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A ABRIR
R.

ANTÓNIO MARGALHA

Revistas anarquistas online
Surpreendidos na manhã de 31 de Março, descobrimos no 
artigo «O século XX em revista(s)», do jornal Público desse 
dia, que as revistas A Sementeira (1908-1913 & 1916-1919), 
Germinal (1916-1917), Renovação (1925-1926) e Suplemento 
de A Batalha (1923-1927) foram finalmente disponibiliza-
das em livre acesso no portal www.ric.slhi.pt. Arrebata-
dos pelo auto-encómi(c)o do director do projecto Revistas 
de Ideias e Cultura, decidimos aceder ao portal e verificar 
que existe a possibilidade de consultar as colecções 
integrais destes importantes periódicos e uma recolha 
documental significativa. Sugerimos que todos os 
interessados na história do anarquismo em Portugal 
façam uma visita ao portal referido, que contém algumas 
curiosidades fascinantes (como, por exemplo, as cartas 
de Neno Vasco a Edgard Leuenroth, ou o apelo de Ferreira 
de Castro à publicação de um artigo do jovem José Régio 
no Suplemento de A Batalha) e um mapeamento da 
recepção da polémica em torno da intervenção na 
Primeira Guerra Mundial.

A IDEIA, Revista de Cultura Libertária nº 81/83
Com periodicidade anual e dirigida por António Cândido 
Franco, saiu no Outono de 2017 o número triplo 81/83 de A 
Ideia.

Dividida em temáticas diferenciadas, podemos ler um rol 
de excelentes artigos sobre a Revolução Russa. São 
páginas e páginas de deleite intelectual e informação 
crítica, sob um prisma e ponto de vista libertário, a 
culminar com uma conversa com Carlos Taibo.

Podemos encontrar posteriormente diversa temática, 
prosa e poesia, num total de 313 páginas. Um volume 
monumental, onde prosadores e poetas, ideólogos e 
revolucionários libertários, e não só, formam um todo 
complexo, atraente e interessantíssimo.

ERVA REBELDE Nº 2
Saiu em Dezembro passado mais um número da Erva 
Rebelde, este nº2 dedicado inteiramente à Revolução 
Russa.

Com um enquadramento geral muito bem conseguido a 
par de textos críticos sobre esta mesma Revolução, 
podemos ler artigos de Luís Chambel («A Grande 
Revolução na Rússia»), de Jorge Leandro Rosa («No 
funeral de Kropotkine»), de Carlos Taibo («Anarquismo e 
Revolução na Rússia»), de Paul Avrich («Os Anarquistas 
Russos e a Guerra Civil»), um escrito de 1934 de Emma 
Goldman («Não há comunismo na Rússia»), páginas de 
BD dedicadas ao tema e por fim o «Resumo de Leituras: 
Petrogrado Vermelho, A Revolução na fábricas (1917-
1918)», de Stephen Smith, e «El mito Bolchevique, Diário 
1920-1922» de Alexander Berkman.

Este número 2 vem acompanhado de uma separata sobre 
mulheres anarquistas russas e sobre o seu envolvimento 
na Revolução.

Em complemento, oferecem-nos os editores desta 
excelente Revista um DVD inteiramente dedicado ao 
tema: A Revolução Russa.

Encontro de Imprensa Libertária
No próximo dia 2 de Junho, a partir das 16h30, no Centro de 
Estudos Libertários, irá decorrer uma tarde de conversas 
em torno das publicações periódicas que se editam hoje 
no Portugal libertário.

O evento será dividido em dois momentos: um primeiro 
que incidirá nas revistas, esperando contar-se com a 
presença dos editores e colaboradores de A Ideia, Flauta 
de Luz, Erva Rebelde e Letra a Letra; de seguida, decorrerá 
uma conversa em torno dos jornais Mapa e A Batalha.

Este encontro visa fomentar a aproximação e o diálogo 
entre editores e leitores, explorar as diferenças ideológi-
cas de cada uma das publicações e traçar possíveis 
convergências na resistência à normalização e mediatiza-
ção do espaço público.

O GRANDE CONTRA-CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO DE 
VILÕES DE A BATALHA
O grande vencedor do muito participado contra-concurso 
lançado no último número de A Batalha é o André Pereira, 
com uma ilustração denominada «Cachorrinhos Modera-

dos». Como prémio, o vencedor levará para casa uma 
assinatura vitalícia do Avante, uma subscrição da 
newsletter do esquerda.net e uma antologia de crónicas 
do Observador dedicadas ao tema da imbecilidade 
geriátrica.

Maio de 68: 50 anos depois
O que foi Maio 68? Revolução ou ilusão? Revolta juvenil 
contra uma Europa cinzenta, onde os chamados «anos 
dourados» do capitalismo abriam a porta ao consumismo 
irracional, ou irrupção de todo um imaginário subversivo, 
pleno de criatividade e de fantasia, libertário na sua 
essência? Talvez tenha sido tudo isto. Ou nada disto. 

Mas Maio 68 não foi só Maio, nem só 1968. Outros aconte-
cimentos marcaram a época. Primavera de Praga, 
manifestações contra a intervenção militar no Vietname, 
operários e estudantes italianos nas ruas. Anos antes, já o 
movimento Provo tinha abalado a pacata Holanda e 
revoltas estudantis varriam as universidades norte-
americanas. Beat generation e cultura hippie.

50 anos depois o que ficou? Para uns, nada! A Europa 
continua cinzenta, o capitalismo é aparentemente 
invencível (será mesmo?), o consumismo impera, alguns 
dos protagonistas principais renderam-se à política e ao 
pensamento dominantes. Para outros, apesar de tudo, 
ficou uma sociedade que nunca mais foi a mesma, 
sobretudo (ou apenas?) nas suas vertentes cultural e 
comportamental.

No próximo dia 19 de Maio, pelas 15h00, no Museu do 
Aljube Resistência e Liberdade, na Rua Augusto Rosa, 42, 
em Lisboa, estarão presentes para falar e debater estas (e 
outras) questões Tomás Ibáñez, participante no Maio 68, 
professor jubilado de Psicologia Social da Universidade 
Autónoma de Barcelona e pensador heterodoxo do 
movimento libertário e Miguel Serras Pereira, ensaísta, 
poeta, tradutor e colaborador da imprensa libertária.

O convite está desta forma lançado a todos os interessa-
dos.

P. M.

MÁRIO RUI PINTO
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O HOMEM QUE NÃO MORDEU
ANDRÉ PEREIRA ilustração | AGENTE SABE texto

á uns meses, a página facebookiana de memes 

Hnormopatas & obscurantistas também conhecida 
por «Polícia de Segurança Pública» lançou um 

desafio ao humorista Nuno Markl: que desenhasse um 
conjunto de mascotes antagonistas do seu herói Falco – 
pombo carteirista, abutre ladrão, papagaio mitra [sic]. 
Ganhava o que granjeasse «mais likes e interacções». O 
repto foi imediatamente aceite: «vou rabiscar». Entre-
gues os esquissos, escolhida a figura, fez-se uma 
cerimónia, tiraram-se umas fotografias para o Instagram, 
tamanhão de likes, excelente iniciativa de comunicação, 
parabéns aos dois, emoticon, etc, etc.

Estamos de tal modo imersos na mediocridade, no 
colaboracionismo como norma e aparente inevitabilida-
de, na ditadura do hiper-presente hiper-quantificado, que 
a energia para a indignação se esvai perigosamente. Mas, 
uma vez por outra, há que parar, pensar, tomar ar e lançar 
uns urros, mesmo que os apanhe só o vento. Vamos 
repetir, então: estamos no Ano do Senhor de 2018, em 
Portugal, seja lá o que e onde isso for, e um humorista 
recebe um desafio público da bófia, que mais não seja se 
refere a trabalho não remunerado, e aceita-o de bom 
grado. Como se chega aqui?

É curiosa, a figura do humorista português, talvez de todo 

o humorista socialmente considerado como tal, que faça 
disso uma, risos, profissão. Em todos os casos, salvo 
excepções que dizem respeito estritamente a repentinos 
e irrepetíveis estados de graça, sente-se que o humorista 
é pouco mais do que uma peça-chave da manutenção do 
estado de coisas. Graceja com as quotidianas inconsistên-
cias de superfície que o cidadão comum intui mas não é 
capaz de articular. Dá um bálsamo, uma bolsa de ar, faz 
libertar a endorfina que momentaneamente compensa a 
indizível angústia de se viver neste mundo. E nunca nada é 
posto verdadeiramente em causa. Nunca se morde – 
porque o humorista depende, e em tantos casos depende 
mesmo monetariamente, dessas mesmas estruturas 
sociais, políticas e culturais que vai ridicularizando mas 
au ralenti. É afinal um comércio como tantos outros: 
trocam-se piadinhas inócuas por capital simbólico e guita 
para o lifestyle do profissional liberal, tudo muito giro e gin 
& sushi lovers e uns nobelizados para compor a estante, 
que não a fotografo há muito tempo.

Ricardo Araújo Pereira, o ex-comunista avençado de uma 
multinacional de telecomunicações, corresponde com 
precisão e talvez como nenhum outro a esta figura, mas a 
sofisticação, a genuína graça que bissextamente tem, 
tapam-lhe bem o rabo colaborador, isto para quem não 
for lá pelo cheiro. Nuno Markl, tristemente (para ele), nem 

isso. Como se não bastasse o diário radialismo piadista, 
mais a frenética actividade no Facebook em «interacções 
com os fãs», tornou-se recentemente num empreende-
dor da nostalgia, uma das mais bem sucedidas activida-
des filisteias que germinaram da confusão de referentes 
que é a pós-modernidade. A nostalgia como mercadoria – 
tão feio que rima, e tão sempre próximo do que é o 
trabalho diário do humorista: higienizar tudo.

Acontece que entretanto nos vimos caídos num mundo 
novo, que nos foi apanhando à velocidade do clique, e que 
instaurou o império do like, da «interacção», da obsessiva 
quantificação destes, e do mensurar do sucesso a partir 
daí. Não basta, portanto, ser-se apenas medíocre e de 
espinha bífida: é preciso estar já irremediavelmente 
metido de corpo e alma neste novo mundo para que um 
tipo ache razoável aceitar um desafio proposta pela bófia 
sendo um humorista – o tal que, na teoria, até deveria ser 
iconoclasta, se calhar até revolucionário, o tal que, 
julgamos nós, sentiria uma imediata pulsão malsã para 
ridicularizar os caceteteiros e as suas patéticas tentativas 
de se adaptarem ao mundo virtual enquanto continuam 
sem conseguir, porque não podem, justificar a sua 
inaceitável e mera existência. E estes, ao contrário do 
Markl, mordem.
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ntónio Gonçalves Correia (G.C.) e as suas cartas publicadas 

Aem 1917 no livro Estreia d’Um Crente foram objecto de 

atenção em A Batalha no ano do centenário da edição, o que 

retomamos ainda neste ano de 2018, no sentido de contemplarmos 

a referência às cartas que o tempo não permitiu lembrar.

Com efeito, tratando-se de sete cartas, que não fomos abordando 

sequencialmente, iremos ainda debruçar-nos sobre as restantes, e 

desde já sobre a carta «A Um Tio Rico», que, sendo relativamente 

curta, exibe contudo um conjunto significativo de cortes da 

censura, tal seria o entendimento da análise aos conteúdos; não 

podemos referir-nos a estes, que admitimos fossem fortes nas 

palavras e ideias, mas sabemos como G.C. seria considerado um 

perigoso revolucionário e portanto um alvo a controlar nos 

eventuais excessos.

Dirigindo-se ao alegado familiar, pede ao tio que leia a sua carta, 

que diz escrever com respeito pela Verdade, a máxima que sempre 

procura seguir, e manifesta de imediato que não lhe restam 

dúvidas sobre o facto de a sua rebeldia e convicção de ideias e ideais 

não serem bem aceites pelo tio, tia e primos, mas que isso não o 

incomoda nada, pois não tenciona renunciar aos seus valores, e, 

por outro lado, muitas outras amizades podem substituir as 

relações familiares. 

Pelo texto se torna evidente que o tio simboliza a figura dos homens 

ricos, daqueles que constituem a classe detentora da propriedade 

privada, a classe que domina a realidade sócio-económica que G.C. 

tanto contesta e na qual há verdadeiros «imperadores» como o 

próprio tio, que o são em resultado da escravatura que exercem 

sobre a maioria que nada tem.

