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A ABRIR
Notícias de A Batalha
Depois de ter ilustrado a entrevista a Tomás Ibáñez, João 
Carola fez a capa do actual número, que será o último com 
16 páginas, pois no próximo passará para 24. Isso permitirá 
aumentar a secção «À lupa» para duas páginas, iniciar uma 
rubrica autónoma de crónicas sobre a vidinha e deixar 
que as ilustrações respirem mais nas páginas do nosso 
pasquim. O jornal também irá passar a ter uma tiragem 
de 600 exemplares, pelo que se tiverem interesse em ter 
A Batalha à venda na vossa chafarica, escrevam-nos para 
jornalabatalha@gmail.com

Perfumar o estrume
O (re)tardo-capitalismo tem sido importantíssimo para 
desenvolver processos de saneamento do lixo urbano: desde 
a transformação de leitarias e tascas em hamburguerias 
gourmet, padarias portuguesas gourmet e qualquercoisarias 
gourmet, até à limpeza da face do político. A televisão ainda 
vai servindo para isso, especialmente para aqueles que ainda 
têm a caixa em casa e que a usam para ver outra coisa que 
não bola. O último esforço tem sido executado pela RTP, 
através de um programa que se chama 5 para a meia-noite 
e que me lembro de já existir quando era mais puto; lembro-
me, também, de rapidamente mudar de canal devido à 
vergonha alheia com que ficava. Parece que isso ainda 
está no ar e nos últimos meses tiveram como convidados 
Rui Rio, António Costa e Assunção Cristas. Fui forçado a 
abandonar momentaneamente a audição do novo disco de 
IDLES (ri-me, mas é punk para normies) para ver partes das 
entrevistas a essas criaturas e rapidamente me arrependi: 
não é só a absoluta ausência de humor que está em causa, 
claro, mas principalmente a tentativa de humanizar o político 
(«posso tratá-lo por Babush?», pergunta a apresentadora a 
Costa) e o esforço por esvaziar politicamente o político. Foi 
precisamente isso que aconteceu com Cristas, sacerdotisa do 
CDS-PP, que disse que preferia ir a uma parada de orgulho 
LGBTQ do que a uma marcha pela legalização da marijuana. 
Antes de afirmar que Cristas é afinal uma progressista, talvez 
seja preciso lembrar que, enquanto deputada, votou contra 
o casamento homossexual, e, mais recentemente, tenha 
afirmado que vê a tourada como um bailado. Também é 
importante relembrar que Rio pode fazer um solo de bateria 
em directo, mas foi responsável por dinamitar o investimento 
cultural no Porto. E que Costa até pode parecer um tipo 
porreiro, mas começou um projecto de gentrificação que tem 

empurrado a gentalha (provavelmente alguns que até fazem 
parte da equipa deste programa de tv) para fora de Lisboa. 
Isto é apenas uma das demonstrações de como este novo 
entretenimento, completamente esvaziado do seu conteúdo 
transgressivo, vai executando um trabalho higiénico: 
constrói um discurso empático, instaura-se como mais um 
episódio de propaganda e recria o campo político enquanto 
simulacro do consenso. É precisamente no momento em que 
o 5 para a meia-noite se dedica à higienização do político 
que revela o que sempre foi: um programa de merda. [R.]

Dos unicórnios e outras fantasias demasiado 
reais
No crescente espaço mediático dedicado ao 
empreendedorismo (e semelhantes doenças do espírito) e 
às startups (e semelhantes sintomas das ditas), destacou-se 
recentemente, no estilo anúncio de triunfo pátrio, o facto de 
Portugal possuir agora  três  unicórnios. O incauto poderia 
pensar, «já só se noticia tragédia e propaganda, não cai mal 
um pouco de fantasia de quando em vez», mas acalmai aí 
os cavalinhos da benquerença. Estes três unicórnios não 
pertencem ao domínio da Mitologia ou da Astrologia mas sim 
ao de uma ciência muitíssimo mais esotérica e obscurantista: 
a Economia. São então unicórnios empresas tecnológicas da 
estirpe startup que estão avaliadas em mais de mil milhões 
de dólares. O nosso mais recente cavalinho mágico é a 
TalkDesk, cujo plano de longo prazo será o de substituir por 
Inteligência Artificial todos os operadores de  call center 
e help desk, algo que só poderemos interpretar como uma 
abnegada luta pela extinção de profissões degradantes 
e com salários míseros. Desculpe, Senhor Incauto, que 
dizia? Como sabemos que as empresas valem de facto tanto 
dinheiro? Hehehehe... Ó meu amigo... A fantasia é o que um 
homem quiser, posto que tenha bolso fundo para tamanha 
querença. Os unicórnios existem mesmo, e olhe que não é 
preciso ir ler o Ludovico Wittgenstein para perceber porquê. 
Não especule tanto, Senhor Incauto, e ponha-se mas é alerta, 
que pode ser que num destes unicórnios estejam à procura 
de um colaborador. A esperança é verde e o seu recibo sê-
lo-á também. [A. da C.]

