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Mas onde andava Foucault no Maio de 68? Ou, para 
parafrasear Marcuse, «onde estava Foucault no 
tempo das barricadas de Maio»? Esta pergunta 

foi lembrada no encontro «Maio de 68: 50 anos depois», 
no Aljube: afinal, alguém com 41 anos no Maio de 68 tinha 
de dar prova de vida, suar as estopinhas e gesticular 
violentamente, correndo o risco de não ser certificado 
pelas legítimas vanguardas revolucionárias. Sabe-se, 
claro, que a radicalidade na forma de ver o mundo é 
sempre tão ou menos relevante quanto picar o ponto na 
manif dos deslumbrados contaminados pela euforia da 
festa. Para perceber onde andava Foucault nesse mês, 
traduzimos parte da conversa do filósofo francês com 
o então jornalista Duccio Trombadori, em 1978, na qual 
afirma que o que o transformou não foi o Maio de 68 em 
Paris, mas o Março de 68 na Tunísia.

Trombadori: Durante e logo depois do Maio de 1968 
em Paris, muitos intelectuais franceses participaram 
nas lutas estudantis: foi uma experiência que voltou a 
visar, em novos termos, a questão do «compromisso», 
a relação com a política, as possibilidades e os limites 
da acção social. O teu nome não figura entre eles. Pelo 
menos até ao início dos anos 1970, estavas ausente do 
debate que envolvia outra figuras do mundo intelectual 
francês. Como foi a tua experiência do Maio de 68 e o que 
é que ela significou para ti?

Foucault: Durante esse Maio, como aconteceu no período 
da Guerra da Argélia, não estava em França: ainda 
estava um pouco deslocado, marginal, podemos dizê-
lo. E nesta ocasião, quando regressei de Paris, trouxe 
comigo uma forma estrangeira de ver as coisas, com o 
resultado esperado: o que eu tinha a dizer nem sempre 
era bem recebido. Lembro-me que Marcuse disse 
acusadoramente um certo dia: onde estava Foucault 
no tempo das barricadas de Maio? Bem, estava na 
Tunísia, por causa do meu trabalho. E posso revelar 
que esta experiência foi decisiva para mim. Na verdade, 
durante a minha vida tive muita sorte de observar muitas 
realidades importantes. Na Suécia, vi como um país 
social-democrata funcionava «bem»; na Polónia, uma 
democracia popular que funcionava «mal». Conheci 
em primeira mão a República Federal Alemã durante 
o boom económico dos anos 1960. E, finalmente, vivi 
num país subdesenvolvido, na Tunísia, por dois anos 
e meio. Foi uma experiência chocante: pouco antes do 
Maio de 68 em França, havia agitações estudantis de 
incrível violência lá. Isso foi em Março desse mesmo 
ano: greves, boicote de aulas e prisões ocorriam umas 
atrás das outras durante um ano inteiro. A polícia entrou 
na universidade e atacou muitos estudantes, ferindo e 
atirando-os para a prisão.

Foram sentenciados a oito, dez, mesmo catorze anos 
de prisão. Alguns deles ainda lá estão. Sendo professor, 
francês, e imerso nessa realidade, tinha uma melhor 
forma de compreendê-la e situá-la em relação ao que 
estava a acontecer noutras universidades no mundo. 
De certa forma, era respeitado pelas autoridades locais 
e isso permitiu-me realizar uma série de acções e, ao 
mesmo tempo, compreender com precisão as reacções 
do governo francês em relação ao que se estava a 
passar. E devo dizer que a sua atitude deixou muito a 
desejar. Durante essas agitações fiquei profundamente 
espantado com os jovens homens e mulheres que se 
expuseram a sérios riscos pelos simples facto de terem 
escrito ou distribuído um folheto ou por terem incitado 
outros a fazerem greve. Essas acções eram o suficiente 
para colocar a vida, a liberdade e o corpo de alguém em 
risco. E isto deixou-me uma forte impressão: para mim, 

foi uma verdadeira experiência política.

Trombadori: Em França, não encontraste os sinais 
dessa participação activa e directa que experienciaste 
na Tunísia? O que é que te fez decidir, após os eventos 
do Maio de 68, entrar em contacto com as lutas dos 
estudantes, desenvolvendo um diálogo e uma postura 
que, em várias ocasiões, levou-te a escolher lados e a 
comprometeres-te directamente com movimentos como 
o Grupo de informação sobre as prisões [GIP], relativo 
às condições prisionais, com outros intelectuais como 
Sartre, Jean-Marie Domenach e Maurice Clavel?

Foucault: Quando voltei a França, em Novembro-
Dezembro de 1968, fiquei muito surpreendido e 
espantado - e bastante desiludido - quando comparei a 
situação com aquela que tinha visto na Tunísia. As lutas, 
apesar de marcadas pela violência e pelo envolvimento 
intenso, nunca trouxeram com elas o mesmo preço, 
os mesmos sacrifícios. Não há comparação entre as 
barricadas do Quartier Latin e o risco de passar quinze 
anos na prisão, como era o caso na Tunísia. Já discutimos 
o «hiper-marxismo» em França, o desencadeamento de 
teorias, anátemas, a divisão em diversas facções —  tudo 
muito perturbador e de muito pouco interesse. Tudo isto 
foi exactamente o oposto do que me atraiu na Tunísia. 
Até ao ponto em que, desse momento em diante, decidi 
manter-me distante dessas discussões intermináveis, 
da «hiper-marxização», da discursividade indomável, 
que era a vida das universidades e especialmente de 
Vincennes entre 1968 e 1969. Assim, tentei realizar 
uma série de acções que iriam realmente implicar um 
compromisso pessoal, físico, que era real e que colocava 
os problemas em termos concretos, precisos e definidos, 
numa determinada situação.

Trombadori: Quando falas do Maio de 68, falas sempre 
com o tom de alguém que quer desvalorizar o valor da 
experiência. Parece que vês apenas o lado grotesco e 
ideológico dos eventos que ocorreram. Não interessa o 
quão justo é revelar os seus limites —  e entre estes, 
o estilhaçamento em facções —, mas não acredito 
que o fenómeno de um movimento de massas que se 
manifestou em toda a Europa possa ser tão facilmente 
descartado.

Foucault: O Maio de 68 foi uma experiência de excepcional 
importância, sem dúvida. Mesmo agora estava a falar de 
Maio em relação à experiência que tive dele em França 
durante a fase descendente. Mas é certo, em todo o caso, 
que sem o Maio de 68 nunca poderia fazer as coisas que 
estou a fazer hoje: investigações como aquelas sobre as 
prisões, sexualidade, etc., seriam impensáveis. O clima 
de 1968 foi decisivo para mim nestas matérias. Não 
queria sugerir que o Maio de 68 não teve importância. 
Algumas das suas consequências, alguns dos aspectos 
mais visíveis e superficiais que se lhe seguiram e 
foram produzidos pela experiência do Maio de 68 eram 
completamente estrangeiros para mim. De qualquer 
forma, estou convencido de que o que estava realmente 
em causa também em França e o que contava para a 
transformação de tantas coisas era da mesma natureza 
daquela experiência que eu conheci na Tunísia. A 
diferença é que em França, de alguma forma absurda, 
a experiência de Maio foi ofuscada pelo fenómeno de 
grupos estilhaçados, pela fragmentação do marxismo 
em pequeno corpos de doutrina que pronunciaram a 
excomunhão entre cada um. Com efeito, é verdade que 
havia algumas mudanças e que me senti muito mais à 
vontade em comparação com o modo como me sentia 
nos anos precedentes; as coisas que sempre me tinham 

preocupado começavam a tornar-se parte do domínio 
público, começavam a ser entendidas e apreciadas. 
Muitos problemas começaram a tornar-se actuais, 
quando no passado não tinham sido tratados com uma 
atenção comparável. 

Trombadori: A tua palestra inaugural no Collège de 
France, depois publicada sob o título A ordem do discurso 
[Relógio d’Água, 1997], é de 1970. Nesta conferência 
universitária, ao analisarem-se os «procedimentos 
de exclusão» que controlam o discurso, começaste 
por examinar em grande detalhe a relação entre 
conhecimento e poder. A questão do domínio que o poder 
exercita sobre a verdade, da vontade da verdade, marca 
uma nova e importante etapa no teu pensamento. Como 
conseguiste pôr nestes termos —  ou melhor, localizar 
—  este problema? E de que forma é que consideras que 
a temática do poder, como tu a desenvolveste, entrou em 
contacto com o ímpeto do movimento juvenil de 68?

Foucault: Seria necessário retomar o tópico da discussão 
outra vez e perguntar: o que é que me incomodou e 
determinou a minha existência e o meu trabalho até àquele 
momento? E, por outro lado, qual foi a força que guiava 
o movimento juvenil de 68? Pergunto-me, por exemplo, 
qual foi o significado da insatisfação séria que estava a ser 
expressada e que eu experienciei na sociedade sueca? E 
depois, o que indicava a insatisfação análoga na Polónia, 
que foi repetidamente testemunhada, mesmo que tenha 
sido reconhecido por muitos lados que as condições de 
vida material não eram piores que noutros tempos? E 
depois, mais uma vez, qual foi o significado da erupção 
de revolta radical que os estudantes tunisinos tentaram? 
O que é que estava a ser questionado em todo o lado? 
Acho que a minha resposta é que a insatisfação veio da 
forma como um tipo particular de opressão permanente 
na vida diária estava a ser produzida pelo estado ou por 
outras instituições e grupos opressivos. O que não estava 
a ser muito bem tolerado e estava a ser continuamente 
questionado, o que produziu esse desconforto, foi o 
«poder». E não só o poder estatal, mas também aquele 
que era exercido dentro do corpo social através de canais, 
formas e instituições extremamente diferentes. Já não 
era aceitável ser «governado» de uma determinada 
forma. Quero dizer «governado» num sentido extenso; 
não me estou a referir apenas ao governo do estado e 
dos homens que ele representa, mas também àqueles 
homens que organizam as nossas vidas diárias através 
de regras, de influências directas ou indirectas, como por 
exemplo os mass media. Se olhar para o meu passado, 
lembro-me de ter pensado que estava essencialmente a 
trabalhar numa história «genealógica» do conhecimento. 
Mas a verdadeira força motivadora era, na realidade, o 
problema do poder. Enfim, não tinha feito nada a não ser 
tentar traçar a forma pela qual certas instituições, em 
nome da «razão» ou da «normalidade», acabaram por 
exercer o seu poder em grupos ou indivíduos, em relação 
a formas estabelecidas de comportamento, existência, 
de acção ou expressão, rotulando-os como anomalias, 
loucura, etc. No fim de contas, estava apenas a produzir 
uma história do poder. Por outro lado, pensando no Maio 
de 68, e indo para lá de um vocabulário inadequado e 
«hiper-teorizante», pergunto: quem é que hoje não diria 
que, em geral, foi uma questão de rebelião contra uma 
rede inteira de formas de poder que marcou a cultura 
juvenil e certo estratos da sociedade? A partir destas 
experiências diferentes, incluindo a minha, emergiu 
apenas uma palavra, como uma mensagem escrita a 
tinta invisível, pronta a aparecer na página assim que o 
químico certo fosse aplicado; e essa palavra é poder.

O ESTADO É APENAS UM EPISÓDIO DA 
GOVERNAMENTALIDADE | Entrevista de DUCCIO TROMBADORI a MICHEL FOUCAULT

A ABRIR
Nova redacção de A Batalha
Como os leitores do jornal podem já ter percebido, 
a configuração da redacção e das colaborações de A 
Batalha tem vindo a alterar-se nos últimos meses. 
Esta remodelação do jornal e da sua feitura resulta da 
vida natural de um periódico anarquista, que não está 
vinculado a um ideário fechado e homogéneo e que 
resiste pela dinâmica intensa de várias formas de olhar o 
mundo através de uma perspectiva anti-autoritária. Com 
a sofisticação dos dispositivos de dominação quotidiana 
e perante a redução do espaço público à autofagia, A 
Batalha pode robustecer-se como espaço que se abre 
a diversas formas de pensar criticamente o miserável 
real em que estamos todos confinados. Como jornal 
de expressão anarquista, A Batalha não apresentará 
qualquer prescrição, mas algumas possibilidades de 
libertação ao nível de diferentes discursos e gramáticas: 
da banda desenhada à entrevista, da poesia à divulgação 
da cultura marginalizada, da reflexão teórica ao 
panfletarismo, da história à actualidade. A Batalha não 
vai fazer opinião, mas continuará a fornecer algumas 
ferramentas para que cada leitor possa olhar para o que 
o rodeia de forma mais clara. É esta a sua vocação de 
sempre e de agora.