Mas Gonçalves Correia está convicto, e assim o explicita, de que 

quando esses a que chama escravos, os operários, aderirem à ideia 

de que devem deixar a taberna e substituí-la pela aprendizagem, na 

associação, na escola, em particular quando a criarem para os seus 

filhos, então estarão criadas as condições para acabar com a 

sociedade actual e fazer nascer a sociedade do futuro, igualitária, 

sem o roubo dos mais fortes, no caso representados pelo tio.

Na verdade, e com a maior clareza, G.C. considera que o problema 

das desigualdades começou quando o homem se apropriou de bens 

colectivos, os bens que não lhe pertenciam por obra de qualquer 

testamento, como afirma, e para o fundamentar refere ao tio um 

homem que ele não conhecerá e por quem não se sentirá natural-

mente atraído, acabando mesmo por citar Proudhon e o seu 

princípio de que «a propriedade individual é um roubo», princípio 

que defendeu face a acusações recebidas, mas que não podemos 

conhecer nas palavras de G.C. «marteladas» pela censura.

Para além das formas de roubo que refere, de repudiar o facto de o 

tio o aconselhar a tratar de si e deixar os outros, o que está de 

acordo com as suas posições interesseiras, que aliás terá manifes-

tado ao deixar de ser monárquico para passar a republicano, 

Gonçalves Correia aborda ainda outras problemáticas como a da 

educação, alimentação, casamento e amor livre, reafirmando 

sempre que prefere manter-se pobre, em liberdade, pugnando 

pela igualdade económica e pelo fim da sociedade burguesa e 

individualista. 

«Meu tio:
(…) Eu sei que podia ser um sobrinho mais 
estimado (…) Sei-o bem. Podia, se o meu 
carácter fosse duma flexibilidade de barro 
molhadiço, dispor da sua amizade, da amizade 
da tia e do afecto dos primos (…) Dispus-me hoje 
a escrever-lhe esta carta, que talvez o masse. 
Tenha paciência (…) O tio é rico… Guarde o seu 
dinheiro. Ponha-o a juros. Faça-o render muito, 
multiplique-o, Faça-o produzir o máximo e 
continue, se quiser, a ser aí o roceiro do costu-
me… Mas tenha cautela, tio, não vão acordar 
algum dia os escravos que docilmente lhe têm 
obedecido! Tenha cautela, tio! (…)
O tio tem sido aí o mandão supremo. Tem 
disfrutado todos os benefícios que o seu dinheiro 
e a docilidade dos seus escravos lhe têm 
permitido. O tio tem sido aí um rei (…). Os 15 
quilómetros quadrados que, administrativamen-
te, fazem parte dessa terra, constituem o campo 
das suas operações. Já se indignou, com certeza 
(…). Seja calmo, tio. Esforce-se por abrandar 
esses nervos. Faça a diligência de ser prudente, 
lendo com paciência até ao fim esta maldita carta 
que lhe envia um sobrinho desobediente (…).
O roubo existe de há muito e pode ter a certeza 
que foram os mais fortes que o instituíram. Não é 
preciso ser-se muito inteligente para se 
reconhecer isto. Basta que se faça um apelo à 
memória e que se seja um pouco amigo do 
estudo. O homem fez-se ladrão (…). Pois não 
sabe disso? (…) exemplos? Há tantos… Aí vai 
mais um: eu faço-me negociante de gado muar 
ou cavalar, em larga escala. E como o meu fim é 
tratar dos meus interesses, compro ruim para 
vender como bom. Há processos para isso (…). 
Vou a uma feira ou a muitas feiras e meia hora 
antes de ir o gado à vista dos compradores, faço-
lhe passar pelo canal das sopas a “receita” 
misteriosa. Não é preciso mais nada. O gado 
apresenta bom aspecto durante os 40 minutos da 
praxe e… pronto!! Nesses 40 minutos é feita a 
operação.  É uma forma de roubar. Mas que tem 
isso? Eu obrigo-os a serem parvos? Aqui tem, 
meu tio, como se rouba com lisura (…).
Que lástima, a sua carta! Que pobreza de intuitos 
e que perversão de sentimentos. Que pobreza, 
em tudo, meu tio! (…) Pois um homem não se 
sente envergonhado depois de assinar barbari-
dades como esta: “Primeiro nós, depois vós?”. 
Ah! Tio, tio! Como lamento não poder modificar o 
seu cérebro, como tenho pena de não poder 
transformar o seu coração! O tio está pervertido 
(…). Afirmo que está pervertido de sentimentos, 
que tem exclusivamente em mira o seu bem-
estar, que se não importa com os sofrimentos 
alheios. Com a tia dá-se o mesmo caso. E com os 
primos… Que primos tão diferentes nós somos! 
Imagine: o Júlio leva uma vida de perdulário… O 
Júlio, a dar crédito ao que por aqui consta (…), 
está de todo perdido: joga como um frequentador 
assíduo de Monte Carlo, ingere conhaque como 
um boi ingere água em momentos de sede 
rigorosa, o que lhe avaria o cérebro, fuma como 
um desalmado, e é rigoroso como um déspota 
para com os serviçais… Que admira afinal? Pois 
não foi ele educado de forma a proceder assim? 
A educação dos meninos ricos!
Os actos interesseiros do meu tio! Pois um 
homem, para ser feliz, precisa de ser muito rico? 
(…) Dizem-me daí que o tio, pondo de parte as 
suas antigas opiniões de monárquico ferrenho, 
se filiou num dos partidos republicanos actuais, 

naquele partido que pouco escrupulosamente 
lhe aceitará os serviços no primeiro período 
eleitoral (…). Estou habituado a vê-lo mudar de 
opiniões com a mesma facilidade com que se 
muda de camisa. É só questão de interesses. 
Quando os seus interesses sobem… as suas 
opiniões descem!
(…) O tio dizia-se monárquico dos sete costados. 
Mas era realmente monárquico? Era, sim, 
namorado dos favores que recebia dos monár-
quicos. O tio era monárquico como agora é 
republicano. Era isto apenas: ambicioso. Tinha 
em mira arranjar dinheiro, muito dinheiro, ou 
coisa equivalente. Mais nada (…). Como quer 
então que eu me submeta às suas doutrinas, 
quando as acho tão deprimentes? Como quer 
que o tome a sério se, dizendo-se em tempos 
religioso, tão religioso que ofereceu a Nª. Srª. da 
Conceição aquele riquíssimo manto que lá está 
apodrecendo, sem proveito, sobre os seus 
ombros, agora se diz livre pensador convicto e 
faz galas do seu recibo de sócio da Associação do 
Registo Civil?
A tia tem-me mandado um recado pelo seu 
criado Afonso, deu-me a notícia de que o tio se 
não pode mexer em virtude duma nutrição que 
não sabe compreender. Dos primos diz-me o 
mesmo: que engordam como… galinhas e que 
tem receio de doenças que os visitem. É boa! Mas 
como há-de isso admirar-me? (…) Se a nutrição 
demasiada é uma consequência lógica da 
alimentação irracional de que o homem faz uso, 
e muito especialmente as classes ricas? (…) 
As classes ricas, além de outros erros que as 
cativam, têm uma alimentação menos conveni-
ente do que as classes pobres. O tio come mais 
mal do que qualquer dos seus criados (…). O que 
o tio tem é maior abundância de pratos a todas as 
refeições. Mas a isso chamarei eu uma coisa 
nociva. Nociva? Sim, nociva, porque esse 
excesso alimentar levá-lo-á a sofrimentos 
diversos, aos sofrimentos da alimentação 
exagerada (…). Os pobres, pelo contrário, gozam 
uma saúde regular, tendo uma alimentação que 
o tio e muita gente erradamente julgam ser 
inferior (…). O que ela é, por motivo desta terrível 
organização social que este e outros malucos 
tentam derrubar, é insuficiente, por vezes. 
Inferior, nunca! (…)
Um tipo daqueles! Sabe? Outra novidade: Este 
rico primo Diogo vai agora casar aparatosamen-
te (…). O casamento é uma das imoralidades da 
sociedade burguesa (…). Pois é lá tolerável uma 
coisa dessas? O casamento deve ser trocado 
pelo acordo mútuo, que também se chama amor 
livre. Tio, contenha-se! (…)
Oferece-me o seu dinheiro e o seu prestígio. 
Guarde tudo isso (…). Eu quero continuar… a 
fazer uso desta grande liberdade (…).
Adeus, tio (…). Seria um canalha se o odiasse. 
Nada disso. Os homens que escutam a Verdade 
não sabem odiar (…). O tio nasceu, cresceu e 
progrediu num meio podre, imoral (…). O homem 
(…) é sempre um agente de coisas ocultas, 
superiores (…). Mas é assim mesmo e eu não 
posso furtar-me a esta pronunciada tendência 
de psicólogo entusiasta …»

Estreia d’Um Crente, edição do autor, 
Minerva Comercial, Évora, 1917, pp. 25-33

A UM TIO RICO
ANTÓNIO GONÇALVES CORREIA

FRANCISCA BICHO
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CRIAR UM MOVIMENTO CONTRA O
AUTORITARISMO QUE VEM

PIMPRENELLE

U
m movimento nasceu: de uma convergência, de 

uma centelha de solidariedade. Ferroviários, 

trabalhadores da saúde, estudantes, funcionários 

públicos, reformados, precários. Um movimento nasceu, 

malgrado os que fecham os olhos, os que se alimentam da 

indiferença.

Nas universidades os estudantes estão desde há meses 

em acção para defenderem os direitos dos que não os 

têm. Mas tudo tomou outra dimensão quando o governo 

decidiu atacá-los directamente, com o propósito de 

instaurar uma autoritária limitação ao acesso ao saber 

legítimo (legítimo no sentido do saber valorizado pelas 

classes dominantes, pelo estado e pelo capital). Tornar 

esse saber específico acessível somente a uma fracção 

privilegiada da sociedade é um acto ideológico de guerra 

de classes, de molde a que esse saber universitário seja 

um instrumento de hierarquização social. Esta guerra de 

classes tem um objectivo claro: importa que os indivíduos 

(que devem ser antes de tudo somente indivíduos) 

assumam um lugar no processo produtivo, ou serão 

relegados para a sarjeta da sociedade, papão último da 

gestão da «startup nation». Transformar as universida-

des e a toda a escolarização definitivamente produtivistas 

é um límpido acto de guerra contra a igualdade, a 

autonomia e a possibilidade de um saber crítico.

É neste contexto que nasceu um movimento estudantil de 

ocupação das universidades, que impõe a sua agenda, que 

se junta à luta dos exilados, dos ferroviários e de todas as 

zonas da sociedade que o governo e as instituições 

opressivas atacam sem freio. Juntando assembleias 

gerais e acção directa, não é um movimento de defesa do 

status quo, cumpre o sentido pleno do termo movimento, 

pois não se trata somente de uma luta pela aprendizagem 

universitária, não se trata apenas de assumir o nosso 

lugar nesta sociedade: é, acima de tudo, uma questão de a 

pôr em causa, de tomar essa fortaleza. 

A termo «guerra» pode parecer um exagero de propagan-

dista, mas é factual que nos aproximamos passo a passo 

de uma situação assim, se pensarmos este movimento 

histórico no longo prazo (uma análise mais profunda 

poderia chegar à raiz do devir, mas essa não é a questão 

aqui), um movimento que se proponha construir uma 

dicotomia entre os dominadores e os dominados, e todos 

aqueles que estão prontos a tomar partido. Estamos 

nesse momento em que a tempestade se aproxima, onde 

tudo o que sobra é lodo e névoa. Desde há semanas que 

não se trata mais de um movimento social que represen-

taria apenas uma parte da sociedade, reivindicando 

direitos ou contra a regressão destes: a violência física e 

psicológica tornou-se na arma do estado e a aparição de 

milícias fascistas hiper-activas que agridem sistematica-

mente os estudantes em luta fazem deste movimento 

uma outra coisa que ultrapassa o quadro do movimento 

social tradicional.

Já não enfrentamos um governo que cria leis contra as 

quais lutamos; estamos perante um terrível inimigo: a 

aliança entre grupos fascistas (notavelmente o le bastion 
social, antigo GUD, e as générations identitaires) e o estado. 

