sensível às 

questões sociais. 

 

(continua na pag.2)
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Os sindicatos não passam de gabi-

netes de atendimento de utentes e 

de facilitadores de regalias sociais, 

limitando-se quase a servir de 

agentes de descontos em diversos 

estabelecimentos comerciais. A 

denúncia firme dos atropelos 

cometidos por patrões e governan-

tes, é chão que já deu uvas. 

 

Face a esta situação, há por parte 

dos partidos políticos e de uma 

grande parte dos cidadãos a crença 

de que a solução está em votar de 

quatro em quatro anos, para eleger 

quem melhor irá representar a 

população.  

Quanto a nós as eleições numa 

democracia representativa só ser-

vem para eleger quem vai durante 

o mandato fazer tudo o que lhe der 

na gana para servir melhor os inte-

resses dos sacrossantos mercados 

que são quem na realidade manda 

na região e no mundo.   

 

O que devemos fazer então? 

 

Organizarmo-nos nos mais diver-

sos movimentos sociais, sem che-

fetes, e lutarmos para defendermos 

um mundo melhor para todos, 

resistindo aos ataques das classes 

dominantes e conquistando 

novos direitos. 

José Libertário 

 

 

A educação segundo Ferrer i Guardia 

Votar, para quê? 
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"Não tememos dizê-lo: queremos homens capazes de des-

truir, de renovar constantemente os meios e a si mesmos; 

homens cuja independência intelectual seja a força supre-

ma, que jamais sujeitem-se a nada; dispostos sempre a 

aceitar o melhor, desejosos do triunfo das ideias novas e 

que aspirem a viver múltiplas vidas em uma única. A 

sociedade teme tais homens: não se pode, pois, esperar 

que queira jamais uma educação capaz de produzi-los." 

 



 

O aficionado Vítor Rui Dores 

gosta da tortura de touros e 

cavalos 

 

Um indivíduo que dá pelo nome de 

Vítor Rui Dores sempre que pode 

escreve ou fala em apoio da tortura 

de touros e de cavalos, isto é da 

tauromaquia, que anda a passar por 

maus bocados, pois cresce em todo 

o mundo o número daqueles 

que acham que tal prática não 

faz qualquer sentido nas 

sociedades do século XXI. 

 

Mas, ao contrário do que seria 

de esperar, o individuo em 

questão sempre que fala sobre 

o assunto não acrescenta uma 

linha ao que qualquer aficio-

nado de meia tijela é capaz de 

vomitar pela boca para fora. 

 

Em entrevista à TSF, transcrita no 

Açoriano Oriental, do passado dia 

7 de agosto, o senhor Dores come-

ça por afirmar que na Graciosa 

existe a única praça de touros no 

mundo situada na cratera de um 

vulcão. Ao contrário do que ele 

pensa tal facto não é orgulho para 

ninguém, pois no mundo de hoje o 

que se assiste é à demolição de 

praças de touros ou a sua adapta-

ção para outros fins, como centros 

comerciais, centros desportivos ou 

centros culturais, onde a tortura de 

animais  não é  permitida. 

 

Com vistas curtas ou com palas 

nos olhos, o senhor Dores conhece 

um estudo que afirma que as toura-

das à corda contribuem com 11% 

para o PIB da Terceira e desconhe-

ce outro da autoria de Tomaz Den-

tinho e de João Paes que afirmam 

que as touradas apenas represen-

tam 0,6% do PIB. 

 

 

De acordo com o Açoriano Orien-

tal o senhor Dores pensa “que 11% 

do PIB da Terceira está relaciona-

do com as touradas, porque as pes-

soas compram muita cerveja e 

bifanas durante as touradas à cor-

da”. Se o senhor em questão não 

tivesse a idade que tem diria que a 

afirmação não passava de “coisa 

de rapazes” como já devia ter ida-

de para ter juízo nada temos a 

acrescentar. 

 

Como já tivemos a oportunidade 

de escrever termino esta nota des-

necessária, afirmando “que tal 

como acontece com qualquer tipo 

de espetáculo, as touradas não são 

uma atividade produtiva, não con-

tribuindo em nada para a economia 

real. Será que contribuem para 

melhorar a vida das pessoas os 

seguintes contributos para o PIB 

mencionados no estudo: o dinheiro 

p a g o  a o s  g a n a d e i r o s 

(transferência de dinheiro para 

particulares), o pagamento de 

licenças (transferência de dinhei-

ro para as autarquias), o consu-

mo de comidas e bebidas (na 

maioria a partir de produtos 

importados e que aconteceria na 

mesma se a tourada fosse substi-

tuída por outra atividade festiva) 

ou o combustível e o desgaste de 

veículos de quem se desloca para 

as touradas (que estarão associados 

a um aumento da importação de 

derivados do petróleo e de carros 

ou peças para os mesmos), despe-

sas dos hospitais com os feridos 

(em média, 300 por ano) e com as 

funerárias em casos de mortes (em 

média, uma por ano). 

 

José Ormonde 
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Touradas e mentiras 



 

 

Erguendo os braços para o céu distante  

E apostrofando os deuses invisíveis,  

Os homens clamam: — «Deuses impassíveis,  

A quem serve o destino triunfante,  

 

Porque é que nos criastes?! Incessante  

Corre o tempo e só gera, inextinguíveis,  

Dor, pecado, ilusão, lutas horríveis,  

N'um turbilhão cruel e delirante...  

 

Pois não era melhor na paz clemente  

Do nada e do que ainda não existe,  

Ter ficado a dormir eternamente?  

 

Porque é que para a dor nos evocastes?»  

Mas os deuses, com voz inda mais triste,  

Dizem: — «Homens! por que é que nos criastes?»  

 

Antero de Quental, in "Sonetos"  

Divina Comédia 