Sobre A Batalha #280 
A capa deste número foi desenhada por André Pereira, 
que regressa à colaboração no jornal em ombros após 
ter triunfado n’O GRANDE CONTRA-CONCURSO DE 
ILUSTRAÇÃO DE VILÕES DE A BATALHA. Os temas 
das barricadas estudantis e da fuga de De Gaulle por 
helicóptero dão o tom ao número de Maio-Julho. Como 
tem vindo a ser habitual nos últimos anos, A Batalha 
não se publica durante os meses de Julho e Agosto. 
A nova redacção, porém, decidiu levar o jornal para 
a praia, reforçando os números 280 e 281, que assim 
corresponderão a três meses, em vez dos habituais dois.

PAN - Encontro e Festival Transfronteiriço de Poesia, 
Património e Arte de Vanguarda em Meio Rural
O PAN é um encontro festivo e de convívio entre 
criadores e vizinhos e visitantes de Morille, localidade 
situada a 18km de Salamanca. O PAN surgiu em 2003 
e, por isso, em 2018 celebrar-se-á a sua XVI edição. 
Desde as suas origens que o o PAN teve uma evidente 
orientação interdisciplinar e multicultural, assim como 
uma deliberada vocação transfronteiriça. Neste sentido, 
o PAN é uma chamada de atenção aos poderes públicos 
e à cidadania em geral sobre a necessidade de apoiar 

e incentivar os contactos entre ambos os lados da 
fronteira hispanoportuguesa, entendendo que a cultura 
é um factor fundamental para a dinamização económica 
das regiões desfavorecidas. Do mesmo modo, a aposta 
no meio rural é um dos fundamentos do Festival, que 
pretende revitalizar o meio rural e lutar contra a perda 
de população e a falta de expectativas que estão a 
assolar as regiões do interior da península. Por isso, o 
PAN concede um protagonismo especial aos jovens e 
à presença de novas gerações de criadores. Decorrerá 
em Vilarelos (Alfandega da Fé) entre 6 e 8 de Julho e em 
Morille (Salamanca) entre 20 e 22 de Julho. [C.d’A]

Encontro de Imprensa Libertária
No dia 2 de Junho, reuniram-se editores, colaboradores 
e leitores de várias publicações libertárias no Centro 
de Estudos Libertários. António Cândido Franco (A 
Ideia), Júlio Henriques (Flauta de Luz) e Guilherme Luz 
(Mapa) deslocaram-se aos Olivais Velho para conversar 
sobre o estado actual desta imprensa e abordar temas 
como a distribuição e o alcance, as especificidades de 
cada publicação e as dificuldades particulares que se 
impõem a cada projecto. O director de A Ideia referiu o 
bom momento da imprensa de cariz libertário, não sem 
antes salientar que este espaço tem sempre uma vida 
precária, pois sobrevive à custa da boa vontade de um 
grupo de pessoas limitado. Foram ainda anunciadas 
as publicações do quinto número da Flauta de Luz e de 
O Jardim das Peculiaridades, de Jesus Sepúlveda, que é 
o novo livro dos Textos Subterrâneos. Daremos conta 
destas edições no próximo número do jornal.

AnarchaPortugal
Auto-designando-se como «o mais importante colóquio 
mundial para livres-pensadores», este evento vai 
realizar-se no Porto entre 19 e 20 de Julho. Promete ser 
uma das mais patéticas tentativas de agregar criaturas 
aberrantes que acreditam piamente que liberdade e 
guita são faces da mesma moeda (digital, claro). Entre 
os conferencistas, podemos encontrar o famoso teórico 
anarco-capitalista e fraude intelectual Walter Block, que 
há uns anos afirmava que pretos são menos inteligentes 
que brancos, youtubers brasileiros e uma panóplia de 
vendedores da banha da cobra para velhos new age. 

Confederação Internacional do Trabalho
Foi fundada, no passado mês de Maio, num congresso 
internacional na cidade italiana de Parma, uma 
nova internacional anarcosindicalista e sindicalista 

revolucionária, baptizada de Confederação Internacional 
do Trabalho (CIT). Foram seis os sindicatos fundadores: 
USI (Itália), FAU (Alemanha), CNT (Espanha), IWW 
(Estados Unidos), ESSE (Grécia) e IP (Polónia). Neste 
congresso fundacional participaram como observadores
as seguintes organizações sindicais: FOB (Brasil), ARS 
(sindicato autónomo de trabalhadores da Bulgária), 
CNT-F (França) Movimento Popular Rifeño (Marrocos), 
GGBO - Alemanha (Organização que luta pelos direitos 
trabalhistas dos presos e presas), Associação de 
Trabalhadores de Base (Brasil), WAS (Viena - Austria), 
UVW (Reino Unido) e Vraije Bond (Holanda e Bélgica). 
Está previsto que estas últimas organizações, e outras 
não presentes no congresso, se vão unindo à CIT como 
membros efectivos ou com o estatuto de simpatizantes.

Anarquistas e orgulhosos de o ser
É o título do terceiro livro editado pela Barricada de 
Livros. Trata-se de uma antologia de ensaios de Amedeo 
Bertolo (Milão, 1941 - 2016), indiscutivelmente uma das 
figuras mais importantes do movimento e do pensamento 
anarquista a partir da década de 60 do século XX. Foram 
muitos os temas abordados por Bertolo ao longo da 
sua vida: tecnoburocracia, autogestão, imaginário 
subversivo e utopia, revolução, epistemologia, economia, 
democracia, ecologia social, entre outros, dando voz 
a uma cultura militante e seguindo uma abordagem 
multidisciplinar com uma dimensão que abraça o 
passado, o presente e o futuro. Mas, apesar de toda uma 
abundante produção teórica, de leitura fundamental 
para quem pretende compreender esta sociedade – e 
os mecanismos de dominação que a regulam – e alterá-
la radicalmente, Bertolo procurou sempre, ao longo da 
sua vida, harmonizar os meios e os fins, o dizer e o fazer, 
o pensar e o agir. Como tal, também foi protagonista 
de alguns dos mais importantes factos na história do 
movimento anarquista italiano pós-Maio 68, como o 
rapto do vice-cônsul espanhol em Milão ou o caso Pinelli. 
A sair ainda durante este mês de Julho. [M.R.P.]

À lupa
Inauguramos uma nova secção no jornal. «À lupa» 
é dedicado a recensões de todo o tipo de edições ou 
expressões artísticas: prosa, ensaio, poesia, jornais, 
revistas, banda desenhada, zines, álbuns, k7s, exposições, 
filmes, teatro, concertos. Caso queiram enviar as vossas 
edições, para que possam ser divulgadas em A Batalha, 
façam-no para o nosso apartado: 
CEL/A Batalha, 4037, 1501-001 Lisboa.
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A CONTRATEMPO
Entrevista a TOMÁS IBÁÑEZ | Ilustração JOÃO CAROLA

A Barricada de Livros, A Ideia, o Portal Anarquista 
e esta gazeta organizaram, no passado dia 19 de 
Maio, o encontro «Maio de 68: 50 anos depois», no 

Museu do Aljube, com a participação de Miguel Serras 
Pereira e Tomás Ibáñez. No dia anterior, já tínhamos tido 
a oportunidade de ouvir Ibáñez falar sobre a situação 
política na Catalunha. Aproveitámos a vinda deste 
pensador heterodoxo a Lisboa para falar um pouco 
sobre tudo: nacionalismos ascendentes, movimentos 
independentistas, soixant-huitards ou Foucault. Ibáñez 
esteve em todas e pensou sobre elas como mais ninguém 
o fez pela península. Fomos à procura do seu golpe de 
vista sobre o mundo.

A Batalha: Podemos começar a nossa conversa com Quim 
Torra, o novo Presidente da Generalitat da Catalunha. É 
uma personagem estranha: trabalhou quase 20 anos 
como advogado de uma seguradora multinacional — a 
Winterthur —, é um activista do nacionalismo catalão, 
fundou a editora A Contra Vent e foi director do Born 
Centre de Cultura...

Tomás: Nesse último cargo, gerou-se um problema com 
o Ajuntament de Barcelona. A partir do Born Centre de 
Barcelona pretendia-se criar um centro especializado 
nas comemorações do tricentenário do Cerco de 
Barcelona, de 1714, com toda uma etnografia nacionalista. 
O Ajuntament e Ada Colau quiseram contrapor-se a 
isso e montaram uma exposição sobre Franco e sobre 
a memória histórica do franquismo e utilizaram uma 
etnografia que os nacionalistas não compreenderam, 
pois entenderam que isso iria originar um sentimento 
distinto daquele que se originaria pela celebração do 
tricentenário. Assim, decidiram colocar uma estátua 
equestre de um Franco sem cabeça. Os nacionalistas 
apresentaram isso como uma apologia do franquismo, 
quando o objectivo era exactamente o oposto: houve 
pinchadas, manifestações e não existia outra hipótese 
que não fosse retirar a estátua do Born, onde tinha sido 
instalada. Mas essa exposição no Born provavelmente 
nem se teria realizado se Quim Torra ainda fosse o director 
em 2016, quando se deu essa polémica. Mas Torra tinha 
abandonado o cargo pouco tempo depois de Ada Colau ter 
sido empossada como alcaidessa de Barcelona. Neste 
período é visível a oposição política entre a Generalitat da 
Catalunha e o Ajuntament de Barcelona, principalmente 
devido ao acirramento do nacionalismo no primeiro 
órgão. Quanto a Quim Torra, é um sujeito que defende 
um nacionalismo que apela aos genes: é racismo puro. 
Na sua actividade como nacionalista radical e de activista 
cultural pode destacar-se a sua presença na assistência 
às homenagens aos irmãos Badia, dois nacionalistas 
catalães que foram assassinados em 1936. O assassinato 
é atribuído a membros da Federação Anarquista Ibérica, 
mas o processo é complexo e pode ter sido obra da 
CNT, pois os seus militantes tinham sido fortemente 
perseguidos pela ultra-direita catalã ligada aos Badia. 
Quim Torras presta homenagem anual a estas duas 
personagens sinistras.

A Batalha: Quim Torras parece ser um espécime 
neoliberal muito particular, criando um discurso que 
junta nacionalismo a um capitalismo sem freios, sob a 
máscara ideológica de um republicanismo neutral. Muito 

à semelhança do que se passa em França com Macron...

Tomás: Ao nível de doutrina económica, Torras é um 
tipo da direita liberal, do neo-liberalismo puro e duro, 
combinada com um suprematismo racial. É tão ou mais 
extraordinário verificar que foi a CUP [Candidatura 
d’Unitat Popular, coligação independentista de esquerda] 
que possibilitou a sua investidura para a Generalitat, 
graças às suas 4 abstenções. Sem estas 4 abstenções, 
a instalação de Torra como Presidente da Catalunha a 
12 de Maio tinha falhado. Espero que os companheiros 
libertários da CUP, dos CDR [Comitès de Defensa de la 
República] peçam explicações à direcção da CUP. 

A Batalha: Publicámos no n.º 276 de A Batalha o teu 
artigo «Perplexidades intempestivas», no qual falas de 
um conflito entre dois nacionalismos: um ascendente 
e outro descendente. Este nacionalismo ascendente 
parece surgir enquanto parasita do discurso político 
contemporâneo dos últimos 20 anos, da direita à 
extrema-esquerda.

Tomás: O nacionalismo ascendente da extrema-esquerda 
nutre-se de um sentimento anti-globalização, anti-
Europa e anti-capitalismo. Por exemplo, se pensarmos 
no caso da CUP, é uma coligação da qual fazem 
parte alguns sectores provenientes do socialismo 
revolucionário e do marxismo-leninismo, que advogam 
um nacionalismo muito forte e, por isso, não fazem 
corresponder o nacionalismo à Catalunha, mas aos 
Países Catalães (Maiorca, Valência, Baleares). Mas 
também se encontram sectores que já estiveram ligados 
ao Partido Socialista Unificado da Catalunha — que 
chegou a ser um partido muito forte na transição do 
pós-franquismo — e que defendia que se devia evitar 
que a Catalunha se dividisse entre falantes de catalão 
e falantes de castelhano, tendo sido responsáveis pelo 
reaparecimento e reforço do catalanismo. Ou seja, existiu 

uma derivação natural de alguns grupos e sectores 
socialistas para o nacionalismo. Este nacionalismo 
assentou numa estratégia muito inteligente: não 
pediram a ninguém que apoiasse o nacionalismo, mas 
que defendesse o respeito pela democracia, pelo direito 
a votar. Aglutinaram-se uma série de defensores da 
democracia, que desejavam a legitimação pelo voto, e 
isso foi fortalecendo o nacionalismo. Além deste sector 
nacionalista de esquerda, podemos também encontrar 
o bloco clássico das direitas nacionalistas, em redor 
da Convergência e União, que viu no independentismo 
a oportunidade de travar o descontentamento social 

existente provocado pela crise económica de 2012. 
Perante esta situação, as organizações políticas clássicas 
deixam de ser aceitáveis: o Ciudadanos, que representa 
a nova direita liberal e que foi o mais votado nas últimas 
eleições regionais, e o Partido Popular são expressões do 
nacionalismo espanhol; e depois encontramos os Comú 
[que participaram nas últimas eleições em coligação 
com o Podemos], que estão numa situação delicada, pois 
têm parte do seu eleitorado no sector hispanofalante e 
têm dependências em relação ao Podemos em Madrid. 
No seu conjunto, todas as forças políticas parecem estar 
vinculadas a um tipo de nacionalismo, seja o catalão, seja 
o espanhol.