Esta aliança surgiu pela primeira vez em Montpellier 

quando um grupo fascista (certamente apoiado pela 

administração da universidade: reconhecem-se vários 

professores e a Médiapart divulgou até um vídeo onde 

vemos o reitor a aplaudir as milícias) invadiu o anfiteatro 

ocupado pelos estudantes e pôs em acção uma violência 

inaudita ao expulsá-los com a ajuda da segurança da 

faculdade. A polícia protegeu os agressores à saída da 

faculdade. Em Lille, os ataques das milícias fascistas 

multiplicam-se com o intuito de intimidar e violentar, tudo 

protegido e ajudado pela polícia. Não se trata de uma 

aliança de circunstância, posto que temos vindo a assistir 

nos últimos anos a uma aproximação entre o estado 

francês e a agenda da extrema-direita mais radical. 

Chegámos apenas a um ponto em que o autoritarismo do 

estado, e a sistemática tendência de os estados-nação 

escolherem o campo do fascismo, se desvelam. Ao 

colocarem os nossos corpos à disposição destes golpes 

de fascistas, o governo Macron e as instituições que 

participam desta marcha fúnebre transformam-se em 

colaboracionistas do que está para vir.

Estamos perante um monstro. Não um monstro de 

alteridade, uma quimera ou figura mitológica: estamos 

defronte das nossas próprias monstruosidades. Lutamos 

contra essa lama e névoa, contra o nivelamento, contra a 

banalização do horror. As nossas sociedades são 

monstruosas de muitas maneiras mas neste momento a 

nossa vira monstro, corpo imundo do Homem. O monstro 

está aí diante de nós e assemelha-se-nos, a imundície não 

é matéria de pesadelos, é humana, é nossa como 

sociedade. Perante este autoritarismo em crescendo, 

urge fazer-nos corpos em movimento para a emancipa-

ção, a autonomia. Porque como corpo comum, colectivo, 

autónomo, temos poder, podemos ser acto de resistência. 

Devemos pôr a atenção em cada amigo e companheiro, 

devemos ser atentos e atenciosos a cada movimento 

desse corpo para transformarmos essa torrente auto-

instituída em força de resistência e não cairmos na lama e 

na névoa.

Visto que o monstro se ergueu, torna-se ele também 

corpo, múltiplo, corpo fascista e autoritário mas também 

corpo de indiferença, corpo de negação, e esse corpo 

surge com estrondo, fazendo rolar sangue e lágrimas. 

Sabemos porque estão eles aí, sabemos o que fazem e 

porque o fazem, autómatos de um poder que não admite 

limites. E é nesse barulho ensurdecedor do autoritarismo 

que vem que emerge uma lucidez: somos, como vontade 

colectiva de autonomia, um rio, temos a nossa potência, 

viemos de longe e sabemos que, mesmo não chegando 

nunca ao mar, teremos tido o mérito de existir, de viver, 

juntos.

Já não enfrentamos um governo que cria leis contra as quais 
lutamos; estamos perante um terrível inimigo: a aliança entre 

grupos fascistas (notavelmente o le bastion social, antigo 
GUD, e as générations identitaires) e o estado.

As nossas sociedades são monstruosas de muitas maneiras 
mas neste momento a nossa vira monstro, corpo imundo do 

Homem. O monstro está aí diante de nós e assemelha-se-nos, 
a imundície  não é matéria de pesadelos, é humana, é nossa 

como sociedade.

relato da luta dos estudantes franceses contra a
política liberal e as agressões fascistas
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Q
uando surgiram as primeiras notícias sobre a 

intenção da Comissão Administrativa de A Batalha 
criar um novo órgão de exposição doutrinária, em 

Novembro de 1923, a organização anarco-sindicalista 

encontrava-se diluída numa série de dilemas e contrarie-

dades que enfraqueciam a posição dominante de que 

gozava no seio do movimento operário, desde a sua 

fundação em finais de 1919. 

O contexto político, não lhe sendo naturalmente favorável, 

contribuiu para dificultar a acção da Confederação Geral 

do Trabalho (CGT) e do seu jornal diário. Entre a repressão 

aos comícios contra a ocupação do Ruhr e as greves em 

resposta ao encarecimento do pão, ou as perseguições e 

prisões arbitrárias de camponeses e operários (só o 

secretário-geral da CGT, José da Silva Santos Arranha, foi 

encarcerado três vezes), o ano de 1923 não foi propício ao 

sucesso da actividade propagandística da confederação. 

Também a sua vida interna agravou esta circunstância. 

Entre 1921 e o III Congresso Operário Nacional, em 

Outubro de 1922, a CGT confrontou-se com o abandono de 

inúmeros militantes e dirigentes que se aproximaram do 

comunismo, além de ter fomentado e participado 

activamente na discussão em torno da sua adesão à 

Associação Internacional dos Trabalhadores de Berlim ou 

à Internacional Sindical Vermelha (ISV), que contribuiu 

para a cisão do sindicalismo português e debilitação da 

sua base hegemónica. Como consequência da posição 

tomada pelo Conselho Confederal nesta questão, ao 

favorecer a entrada dos confederados na Internacional de 

Berlim e alegadamente obstruir o contraditório, que se 

iria reflectir no Manifesto dos 21, Arranha demitir-se-ia 

em Novembro de 1923 e, no mesmo mês, o Comité 

Confederal iria sofrer uma recomposição.

À expansão do primeiro triénio de vida da CGT, sucedia-se 

um período de menor vigor, com perda de números nas 

suas fileiras e que se reproduziu também no seu principal 

órgão na imprensa diária: a partir de 1923, eram cada vez 

mais as dificuldades em suportar a alegada tiragem diária 

de 18.000 exemplares de A Batalha, o que levou a Comissão 

Administrativa do jornal a duplicar o preço de 10 para 20 

centavos. O valor do jornal não era, porém, o único 

problema. A própria direcção ideológica não era suficien-

temente clara e o trabalho propagandístico era conside-

rado defeituoso, pelo que o Conselho Confederal exigiu, 

em Novembro, que A Batalha assumisse uma orientação 

sindicalista revolucionária, de acordo com as delibera-

ções do congresso operário do ano anterior, na Covilhã.

Foi neste contexto que nasceu o Suplemento literário e 
ilustrado de A Batalha, a 3 de Dezembro de 1923, publicado 

à segunda-feira para garantir a pausa dominical dos 

tipógrafos e redactores de A Batalha, e que propunha ser o 

«companheiro intelectual do operário» e levantar a 

propaganda da Ideia. A impressão era feita numa oficina 

gráfica na Rua da Atalaia e o preço de venda ao público era 

de 50 centavos, havendo uma modalidade de assinatura 

independente da do jornal diário. A segunda-feira era 

também passada a preparar a expedição postal para os 

assinantes, incluindo escolas, sindicatos e associações 

culturais ou recreativas. As suas oito páginas eram 

destinadas a reflexões teóricas em torno do anarquismo e 

a artigos de divulgação de cultura libertária. Dedicava, 

ainda, duas páginas às secções permanentes «O que 

todos devem saber», com diversas informações para a 

classe trabalhadora, e «Chico, Zeca & C.ª», destinado aos 

filhos dos operários. Se o diário A Batalha continuava a ser 

o espaço reservado ao combate dos trabalhadores e ao 

noticiário geral, o Suplemento completava a obra do jornal, 

através da elevação «intelectual, moral e artística» de 

todos os seus leitores. Gozava, contudo, de relativa 

autonomia em relação ao jornal, através de financiamento 

e orçamentação própria, apesar de ser formalmente 

dirigido pelo redactor principal de A Batalha, que acumu-

lava a direcção do diário com a da nova revista. 

À data da edição do primeiro número do Suplemento, foi o 

compositor tipográfico Carlos José de Sousa que 

desempenhou essas funções, depois de resistir à crise do 

mês anterior e após lhe ter sido negado o pedido de 

demissão pelo Conselho Confederal. Mas apesar da 

experiência acumulada na direcção de dois jornais de 

combate laboral (antes de A Batalha tinha exercido cargo 

semelhante no Avante), Sousa estava fragilizado por ter 

participado activamente em reuniões «extra-oficiais» 

com militantes do Partido Comunista Português (PCP), 

que tinham sido denunciadas pelo próprio Comité 

Confederal. A inquietação na cúpula da CGT e a sua 

reorganização interna levam a crer que seria a redacção 

de A Batalha quem dirigia realmente a nova publicação 

periódica, até porque tinha partido dela a vontade de 

iniciar uma revista cultural que colmatasse as lacunas do 

diário. Por esta razão, o Suplemento foi dirigido, ao que 

tudo indica, pelo chefe de redacção António Pinto 

Quartim, o jornalista mais experiente do colectivo 

responsável pela feitura do periódico. 

O semanário alterou a sua designação logo no n.º 14, de 3 

de Março de 1924, para Suplemento Semanal Ilustrado de A 

Batalha. As mudanças na composição editorial da revista 

não terminariam por aí, pois Carlos José de Sousa 

demitir-se-ia finalmente em Julho, debilitado pela quebra 

SUPLEMENTO 
LITERÁRIO E
ILUSTRADO DE 
A BATALHA
(1923-1927)

Foi neste contexto que nasceu o Suplemento literário e 

ilustrado de A Batalha, a 3 de Dezembro de 1923, publicado à 
segunda-feira para garantir a pausa dominical dos tipógrafos e 

redactores de A Batalha, e que propunha ser o «companheiro 
intelectual do operário» e levantar a propaganda da Ideia.
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de confiança da cúpula da CGT e devido à incapacidade 

demonstrada em responder à instauração de regime 

censório e apreensões constantes de A Batalha, a partir de 

Maio, precisamente o mesmo mês em que os seus 

tipógrafos entraram em greve, reivindicando o pagamen-

tos de salários atrasados e incompletos. A alteração só se 

tornou efectiva em Outubro, quando o Conselho 

Confederal decidiu seguir a recomendação de Sousa e 

indicar o secretário-geral da CGT para as funções de 

direcção dos seus diversos órgãos de imprensa. Assim, o 

sapateiro Manuel da Silva Campos passou a dirigir o 

Suplemento a partir do n.º 46, de 13 de Outubro. Caiu a 

denominação de redactor principal, que é substituída pela 

figura do director, e que é menos uma formalidade do que 

se poderia pensar: como Campos admitiu em editorial do 

diário, a 7 de Outubro, seria menos activo nos trabalhos 

redactoriais que o seu antecessor, devido aos seus 

encargos no organismo confederal, pelo que garantiria 

uma maior independência à equipa de Quartim. Como 

consequência, o distanciamento de posições entre a 

Confederação Geral do Trabalho e A Batalha e o 

Suplemento tornar-se-iam mais evidentes nos meses que 

se seguiram.

As convulsões internas no país permitiram identificar o 

posicionamento ideológico do Suplemento: ao mesmo 

tempo que se opunha à instauração de uma ditadura 

militar em Portugal, apoiando a organização de diversos 

comícios, e repudiava os assassinatos de filhos de 

corticeiros grevistas em Silves, iniciava uma campanha 

contra os atentados bombistas que assolaram Lisboa 

entre Julho e Outubro. Para o Conselho Confederal, 

porém, a propaganda continuava a ser incipiente e o 

trabalho da redacção de A Batalha foi censurado, princi-

palmente pelo espaço noticioso que era atribuído à União 

dos Interesses Sociais, à qual a CGT decidiu não dar o seu 

apoio formal, e ao assumir uma «atenciosa expectativa» 

em relação ao governo da esquerda democrática, de José 

Domingues dos Santos. A clivagem entre A Batalha e o 

Comité Confederal, por um lado, e o Conselho Confederal, 

por outro, agravar-se-ia após o 18 de Abril, quando o 

Conselho repudiou a posição de Silva Campos, ao 

empurrar a CGT para uma frente unida das esquerdas 

contra os golpistas. Em Julho, demitiu-se das suas 

funções de director de A Batalha, depois do seu adminis-

trador, Artur Aleixo de Oliveira, referir que o Suplemento 

não tinha correspondido às necessidades de propaganda 

para as quais tinha sido criado. Foi substituído no mesmo 

mês pelo ex-secretário-geral Santos Arranha, que 

passava a coordenar toda a imprensa da CGT.

A partir do n.º 86, de 20 de Julho de 1925, era já o nome de 

Arranha que surgia no cabeçalho do Suplemento. O novo 

director exerceria as funções a tempo inteiro, pelas quais 

seria remunerado. A sua eleição teve o propósito de impor 

uma linha ideológica intransigente e de restringir a 

autonomia da redacção liderada por Quartim, eliminando 

os desvios que se tinham verificado nos dois anos 

anteriores, além de executar uma «acção defensiva, 

franca e aberta, contra as manobras divisionistas do 

proletariado» conduzidas pelo jornal A Internacional, 
órgão da esfera de influência da ISV e do PCP. O conflito 

interno na CGT entre a maioria anarquista e a minoria 

comunista, que em 1923 tinha sido alvo de intenso 

escrutínio, ter-se-ia agravado e Arranha foi o escolhido 

para resolver esta divergência na imprensa confederal.

Os meses seguintes foram ainda marcados por outras 

contrariedades que debilitaram a CGT, A Batalha, o 

Suplemento e a recém-criada Renovação. O IV Congresso 

Nacional Operário, em Setembro, marcou a saída 

definitiva da Federação Marítima da confederação, o que 

resultaria numa perda de militância significativa, que 

também foi o efeito provocado pela vaga de deportações e 

prisões arbitrárias de trabalhadores. A repressão 

aumentou e, logo em Outubro, as instalações no 2º andar 

do 38-A da Calçada do Combro foram assaltadas pelas 

forças policiais. Na sua imprensa, o perigo fascista e a 

ditadura das forças vivas eram analisados pelos seus 

articulistas, mas, a partir de Fevereiro de 1926, os 

destaques de primeira páginas destinaram-se a cobrir o 

escândalo financeiro do Banco Angola e Metrópole. Estas 

reportagens de Mário Domingues contribuíram para um 

provável aumento das vendas de A Batalha, sem contudo 

alcançar os 6000 exemplares de tiragem do ano anterior. 

Mas o favorecimento deste tipo de conteúdo noticioso 

desagradou ao Conselho Confederal, que pretendia que os 

órgãos da imprensa cegetista se focassem na propaganda 

activa da Ideia e da revolução proletária.

A orientação de A Batalha voltou a ser posta em causa pela 

cúpula da CGT, principalmente aquando da publicação de 

artigos intitulados «Problemas sindicais», em Maio de 

1926, que foram considerados um meio para Arranha se 

intrometer nas questões de organização sindical, fora das 

suas competências enquanto director da imprensa. Em 

Agosto, o antigo director do diário Manuel Joaquim de 

Sousa deu uma entrevista ao Diário de Lisboa, referindo-

se «às crescentes intrigas» que partiam da redacção e 

aos «deslizes crescentes de A Batalha», que só contribu-

íam para destabilizar a vida interna da organização 

confederal. Mas com o eclodir do 28 de Maio, as divergên-

cias entre Santos Arranha e Manuel Joaquim de Sousa 

tornaram-se mais evidentes e escalaram até a demissão 

do primeiro, depois de lhe ter sido atribuído a responsabi-

lidade de definir a posição da CGT, perante o golpe militar, 

como expectante e neutral, quando o Comité Confederal 

tinha já dado indicações para que se proclamasse a greve 

geral revolucionária em A Batalha de dia 29.

Ao lado de Sousa encontravam-se a União Anarquista 

Portuguesa, as Juventudes Sindicalistas e o jornal O 
Anarquista, dirigido por Francisco Quintal e apoiado por 

alguns militantes que lhe eram próximos: Emídio 

Santana, Adriano Botelho e Germinal de Sousa, filho do 

ex-secretário-geral. Logo em Abril, o periódico lançou um 

ataque violento à orientação da imprensa cegetista, 

questionando se o Suplemento se tratava de um museu de 

variedades, no seguimento da publicação de um artigo de 

César Porto sobre a instrução soviética. Em Julho, as 

críticas estenderam-se à restante redacção, que apoiou 

Arranha no diferendo com a CGT. Em causa estavam os 

salários auferidos pelos «profissionais do jornalismo» de 

A Batalha e que a afastavam da sua direcção revolucioná-

ria. Dois dias depois, Ferreira de Castro, Jaime Brasil, 

Pinto Quartim e Eduardo Frias responderam a este 

«insulto soez», abandonando o Suplemento e restantes 

publicações periódicas. Só Castro regressaria, já em 

Setembro e sem Arranha na direcção. Foi substituído por 

Joaquim de Sousa a partir do n.º 144, aquele que seria o 

primeiro de dois directores interinos da revista.

Agosto terminou com a necessidade de composição de 

um novo Conselho Confederal que só tomou posse em 

Novembro. Até lá, A Batalha e a sua revista semanal foram 

geridas pela redacção neste período transitório, supondo-

se que o director interino teria um papel de coordenação 

mais limitado. Ao contrário de Quartim, que ao que tudo 

indica não regressou aos escritórios na Calçada do 

Combro após a polémica em que se viu envolvido com O 
Anarquista, Mário Domingues, Alfredo Marques, Cristiano 

Lima e David de Carvalho mantiveram-se na redacção. Os 

«rapazes» tornaram-se os novos coordenadores do diário 

e do Suplemento. As primeiras alterações fizeram-se 

sentir logo no título do semanário, que do n.º 145 em 

diante, passou a designar-se Suplemento Literário 
Ilustrado de A Batalha. 

Em plena ditadura militar, a CGT continuou focada na 

resolução do clima de crispação interna. A eleição do novo 

Conselho Confederal resultou no abandono das 

Federações do Livro e do Jornal, Metalúrgica, Mobiliária e 

Vinícola, conflito que nunca terá sido superado, mas 

apenas abafado pelo empreendimento reviralhista de 

Fevereiro de 1927. Para agravar a situação, o diário A 

Batalha passava por um grave crise financeira, apesar dos 

impressionantes 18.000 escudos angariados em 

Novembro, após uma campanha de solidariedade. Apesar 

do diário apresentar contas deficitárias, a situação do 

Suplemento era bem diferente, apresentando um lucro de 

6789$86 quando deixou de se editar. 

Assim, o período de reformulação do Conselho Confederal 

e a reorientação da linha editorial de A Batalha tornaram a 

vida confederal insustentável. Os últimos meses de vida 

do diário e da revista revelavam isso mesmo: a direcção 

interina do jornal e do seu Suplemento voltou a mudar, 

quando Joaquim de Sousa foi substituído por Alberto Dias 

- à época secretário das Federações no novo Secretariado 

eleito - em Dezembro. Desempenhou essas funções 

durante a edição de apenas cinco números do Suplemento 

(n.ºs 159 a 163), quando deu o seu lugar ao ferroviário 

Mário Castelhano. Com a chegada do novo director, Carlos 

Maria Coelho abandonou o cargo de editor, depois de o ter 

exercido durante 163 números. Para acompanhar 

Castelhano nos derradeiros três números, foi nomeado 

Silvino Noronha. A nova equipa mandatada pela cúpula da 

CGT demorou-se pouco tempo no cargo, pois o 

Suplemento cessaria a publicação a partir do n.º 166, de 31 

de Janeiro de 1927.

A repressão da revolta de Fevereiro de 1927 dirigiu as 

forças policiais para as instalações da CGT partilhadas 

com a redacção de A Batalha. Operários, tipógrafos e 

redactores foram encarcerados e o jornal foi proibido por 

decisão administrativa. O diário voltou a editar-se em 

Abril, mas o Suplemento tinha deixado de existir, apesar da 

vontade de Castelhano em retomar a sua publicação. A 

nova vida do jornal, porém, não seria longa e reduzida 

ficaria pelo assalto policial de 2 de Novembro ao palácio 

Marim-Olhão, que destruiu a tipografia, as instalações da 

Federação da Construção Civil e da secção editorial, 

apreendendo todo o acervo propagandístico e editorial da 

empresa. Nada mais restava à Batalha que sobreviver na 

clandestinidade, através do esforço e resiliência de 

militantes dedicados.

Com o eclodir do 28 de Maio, as divergências entre Santos Arranha 
e Manuel Joaquim de Sousa tornaram-se mais evidentes e 

escalaram até a demissão do primeiro, depois de lhe ter sido 
atribuído a responsabilidade de definir a posição da CGT, perante o 

golpe militar, como expectante e neutral, quando o Comité 
Confederal tinha já dado indicações para que se proclamasse a 

greve geral revolucionária em A Batalha de dia 29.
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om centro de actividades num subúrbio de Lisboa, 

CSão Domingos de Rana, o colectivo A Besta 

apresenta-se como editora discográfica, mas 

acaba por ser muito mais do que isso, englobando vários 

projectos musicais e desenvolvendo uma actividade de 

produção e organização de eventos com os mesmos. 

Sempre segundo os princípios DIY. Quisemos saber 

mais...

Rui Eduardo Paes (REP): No vosso site lê-se esta 

passagem: «Música livre feita para gente liberta ou com 

desejo de se libertar.» Os termos parecem ter sido 

escolhidos com precisão, tendo em conta que uma parte 

do colectivo se identifica com as ideias anarquistas. Em 

lado nenhum das actividades de A Besta surge a palavra 

anarquia, o que é uma característica de muitos dos 

presentes movimentos culturais, políticos e sociais da 

actualidade: levam à prática o ideário anarquista, mas 

sem o designar. Gostaria que a conversa começasse por 

aí.

Filipe Adão (FA): De facto, há tendência para uma série de 

grupos ou de pessoas não se assumir como tal na prática 

artística. Posso oferecer algumas ideias ou respostas em 

relação a isso. O primeiro aspecto, que me parece mais 

óbvio, é o de que esses grupos podem não querer estar 

ligados a uma tradição do pensamento cujas acções são 

essencialmente políticas e que não passam para outra 

esfera. O que quero dizer é que ninguém quer estar em 

concerto com a imagem do Bakunine atrás. Percebo 

porque é que os músicos se tentam libertar dessa 

imagética, mesmo que até se identifiquem com ela, como 

individualmente é o caso de alguns de nós. A outra 

resposta, que já não será tão benigna, tem que ver com o 

facto de muitos desses grupos que se dizem anarquistas 

poderem não perceber o que é o anarquismo.

REP: Estás a falar de grupos políticos…?

FA: Estou a falar em grupos políticos ou artísticos que têm 

essa proximidade, mas que nunca a admitem, porque há 

ali qualquer coisa que não lhes permite fazer uma relação 

entre a prática que têm e o pensamento que dizem seguir. 

O punk mais parolo, nomeadamente, apropriou-se de 

algumas imagens anarquistas sem nunca de facto o ser.

João Sousa (JS): Consumiram uma cassete, leram o 

manual rápido da simbologia anarquista…

FA: Claro que sim. Nos anos 1990 e no início dos 2000 

houve bandas absolutamente patéticas como Offspring ou 

Greenday que se apropriaram do imaginário DIY enquanto 

iam gravar a estúdios por milhares de euros. Passando 

para o nosso caso: porque é que acho que não existe uma 

autodesignação? O primeiro aspecto é fácil de entender: 

porque nem todas as pessoas que estão na A Besta são 

anarquistas ou sequer próximas. O segundo ponto está 

relacionado com o facto de a nossa prática não se encaixar 

no que pode ser designado como «anarquismo cultural». 

Apesar de a nossa acção ter muitos pontos de contacto 

com uma prática anarquista no dia-a-dia, não se limita só 

a isso. E, nesse sentido, seria também uma apropriação 

da nossa parte denominar anarquista algo que não é 

inteiramente anarquista. 

REP: Mas quando dizes que não se limita a isso, o que é 

que se acrescenta?