A Batalha: Existe também uma certa confusão entre 
nacionalismo e independentismo. Como se posicionam 
os libertários catalães perante esta situação obtusa?

Tomás: Os libertários catalães construíram dois 
discursos: por um lado, existe o discurso dos libertários 
que querem participar neste processo e apresentam 
o conceito de independentismo de uma forma 
relativamente atractiva, além de quererem estar ligados 
ao movimento independentista para exercer influência; 
por outro lado, temos o discurso dos que se opõem 
a todo este processo independentista, com os quais 
me identifico. A confusão está no facto de ser difícil 
para um anarquista não se posicionar a favor da auto-
determinação ou da independência de qualquer colectivo 
ou indivíduo. O problema é quando se tenta responder às 
questões: o que é que se quer independentizar? Como se 
define «Catalunha»? Em termos político-administrativos, 
a Catalunha define-se como uma nação e o que se quer 
independentizar é uma nação. Mas o que significa 
«nação»? De onde vêm e como se construíram as nações? 
Além disso, surge a questão de ser o nacionalismo 
que constrói a nação e não a nação que constrói o 
nacionalismo. Por isso, não importa a forma que se dá ao 
que se vai independentizar — uma república ou um bairro 
—, se essa forma, seja qual for, se  configurar como uma 
nação. Do meu ponto de vista, esta perspectiva não pode 
ser assumida por libertários ou anarquistas. O que está 
em causa não é a própria ideia de autodeterminação, mas 
a base onde assenta este processo de autodeterminação, 
que é nacional. Se assim for, não contem comigo, por 
várias razões: em primeiro lugar, uma nação é inclusiva, 
é absolutamente transversal. Tanto um varredor de rua 
como um director de um banco se definem como membro 
dessa nação. Se surge um movimento de reivindicação 
pela autodeterminação nacional, como na Catalunha, o 
varredor de rua e o director do banco aparecem nas ruas 
de braço dado. Em segundo lugar, uma nação define-se 
sempre numa reacção a um outro. 

A Batalha: Há alguns meses saiu o livro No lo deseo 
un Estado a nadie (Pepitas de Calabaza, 2018), que 
é um volume colectivo que reúne as tuas crónicas 
intempestivas, além de colaborações de Miguel Amorós, 
Corsino Vela, Paco Madrid e Santiago López Petit. Estão 
lá plasmadas perspectivas diferentes em relação ao 
processo independentista catalão. Podes falar um pouco 
desta nova edição?

Tomás: As posições são maioritariamente de denúncia 
do processismo. Mas, por exemplo, López Petit tem uma 
posição mais comedida e mais compreensiva em relação 

Este nacionalismo assentou numa estratégia muito inteligente: 
não pediram a ninguém que apoiasse o nacionalismo, mas que 
defendesse o respeito pela democracia, pelo direito a votar. 
Aglutinaram-se uma série de defensores da democracia, que 
desejavam a legitimação pelo voto, e isso foi fortalecendo o 
nacionalismo. 

Lembro-me da célebre frase de Castoriadis: «num certo 
momento, teremos de escolher entre nos desenvolvermos 

como revolucionários ou permanecermos marxistas». 
E ele escolheu ser revolucionário. 
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à participação. Foi ele, no entanto, que deu o título ao 
livro: ele escreveu «no lo deseo un Estado a nadie» no 
boletim de voto do referendo pela independência da 
Catalunha. 

A Batalha: Passemos agora para um livro da tua autoria 
para que possamos falar um pouco do Maio de 68: 
Anarquismos a contratiempo (Virus, 2017). Nele, falas 
de algumas reuniões com alguns jovens do Socialisme 
ou Barbarie (S ou B) ou do teu interesse pela revista 
Internationale Situationniste. De que forma é que o 
autonomismo enformou a tua perspectiva sobre os 
acontecimentos políticos que se desenvolveram a partir 
do Maio de 68?

Tomás: A minha aproximação a esses grupos foi mais 
conjuntural. Nessa época, militava muito na esfera 
anarquista, mas longe de qualquer ortodoxia. Conhecia 
o S ou B e considerava Castoriadis muito interessante, 
apesar de me ter seduzido mais o Castoriadis depois 
do abandono do S ou B, quando começou a elaborar 
filosoficamente a sua visão política e se afastou do 
marxismo. Lembro-me da sua célebre frase: «num certo 
momento, teremos de escolher entre nos desenvolvermos 
como revolucionários ou permanecermos marxistas». 
E ele escolheu ser revolucionário. Isto para dizer que a 
revista era muito lida entre amigos, tal como acontecia 
com a Internationale Situationniste, que rompia modelos 
e que era estilisticamente maravilhosa. Tinha contactos 
com os jovens que editavam essas publicações, mas 
ideologicamente não me influenciaram muito. Estava 
mais perto de publicações como o Noir et Rouge, que era 
uma das poucas edições que existia nessa altura dentro 
da esfera das ideias anarquistas. Havia apenas algumas 
dezenas de anarquistas em Paris na década de 1960, fora 
do sector espanhol no exílio, que era numeroso mas que 
não militava no contexto francês. 

A Batalha: E depois do Maio de 68? Consideras que nasce 
uma segunda vaga do pensamento anarquista?

Tomás: Nos anos 1960, o anarquismo tinha desaparecido 
da face da terra. O que relança e renova o anarquismo 
a nível internacional é o Maio de 68. Claro que não 
foi organizado por anarquistas, nem se inspira no 
anarquismo, mas o que produz é algo libertário que volta 
a situar o anarquismo no domínio político e social.

A Batalha: Maio serve mais para construir um plano muito 
amplo de libertários, que não são só anarquistas, mas 
também autonomistas? Como foram as tuas relações 
com estes grupos de marxistas heterodoxos?

Tomás: Vou dar-vos um detalhe biográfico: abandono 
França em 1973, mas antes já me tinha vindo a desvincular 
no pós-Maio de 68. Cheguei a ser expulso de França depois 
de 1968 e só regresso a Paris em 1969, com perspectivas 
que não se realizam, mas que visavam originar algo 
como o que surgiu em Itália nessa altura. Portanto, tenho 

um período de desconexão em relação ao movimento 
público e poucos contactos com o que surge depois de 
Maio, como o autonomismo. Mas gradualmente começo 
a perceber que o autonomismo configura-se em mero 
vanguardismo leninista e o esquema mental ainda é o das 

relações entre operários, que, contudo, será rejeitado 
depois. Depois de Maio, temos ainda o surgimento dos 
maoístas da Gauche prolétarienne, que se desenvolve a 
partir da Union des jeunesses communistes marxistes-
léninistes, e que representa a parte menos libertária do 
movimento do 22 de Março.

A Batalha: Fala-nos desse teu regresso a Espanha em 
1973.

Tomás: Tenho imediatamente problemas com a polícia 
e tenho de encontrar trabalho, que só consigo arranjar 
em Setembro. Além disso, tenho poucos contactos e não 
há muitos companheiros libertários em Barcelona. Por 
isso, não entro na actividade anarquista praticamente até 
à morte de Franco. 

A Batalha: E depois da morte de Franco, como foram as 
relações com os velhos militantes da CNT, entretanto 
regressados do exílio?

Tomás: Complicadas. Em primeiro lugar, os velhos 
anarquistas estavam divididos: de um lado, o sector 
Montseny, vindo de Toulouse, do outro o sector Cipriano 
Mera. Eu era proveniente da FIJL [Federação Ibérica 
de Juventudes Libertárias], que estava mais perto 
deste último grupo. Apesar de estarem divididos, estes 
velhos militantes tinham prestígio e, acima de tudo, 
meios económicos. Tinha uma boa relação com todos 
os militantes que tinha conhecido em França, mas 
politicamente o mais indicado era que nenhum dos dois 
lados tivesse tido qualquer tipo de intervenção: deviam 
ter permitido que as novas gerações tivessem montado 
as novas organizações. Não deviam ter influenciado, mas 
fizeram-no. Outra coisa que é importante saber é que 
no tardo-franquismo os pequenos grupos anarquistas 
que começam a surgir em Espanha, e se juntariam 

para reorganizar a CNT em 1976, são contrários à ideia 
de reeditar a aventura de 1936 ao nível do anarco-
sindicalismo.  

A Batalha: Qual é a tua postura em relação ao anarco-
sindicalismo?

Tomás: Em França, nas décadas de 1960 e 1970, só 
uma pequena minoria do sector francês era anarco-
sindicalista. Havia mais atracção pelos conselhismo 
alemão, como perspectiva para o mundo do trabalho, 
e éramos bastante críticos do sindicalismo, pois esta 
perspectiva retomava a estrutura da sociedade existente, 
por muito que falasse de federações de comunas livres 
e de comunismo libertário. Em 1976, parece que a 
alternativa no pós-franquismo passa pela reconstrução 
da CNT: pôr de lado a atitude crítica e começar a edificar 
algo. O resultado foi o que foi. Eu estou num anarco-
sindicato, na CGT, mantenho boas relações com a 
CNT, e verifico que é uma força a ter em conta, que é 
útil para determinados conflitos laborais e que permite 
desenvolver alguns projectos libertários, como é o caso da 
revista Libre Pensamiento. Mas acredito que é uma opção 
que faliu, que tem um tecto de crescimento limitado, 
que ficará sempre atrás do nível de sindicalização dos 
sindicatos maioritários e que só poderá servir para 
fazer frente e bloquear as situações mais evidentes 
de exploração capitalista. Perante o crescimento da 
robótica, da inteligência artificial, do trans-humanismo, 
desenha-se um panorama no qual o trabalho está em 
fase de extinção e o trabalhador transforma-se em algo 
como um empreendedor de si mesmo. Neste horizonte, o 
anarco-sindicalismo é um elemento de resistência, mas 
não de transformação.

A Batalha: O anarco-sindicalismo estabelece uma teoria 
geral e insere-se no domínio da macropolítica. Mas a 
tua preocupação passa, principalmente, por entender os 
mecanismos de micro-domínio e as pequenas economias 
de poder que estão em competição na sociedade. Por isso, 
tens introduzido Michel Foucault na literatura teórica 
sobre o anarquismo em Espanha, numa perspectiva anti-
essencialista e sem tecer considerações sobre a natureza 

humana, anulando-o enquanto conceito operativo para 
entender o sujeito. Como vês a importância de Foucault 
para a compreensão do anarquismo contemporâneo?

Tomás: Creio que é muito importante recorrer à 
importação de uma série de conceitos de Foucault, 
pois permite dissipar um conjunto de clichés da 
representação, da dominação e do que é a libertação do 
sujeito. Para mim, Foucault é fundamental: eu sou um 
anarco-foucaultiano. Foucault critica elementos básicos 
do anarquismo, como o essencialismo e o humanismo, 
mas está a fornecer-lhe armas para renovar-se e ser 
mais eficaz na resposta à dominação. Mesmo não sendo 
anarquista, Foucault está a agir como um. Foucault 
fala poucas vezes de anarquismo, mas quando o faz é 
crítico. Mas usa o conceito de anarqueologia, que é uma 
modalidade de investigação das práticas dos governos 
na utilização da verdade enquanto produtora de diversas 
modalidades de dominação. Trata, no fundo, de examinar 
a questão histórica das práticas de obediência.

Apesar de estarem divididos, estes velhos militantes tinham 
prestígio e, acima de tudo, meios económicos. Tinha uma 
boa relação com todos os militantes que tinha conhecido em 
França, mas politicamente o mais indicado era que nenhum 
dos dois lados tivesse intervido: deviam ter permitido que as 
novas gerações tivessem montado as novas organizações. Não 
deviam ter influenciado, mas fizeram-no. 

Para mim, Foucault é fundamental: eu sou um anarco-
foucaultiano. Foucault critica elementos básicos do anarquismo, 
como o essencialismo e o humanismo, mas, ao mesmo tempo, 
está a fornecer-lhe armas para renovar-se e ser mais eficaz na 
resposta à dominação.

A NORMALIZAÇÃO DA ZAD
PIMPRENELLE

Questionar as nossas lutas, reflectir e tentar pensar 
a nossa existência de um modo sempre crítico, 
em luta constante contra o que nos oprime. Sim, 

seria mais simples escrever sobre como o estado é 
malévolo, sobre o quanto detestamos a bófia, e outros 
sujeitos recorrentes do anarquismo que são certamente 
importantes, mas que fazem com que nas nossas práticas 
militantes, nas nossas lutas, reformemos estruturas 
de opressão, reconstruamos mitologias, estratégias 
que esquecem de se pensar. Mas, se esquecemos o 
pensamento crítico ou se nos fechamos na lógica do 
tudo-é-estratégico, aí os nossos combates políticos 
serão emancipadores: mas só no nome.

Porque a postura tem tendência para se apropriar 
do agora, porque o mirabolante futuro parece mais 
importante que o fazer agora, cumpre lembrar que o 
reformismo está por toda a parte. O estado e todas as 
outras estruturas de poder e dominações terão sempre 
a mão e tentarão sempre assimilar as nossas lutas, 
a nossa imaginação, a nossa criatividade, as nossas 
ideias para os vender (o Comité Invisível e restante tropa 
fandanga encontram-se em todas as vossas livrarias 
preferidas), fazendo belos quadros como fazemos hoje 
belas comemorações do Maio de 68, tudo para construir 
uma repressão sem fim, com os bancos e os reformistas 
a convidarem-se para os nossos Pride, com o movimento 
anti-nuclear a passar de anti-estatista e anti-militarista 
para um pobre argumento de venda para o lobby eólico.

É então sob uma perspectiva crítica que falarei da ZAD, 
pois daqui estamos longe dos conflitos internos e das 
relações de dominação entre grupos, porque tudo o 
que ouvimos é uma romantização e um discurso que é 
produzido pelos grupos dominantes saídos da ocupação 
(para maior detalhe, convido-vos a ler «le mouvement 
est mort… vive la réforme!», disponível na internet em 
francês e, se houver coragem, um dia traduzido em 
português). Esses grupos, sobretudo incarnados no 
CMDO (Comité para a Manutenção das Ocupações), que 
se vê como revolucionário mas que eu vejo como apelista1 
em todo o género e insurrecionalista de carreira, a par 
de um longo processo de tomada de poder, faz avançar 
uma agenda reformista e construiu uma via única, tudo 
a direito a caminho da normalização de uma zona que 
existia em pleno porque contra a norma. 

Da luta contra um aeroporto nasceu uma experiência 
anti-autoritária, feminista, anti-especista, queer, não 
produtivista, pisada por grupos que se contentam com 
a sua própria existência, as suas belas imagens e o seu 
futuro radioso como isco e com práticas autoritárias 
como bastão. Certamente que sim, que, por um lado, a 
vitória do movimento contra o aeroporto está lá, mas, 
por outro, deu-se a derrota do que esse movimento tinha 
de mais importante – é nesse contexto que também eu 
junto a minha moedinha à crítica desses grupos sempre 
presentes nas lutas, esses arrivistas que colocam todos 
a ideia de emancipação no bom caminho da norma. 
Esse fenómeno de construção passa por uma recusa do 
questionamento. E, enfim, para que servem todas essas 
questões? Todas essas desconfianças? Haverá coisa 
melhor do que continuar a fazer a boa da monocultura 
com um belo grande tractor enquanto nos proclamamos 
subversivos e «do lado bom da barricada»?

Poderíamos questionar a pertinência deste texto num 
jornal português. Mas é pertinente porque todos vós 
ouvem falar da ZAD como essa bela alternativa, onde toda 
a gente é feliz, tudo está bem. E porque tudo isso é um 
romance, a unidade da luta é uma mentira, uma luta que 
tinha essa força, essa posição, levada a aceitar reentrar 

tranquilamente na norma enquanto abre a porta à bófia. 
É porque, historicamente, em quase todas as lutas 
que visam uma autonomia geral, as traições surgem, 
instalam-se chefes, é por isso que devemos tender 
sempre para o questionamento do sentido da nossa 
posição num grupo ou ainda de qual o sentido político 
desta ou daquela acção, desta ou daquela decisão. É 
por um questionamento constante, uma reflexividade 
permanente na nossa luta que surgirá também uma 
autonomia anti-autoritária. Certamente que a ZAD estava 
tão pouco protegida desse autoritarismo como as lutas 
lgbti+ estavam da mercantilização.

E que melhor para estar contra do que fazer todos os 
possíveis para criar coisas novas? Ora, houve uma enorme 
experimentação, uma zona inteira não motorizada, 
jardins de permacultura por todo o lado, jardins de 
plantas medicinais, habitats incríveis, e todas essas 
coisas que fazem com que nos ocultemos nos arbustos, 
que nos diluamos nas flores, essas pequenas esquinas 
de autonomia onde aprendemos a tornar-nos invisíveis, 
a cair no espaço. Mas houve conflitos – nas assembleias 
dos habitantes, nas assembleias do movimento. E esse 
grupo de chefes foi ocupando cada vez mais espaço, 
controlando as relações com os média conservadores 
sem que a questão «deveremos ter uma relação com 
esses média?» pudesse ser-lhes colocada. E formaram-
se alianças a torto e a direito com «elementos» da 
luta abertamente reformistas. Esse grupo que tentou 
fazer da ZAD uma base avançada de lutas fez também 
uma corrida ao acontecimento, ao folclore, construindo 
em grandes pinceladas literárias uma imagem ultra-
romântica da ZAD. Houve também uma tomada de 

controlo das assembleias e a intimidação daqueles que 
recusavam essa autoridade. Tudo isto acompanhado de 
um produtivismo agrícola e do não questionamento de 
todas as formas de opressão.

Acreditar que esse exemplo não é senão uma excepção 
é de uma grande ingenuidade. Há nos meios militantes, 
e também nos lugares mais enraizados, chefes em 
construção, tomadas de poder, posições, actos, palavras 
de opressores, coisas nojentas. Há que tomar consciência 
de tudo isso, aceitar que os nossos meios militantes 
são por vezes (muitas vezes, na verdade) nojentos, os 

olhos pregados nos próprios umbigos. Os nossos meios 
militantes estão-se cagando para o questionamento de 
todas as opressões que os atravessam, jogando o jogo da 
postura. Certamente que apoio com todas as minhas forças 
os companheirxs que estão diariamente no terreno, que 
têm a força de confrontar o inimigo em todas as frentes. 
Mas guardo essa sensação de puro asco quando vejo 
esses meios ditos autónomos e revolucionários que são 
afinal transfóbicos, racistas, homofóbicos, produtivistas, 
autoritários, que mercantilizam a torto e a direito, e que 
deslizam tranquilamente para o reformismo.

Para que a nossa revolta seja interseccional e radical. 
Para que a nossa vida não seja normalizada. Para que 
as nossas lutas não sejam mercantilizadas. Para que 
as nossas tentativas de fazer não sejam transformadas 
em espectáculo. Escrevo este texto - um rascunho, sim, 
certamente criticável - na esperança de que seja não uma 
tentativa infértil, mas um pequeno pedaço de caminho 
que nos ajude a não cair infinitamente na armadilha do 
autoritarismo e da dominação.

1. Apelista é tradução de appeliste, termo usado em alguns círculos 
anarquistas franceses para designar, em sentido claramente pejorativo, 
a ideologia do chamado grupo Tiqqun, que editou, para além dos 
traduzidos entre nós A insurreição que vem (2007) e Aos nossos amigos 
(2014), um livro justamente intitulado L’Appel (2003).

Nessa zona contra a construção de 
um aeroporto construiu-se uma 
ocupação em plena paisagem, 
contra «o mundo» do aeroporto.  



98

No território colonizado dos EUA-Canadá, grandes 
projectos de oleodutos, como o Dakota Access (1886 km) 
ou o Keystone XL, ameaçam locais sagrados das tribos 
indígenas. São mais de cento e vinte os povos locais que 
se uniram contra estas construções e apelam à retirada 
dos «investidores», dado a justiça do estado-colónia do 
Canadá rejeitar os recursos dos povos locais.

Segundo a revista L’Écologiste (nº49), a resistência a 
estes projectos, que visam abastecer as grandes cidades 
do modelo dominante na América do Norte, partiu dos 
Sioux do Dakota, que mobilizaram outros em defesa dos 
seus territórios, contra as mudanças climatéricas e por 
um desenvolvimento saudável. Estes povos também 
defendem direitos ancestrais e reivindicam contra o 
colonialismo e a justiça do estado colonizador, defendem 
a ecologia local e como colonizados há quinhentos anos 
reivindicam autonomia política. Porquê?

Porque a colonização dos EUA-Canadá foi feita com 
base na conquista e roubo territorial aos povos locais, 
expulsando e recolocando os autóctones em pequenos 
territórios-reserva, para livremente explorarem 
recursos naturais. E os estados modernos e suas 
indústrias instalam-se em territórios não «cedidos» 
pelos indígenas ou até não respeitam tratados com valor 
legal aos olhos dos povos locais, sublinha  Houde, autor 
do texto da revista mencionada. Nos EUA/Standing Rock, 
as manifestações dos Sioux e povos aliados contestam a 
ocupação de territórios não cedidos em tratados de 1851 
e 1868, tal como no Canadá onde os projectos de três 
oleodutos «ocupam terriotórios autóctones numa total 
ilegalidade».

Em torno destes projectos reactivados em 2017 por 
Trump, contestados por autóctones, não autóctones e 
ecologistas, sintetizamos importantes ideias presentes 
no artigo «Aliança dos povos locais contra os oleodutos» 
(L’Écologiste, nº49): o colonialismo baseado no roubo 
territorial continua  i) negando a história dos povos locais 
marginalizados; ii) provocando uma amnésia colectiva 
ao escrever a história do dominante; iii) justificando a 
apropriação de terras e recursos em nome do interesse 
colectivo da maioria dominante: segundo o estado 
norte-americano/Trump, a construção do oleoduto de 
Keystone «serve o interesse nacional dos EUA» (Diário 
de Notícias); iv) atirando a colonização, identidades locais 
e suas reivindicações para um passado distante, embora 
elas sejam «actuais» e «pertinentes» por aqueles que 
foram marginalizados pelos colonizadores e «nunca 
abandonaram a ideia de viver autonomamente no seu 
território ancestral».

O COLONIALISMO 
NO CANADÁ E EUA
JOSÉ AUGUSTO

O Colonialismo continua sem usucapião, sem direitos humanos, sem 
dó nem piedade dos povos. Continua impondo aos povos o seu modelo 
alienado económico-social, político-administrativo, religioso e militar.

Detalhe de ilustração de JOE SACCO in 
Chris Hedges e Joe Sacco, Days of  Destruction. Days of Revolt, Nation Books, 2012, p. 42.

BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS 
SOBRE O BLOQUEIO DE GAZA

Desde a retirada israelita de Gaza, avançada por Ariel 
Sharon em 2005 sob fortes críticas internas, milhares 
de rockets e morteiros foram lançados a partir daquele 
pequeno enclave contra Israel, número que aumentou  
a partir de 2007, quando aquele território passou a ser 
controlado na sua totalidade pelo Hamas, movimento 
revivalista islâmico que se recusa a reconhecer o direito 
de Israel a existir e que mantém, desde a sua criação 
em 1988, como seu objetivo último a desmantelação e 
consequente extinção do «invasor sionista». 

O antagonismo entre as partes em contenda é, porém, 
bem anterior a 2007: na realidade, a doutrina securitária 
israelita considera o Hamas como uma importante 
ameaça à sua segurança e integridade desde os anos 
de festival da paz (1990s), quando aquele movimento 
patrocinou dezenas de atentados suicidas dentro e 
fora das fronteiras pré-1967 de Israel. Sem surpresa, o 
establishment militar de Israel, a partir do momento em 
que o Hamas se estabeleceu de pedra e cal em Gaza, 
exercendo plenamente todas as funções de governo, 
considerou aquele território como «hostil», em função 
do aumento da retórica belicista, intensidade de ataques, 
penetrações fronteiriças e verdadeiras barragens de 
lançamento de rockets e morteiros, fenómenos que, por 
entre danos materiais e pesadas baixas civis e militares, 
causaram também um reforçar da «prisão psicológica» 
a que estão submetidos os judeus israelitas.