FA: Acrescentam-se, em primeiro lugar, a exploração de 

música livre que tem como base não a política, mas 

sobretudo uma prática. Por isso é que o texto está como 

está: a ênfase é na liberdade, na música improvisada 

neste caso, porque não nos subordinamos a qualquer tipo 

de ideário. A nossa visão está nos antípodas de tudo aquilo 

que é feito, mesmo quando estamos a falar de movimen-

tos abaixo da superfície, que têm práticas semelhantes às 
Rui Eduardo Paes entrevista A Besta
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nossas. Isso faz com que não seja possível fazer uma 

identificação política dos projectos musicais de A Besta, 

nem seja possível apontar o dedo de forma evidente a 

nenhum projecto por ter lá ideias anarquistas. Isto é 

curioso: deste grupo, que à partida partilha este tipo de 

ideias, nunca surgiu um projecto panfletário ou sequer 

ideológico. Isso mostra que as nossas principais preocu-

pações são musicais. Por outro lado, isso não é uma 

ofensa. Não me sinto ofendido por haver esse tipo de 

identificação. De facto, a nossa prática tem muito que ver 

com um determinado tipo de ética que se tornou comum 

ao anarquismo cultural: a nossa preocupação na auto-

sustentabilidade, em não haver uma relação democrática 

entre nós. Geralmente, na A Besta acontece o contrário: 

há uma perspectiva que prevalece e o que se perde é o 

mais comum e mais banal. Tentamos juntar pontos que 

não firam a sensibilidade de nenhum de nós, mas não há 

votos para ninguém. Nesse aspecto, entendo que parece 

anarquista. Seria hipócrita - e um bocado too cool for 
school - estar a dizer: «Eu não sou anarquista, não me 

quero confundir com aqueles amiguinhos com "As” nas 

costas», mas não tem nada que ver com isso. A questão 

tem mais camadas, tem dimensões diferentes e que não 

correspondem àquilo que entendo que seria uma prática 

artística subordinada ao anarquismo.

REP: Gostaria que definissem o vosso conceito de música 

livre. Quando surgiu a ideia de uma música livremente 

improvisada, havia aquela noção algo ingénua de que a 

improvisação era uma música não idiomática, liberta dos 

idiomas musicais instalados. Esse conceito caiu por terra 

porque a música improvisada se tornou mais um idioma. 

No caso dos músicos de A Besta verificamos que existe 

uma base idiomática. É patente que o tipo de improvisação 

e experimentação que vocês realizam têm como matriz o 

punk e outras tendências históricas do rock. Que conceito 

de música livre é este?

JS: No momento e que se escreveu o texto que vimos 

comentando não havia uma noção conceptual do que é 

música livre. Desde a génese do colectivo A Besta, desde 

que saímos das salas de ensaio e começámos a experi-

mentar coisas em vários sítios, houve duas reacções que 

foram praticamente comuns, simultâneas e até espontâ-

neas. Uma delas foi perceber que existe uma certa dose 

de arrogância necessária à maneira como fazemos as 

coisas. Mas a primeira coisa de que sentimos necessida-

de, e acredito que muitos colectivos de música sentem 

algo idêntico, foi a não identificação com outros grupos, 

independentemente de sermos afectos ao modus operandi 
deste grupo ou daquele. E realmente somos afectos a 

muito poucos. Resumindo, nós não fazemos as coisas que 

se fazem e não queremos fazer as coisas que estão a ser 

feitas. Não era uma questão de estilo ou género musical, 

mas principalmente de atitude ou mesmo de criatividade, 

de estética, de linguagem utilizada. Chegou-se à conclu-

são, relativamente cedo, que havia uma necessidade 

muito grande de não pertencer a uma determinada 

corrente. Havia quase uma urgência de não sermos 

confundidos com uma data de outros colectivos ou grupos 

de música. Não era embirranço, não era desgostar do que 

se fazia, era perceber que não nos encaixávamos.

FA: Apesar de não gostarmos, de facto, de muita coisa… 

Isto é uma ressalva importante.

JS: É um facto. Não gostamos de muita coisa que se faz e 

desde que vivo na zona de Lisboa cheguei à conclusão de 

que aquilo que é o underground se comporta muito à 

imagem do que é a indústria. Aqui tocamos num ponto 

simples, para mim crucial, mais do que a questão do 

anarquismo: quando se escreveu esse texto, mais do que 

por manifesto, dissemos a nós mesmos que não faríamos 

música que algum dia chegasse à indústria. Em qualquer 

grupo de miúdos existem ilusões que vão sendo quebra-

das ou que vão desaparecendo progressivamente. Para 

mim, a ideia de música livre era a ausência total de 

subordinação não só a um conjunto de ideias, mas 

também a um conjunto de públicos, de tendências, de 

géneros utilizados na linguagem musical, até mesmo de 

espaços. Mas passámos por tudo: Antena 3 web, publici-

dade na Antena 3, passámos pela ideia de a-nimal poder 

chegar a outro patamar, tivemos mesmo a arrogância de 

acreditar que a-nimal era a única banda existente a tentar 

fazer rock progressivo em Portugal e em Português. 

Passámos por isso e foi pela autolimitação que essa fase 

implicou que decidimos afirmar a nós mesmos que a 

música que fazíamos tinha de ser livre. Nesse caso, livre 

de correntes, espaços, gosto do público, mas também 

livre de uma técnica perfeita, de uma disciplina de 

ensaios, livre de uma estrutura rígida ou fórmulas de 

cantigas ou o que quer que fosse. E por isso também 

queríamos que se dirigisse a gente liberta porque durante 

muito tempo o nosso público eram os amigos, que 

esperavam uma continuidade ou um padrão da indústria, 

uma banda com temas, estudo, disciplina, pautas, com 

um trabalho de escola. Se calhar isto foi o início de A Besta 

e o fim de a-nimal. Aqui volto ao tema falado pelo Adão: 

independentemente de sermos quase todos afectos ao 

anarquismo, cada um terá um gosto especial por 

determinada corrente e às vezes nem sequer concorda-

mos uns com os outros. É principalmente pela falta de 

consenso que A Besta evolui, é precisamente pelo choque 

que os horizontes se expandem. Quando a-nimal estava já 

na base das jams improvisadas, aparece um gajo aos 

guinchos com uma ausência de catalogação possível. 

Toda a gente no colectivo A Besta se apercebe que aquele 

é o caminho a seguir: a contínua não-catalogação. Acho 

que é daí que vem a ideia da música livre na A Besta, livre 

em si, por ela mesmo.

REP: Uma pergunta com rasteira: música livre, logo 

libertária?

JS: Parece que sim, pelas palavras que escolhemos para 

definir a música que fazemos. Mas não. Não é libertária. 

Até porque há música muito egocêntrica, pessoal…

FA: O ponto é precisamente esse. Além de tudo o que 

disse, que acaba por ser muito racional, há uma questão 

de pele, de carne. Basicamente é isto: há vários projectos 

em que não se pode encontrar qualquer impressão digital 

do anarquismo, porque traduzem apenas um tempo e um 

estado de espírito específicos. Isso permitiu-nos uma 

certa indulgência em questões muito burguesas e pouco 

viradas para aquilo que é, geralmente, o tipo de preocupa-

ções que o anarquista tem. Olhar para um ou outro 

projecto e perceber que o que está em causa é a mais 

profunda melancolia, que pode ter raízes mais ou menos 

na poesia simbolista ou num determinado tipo de 

surrealismo. Ou em coisa nenhuma, como é o meu caso 

com o depressive black metal. Esse tipo de temas nada 

tem que ver com anarquismo, nem os classificaríamos 

como música libertária, porque até estão em contracor-

rente com esse tipo de ideias.

André Calvário (AC): Não associo A Besta ao anarquismo 

na ideia de destruição do Estado, mas é um colectivo anti-

indústria e é DIY, até porque concebemos as coisas desde 

a gravação à produção dos discos. Nunca nos preocupá-

mos com o público, nem nos preocupamos com coisas 

como saber quantas pessoas estão num concerto e o que 

pensam da música que ouvem. Um indicativo disso é que 

pouca gente sabe quantos projectos existem na A Besta, 

porque estão sempre a surgir e a desaparecer, tal como 

os seus membros. 

FA: Entendo que se defina A Besta como anarquista, tendo 

por base alguma convivência que tenham connosco. A 

nossa relação com as ideias anarquistas talvez tenha que 

ver com a rejeição radical da indústria, não só a nível de 

dimensão, mas sobretudo nos processos, na forma como 

toda a actividade é desenvolvida e em aspectos como a 

rejeição de uma série de instituições, nomeadamente a 

«instituição música». Os códigos pelos quais a música é 

regida e o binómio boa/má música são coisas que nos são 

completamente alienígenas ou, pelo menos para mim, 

sempre as rejeitei de todo. São uma forma de autolimita-

ção. E se há alguma coisa verdadeiramente anarquista na 

A Besta é nesse sentido. Não considero que se possa 

descolar estas instituições do próprio poder que o Estado 

exerce. Estamos numa posição de confronto. Podemos 

assumir-nos como anarquistas, mas só nesse aspecto.  

REP: Tenho estado a achar interessante que utilizem a 

noção de anarquismo em termos de imediatismo político, 

de «acção directa», e não como uma filosofia ou um modo 

de olhar sobre as coisas, o mundo, as pessoas. Se virmos 

o anarquismo enquanto filosofia, mais do que enquanto 

ideário político, tudo aquilo que vocês têm estado a 

defender como identidade de A Besta encaixa completa-

mente. Falaram há pouco do não exercício da democracia 

na A Besta e na música dos vossos projectos. Nas 

Nós não fazemos as coisas que se fazem e não queremos fazer as 
coisas que estão a ser feitas. Não era uma questão de estilo ou 

género musical, mas principalmente de atitude ou mesmo de 
criatividade, de estética, de linguagem utilizada. Chegou-se à 

conclusão, relativamente cedo, que havia uma necessidade muito 
grande de não pertencer a uma determinada corrente.

O que quero dizer é que ninguém quer estar em concerto com 
a imagem do Bakunine atrás. Percebo porque é que os 
músicos se tentam libertar dessa imagética, mesmo que até se 
identifiquem com ela, como individualmente é o caso de alguns 
de nós.
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discussões musicológicas, filosóficas, sociológicas que 

têm acompanhado a evolução da prática da improvisação 

têm surgido algumas vezes a noção de que esta prática é a 

mais democrática que pode existir a nível musical. 

Também me parece que quando falam em democracia, 

estão a referir a noção de que democracia é igual a 

democracia representativa. Existem sectores anarquis-

tas que entendem que a anarquia não é democracia, 

quando há outras tendências que a identificam com a 

democracia directa, de base. O entendimento do que é ou 

não a democracia varia muito no próprio campo anarquis-

ta. Vocês parecem desconfiar à partida de todo e qualquer 

tipo de discussão e decisão democrática...

FA: Este aspecto sobre a democracia é para mim 

absolutamente essencial. Ideologicamente, situo-me 

próximo do egoísmo stirneriano. Portanto, nunca consigo 

passar para além da ideia do indivíduo capaz de se 

governar a si próprio: quando é governado por terceiros 

está perante uma tirania. Como é que isto se transfere na 

nossa relação, nomeadamente na que estabeleço com 

todos os membros de A Besta? Transfere-se basicamente 

nisto: nunca tivemos um momento em que fosse absolu-

tamente necessário votarmos em relação a seja o que for. 

REP: Estás a referir-te à actividade de A Besta em termos 

organizacionais ou de tomada de decisão. E musicalmen-

te?

FA: Não há distinção sequer.

REP: Portanto, para vocês a prática da improvisação não é 

democrática.

FA: Para mim, não é de todo. O que defendemos é um 

certo caos, um certo confronto entre todas as vertentes. O 

que acontece numa democracia mais representativa ou 

mais directa é que se coloca sempre em cima da mesa o 

Estado como representante ou como tradutor da decisão 

que a maioria toma. Esse é o meu principal problema, 

porque o Estado corresponde sempre a um aparelho 

repressivo. Estou a ser, talvez, um bocado doutrinário 

demais, mas contrapomos esse tipo de decisão a uma 

forma que envolve cada um fazer exactamente aquilo que 

quer, mesmo quando incomoda - ou, especialmente, 

quando incomoda - o próprio grupo.

REP: É uma incomodidade permitida pelos outros que 

define a própria prática.

FA: Não é só permitida… É reconhecer na acção incomo-

dativa do outro a possibilidade de eu poder incomodar o 

outro, sem que tenha de se equivaler a uma subtracção de 

vontade, que é basicamente o que acontece na democra-

cia. Daí a questão da ditadura da maioria, que não é 

permissiva da minoria. Portanto, é um sistema obviamen-

te repressivo. 

REP: Mas como transpões isso para uma dinâmica de 

grupo musical?