O bloqueio a Gaza surge, pois, como uma decisão 
sustentada em requisitos militar-estratégicos e 
encontra-se apoiada por todas as facções políticas 
relevantes e pela generalidade da população israelita. 
Perante as limitações impostas ao uso da força no 
direito internacional e os potenciais impactos político-
diplomáticos que resultariam de uma reocupação de 
Gaza, Israel vem implementando o famoso bloqueio a 
Gaza, quase sempre, diga-se, com o apoio explícito ou 
tácito do Egipto (com exceção do período Morsi).

O bloqueio procura, simultaneamente, dois objetivos: 
impedir que o Hamas tenha acesso a rockets/morteiros 
e outros materiais passíveis de serem utilizados contra 
Israel; dificultar o exercício de funções governativas 
no território através da persecução de uma política de 
guerra económica. Entre outras medidas, o Estado 
judeu tem vindo a proibir exportações, interditado 
entradas/saídas do território e mantido uma restritiva 
política de entrada de mantimentos e materiais em 
Gaza. A intenção israelita parte do pressuposto que, 
perante constrangimentos e duras privações materiais, 
o Hamas sairá deslegitimado junto da população, o que 
provocará, inevitavelmente, a sua substituição por forças 
consideradas mais moderadas. Uma premissa que, tal 
como se tem verificado até hoje, não tem dado os frutos 
desejados, muito pelo contrário.

Mas o bloqueio está longe de ter sido a única medida 
tomada por Israel para combater o problema: desde 
2007, tem-se assistido a várias incursões terrestres e 
bombardeamentos aéreos, bem como a uma série de 
assassinatos selectivos que visaram a cúpula do Hamas 
e de outros extremismos palestinianos. Os resultados de 
tais iniciativas têm sido, também eles, insuficientes para 
uma alteração nos moldes em que se dá a confrontação.
Se a intenção de Sharon em 2005 com a saída de Gaza 
era a de reduzir a tensão com os palestinianos e a 
de melhorar a imagem internacional do país, estes 

objetivos, passados mais de dez anos, estão muito 
longe de terem sido alcançados. Hoje, tal como em 
2005, a normalização da relação com os palestinianos 
parece impossível, tendo o cenário apenas se dificultado 
perante as consequências do bloqueio, as operações 
militares de Israel e a continuada política de construção 
nos colonatos. Sem surpresas, o Estado judeu vê-se hoje 
confinado a uma posição de isolamento na comunidade 
internacional, restando-lhe a relação próxima que tem 
fomentado e intensificado com os Estados Unidos, em 
especial desde o início da Administração Trump.

SEGUINDO AS PISADAS DE YASIN: AS DECISÕES DO 
HAMAS

Tal como disposto na sua Carta, o objectivo último do 
Hamas passa pela destruição do Estado de Israel. No 
entanto, tal objetivo tem sido impossibilitado, desde 
a fundação do movimento, pela disparidade de forças 
observável. Esta discrepância entre o fim que se pretende 
alcançar e os meios à disposição poderia, noutros casos, 
ser considerado como um erro de avaliação estratégica; 
todavia, o Hamas tem vinculado, recorrendo sempre a 
considerações de cariz messiânico, que o seu propósito 
será inevitavelmente alcançado. Até lá, os discípulos de 
Saladino têm outros objetivos mais imediatos: assegurar 
a sobrevivência do seu regime em Gaza, afirmar-se 
internacionalmente como um movimento representativo 
do povo palestiniano (monopólio que desde há muito é 
mantido pela OLP), manter a questão palestiniana na 
agenda internacional e forçar a interrupção/falhanço de 
qualquer negociação de paz com Israel.

Como disposto, o bloqueio a Gaza baniu quase por 
completo as exportações do território e limitou as 
importações de ajuda humanitária. A lista de produtos 
banidos, que é constantemente atualizada por Israel, é 
bastante extensa e chegou a incluir, em certos períodos, 
livros, papel, computadores portáteis e alimentos 
diversos. Materiais de construção e outros de uso 
diverso foram também banidos sob a justificativa de que 
poderiam ser utilizados para benefício das organizações 
terroristas, o que vem impedindo a reconstrução do 
território. As consequências económico-sociais são 
gritantes: escassez generalizada de produtos primários, 
desemprego crónico, corrupção generalizada, pobreza 
e uma alta dependência de ajuda internacional. Sem 
surpresas, o Hamas, ONGs, especialistas e muitos países 
encaram o bloqueio como uma «punição coletiva» e têm, 
em consequência, pedido o seu imediato levantamento. 
Em teoria, um levantamento total do bloqueio poderia 
conduzir a uma melhoria significativa das condições 
deprimentes às quais estão submetidos os habitantes de 
Gaza. A pergunta que subjaz para Israel é, no entanto, 
outra: não seria o alívio da pressão económica utilizado 
pelo Hamas para o seu reforço militar?

Em 2010, no rescaldo do incidente com o navio Mavi 
Marmara, da primeira flotilha da liberdade, que vem 
procurando furar o bloqueio a Gaza com o intuito de fazer 
chegar ajuda humanitária ao território, Israel suavizou 
o bloqueio. O Hamas tem, na realidade, procurado de 
forma insistente diluir a influência que o bloqueio tem 
sobre o seu governo em Gaza, seja através da construção 
de uma extensa rede de túneis destinada ao tráfico de 
materiais ao longo da fronteira com o Egipto, seja através 
da persecução de uma verdadeira campanha política e 

publicitária, que tem tido os europeus e o mundo árabe 
como principais destinatários, na expectativa de forçar 
Israel, pela pressão das opiniões públicas, dos media e 
consequentemente dos governos nacionais, a aliviar o nó 
que entala a garganta dos palestinianos em Gaza.

Não deixa de ser curioso observar, porém, que a falência 
do sector privado em Gaza, algo pelo qual o bloqueio 
é diretamente responsável, tenha sido aproveitado 
pelo governo do Hamas para construir um verdadeiro 
monopólio económico no território: o movimento 
islâmico lançou-se no negócio da banca, seguros, 
construção civil e agrícola, tendo o financiamento 
inicial a estes empreendimentos sido assegurado 
pelos impostos recolhidos no território e por doações 
e remessas internacionais provenientes na sua maioria 
do Irão e da Síria. Todo este conglomerado económico 
serve para financiar todo o aparelho governamental do 
Hamas, incluindo a sua própria estrutura militar; como 
observamos, o Hamas soube adaptar-se à realidade 
ditada pelo bloqueio, consolidando o seu poder, 
sendo legítimo questionar até que ponto as decisões 
de Netanyahu não tiveram o condão de «facilitar» a 
imposição do seu governo em Gaza. Não sem surpresas, 
chegou a ser afiançado por um antigo ministro do Hamas 
que o bloqueio tinha sido um «presente» israelita que 
alimenta o antagonismo em relação ao inimigo e instiga 
o apoio das massas à liderança revanchista do Hamas.

UM FUTURO INCERTO E O PROBLEMA DAS FLOTILHAS

Ultimamente, Israel parece já não ter como fim último 
a destituição do governo do Hamas em Gaza, mas sim 
garantir que uma situação estável que garanta os mínimos 
interesses securitários é alcançada. A permanência do 
actual estado de coisas, porém, poderá colocar em causa 
a solução de dois Estados, defendida pela generalidade 
da comunidade internacional, até porque ainda não é 
percetível qualquer aproximação entre a Autoridade 
Palestiniana e o Hamas tendo em vista a formação de um 
governo de unidade nacional, essencial a que qualquer 
acordo entre os lados em contenda tenha qualquer tipo 
de viabilidade política.

No que se refere ao bloqueio em específico, parece 
ser pouco provável assistir-se a um total levantamento 
do mesmo no curto-prazo. É certo que a pressão 
internacional é significativa e que o efeito sobre a vida 
da população em Gaza do bloqueio é nefasto a todos 
os níveis: porém, levantar o bloqueio está longe de 
ser uma decisão fácil para as autoridades israelitas. 
As consequências que daí podem advir e a pressão do 
eleitorado impedem que tal decisão venha a ser tomada 
sem o compromisso de todas as potências mundiais. 

Para romper o bloqueio, além da flotilha já referida, 
seguiram-se outras duas, em 2011 e 2015. No passado 
dia 21 de Junho, estiveram em Lisboa alguns membros 
da quarta flotilha, que se prepara para enviar ajuda 
humanitária a Gaza. Para isso, o movimento confronta-
se com uma situação política caótica: entre a pirataria 
securitária israelita, a teocratização defendida pelo 
Hamas e o protagonismo que alguma esquerda europeia 
quer reivindicar ao colar-se a um esforço que, na sua 
base, apenas pretenderia melhorar as condições de vida 
e uma população merguhada numa geografia opressiva 
e miserável.

LUMOR
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Neste número iremos trazer a lume a carta «A Um 
Condenado», cujo destinatário e temática se nos 
apresentam pela clareza do próprio título, que de imediato 
sugere algumas pistas sobre o que provavelmente nos 
irá trazer o autor. Gonçalves Correia (G.C.) dirige-se a 
um homem de nome António, operário mineiro, como 
se vem a concluir, cuja desgraça, desemprego e prisão, 
indignam verdadeiramente G.C., que se manifesta com 
revolta e enquadrando o caso no conjunto daqueles que 
constituem as páginas do livro «dos desgraçados que 
nascem sem eira nem beira».

Gonçalves Correia refere-se às causas próximas que 
conduziram à prisão de António, um daqueles operários 
que descem à profundeza das minas num sofrimento 
inaudito para procurar a riqueza dos metais, e que veio 
a ser despedido por manifestar a sua solidariedade e 
participar na greve de outros companheiros por melhores 
condições de trabalho, num gesto de afrontamento 
à empresa; esse gesto foi ainda agravado quando 
inadvertidamente e em hora errada ousou pretender 
falar ao patrão, que obviamente o não recebeu, e não 
revelou o menor gesto de preocupação com a fome que 
perseguia António, que o angustiava, revoltava e motivou 

à acção vingativa com o empunhar de um revolver, assim 
praticando um crime com pena de cadeia. Para contrariar 
essa sentença, em defesa dos direitos dos operários, 
considera G.C. que não possuíam força os sindicatos 
portugueses, ao contrário do que acontecia em França, e 
a propósito diz ao amigo que também ele contribuía para 
isso, não sendo sócio da associação. 

Mas G.C. não esquece as causas mais profundas, que 
residem na sociedade burguesa, a sociedade que 
estabelece um profundo contraste entre ricos e pobres, a 
sociedade que dita a forma como a justiça é aplicada aos 
que falham, sendo que estes são os vulneráveis, os que 
carregam já o pesado castigo que é a sua vida, razão da 
sua vingança e causa da condenação do Estado burguês; 
mais, o Estado julga com parcialidade, classifica como 
criminosos e delinquentes os que vão a juízo, sem avaliar 
da realidade pantanosa que motivou o crime, e sem criar 
condições para que a cadeia deixe de ser um lugar onde 
os condenados apodrecem, passando a ser espaço de 
aprendizagens que regenerem.

G.C. dirige-se a António descrevendo-lhe o que pensa 
das prisões, o que é a vida dentro delas, que seria a do 

próprio António, que poderia passar da antiga pax-Julia 
a África, percurso normal dos condenados se a justiça o 
entendesse, para lhe afirmar que deseja vê-lo «forte de 
espírito, forte de crenças», numa atitude de esperança, 
e sugere-lhe que aproveite o tempo para um percurso 
rumo ao futuro consciente e de felicidade. 

Nesse sentido, recomenda-lhe que consiga uma cartilha 
para aprender a ler, que aprenda a interpretar o que lê 
e, então, esse será o momento certo para conviver com 
os grandes homens, como por exemplo Bakunine, Grave, 
Réclus, Malatesta, Zola, Tolstoi, que o irão despertar 
para o amor, a bondade e a luz que lhe darão força para 
se evadir em nome dos valores mais altos.

G.C. exerce o seu lado de pedagogo, faz a análise e 
explicita a realidade que envolve o amigo e tantos outros 
miseráveis criados pela sociedade burguesa, e perante 
o momento que António atravessa, aconselha-o a tirar 
o melhor partido do tempo em que estará na prisão, 
explicando como, recomendando-lhe os nomes que são 
referência, sempre tentando trazê-lo ao conhecimento e 
adesão aos valores de que faz propaganda.

ANTÓNIO GONÇALVES CORREIA 
REVISITADO
FRANCISCA BICHO

«António:

Tive há dias conhecimento da iníqua sentença que te 
condenou… Não estranharás, decerto, dizer-te que, após 
a leitura dessa notícia, os meus nervos se movimentaram, 
a minha boca pronunciou palavras de revolta, os meus 
braços gesticularam com energia, e que os meus olhos 
se fecharam por momentos, como que a não quererem 
ver este mundo miserável de bandidos com capa de 
santos, de tigres com aparência de homens civilizados…
Eu sei o que originou a tua desgraça (…) Tu eras um 
operário honrado. E, assim, lembraste-te um dia de 
emprestares a tua solidariedade a um movimento 
grevista feito pelos teus camaradas. Não foi preciso mais 
nada para que o director das minas onde deixaste a tua 
energia, de parceria com subordinados abandalhados, te 
tomasse à sua conta. Tu tinhas cometido o crime de ajudar 
os teus irmãos na conquista de mais uma fatia de pão 
para os filhos? Pois estava lida a primeira sentença: não 
mais serias admitido nos trabalhos da empresa. Quando 
recebeste o primeiro aviso, ficaste surpreendido. Quando 
alguém te disse secamente, com olhares sinistros de 
déspota, “Estás despedido. O director assim o ordenou”, 
ficaste atordoado. Tu eras um homem generoso (…) Os 
homens que, pondo de parte prazeres que disfrutam, se 
lançam num movimento de justiça, donde a maioria das 
vezes só podem receber desvantagens materiais, têm 
direito à simpatia dos crentes e dos justos. (...)

Podias lá conformar-te com aquela decisão cobarde de 
te roubarem o pão, a ti e, porventura, à tua companheira 
e filhitos? “Não! Isto deve ser engano” (…) E desde logo 
deliberaste avistar-te com o director, com o intuito de 
saberes da sua boca os motivos que o levavam a não 
permitir o aluguer dos teus braços (…).

“Quem é, quem é que me procura a esta hora?”. A criada 
respondeu receosa: “É um operário… É o António F, esse 
que V. Exª. despediu da mina”. Gesticulou e gritou como 
um homem fora de si! “Então, querem lá ver? Vai já! Vai 
dizer-lhe que não o quero ver! Ora o patife!”

E tu, desgraçado, e tu, infeliz, foste escorraçado como 
um cão! O operário sem trabalho, e principalmente o 
operário consciente (…) é de alguma maneira um cão que 
o patronato persegue de chicote em punho… ficaste mal 
disposto… E dizias de ti para ti: “Mas qual é o meu crime? 
Então fiz mal a alguém?” (...) Fizeste mal à empresa, 
fizeste mal ao despotismo capitalista, fizeste mal aos 
adoradores do Deus milhão! (…)

Foste para casa. Sentiste-a mais inabitável, tiveste medo 
da fome. Tiveste medo do frio (...) E um sentimento 
irreprimível de revolta se apossou de todo o teu ser! 
Pensavas; “Aquele homem, aquele homem! (…) vou hoje 
falar-lhe outra vez (…)” E foste. Melhor seria não teres 
ido… “Não; não mais comerás pão ganho aqui. Vai-te! 
Desaparece da minha frente! Anda, anda! Podes ir dizer 
agora à associação que te sustente!”

Aquelas palavras feriram-te (…) Crédito já não tinhas. 
Os pobres têm sempre um crédito muito limitado, que 
não vai além do valor de 3 ou 4 dias de trabalho. “Que 
fazer, que fazer?”. E foi nesta intranquilidade de espírito 
que a ideia da vingança te visitou… Repeliste-a. Mas ela 
apareceu de novo. Tornaste a querer fugir da tentação. 
E a tentação voltou outra vez (…) A vingança é um mau 
sentimento (...) Mas eu não quero culpar-te a ti (…) a culpa 
é colectiva, pois todos contribuímos para o desprazer da 
vida. Exteriorizando melhor o meu pensamento: a culpa 
deste mau estar é exclusivamente do ruinoso contrato 
social. A culpa é da má organização. A culpa é da 
indiferença comum (…) A sociedade não te estendeu os 
braços durante o período do teu desalento (…) impeliste 
nervosamente os gatilhos (e mesmo não disparando) eis 
o teu crime: tentativa de agressão com arma de fogo, de 
resultados nulos. Esperava-te a cadeia (…)

Em Portugal é o que se vê: podem os operários ver 
esmagados os seus direitos à vontade por que ninguém 
aparecerá a defendê-los (…) se não estou em erro, 
manifestou-se no teu julgamento o ódio de classes, e, 

talvez, a maldita política partidária (…) A política é uma 
vergonha. Os jornais políticos são quase todos navalhas 
de ponta e mola sempre afiadas (…)

O Estado, fortalecido pelos eleitores, pelos deputados, 
pelos ministros, pelos caciques, pela igreja, pelo 
militarismo e pela ignorância popular, nada faz de útil. É 
uma instituição condenada a desaparecimento certo. (...)  
As cadeias são jaulas para feras. Eu queria que fossem 
antes escolas de moralidade (…)

Aprende a ler. Despreza todos os vícios. Cria gosto pela 
vida. As tuas longas horas de condenado serão mais doces 
se (…) durante o convívio espiritual (…) com os homens da 
magnífica Bondade (…) adquirires essa elasticidade de 
coração e de inteligência que santifica o ser humano, não 
fiques mais um momento nas masmorras do Estado! (…)
 
António: Se conseguires tornar-te um homem, e a 
doce palavra “homem”, no seu significado amplo, só 
pode ser concedida aos espíritos que se elevam do 
charco pantanoso às altíssimas regiões do Belo e do 
Sublime, poderás prestar ainda grandes serviços a ti e à 
humanidade agonizante. A humanidade padece. Precisa 
curar-se. O homem tem coração de hiena. Precisa de 
transformar o coração (…)

Não te parece então ser preciso refundir o contrato social, 
de forma a modificar os hábitos da humanidade (…) Vê tu 
o que a humanidade terá a lucrar com o advento duma 
sociedade igualitária onde a dor universal desapareça, 
dando lugar ao Amor e à Vida em todo o mundo! (…) 

E quando, depois de preparado para a grande luta, 
sentires necessidade de um braço amigo que te possa 
ajudar a perfurares o subterrâneo por onde hás – de 
evadir-te, chama por mim, com a certeza absoluta de que 
te não será recusada a cooperação pedida!»

A UM CONDENADO

António Gonçalves Correia in 
Estreia d’Um Crente, edição do autor, 

Minerva Comercial, Évora, 1917, pp. 87 – 103

BASE DAS LAJES

TEÓFILO BRAGA Texto | SIMÃO SIMÕES Ilustração 

uma ameaça aos açorianos 
e a todos os povos do mundo 

A posição geográfica dos Açores, entre o continente europeu e o americano, fez com 
que o arquipélago desempenhasse ao longo dos tempos um papel importante na 
ligação entre os vários povos.

Se no século XVI a importância dos Açores esteve ligada à escala de navios, no século 
XX foi o seu uso militar que passou a estar em destaque. Com efeito, na Primeira Guerra 
Mundial esteve instalada uma base naval e na Segunda Guerra Mundial passaram a 
existir duas bases aéreas.

A utilização com fins militares continua até hoje, através de acordos com os Estados 
Unidos da América, permitindo o uso de várias infraestruturas na Ilha Terceira, onde se 
situa a Base das Lajes. Esta, nos últimos anos, tem visto a sua importância ser reduzida, 
o que se traduz na diminuição do número de americanos, civis e militares, presentes e 
na redução do número de trabalhadores civis portugueses ao serviço dos americanos.

INSTALAÇÕES MILITARES NOS AÇORES

De acordo com o Anuário Comercial de 1976, citado por um Grupo de Estudantes Açorianos 
Alunos do Instituto Superior de Economia de Lisboa que elaborou o livro Açores: Do 25 de 
Abril até aos nossos dias, editado pela Cooperativa Livreira Editorial e Cultural Arma Crítica, 
naquela época existiam 19 instalações militares nacionais espalhadas pelas nove ilhas do 

arquipélago. Embora com dúvidas sobre se o número apontado corresponde ao real, os 
autores referidos mencionam dezanove instalações militares estrangeiras distribuídas 
pelas seguintes ilhas: Santa Maria (5) São Miguel (2) Flores (3) e Terceira (9). Pela 
importância em termos militares e sociais, recordamos que em 1970 trabalhavam para 
os americanos 1815 portugueses. Neste texto apenas faremos referência às instalações 
existentes na ilha Terceira, onde se localiza a Base das Lajes, cedida aos Estados Unidos 
da América após negociações iniciadas em 1943.

De acordo com as mesmas fontes, na Terceira, para além da Base Aérea, existe o Porto 
da Praia da Vitória com um «cais para acostagem de navios de grande tonelagem, no 
geral só utilizado pelos americanos». O cais foi alargado e aprofundado em 1968 para 
o estabelecimento de uma base de submarinos «Polaris», três zonas de depósitos de 
combustíveis (Praia da Vitória, Cinco Picos e Cabrito), três zonas de transmissões (Vila 
Nova, Agualva e Cinco Picos), depósito de munições (Cabrito), Estação de Controlo 
Espacial - Aeroporto das Lajes, um Posto de observação e reservatório de explosivos (da 
Força Aérea e Marinha), camuflados por relva, no interior da ilha, próximo da zona do 
Cabrito. Há também a referência à «existência de explosivos nucleares, com índice de 
radioactividade, por toda a ilha, o que terá provocado que a Nestlé se recusasse a abrir 
sucursais na ilha».

BASE DAS LAJES COMO INSTRUMENTO DE AGRESSÃO AOS POVOS 

Ao longo dos tempos, a Base das Lajes tem servido ao imperialismo americano para 
atacar povos indefesos, pois nas guerras o número de vítimas civis é sempre maior do que 
nos exércitos em confronto. Não pretendendo ser exaustivos, aqui vão alguns exemplos 
da sua utilização: 

• Em julho de 1958, intervenção americana no Líbano com vista a proteger o «governo 
pró-Ocidente»;
• Em 1964, auxílio americano a Tschombé; pelas Lajes também passaram paraquedistas 
belgas;
• Em 1973, apoio militar aos israelitas durante a última guerra israelo-árabe;
• Em 1975, envio de material de guerra para as forças de direita no Líbano; 
• Entre Agosto de 1990 e Fevereiro de 1991, escala e reabastecimento de aviões para a 
guerra do Golfo;
• Foi o principal local de passagem de prisioneiros para Guantánamo, em Cuba (estima-
se que, entre 2002 e 2008, 728 dos 744 prisioneiros transportados para Guantánamo terão 
passado por «jurisdição portuguesa»).

CONTESTAÇÃO À PRESENÇA MILITAR NOS AÇORES

A contestação à presença de tropas estrangeiras nos Açores, se era inexistente antes 
do 25 de Abril de 1974, depois do mesmo continuou quase nula. Com efeito, os maiores 
partidos políticos são inteiramente subservientes aos interesses dos mais poderosos, 
estados estrangeiros ou grupos económicos nacionais ou internacionais. Os partidos com 
assento parlamentar, mesmo os que se dizem de esquerda, ignoram o assunto para não 
perderem votos na ilha Terceira, e nunca houve nenhum movimento pacifista ou mesmo 
grupo libertário nos Açores que levantasse a bandeira da paz. 

Se hoje, como escrevemos, os partidos de esquerda se limitam a exigir melhores 
condições para os trabalhadores portugueses das Lajes, ou a descontaminação da 
ilha Terceira, no passado tinham uma posição clara em relação à presença militar dos 
Estados Unidos em território nacional. Com efeito, aquando das eleições de 1975, o PCP 
defendia a «liquidação das bases militares estrangeiras em território português»; a UDP, 
uma das organizações que deu origem ao Bloco de Esquerda, pugnava pela saída dos 
«americanos, alemães, ingleses e franceses das bases em território nacional»; e o  MRPP 
defendia o «desmantelamento e retirada das bases e forças militares estrangeiras». 

A (DES)CONTAMINAÇÃO DA ILHA TERCEIRA

Para além do aumento da radioactividade devido à existência ou passagem de armamento 
nuclear, a presença norte-americana na Base das Lajes provocou a contaminação de 
solos e de aquíferos profundos. A esta contaminação ambiental poderá estar associada 
uma diminuição da qualidade de vida ou mesmo ser responsável por doenças do foro 
oncológico, o que como de costume é negado pelas entidades oficiais.

Sobre este assunto, as maiores forças partidárias, a maioria conivente com a presença de 
bases militares estrangeiras em Portugal, parece ter acordado da longa letargia e passou 
a exigir a descontaminação ambiental da ilha Terceira.
 
No mesmo sentido, um grupo de cidadãos da ilha Terceira criou uma petição4 onde é 
exigido que o Estado ortuguês assuma as suas responsabilidades.

A guerra é um crime contra a humanidade, por isso não basta exigir a descontaminação 
dos locais conspurcados. 