FA: Numa dinâmica de grupo musical, nunca se pode 

rejeitar aquilo que é oposto. O que vem contra é sempre 

numa perspectiva de multiplicar as possibilidades. Um 

exemplo concreto, para não falar de forma muito etérea: 

basta dizer que o João foi tocar ao Damas com PARPAR. O 

João disse-me: «Olha, vamos lá com PARPAR…» E eu: 

«Na boa, não sou eu que vou tocar.» Este é o ponto 

principal. Da perspectiva do individualista a agressão é 

tão grande quando limitam a minha vontade como quando 

eu agrido a vontade do outro: o projecto dele não tem nada 

que ver comigo, não me vincula. 

JS: Aqui pode fazer-se um parêntesis importante. 

PARPAR entrou para A Besta sem o resto do colectivo 

sequer ter «aprovado» ou «reprovado» a sua entrada. 

Nem há momentos de reunião assíduos para permitir a 

entrada de determinado projecto ou saída de outro. Há 

discussões individuais: eu falo com este, aquele com o 

outro, etc. Mas a coisa funciona. Pode haver momentos de 

discordância, claro que há, mesmo em palco: a última vez 

que eu discordei com o que estava a acontecer parei de 

tocar e sentei-me num canto e a coisa continuou. 

Estávamos a tocar com Cardíaco no Disgraça, banda que é 

talvez o primeiro grande exemplo de projecto que visa 

libertar a linguagem quadrada do rock e que nasce numa 

situação em que estamos numa sala de ensaios sem 

propósito e gravamos coisas completamente aleatórias. 

Acho que foi das primeiras vezes que o André se propôs a 

tocar baixo e o Adão esteve a tocar guitarra, que era algo 

que ele nem sequer fazia em contexto de banda, sem ser 

para Saraband. Cardíaco nasce como uma necessidade de 

libertação da nossa própria linguagem e acaba por ser o 

grande causador das nossas incursões na improvisação. 

Como nenhum de nós é propriamente um seguidor ou um 

estudioso das discussões políticas, filosóficas e sociológi-

cas relativas à história da música improvisada, o nosso 

contacto mais assíduo começou quando começámos a 

tocá-la. Para nós, a música improvisada começou porque 

já não havia muito mais a explorar com a fórmula da 

música composta e ensaiada. Mas o mais engraçado no 

meio disto tudo é que, independentemente de se estar 

afecto esteticamente ao que cada um faz no colectivo, no 

momento em que é necessário executar tarefas existe 

sempre entreajuda.

 

REP: Às vezes, a entreajuda e o entrosamento explicam a 

forma como as coisas começam. Que tipo de empatia é 

que se gerou quando este grupo de pessoas se juntou e 

formou A Besta? Porque é que estas pessoas se encontra-

ram e decidiram juntar-se num projecto que vive precisa-

mente do encontro de antagonismos?

JS: Entre 2006 e 2007 estava a tocar com uma banda 

anarco-punk e a desiludir-me progressivamente com o 

circuito, quando comecei a juntar pessoas em Montemor-

o-Novo para fazer música. Já na altura usava a expressão 

«música livre para gente livre». Era um colectivo que se 

chamava Projectos de Electrónica e de Barulho Livre 

(PEBL). Entretanto, fui para Cáceres durante um ano, 

onde só trabalhei com O Poema (A)Corda, com Nuno 

Mangas-Viegas. Ainda nem o colectivo A Besta estava 

projectado. O Poema (A)Corda é o melhor exemplo do que 

o Adão dizia há bocado em relação a uma exploração 

intensa e o mais dolorosa possível da melancolia, pelas 

palavras e pela guitarra eléctrica. Quando voltei e vim 

para São Domingos de Rana, havia uma pessoa geografi-

camente próxima das que restaram desse PEBL, que era 

o André, que estava a estudar e que por causa disso 

conhecia o Adão, que era um gajo que eu não suportava. 

FA: As primeiras impressões são sempre as mais certas…

JS: Por alguma razão, eu e o André recuperámos a-nimal, 

que já vinha do PEBL. Estando em São Domingos de Rana, 

um amigo mostrou-me a Estudantina e passámos a ter 

espaço de ensaio.

REP: Mas estás a falar de empatias musicais. E as 

empatias filosóficas, políticas…?

JS: Não havia necessariamente um conjunto de ideias a 

partilhar que não fosse a vontade de fazer música. Eu era 

um gajo um bocado evangelista, para ser sincero. Estava 

na cena punk e tinha um discurso panfletário como quase 

todos os punks têm a uma dada altura. Mas de todas as 

pessoas que juntei no PEBL, só muito poucas pegaram na 

ideia do DIY e a aproveitaram. O André foi uma delas. Já 

por Lisboa, o André apresentou-me José Santos e 

estivemos uma hora e meia a conversar. O ponto de 

contacto foi meramente as bandas que ouvíamos. Isto foi o 

que juntou a-nimal como trio. Durante o primeiro ano de 

vida de a-nimal, independentemente do género musical 

que praticava, o modus operandi era aquele que eu 

conhecia: o DIY. Mas rapidamente percebemos que não 

queríamos tocar com os punks, nem com os metaleiros... 

Foi precisamente por essa não identificação com um tipo 

de circuito que o Adão começou a influenciar o som que 

fazíamos. Ele era o gajo mais crítico das músicas que 

fazíamos, mas era o gajo que as conhecia todas, que 

estava em todos os concertos e pagava os bilhetes 

independentemente de ter o nome na entrada. A partir do 

convívio dos concertos começou a haver discussão 

permanente. Mais tarde, o Adão disse-me que queria 

gravar um álbum dele: Saraband. Eu nem sequer 

suportava o tipo de som que ele fazia, mas fui lá gravá-lo. 

Fui para estúdio com ele levar a maior estalada na tromba 

Como nenhum de nós é propriamente um seguidor ou um 
estudioso das discussões políticas, filosóficas e sociológicas 
relativas à história da música improvisada, o nosso contacto mais 
assíduo começou quando começámos a tocá-la. Para nós, a 
música improvisada começou porque já não havia muito mais a 
explorar com a fórmula da música composta e ensaiada. Mas o 
mais engraçado no meio disto tudo é que (...) no momento em que 
é necessário executar tarefas existe sempre entreajuda.

É um acaso [sermos uma espécie de clube de gajos]. Isso é 
verdade e não há muito como negar. Já fizemos vários 
concertos com mulheres. Não porque eram mulheres, 

evidentemente. O que não falta aí são homens e mulheres que 
antes de lhes saber o género já sei que são merda. 
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que alguma vez levei: abriu-me os horizontes para uma 

data de coisas. 

REP: Mas esta passagem para onde estás agora implicou 

um momento em que disseram: «punk, metal, prog, jazz, 

rock, não sei o quê… não!» É um passo de refutação de um 

passado pessoal e, principalmente, de formas?

JS: Eu diria que sim, mas talvez não tão conscientemente 

na altura. Talvez por não encaixar em absolutamente 

nada. Pelo convívio com outros grupos, colectivos, outras 

coisas, tornava-se claro que não queríamos fazer parte 

dessas cenas. Foi uma grande necessidade de afasta-

mento. Houve mesmo um período em que raramente 

tocávamos ao vivo ou só tocávamos na Estudantina de S. 

Domingos de Rana.

REP: Mas vocês também dizem isso sobre a música 

improvisada...

JS: Para nós, a questão da improvisação foi mesmo de 

clara libertação e uma necessidade advinda das circuns-

tâncias: eu nem tenho tempo para ensaiar…

REP: Ou seja, improvisam, mas não tocam música 

improvisada. 

FA: Isso tem que ver com a pergunta que fizeste inicial-

mente. De facto, a música improvisada, a certa altura, 

interiorizou um determinado idioma. Tornou-se um 

idioma em si própria. E pior ainda, da mesma forma que se 

falava de rock, de pop, de metal, de hip-hop, de funk, de 

jazz, falava-se de música improvisada, que é mais grave 

ainda. Porque música improvisada, por definição, não tem 

de se encaixar num género. O hip-hop, por exemplo, tem 

uma vertente de street battle, de música improvisada, que 

é enorme. Reconheço aí música improvisada tal como 

reconheço música improvisada num concerto de free 

organizado pela OUT.RA.

REP: Na própria apresentação do colectivo no site, A 

Besta aparece como editora. Aquilo que me parece é que 

vocês são muito mais do que uma editora.

AC: Quase já não somos uma editora.

REP: Quase já não são. São uma promotora, uma organi-

zadora de concertos e mais…

AC: «Colectivo editorial». É o termo que costumamos 

utilizar…

FA:  Continuamos a lançar coisas e num sentido mais lato 

somos uma editora. Não temos uma linha editorial, coisa 

que ainda existe em coisas mais ou menos obscuras, com 

montes de exemplos de pequenas editoras que tinham 

uma certa preocupação estética de lançar um certo tipo 

de coisas. Nós não temos isso, mas lançamos coisas. A 

incoerência pode ser, de facto, a coerência da coisa.

REP: Houve uma contribuição geográfica para a formação 

do colectivo?

JS: Não. Mas um dos objectivos iniciais era não fazermos 

nada em Lisboa.

AC: Uma clara marginalização. A primeira vez que ouvi 

isto foi quando o Adão explicou o que era A Besta no 

Encontro Libertário, em Évora. Disse que havia uma 

marginalização concreta das nossas actividades, dos 

concertos… Afastarmo-nos do centro, porque é no centro 

que está tudo e é onde nós não queremos estar. 

REP: ...mas às vezes aparecem lá no centro.

JS: Para nós, o objectivo de ir tocar com Cardíaco ao 

Damas foi claro: «'Bora lá dar estaladas na cara a normies 

e Erasmus que vão conversar durante os concertos.»

REP: Ainda assim, há uma espécie de padrão que A Besta 

repete: é mais um «clube de gajos». Há consciência 

disso? É um acaso?

FA: É um acaso. Isso é verdade e não há muito como 

negar. Já fizemos vários concertos com mulheres. Não 

porque fossem mulheres, evidentemente. O que não falta 

aí são homens e mulheres que antes de lhes saber o 

género já sei que são merda. 

R E P :  Mas  também es tão  a  repet i r  o  b inár io 

homens/mulheres.

FA: Não. Não estamos necessariamente a repetir esse 

padrão. Respondendo a isso de forma um bocado mais 

áspera: essa é uma das decorrências principais do facto 

de colocarmos a nossa música em primeiro lugar. Já 

fizemos coisas com outros tipos de sensibilidades, não tão 

masculinas, digamos assim, embora eu saiba que muitas 

das preocupações do feminismo mais recente não têm 

que ver com questões conscientes, não têm que ver com 

questões de lei pura e dura, mas sobretudo com questões 

comportamentais, com hábitos que a sociedade tem em 

relação às próprias mulheres, ou seja, isto acaba por 

estar um bocadinho plasmado em nós. Para mim é um 

bocado igual, nutro um certo desprezo por qualquer tipo 

de tentativa de politizar o acaso. Irrita-me pensar que isso 

possa vincular-nos a um comportamento machista ou 

misógino, ainda que inconscientemente. 

REP: Há uma questão que se tem colocado muito 

ultimamente, que é: porque é que o rock e o jazz são 

dominados por gajos? Porque é que impera o modelo cis 

hétero? Porque é que há marginalização? Qual a vossa 

relação com as ideias queer, se é que têm alguma?

AC: A minha relação com as ideias queer sempre partiu de 

uma total falta de conhecimento daquilo que era ser ou 

não queer. Das leituras que fiz, houve uma brochura que 

teve impacto: o Bædan 1: Journal of Queer Nihilism, que 

abordava uma série de perspectivas que me agradavam. 

Por exemplo, o «não haver reprodução», seguindo a 

noção de que «não precisamos de pôr cá mais gente». A 

relação com a morte talvez seja algo transversal aos 

membros de A Besta, a relação com a melancolia, com a 

depressão, com a dor ou o sofrimento. A exploração desse 

tipo de sentimentos acaba por reflectir experiência de vida 

e constatação do óbvio, da realidade. Até diria, fazendo a 

ponte com o que foi dito no início: grande parte das nossas 

questões ideológicas não se prende com a política e sim 

com uma leitura dos sentimentos. Fazendo a ponte para 

as questões queer: estas prendem-se muito com o 

niilismo, com a recusa da norma. Creio que o que nós 

fazemos também é queer, porque não queremos ser 

iguais e não somos iguais aos outros.