Urge lançar um movimento que lute pelo desarmamento do globo terrestre, pela solução 
pacífica dos conflitos, que exija o fim das despesas militares e que exija a saída de Portugal 
da NATO e o encerramento de todas as bases militares estrangeiras em Portugal.
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Meus caros, 
uma leitura atenta dos mestres

leva-nos inelutavelmente à seguinte conclusão: 
Lavínia não poderia não perder as castas mãos,

visto que primeiro que os bárbaros Tereu (se) veio
e, incauto, deixou intactas as mãos de Filomela. 

(A língua, essa jaz, trémula, a murmurar 
na terra negra desde a Antiguidade.)

Ardilosos os homens inventam novas formas
de se eximirem à vingança das Fúrias. 
A História, repito, é uma máquina letal. 

De Abril fraterna musa em pautas de amargura
Inesquecíveis os caminhos da tua grata idade
furor destemido nos passos firmes da ternura

por ti vivo e por ti me bato serena liberdade

Os esbirros assomam à esquina rançosa romaria
delatores passeiam vaidades em fétido perfume

e por epopeias gravadas nesta ímpia idolatria
os tubarões ousam na rapina em obsceno cardume

E é apenas tua a dura faina a que me entrego
lira do desejo são minhas as tuas conquistas

não me rendo e nada do que penso aqui renego
denunciando ao futuro as vis ciladas terroristas.

LIBERDADE

FRANCISCO CARDO

BEATRIZ DE ALMEIDA RODRIGUES

DISCURSO INCENDIÁRIO
 CONTRA O PROGRESSO

um dia vou sair vindo das casas
fiz isso ontem

sem preocupação alguma
um pequeno fragmento do meu pai

um pequeno pedaço de mar
ninguém consegue tirá-los de mim

a cidade que eles foderam como um amigo morto
tantos amigos mortos

um dia vou sair vindo das casas
directo para a pólvora e as chamas

fiz isso ontem
seus fascistas filhos-da-puta
seus porcos filhos-da-puta

bandeiras vermelhas barricadas bandeiras pretas
uma nova cidade um novo tipo de sol

um dia vou sair vindo das casas
e ouve preciso dizer-te

não penses que tenho medo quando te digo
eles apanharam-me. não o faças. eles apanharam-me.

reinventa o tempo. reinventa a violência. depois
ouve, vai-te a esses filhos-da-puta como as fúrias.

só aí vais desaparecer
só aí vais aprender a magia

um pequeno fragmento de infância e oceano
um dia vou sair vindo das casas

uma língua estrangeira de andrajos e sonhos
e a solidão, o desaparecimento

   quer dizer
pensas que sou quem

algum bófia ou quê

Mas oh meus amigos nós perdemos as nossas vidas
Nas bocas dos nossos inimigos

As rachas nas suas janelas
O mais mudo compromisso. Não sei

o que significa
 que não é que não queiramos viver

mas a foda de isso estar sempre a ser parado
É mais triste do que parece.

Os mortos sabem como usar a fome.

SEAN BONNEY

DE CANCER: 
POEMS AFTER KATERINA GOGOU
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Francis BACON (1909-1992). Anti-clássico (remetido aqui o «clássico» para precisão formal ou 
crença na perfeição), Bacon foi um dos grandes pintores do sangue. Privilegiou a deformação, 

o homem ferido, o amor homossexual, a presença humana ligada à violência. Tudo isso 
o diferencia da geração que se lhe segue (pop), mais distanciada da experiência da (II) 

Guerra, pura antítese. Em Bacon, as figuras quase se abstractizam. Através de um máximo 
expressionismo, os corpos dissolvem-se na terra como se escaravelhos fossem. Homem 
absolutamente só, autodidacta, produziu uma pintura onde o grito está sempre latente; 

imagens escandalosas, de uma vulgaridade sarcástica, por vezes. Nas suas telas, o carnal e o 
animalesco coincidem, e os trípticos (normalmente de exaltação, de conotação ao sublime) são 

povoados pelo que é feio, pelo que é miserável – é o sangrento que preenche o geométrico.

RETRATOS À LA MINUTA

FRANCIS BACON
Three Studies for a Crucifixion – 1962

EMANUEL CAMEIRA

Bestiário #1 - Nojo // 2018

Volume com quase quatrocentas páginas, subordinado todo ele 
a um tema imprevisível, o nojo, reunindo várias colaborações no 
campo do ensaio, da fotografia, da collage, do poema verbal e do 
poema-objecto, e apresentado um grafismo desafiante, desde logo 
na forma como a palavra titular aparece pincelada na primeira 
folha, este primeiro tomo do Bestário merece a melhor atenção não 
tanto pela indiscutível qualidade das colaborações, mas antes de 
mais pela escolha cirúrgica duma palavra de quatro letras, nojo, 
que cruza os problemas decisivos da nossa espécie. 

É difícil encontrar um tema mais universal e humano do que este. 
O nojo é o elemento diferenciador do humano civilizado. É ele a 
peça chave duma auto-consciência de diferenciação do humano 
em relação àquilo que o rodeia. Mergulhando raízes na capacidade 
reflexiva e no desdobramento simbólico da linguagem, quer dizer, 
na consciência da morte e da sua agonia, não é todavia aí que o 
nojo vai buscar o momento decisivo da sua cristalização. É possível 
conceber uma humanidade sem nojo usando a representação 
pictórica e a linguagem verbal, embora num sentido gratuito, não 
arbitrário, mágico, e por isso contrário à linguagem do homem 
civilizado. Se a questão da finitude fosse decisiva no nojo a 
representação simbólica nunca teria conhecido o seu exorcismo 
mágico. Teria passado de imediato à sua fase instrumental e 
convencional, que é a que hoje conhecemos. 

A questão decisiva parece estar noutro lugar. É na repressão dos 
instintos vitais, como do incesto e do canibalismo, que o nojo se 
formou. Sem essas duas proibições, o nojo não teria surgido na 
cultura humana. Qualquer grande proibição, que ponha cobro a um 
hábito largamente alimentado e altamente satisfatório, traumatiza 
e qualquer trauma provoca uma reacção convulsiva de rejeição. O 
nojo foi assim a reacção paradoxal – e contraditória porque tanto 
assinala a dor do que se perdeu como manifesta a impossibilidade 
de o voltar a ter – que a nossa espécie ofereceu à repressão do 
incesto e da mastigação da carne humana. Como quer que seja, o 
canibalismo teve uma válvula de escape e continuou a ser praticado 
ritualisticamente. Ainda há dois mil anos, no centro duma civilização 
clássica, um ser humano quis dar a comer a sua carne e a beber o 
seu sangue a todas as gerações do futuro, instituindo uma prática 
diária – a comunhão cristã – de canibalismo simbólico. 

O volume que agora saiu dá um contributo nada despiciendo para 
entender a presença do nojo na modernidade. O canibalismo 
ritualístico sofreu uma mudança no século XIX com a laicização das 
sociedades, o capitalismo e a revolução tecnológica. Uma lógica 
centrada na criação da ciência económica e na ideia de que a moral 
nada tem a ver com a criação de riqueza, disseminou e entranhou 
o canibalismo simbólico nas práticas sociais. Em círculo fechado, 
o seu destino não pode ser senão a autofagia final. Por isso o nojo 
ao longo do século XX ganhou o aspecto do horrível e do abjecto, já 
não como reacção a um trauma mas como um destino. A história do 
humano tornou-se a história da materialização do nojo. 

Estamos neste momento no limiar duma nova metamorfose, o 
da robótica e o do trans-humanismo. Assistimos a uma mudança 
de estado do nojo, de que este volume é já um poderoso sinal. A 
robótica não tem memória nem do incesto nem da mastigação 
de carne humana. Alimenta-se de metais e de comprimidos. O 
nojo vai passar do estado sólido em que ainda o conhecemos no 
século XX para o gasoso. Neste processo de sublimação está a 
desmaterialização do virtual e a do próprio humano. Gases, gases 
de decomposição, tóxicos e fatais, em lugar do vómito ou do sangue!

Este volume é fruto de gente nova. Pelo que se vê nesta primeira 
amostra, não custa crer que no momento final terão feito uma 
obra que nos ajudará a entender melhor as questões decisivas. 
Pelo caminho saberão com certeza e a seu modo ultrapassar as 
hesitações que ainda espreitam neste volume – a falta duma 
reflexão sobre abjeccionismo e neo-abjeccionismo, bem como 
uma abordagem ao gnosticismo, talvez o único grande segmento 
judaico-cristão em que o nojo foi superado, só podem ser vistas 
como lacunas – ajudando com a sua arte e a sua poesia a devolver o 
que foi roubado à vida. [A.C.F.]

Gazelle of Death - Denis Alekseev / Psymuline // 2017

Passou a 20 de Abril pelo Lounge (Lisboa) a banda polaca Kurws, 
que vinha conduzida pelo Gazelle of Death. Há muitos anos que o 
Denis Alekseev comprou um veículo para trabalhar como roadie 
de bandas levando os punks-mais-punks aos confins da Rússia e 
outros países da Europa, tornando-se o condutor e a carrinha num 
mito do asfalto alternativo. E fez um livro de BD sobre essa vida 
nómada, escrito em russo – mas ele envia um ficheiro com tradução 
para inglês. Como podem imaginar, nas suas BDs Alekseev conta 
centenas de histórias loucas de cada lado da barricada, dos punks 
que só fazem merda aos bófias repressores, do público que anda 
à porrada, de nazis ranhosos, de cães a arderem (sem querer) e 
de muitos quilómetros de vómito. Como ele diz na contra-capa: Nu 
regret! [M.F.]

O Labirinto da Saudade - Miguel Gonçalves Mendes // 2018

Quem quiser sismografar o real geral estado das coisas deve 
procurar as piores manifestações artísticas coevas, nunca as 

grandes obras, que ou acabam por servir como lenitivos para a 
modorra ou só se apreendem em pleno mais tarde. Isto para dizer 
que o filme sobre o Eduardo Lourenço, estreado recentemente com 
violinos na gulbenquiã, é uma obra essencial deste tempo, para 
além de um excelente exercício ortopédico para os maxilares via 
pasmo. Todas as cenas, todas as falas, todo o espírito que move 
o filme, são de tal modo ridículos que se instaura a suspeição 
que também se tem diante de uma obra da Joana Vasconcelos: 
ingenuidade ou supremo exercício irónico?

Seja como for, destacam-se os momentos de product placement 
da Tinta da China – há, pela nossa saúde, um livro com dois 
metros de altura –, a cena do rapto para o centro do Universo, que 
consegue sozinha redimir os piores momentos do Malick recente, 
a animação estilo Terry Gilliam que mostra cabecinhas do Eduardo 
Lourenço a surgirem de um labirinto como naquele jogo do martelo 
e das toupeiras, o soft porninho da viúva-nobel a tentar seduzir o 
protagonista para uma união ibérica e, evidentemente, o facto de 
alguém decidir fazer um obituário em vida e estar tudo bem, muito 
obrigado. [A.C.]

Mapa #20 // Maio-Julho 2018 

Desde os anos áureos do anarquismo em Portugal, entre final do séc. 
XIX e anos 30 do Séc. XX, que um jornal de tendência libertária não 
atingia uma relevância como a que atinge o Mapa. Com uma tiragem 
de 3000 exemplares, a caminho do meio milhar de assinaturas, 
distribuição de norte a sul do país, é um caso de sucesso. Penso 
que a aproximação e relacionamento de um bom número de 
indivíduos, procedentes de várias tendências do mundo libertário, 
somada a uma boa dose de organização, trabalho e sentido de 
responsabilidade, são uma fórmula exemplar que se espera que 
continue a dar os seus frutos. O último Mapa, com 48 páginas, vem 
recheado de notícias, reportagens, informação de lutas e projectos. 
O destaque vai para as 12 páginas onde abordam a tragédia dos 
incêndios e as várias experiências que fazem que gentes e florestas 
renasçam das cinzas. Podes ainda ler sobre okupas na Grécia, 
cooperativismo em Montemor-o-Novo, mineração em Portugal, 
agroecologia na Aldeia do Vale, estafetas precários, Chiapas, Maio 
de 68…e muito mais. Fica só um pequeno reparo: a inclusão de 
entrevistas seria uma mais-valia para esta publicação. [J.A.]

Nacionalismo - Rabindranath Tagore / Livros de Bordo // 2017

Pequeno e belo livro de uma nova editora que promete aproximar 
o oriente e o ocidente. Neste reúne um conjunto de palestras que 
Rabindranath Tagore (1861-1941) deu no Japão e nos EUA entre 1916 
e 1917, fazendo um alerta crítico ao inevitável que é a guerra entre 
nações. Certeiro na autópsia da forma como a ideia de «nação» 
deforma o espírito humano, Tagore deve-se ter grisado todo a 
assistir à Primeira Grande Guerra e ao inicio da segunda. Mal sabia 
ele que tudo iria piorar. [M.F.]