Cuboid - Bleandante [ABESTA025 - 2017]

Jorna - Verme [ABESTA023 - 2016]

TAPTAP - PARPAR [ABESTA030 - 2017]

Ataque - Cardíaco [ABESTA024 - 2016]
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PAULO JORGE BRITO E ABREU

VENERAÇÃO

de todo o coração, ao António Cândido Franco

(avoco, para a Musa minha, o Ás de Paus )

Ergo-me em pânico do meu próprio mal,
Em vão esmago as �ores com que não me murcharam,

Parto-me a mim próprio, estilhaço-me em cristal,
Embebedo-me em círios e Lua que roubaram;

Os castiçais da igreja, atiro-os contra mim,
Poluo embarcações desvirgadas pela aurora,

Circuncido-me pederasta nas auréolas de mar�m
E pântano de mim mesmo, parto pelo mar fora,

Onde expludo em confusões e raivas de sons brancos…
…..
….

..
O meu cadáver, reencontrado, será posto no altar,

Seduzido pelas beatas, venerado pelos santos,
Possesso de mim próprio onde me irei imaginar

Desvirgado por uma virgem e rezado pelos cantos………..

Lisboa, 12/ 07/ 1979

SIC ITUR AD ASTRA

CIDADE SITIADA

Esguias furtivas sombras em dias gastos tristes
madrugadas de tão nu amanhecer sem liberdade

não sou teu �lho cidade falsa em que persistes
no coração da planície doída na doce intimidade

Cavernosos ouvidos alerta demolindo a esperança
palavra de demoníacos interesses orgias mensais

sei o que em mim destruíram nesta dura vingança
em inveja facínora urdida entre armas desiguais

E neste inconformismo escrevo e mal �co cativo
do pesadelo sofrido na indiferença que alimento
por sentir na pele meu nome queimado bem vivo

na fogueira intrépida desse teu ódio suculento.

FRANCISCO CARDO

JOÃO MENDES DE SOUSA

ESPUMA NOS OLHOS

espuma nos olhos – dizia-te – trago espuma nos olhos
e arde… arde como se alguém me obrigasse a respirar cigarros com 

os olhos
tenho uma luz constante a retinir no ouvido esquerdo
e demasiado amor-próprio para tomar medicamentos

escondo em mim todas as formas possíveis de expressão verbal – 
escrevia-te – e sobram apenas rugidos e rápidas lebres de cor 

estranha
a saltar de retina em retina

em fusão directa com o espaço e o tempo

sinto o peito preso, como se de um farol se tratasse
dou voltas aos mesmos tempos, temas, conceitos e preconceitos

e não saio do mesmo lugar
reduzo-me a metáforas óbvias e recuso a arrogância da citação

espuma nos olhos – esperavas que explicasse…
tenho os olhos colados e nada parece quer focar

nem mesmo o vibrar de uma coluna despida
nem mesmo o olhar

o peito está pesado
obrigando-me a cerrar os olhos

e partir as lebres, a fumar a retina,
explicar o porquê desta erva

deste fumo
desta densidade

dos ossos, das articulações

dói-me o amor-próprio e doem-me todos os que não têm
dói-me a dor que não existe em lado algum

a fuga de palavras sem eco
a publicação contante de detalhes que não me dizem respeito

sobre ti e as coisas que tu sabes

tenho espuma nos olhos
uma espuma feita de anúncios de quarenta em trinta minutos

feita de dores de fígado do lado errado
de obrigações funestas e vazias de cumprimentos quotidianos

de metáforas de merda
de merda de metáforas

de jogos hiperbólicos sem qualquer expressão
uma espuma de não-expressão

uma areia da praia
um pôr do sol e uma merda de um monte de lixo que se chama arte

uma espuma ofertada em nome dos subsídios
e do estado-mamã, estado-papa, estado-urso em hibernação

e arde… arde como se me oprimissem o peito
como se não pertencesse ao meu peito
como se a espuma fosse os meus olhos
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COLECTIVO DA ESTRELA DECADENTE
 texto  vinhetas ORIANO  ANTÓNIO CARAMELO, GONÇALO DUARTE, SAR, SIMÃO SIMÕES, XAVIER ALMEIDA
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«MATAR O 
SALAZAR»
JOSÉ TAVARES
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m Portugal o sindicalismo revolucionário e 

anarquista tem sido nesta última década objecto de 

interesse. Proliferam as investigações. A história 

dos vencidos da História é agora matéria de estudo de 

numerosos académicos e já não somente de dois ou três 

pioneiros. Quando surge uma história de algo é porque já 

é História. Certo? Parece não existir dúvida.

Após o testemunho de um dos envolvidos, Emídio 

Santana, História de um atentado (Maio de 1976) existem 

mais três livros: Valdemar Cruz, Histórias Secretas do 
Atentado (1999); João Madeira, 1937 O atentado a Salazar. A 
Frente Popular em Portugal (2013); António Araújo, Matar o 
Salazar. O atentado de Julho de 1937 (outubro de 2017). É 

sobre este último que vou tecer comentários despretensi-

osos de qualificações.

António Araújo (A.A.), «mestre em Direito e doutor em 

História Contemporânea», contenta-se  em contar o que 

já estava contado. Trata-se de um livro de história com 

uma pretendida visão imparcial, como é de praxe, porém, 

com alguns deslizes que fragilizam esse olhar.

A Confederação Nacional do Trabalho (CGT) tomou uma 

posição favorável ao atentado?

A.A. dá como certo que «de todas as forças políticas 

alegadamente envolvidas, apenas a CGT, na boa tradição 

anarquista, não desautorizou ou criticou o atentado a 

Salazar (p.68), mas, «não sendo claro se a Frente Popular, 

enquanto tal, aprovava essa acção, o mesmo acontecendo 

com o PCP» (p.62), embora houvesse «comunistas 

envolvidos». O autor interpreta o testemunho prestado 
1por Santana  como a autorização «ao mais alto nível» da 

«ideia de matar Salazar, ainda que a sua concretização 

prática haja sido feita apenas pelos directamente 

envolvidos nas operações, sem conhecimento preciso do 

que iria acontecer por parte das estruturas da central 

anarco-sindicalista» (p.17).  Foram, não há dúvida e pese o 

envolvimento de outros, os sindicalistas revolucionários e 

anarquistas a protagonizar o atentado falhado. Porém, 

afirmar categoricamente a autorização da CGT e dos seus 

membros, se tivermos em conta outras pistas, é discutí-

vel.

Em 1937, após a enorme repressão que se seguiu à 

tentativa de greve geral insurreccional de 1934, os 

sindicalistas e anarquistas que tinham conseguido 

escapar haviam recomeçado a publicação clandestina do 

jornal A Batalha e restabelecido os contactos por todo o 

país. Segundo o militante da CGT, Jorge Quaresma, 

«quando os rapazolas me apareceram por aqui, num café, 

eu disse-lhes: se vocês acertarem (no Salazar) todo esse 
2trabalho vai pró ar e, caso não acertem, também vai» . O 

testemunho de Sebastião de Almeida segue no mesmo 

sentido de reserva: «O Vaz Rodrigues (um dos anarquistas 

envolvidos no atentado, secretário da FARP e que faleceu 

em 1948 na Penitenciária de Coimbra – fez aí umas coisas. 

Depois disso deixou de trabalhar, estava a viver uma vida  

clandestina e andava com uma pistola metralhadora e às 

vezes exibia-a junto a pessoas que lhe mereciam 

confiança. Às duas por três, já não havia cão nem gato que 

não soubesse disso e o Pimenta [Raul Pimenta foi quem 

se encarregou de puxar a corda que fez detonar a bomba] 

de vez em quando visitava-me e eu dizia que evitasse 

porque eu já era aqui muito conhecido, quer dizer haviam 
3de se preservar e não se preservavam» .

Para os sindicalistas revolucionários e anarquistas a 

acção directa é atirar bombas, fazer atentados?

O autor de Matar o Salazar esforça-se por reduzir a acção 

directa, preconizada pelos anarquistas e sindicalistas 

revolucionários na luta de emancipação social, sem 

intermediários entre trabalhadores e proprietários, a 

atentados à bomba. Sobre os denominados «atentados 
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aos ministérios», nos primeiros meses de 1937, e o 

atentado a Salazar, escreve: «este tipo de acção directa, 

que constituía prática comum dos anarquistas da CGT, 

mas que, de modo algum, era acompanhado pelos 

republicanos do reviralho e pelo Partido Comunista» 

(p.17), embora não deixe de referir que o «PCP aderira a 

métodos de acção directa que sempre tinham sido 

exclusivo dos anarquistas».

Antes da implantação da República, em 1910, os republi-

canos preconizavam ataques à mão armada e à bomba. O 
4directório do Partido Republicano incentivou-os . Uma vez 

no poder, os republicanos reprimem, matam e deportam 

trabalhadores, inclusive sem julgamento. E, por exemplo, 

diferentes acções no 18 de Janeiro de 1934, lançamento de 

bombas, assaltos, sabotagem da linha férrea, foram 

protagonizadas por militantes comunistas…

Desde o Congresso de Berlim de 1922 que os sindicalistas 

revolucionários reconhecem «a violência como meio de 

defesa contra os métodos de violência das classes 

dominantes» e a acção directa passa a significar a acção 

dirigida pelos próprios trabalhadores. São eles a conduzir 

o conflito, sem confiar em mais ninguém o que só a eles 

compete. Émile Pouget, um dos fundadores do sindicalis-

mo revolucionário, escreveu: «a acção directa desenvolve 

o sentimento da personalidade humana ao mesmo tempo 

que o espírito de iniciativa (...) sacode a apatia dos 

indivíduos e desperta-lhe a consciência (…) desperta 

neles o sentido de valor e da sua força e os agrupamentos 

que se constituem sob a sua inspiração são associações 

vivas e vibrantes (…) a acção directa tem, como conse-

quência, um valor educativo sem paralelo: ensina a 

reflectir, a decidir, a actuar. Caracteriza-se pela cultura 

da autonomia, a exaltação da individualidade, o impulso 

de iniciativa do qual é a levedura, a independência e a 

actividade do indivíduo somente podem florescer em 

esplendor e em intensidade quando se submergem as 

raízes no solo fecundo do entendimento solidário» (in 

L'Action Directe).

A redução da luta social à luta anti-fascista

No relacionamento com os republicanos e comunistas 

com vista ao derrube da ditadura, os sindicalistas 

revolucionários e anarquistas, em 1935, definiram o seu 

conceito de anti-fascismo como objectivo de luta perante 

o processo reformista da revolução democrática da 

Frente Popular: «o fascismo é um sistema político que 

concentra no Estado todos os poderes de domínio político, 

económico e social em benefício exclusivo das potências 

dominantes (…) Uma luta anti-fascista, portanto, começa 

por uma posição contra o Estado e o capitalismo, e não 

pode ser apenas uma posição contra Mussolini, Hitler ou 

Salazar» (comunicado da CGT publicado no jornal 

clandestino A Batalha). É esta posição que Emídio Santana 

transmite a Bento de Jesus Caraça da Frente Popular. É 

claro que a CGT e os anarquistas, no decurso do combate à 

ditadura e à hegemonia crescente do PCP, acabaram por 

reduzir a luta contra o Estado e o capitalismo à luta anti-

fascista, não constituíram um bloco fixo e impermeável e 

cederam a passagem de uma a outra posição. É precisa-

mente isso que A.A. não tem em consideração nem 

desenvolve.

   

Errónicos de António Araújo

Ao longo do livro o autor comete sempre o erro de chamar 

CGT (Confederacion General del Trabajo) à CNT (Confede-

racion National del Trabajo). A FARP (Federação 

Anarquista da Região Portuguesa) é denominada de 

Frente Anarquista da Região Portuguesa. A Mário 

Castelhano, secretário geral da CGT e reconhecido 

sindicalista anarquista, classifica-o de «comunista Mário 

Castelhano». Porém, o caso mais gritante dos desvios de 

A.A. é quando inventa, deturpando o testemunho de Emído 

Santana, «um passeio pela baixa de Coimbra» (p.132), do 

director da Penitenciária com Emídio Santana e José 

Lopes. Na verdade, o que Santana conta nas Memórias é o 

seguinte: «abalámos os três, ultrapassando o portão e 

atravessando a rua em direcção do Penedo da Saudade. 