Um projecto libertário, sereno e racional - João Freire / Colibri  // 2018

Projecto, proposta, manifesto, análise e síntese político-social, é o 
que o leitor irá encontrar no último livro escrito por João Freire. 
Trabalho complexo que requere uma leitura atenta e que contém 
muita informação que irá despertar sentimentos díspares em 
muitos libertários e não só. Acho que em algumas análises o autor 
acaba por menorizar o património histórico libertário. O tema que 
possivelmente irá causar algum espanto e mesmo repúdio a muitos 
libertários será aquela onde João Freire aborda a formação de um 
partido libertário. Não vejo aqui nenhuma tentativa de criação de 
um partido anarquista, mas sim de um projecto político com fortes 
influências de cariz libertário. Nas palavras do autor: «Trata-se aqui 
de uma proposta de renovação da ideologia anarquista adaptada ao 
século XXI – quase um Manifesto -, consistente numa reavaliação 
da noção de Estado-nação, na qual se defende, a par de outras, 
uma estratégia de intervenção política no quadro democrático». 
Ao longo da história houve vários projectos e tendências no campo 
libertário que defenderam a ideia da luta política também no campo 
partidário. Fosse criando um partido de raiz (Ângelo Pestana 
e o Partido Sindicalista), fosse votando em referendos ou em 
forças partidárias que poderiam trazer algum benefício imediato 
(Frente Popular em Espanha e a libertação de milhares de presos 
anarquistas). No passado dia 1 de Junho, o livro foi apresentado, 
na Feira do Livro de Lisboa, perante uma plateia de dezenas de 
pessoas. No fim da apresentação foi lançada a questão: «não terá 
já passado o tempo dos ismos e a criação de partidos em nome dos 
mesmos? Não virá este projecto fora de tempo numa altura em que 
cada vez menos gente acredita e vota em partidos?» No próximo 
número do jornal iremos abordar este livro com um pouco mais de 
pormenor e incluiremos, se possível, uma entrevista ao seu autor. 
[J.A.]

O Reino - Ruppert & Mulot / Douda Coureria // 2018

É fácil gritar que saiu o livro de ano. Quer dizer o livro do ano de BD. 
O meio é miserável, com notáveis excepções. Não é de admirar que 
tenha sido uma editora de poesia a profanar o mercado certinho da 
BD com este monstro A2 - aberto fica um A1! – da dupla francesa 
Ruppert e Mulot. Tal como Dupuy-Berberian, ambos escrevem e 
desenham em conjunto, não havendo a «fordização» típica da BD 
com um argumentista, um desenhador [et. al] com os resultados 
asquerosos que se tem visto. Rupert e Mullot são dos poucos 

autores de BD que têm surpreendido este século pouco dado a tal. 
Fazem-no sempre com estilo, com textos elegantes desenhados 
com brutalidade e com desenhos maravilhosos escritos com 
vulgaridades. Quiseram criar um túnel de realidade em BD, uma 
suspensão da razão para percebermos o verdadeiro pesadelo que os 
monoteístas quiseram impingir com as suas histórias de caracácá 
do céu e do inferno. Sim, o livro do ano! De BD ou não... [M.F.]

La Revue Dessinée #20 //Jun-Ago 2018

Asger Jorn, artista do COBRA e do situacionismo, escreveu algo 
curioso em 1962: «Quando alguém vê o alastramento colossal  
da tira de banda desenhada moderna deve perguntar-se porque 
razão os jornais não formulam as suas notícias da mesma forma». 
Ou seja, a imprensa poderia aprender muito com esta revista 
francesa trimestral de reportagens em forma de BD. Mesmo 
assuntos de merda como o desporto (neste número sobre o 
doping e hooliganismo) podem ser interessantes de ler em BD. 
Os temas neste número são sobre esgotamento nervoso, tráfico 
de antiguidades, o perigoso plano de energia nuclear em França, 
refugiados menores, a grande estupidez que é Europacity (capaz 
de se tornar a próxima ZAD), entre outros. Na secção de cartas, 
comenta-se o cheiro nauseabundo da reportagem sobre os 
matadouros do número anterior, cujos desenhos impressionantes 
de Ivan Brün deixaram marcas… [M.F.]

El Salto #15 // Julho 2015

Teve início no ano 2000 como jornal Molotov. Foi uma publicação 
mensal de contrainformação, muito ligada à coordenadora de 
colectivos Lucha Autónoma e à agencia de notícias UPA. Em 2003 
passou a denominar-se Diagonal. Nascia então um periódico 
quinzenal, editado em Madrid, de tendência anticapitalista. 
Definia-se como «um meio de comunicação crítico e independente, 
sem directores nem chefes, sustentado à base de milhares de 
assinaturas». Em 2016 passou por um processo de refundação em 
conjunto com várias dezenas de meios independentes e deram origem 
ao El Salto. Foi uma aposta pela cooperação e união de forças para 
lançar um grande meio de comunicação que funcione com outras 
regras: Democrático, de propriedade colectiva, descentralizado, 
financiado pelos leitores e não por grandes corporações. Objectivo: 
criar um meio próprio, com muitos mais recursos e capacidade de 
incidência, que contribua para a transformação social e a criação 
de outras histórias sobre a realidade a partir de um jornalismo de 
qualidade, da análise, da investigação e de humor. Em Março de 2017 
saíu o nº 1, como publicação mensal. A resposta pública superou as 
expectativas e, em Fevereiro de 2018, a cooperativa responsável pela 
edição do El Salto contava com mais de 7000 sócios. A revista conta 
atualmente com 5500 locais de venda em todo o estado espanhol, 
entre quiosques, livrarias e outros pontos de venda alternativos. 
No último número podes encontrar muitos artigos e notícias 
dos quais destaco: um excelente artigo sobre Errekaleor, bairro 
ocupado e autogestionado, na periferia de Gasteiz, País Basco, e 
uma reportagem sobre a transformação urbanística e comercial de 
Barcelona nos últimos anos, agravada pela massificação turística e 
a gentrificação. Uma publicação a ter em conta! [J.A.]

Stripburger #71 - Stripcore // Maio 2018

São 26 anos de existência! Para uma revista de BD é um feito. 
Para uma de BD não-comercial é obra. Ainda por cima vinda da 
Eslovénia. Sempre atentos à cena internacional, incluem desde 
há muitos números as BDs minimais de Bruno Borges ou as 
experiências fractais da croata Dunja Jankovic. Destaque para a 
capa, a entrevista ao alemão Atak e a BD anti-Trump de Peter Kuper 
(fundador da seminal World War 3 Illustrated). [M.F.]

Future #1, 2 (de 10) - Tommi Musturi / Boing Being // 2018

Quem pensar que o finlandês ficou arrumado com The Book of Hope e 
os dois livros da personagem Samuel está muito enganado! Eis que 
se lança a fazer 10 números de um «comic-book» sobre as várias 
probabilidades do nosso futuro. São várias BDs que desenvolve, 
cada uma com estilo narrativo e gráfico diferente, o que significa 
que poderá demorar alguns anos para concluir esta série. Pelo 
caminho, poderemos topar se as previsões foram acertadas. [M.F.]

Ultraje #16 // Junho 2018

Se há malta mais militante que os comunas em Portugal são os 
metaleiros – é de estranhar que os Moonspell nunca tenham tocado 
na Festa do Avante. O metal é música de proletariado desmiolado e 
de militares burgueses, tem um ethos digno de capitalista, sofre de 
aguda «Retromania» (folk metal? calças de licra… outra vez!?) e é o 
mercado editorial com o maior número de sucedâneos e derivados 
– coisa que os metaleiros não querem admitir, claro! Tudo isso é e 
defende a Ultraje e o seu CD de oferta chato como a potassa. Mas 
ao contrário dos normies da Loud, eis que sabe provar o que o Jello 
Biafra disse há muitos anos, que a renovação da música pesada 
viria das margens geográficas não-ocidentais, esquecendo-se 
que que as margens poderiam ser também os corpos. Algo que se 
poderia confirmar pelo artigo sobre «O Poder de Benguela» (sobre 
metal em Angola) e as entrevistas às brasileiras Nervosa e a Steve 
Gillham/Kat «Shevil» Gillham do Reino Unido. Pena é que tudo soe 
a mais do mesmo… outra vez! Notícia em primeira mão: a partir do 
próximo número a publicação será grátis! [M.F.]

 À
 LU

PA



16

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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A ARTE ILEGAL DE CULTURE JAMMING E O 
BRICOLAGE RELIGIOSO DO DISCORDIANISMO

O Discordianismo situa-se algures entre uma piada e 
uma religião e, ao mesmo tempo, consegue ser algo 
totalmente diferente pois trata-se de bricolagem 

social. A premissa básica do Discordianismo é que todas 
as religiões organizadas que assumem o funcionamento 
do universo como uma ordem cósmica presidida por 
uma divindade estão erradas. A realidade fundamental 
discordiana do universo é a luta, a discórdia e o caos.

O Discordianismo foi fundado por um par de beatniks, 
de seu nome Greg Hill e Kerry Thornley, sem esquecer 
Robert Anton Wilson, há cerca de cinquenta anos. O 
Discordianismo venera a antiga deusa grega do caos, Eris, e 
a sua alma gémea, a romana Discordia. Robert Anton Wilson 
popularizou o Discordianismo nos seus livros Illuminatus! 
Trilogy e  Schroedinger´s Cat.

Culturalmente, o Discordianismo acaba por ser a religião 
dos surrealistas e dos manipuladores da realidade, 
brincando sempre com a solenidade dos outros à medida 
que procuram estabelecer contacto com o divino. Para se ter 
uma ideia de onde o Discordianismo foi pilhar influências, o 
surrealismo e o dadaismo são as referências mais óbvias. 
Bricolagem e pastiche são definidas como uma espécie 
de colagem social, onde diversas ideias são coladas por 
forma a elaborar algo novo e muitas vezes criticando o 
modelo original. O Discordianismo  relaciona-se com muitos 
outros dos novos movimentos artísticos ilegais, como os 
movimentos artísticos pranksters, que sempre exerceram 
uma influência infinita. Talvez não seja surpreendente que 
haja uma saudável mistura entre o Discordianismo e o 
situacionismo, encontrando outras fontes de inspiração no 
no escritor Beat  William S. Burroughs, que foi o primeiro a 
discutir «o Enigma 23», no psicólogo e guru do LSD Timothy 
Leary e no pensador zen-budista Alan Watts, cuja atitude 
protodiscordiana é familiar a qualquer pessoa versada em 
cultura psicadélica.

Várias agremiações discordantes por esse mundo fora 
esforçam-se para dar continuidade ao Discordianismo 
como uma rica anti-tradição cultural, onde todos podem 
consultar as suas glândulas pineais. Nos dias de hoje, o 
Discordianismo encontra as suas influências vindas tanto 
dos mundo das artes quanto do imaginário esotérico, 
entrando num paradigma quase mágico onde a manipulação 
da realidade pode acontecer tanto com um par de velas 
e encantamentos como com um cálculo matemático. O 
raciocínio por detrás do  Discordianismo é que é melhor 
abraçar o caos e a confusão do que perder tempo a 
combatê-los. A este raciocínio os Discordianos chamam de 
«Operação Mindfuck», uma absurda abordagem à culture 
jamming, inicialmente centrada na disseminação de teorias 
de conspiração. A mais conhecida e bem sucedida teve lugar 
nos anos 60 quando dois dos fundadores do Discordianismo,  
Robert Anton Wilson (em parceria com  Kerry Thornley)  e 
Bob Shea, espalharam rumores e conspirações acerca dos 
supostos governadores secretos do mundo, os Illuminati, 
enquanto editores da revista Playboy.

O Discordianismo é uma igreja abrangente, partilhando 
muitas afinidades com praticamente qualquer filosofia 
«anti-fundacionalista», flexível e pragmática (em vez de 
dogmas, os discordianos têm catmas, que são temporários 
e não vinculativos, para serem descartados quando já não 
são úteis, e um de uma série de conceitos divertidamente 
subversivos, como a pronoia: a crença irracional de que o 
universo está disposto a ajudá-lo). Nós não somos pontos 
finais inevitáveis de um qualquer programa pré-existente, 
mas acidentes felizes de bilhões de combinações possíveis. 
Além de se reivindicar uma grande libertação política, 
também há muita diversão pelo meio...

Através do Discordianismo podes ser ou fazer o que bem 
entenderes e ninguém tem que levar isso a sério. 

WALT THISNEY