Na porta do quartel estão militares que nos olham 

intrigados. Naquela manhã de domingo primaveril 

passeava muita gente na esplanada. O espectáculo 

insólito de dois penitenciários virem passear por ali 

espantava as pessoas. Um amigo do director chama por 

ele e encaminham-se um para o outro. Borges de Oliveira 

volta-se para nós e acena-nos. - Vão vendo! Neste transe 

inesperado digo para José Lopes: - Que situação tão 

estranha, tão difícil e paradoxal! Que ridículo e indigno 

seria tentar fugir nestas circunstâncias. Facilmente se 

frustaria, mas sobretudo, seria uma vilania trair a 

confiança que nos deu. Aqui estamos presos e livres, mas 

duplamente presos! E começámos a deambular cerca 

dele. As pessoas olhavam-nos espantadas. Veio depois ao 

nosso encontro e ainda andámos mais um pouco a 

conversar. Regressámos “como tem de ser” [no seu 

comentário] “ao covil dos leões”, e neste breve transe três 

homens, nas condições mais paradoxais e opostas se 

sentiram momentaneamente livres de situações sociais 

de adversidades, para conviverem livres de preconceitos, 

de posições e de antagonismos políticos, o director e os 

reclusos».

O Penedo da Saudade é um parque e miradouro da cidade 

de Coimbra, construído em 1849, de onde se avista a parte 

oriental da cidade até ao rio Mondego, a serra do Roxo e a 

serra da Lousã. Situa-se a uns duzentos metros da 

Penitenciária, em sentido oposto à baixa da cidade, a uns 

1000 metros de distância.

Esta falta de rigor é imperdoável. Abandona a imparciali-

dade em troca de uma qualquer obsessão ou preconceito 

que o ata. A editora deve ter mais cuidado. Bom, digo eu, 

«homem sem qualificações».

Uma anedota

Para terminar, deixo aqui uma anedota que merece ser 

contada.

Em 1984 ou 85, não me recordo agora, o padeiro-forneiro 

Manuel Barosa dirigiu-se a mim para me pedir se podia 

falar com o Emídio Santana. Não só queria conhecê-lo 

como contar-lhe um episódio relacionado com o atentado 

a Salazar. Chamei o Santana e apresentei-lho: «Sabe 

[contou ele], em 1937 estava a cumprir o serviço militar 

em Lisboa. Namorava uma “sopeira” [empregada 

doméstica] na Avenida Barbosa do Bocage e na hora do 

atentado ela contou que estava na casa de banho quando 

os resíduos dos esgotos, com a explosão da bomba, 

subiram por ali acima e invadiram tudo. ‘Tá a ver, vocês 

falharam, mas inundaram as casas dos burgueses de 

merda».

1. «Ao comité Confederal da CGT apenas informei que se forjava 

um atentado contra Salazar. Nada mais acrescentei. Quem 

decidiria seriam os próprios que aceitassem colaborar, e os que 

não quisessem não entrariam. Mas ninguém arredou», in História 
de um Atentado (p.35).

2. Declarações prestadas para o vídeo Memória Subversiva – 
História do sindicalismo e do anarquismo em Portugal, 1989.

3. Idem.

4. Consultar Hermano Neves, Como Triumphou a República, 1º 

edição de Novembro de 1910. Mais recentemente saiu à estampa 

na Letra Livre.

 Doutor António Araújo, antigo 

OProfessor da Faculdade de Direito de 

L isboa  e  actual  Professor  da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova, Assessor do Presidente 

Cavaco Silva e do Presidente Marcelo Rebelo 

de Sousa, sereníssimo membro dos corpos 

gerentes da Fundação Francisco Manuel dos 

Santos, deu uma longa entrevista ao suple-

mento «Ípsilon» do jornal Público (26-1-2018), 

em que fez uma afirmação invulgar e 

corajosa: nas suas primícias lisboetas, foi ao 

jornal anarquista A Batalha conhecer o velho 

anarquista Emídio Santana – o homem do 

atentado à bomba contra o ditador Salazar. 

Coisas dos vinte anos – diremos nós em 

amena cavaqueira! Inofensivas loucuras de 

juventude que não se repetem! Antes fosse! 

O Doutor Araújo publicou um livro, Matar o 
Salazar: o atentado de Julho de 1937 (Tinta-da-

China, 2017), em que não despega da mesma 

ideia – a ida ao jornal A Batalha, o convívio 

com Emídio Santana, o obstinado interesse 

pela bomba contra o tirano de Santa Comba 

Dão. É bomba a mais – convenhamos – para 

um cinquentão!

Nós se estivéssemos no lugar das autorida-

des responsáveis pelos edif ícios da 

Faculdade de Direito de Lisboa, da Reitoria 

Magna e da Universidade Nova, pelo recheio 

do Palácio de Belém e pela pessoa do senhor 

Presidente da República, pelo posto emissor 

da Antena 2, pelos bens da Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, sobretudo o 

cofrezinho que é à prova de bala mas não de 

bomba, e até pelas muralhas da fortificada 

cidade de Elvas, donde o dito Professor é 

originário, começaríamos a temer seria-

mente pela segurança de bens e de pessoas. 

Nas companhias em que ele anda, quem se 

admiraria se o António Araújo se pusesse a 

fabricar bombas em casa, às escondidas? 

Um destes dias sai à rua carregado de 

explosivos e começa a estoirar com os 

edifícios públicos e com os miolos das 

personalidades políticas. Não nos avisou a 

entrevistadora do Público que «António 

Araújo mergulhou no atentado contra 

Salazar»?! E aquele matar o Salazar do título 

não é duvidoso, suspeito… e até macabro e 

sinistro?! Quem sabe, se um outro e mais frio 

Emile Henry, um verdadeiro perigo público, 

não está já na sombra em gestação e desta 

vez na leviana Lisboa do turismo. Ai Jesus! Ó 

da guarda, aqui d’el Rei!

Não será melhor alertar desde já o senhor 

Ministro da Administração Interna de que em 

breve o António Araújo pode começar a pôr 

bombas? É preciso tomar medidas rápidas e 

enérgicas. A não ser assim, ou me engano 

muito ou vem aí um grande banho de sangue.

UM B    MBISTA
BELDIABOA

M



No dia 24 de Março desceu da Alameda ao Martim Moniz 

uma manifestação politizada em torno da transformação 

da capital portuguesa numa espécie de miniatura 

esterilizada de si própria. As palavras de ordem defendi-

am a vivência espontânea da metrópole, o usufruto do 

dinamismo que as suas infraestruturas permitem, neste 

momento suspensa pelos calculismos dos investidores. 

Os vasos sanguíneos da urbe encontram-se entupidos por 

esta engorda programada: a quantidade de casas 

devolutas em Lisboa, quando se pensa nos despejos de 

famílias e nas rendas impostas pelos senhorios, denuncia 

imediatamente o processo de especulação imobiliária em 

curso. 

Com a classe produtora a ser marginalizada para a 

periferia, o centro da metrópole torna-se exclusivo à área 

dos serviços, com cada metro quadrado a ser controlado 

pelo comércio, pelo negócio do alojamento, da alimenta-

ção, dos transportes, das comunicações, dos serviços 

financeiros. O centro histórico é cada vez menos inscrito 

pelos trabalhadores portugueses, que agora deslizam 

pela sua superfície sem deixar rasto: os professores e os 

alunos cada vez mais longe das suas universidades; os 

músicos mais longe das suas venues; os cineastas mais 

longe dos seus cinemas; os actores mais longe dos seus 

teatros; as famílias que permaneciam no centro histórico 

há décadas ou mais arrancadas como as ervas daninhas 

de um campo de golfe.

Eis a desterritorialização capitalista. Os espaços evacua-

dos são esterilizados e vividos transitoriamente, como se 

se tratassem de aeroportos, de cabines de portagens, de 

salas de espera, de parques de estacionamento, de 

centros comerciais ou de estações do metro. Termos 

relacionados com «portugalidade» surgem por toda a 

parte numa relação de proporcionalidade inversa com a 

cultura local, ao mesmo tempo que muitos dos novos 

patrões tentam disfarçar a impessoalidade dos seus 

negócios e o seu desconhecimento relativamente às 

necessidades e interesses dos locais com uma estética 

vintage e outros gimmicks. Contudo, essa Lisboa autêntica 

que tanto é prometida pelos guias já não existe para ser 

encontrada. Já não existe o Palmeira, onde todos os dias 

se juntavam estudantes e professores de Belas-Artes, 

bem como trabalhadores de diversas proveniências, para 

beber cerveja e petiscar ao fim do dia. Já não se vê o 

majestoso salão da Casa do Alentejo a fervilhar de 

entusiasmo estudantil e de espírito boémio. Já não se 

reúnem poetas, escritores, jornalistas, músicos, artistas, 

sem-abrigo nem moradores do Bairro Alto no antigo 

Estádio, esse espaço que, desde há décadas, não tinha 

outro propósito para além do convívio quotidiano. 

Muitos desses corpos órfãos e boémios estavam ali, a 

descer a Almirante Reis, sob o estandarte Rock in Riot, um 

trocadilho feito pela organização com o nome do especta-

cular evento de música ao vivo. Em algumas bandeiras 

lia-se o slogan «Eu vou» do Rock in Rio, que aqui ganhava 

um significado diferente, ao jeito situacionista, por estar 

anexado à imagem de um cocktail molotov. «Eu vou fazer 

merda», uma ameaça irrisória face ao actual poder das 

forças políticas que garantem a imposição de toda esta 

escassez forjada. Só assim, sob o abrigo da liberdade de 

expressão e da performance artística, é que o discurso do 

confronto violento com as forças políticas (a ideia de 

motim, de insurreição, de cocktails molotov, etc.) pôde 

circular e atingir os ouvidos e as retinas da população que, 

das margens da Almirante Reis, observava a negra 

procissão: bandeiras anarquistas, caras tapadas, 

cantores transgénero, guitarras com riffs anti-sociais, 

perroflautas e lumpemproletários misturados com todo o 

tipo de gente da cultura e da vida nocturna. Concorde-se 

ou não com o tom irónico-festivo da manifestação, cada 

passo dado no sentido de normalizar o discurso subversivo, 

de torná-lo trivial e parte integrante do imaginário dos 

lisboetas, torna a revolução social uma realidade mais 

palpável, mais presente, e é por isso de uma pertinência 

inegável.

SOBRE O ROCK IN RIOT
ORIANO

ANTIGO ÓRGÃO DA CGT
Fundado em 23 de Fevereiro de 1919

Este jornal surgiu em 23-2-1919, no mesmo ano em que a 
Confederação Geral do Trabalho (CGT), de que seria porta-voz. A 
CGT, única confederação sindical existente, agrupava os 
trabalhadores mais combativos e conscientes da altura e foi, 
desde início, fortemente influenciada pelas correntes 
anarquista, anarco-sindicalista e sindicalista revolucionária. 
Isto determinou a sua total independência face aos partidos e ao 
poder político e fê-la lutar pelas justas reivindicações dos 
trabalhadores por melhores condições de vida, não os deixando 
esquecer que só uma profunda transformação económica, 
social e ética permitiria eliminar a opressão e exploração do 
homem pelo homem. Repudiou sempre, com notável antevisão, 
que a libertação dos trabalhadores se pudesse alcançar através 
duma pretensa “ditadura do proletariado” ou do “Estado-
patrão”.
Hoje, não estando ligado a qualquer dos movimentos sindicais 
existentes, de cujos princípios e prática geralmente discorda 
(embora tenha o maior respeito pelos trabalhadores que os 
constituem), continua a pugnar por uma sociedade assente em 
formas comunitárias de vida, de essência autogestionária e 
cooperativa, com total respeito pela liberdade de pensamento e 
pela autonomia individual, em conformidade com os princípios 
libertários por que se norteia.
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PONTOS DE VENDA

Lisboa
Barata: Avenida de Roma, 11-A
Leituria: Rua Dona Estefânia, 123-A
Letra Livre: Calçada do Combro, 139
Linha de Sombra - Cinemateca: Rua Barata Salgueiro, 39
RDA69: Regueirão dos Anjos, 69
Tigre de Papel: Rua de Arroios, 25
Tortuga: Rua da Penha de França, 217
Zaratan - Arte Contemporânea: Rua de São Bento, 432
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Porto
Gato Vadio: Rua do Rosário, 281
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Fonte de Letras: Rua 5 de Outubro, 51
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