Quando os Robles se abatem
(Antes de escolher este título, fiz uma breve busca na net para 
verificar se algum jornal tinha utilizado este inspirado título 
para escrever sobre o caso. Encontrei uma peça no i, mas 

efectivamente nenhuma num jornal). Vocês já conhecem a 
polémica: o vereador do Bloco de Esquerda (BE) em Lisboa 
comprou um prédio por 347 mil euros, fez uma obras 
(alegadamente custaram 650 mil), e três anos depois a coisa 
foi posta à venda por 5,7 milhões. Robles tinha andado a 
fazer campanha contra a especulação imobiliária e depois foi 
apanhado a especular. O que há de novo nisto? Não é tanto o 
problema do acesso a informação privilegiada ou a tartufice 
do político que são novos, mas sim a dimensão ganha por 
um caso que envolve uma figura menor de uma autarquia e 
que pertence a um partido que nunca desempenhou cargos 
governativos. A mediatização deste processo revela apenas 
a importância dada à integridade do político e à exaltação 
das suas virtudes: a política e a moral voltaram a confundir-
se no mesmo plano. Não é surpreendente que o jornalismo 
se entusiasme com a condenação dos pecados, seja a 
soberba e a luxúria de Sócrates ou as mentiras eleitorais dos 
candidatos. A sobreposição entre as qualidade individuais 
do sujeito e a sua acção política torna o espaço público num 
espelho das qualidades privadas. O BE ensina esta catequese 
de probidade e agora também foi apanhado no reino da 
falha humana. Para garantir a sua pureza e superioridade 
moral, expurgou o pecador Robles. Abandonado o campo 
do materialismo, o esquerdismo não passa, afinal, de uma 
teologia política. [R.]

Sapata Press
Até 3 de Novembro, a Sapata Press corre de um lado para o 
outro para comemorar um ano de existência deste projecto 
editorial transnacional, sem fins lucrativos, com foco em 
banda desenhada de autorxs de expressão portuguesa. O 
seu objectivo é lançar plataformas de produção – fanzines, 
livros, posters, workshops – que abram portas a mulheres, 
autorxs pertencentes a minorias e pessoas não-binárias, 
sejam elxs trans ou cisgénero, independentemente de raças 
e orientação sexual. Na senda do feminismo interseccional, 
tenta inverter a sub-representação de mulheres e dissidentes 
de género nos espaços de produção de banda desenhada e 
a secundarização destxs na história.  Publicando projectos 
de cunho biográfico, político e/ ou experimental através 
da perspectiva de autorxs de diferentes origens. Já passou 
pela Valsa, A Banca, Bedeteca de Lisboa, Casa da Esquina, 
Confraria Vermelha, Atelier Logicofobista, Lugar da Fala, 
podem ainda apanhar as suas acções na Feira Gráfica (27-28 
Out, Lisboa) e Zine.Fest.Pt (1-3 Nov., Porto). [M.F.]
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António Gonçalves Correia (G.C.) será lembrado neste número 
através da (re)publicação da carta «A Um Republicano», 
que integra Estreia d’Um Crente (1917). Com esta carta se 
encerra o trabalho pelo qual revisitámos o autor, e com ela o 
conjunto das cartas daquela edição.

G.C. dirige-se «A Um Republicano» tratando-o por amigo, 
o que desde logo se vê obrigado a esclarecer, para evitar 
quaisquer dúvidas por parte daqueles que poderão não 
compreender a razão de tratar por amigo o homem que 
nada tem a ver consigo em termos de opções, pois que 
claramente combate a república. Na verdade, G.C. considera 
que não confunde a amizade pelo amigo com o facto de 
politicamente estarem em áreas e lutas distintas.

O libertário Gonçalves Correia assume sempre que entre 
monarquia e república defende esta última, pela qual 
combateu, aliás, até aos 25 anos, mas entende que entre 
ambas as fórmulas são mínimas as diferenças, pelo que se 
decidiu pelas «teorias comunistas», consciente de que são 
o único campo em que o homem encontrará a felicidade, 
mesmo que uma «felicidade relativa», e nesse caminho se 
desenvolvem as suas batalhas pelas grandes causas que 

constituem o mundo da Luz, feito da verdade, da justiça, e 
do amor, e por isso mesmo acredita que o amigo há-de vir a 
compreender as grandes razões que o movem.

Dado que o amigo não é propriamente um republicano 
ligado a chefes e disciplinas partidárias, ainda que 
influenciado pela imprensa e pela propaganda burguesa 
anti-operária, Gonçalves Correia atreve-se a falar a um 
homem independente e que pensa, que gostaria de um dia 
trazer ao conjunto dos libertários, já que a república em vigor 
não corresponde às suas expectativas, e que afinal a anarquia 
já foi considerada pelo então Presidente da República como 
«um ideal sublime».

Não esperando que a sua carta seja o motor para uma 
decisão imediata do amigo, pois o assunto carece de reflexão 
aturada, visando reunir argumentos para aceitar ou recusar, 
G.C. deseja mesmo chegar a ouvi-los, e atreve-se a enviar ou 
recomendar um conjunto de livros que ajudem o amigo a 
optar pelo comunismo libertário.

Assim, refere-se a O Trabalho, de Zola, como uma verdadeira 
Bíblia, obra de natureza sociológica que o fará compreender 

com clareza em que consiste a nova sociedade de iguais, sem 
exploradores e explorados; destaca igualmente A Sociedade 
Moribunda e a Anarquia, de Jean Grave, o livro que melhor 
lhe esclareceu as dúvidas que ainda tinha sobre os princípios 
de Kropotkin, afirmando ao amigo que ficará por certo 
com extraordinária impressão sobre as bases da moral e 
fraternidade do anarquismo; e, entre outras sugestões, 
menciona A Dor Universal, de Faure, livro em que o autor 
põe a nu e ataca a organização social que torna a vida um 
inferno, enquanto informa ainda que este camarada suporta 
em Paris, e por si próprio, a obra extraordinária que é uma 
«escola racionalista para crianças pobres».

Gonçalves Correia confia pois no percurso que o amigo irá 
fazer, sem corridas, lendo, estudando, sem medos, afinal 
de quê?, se a idade avançada não é motivo para impedir 
uma inversão inteligente, se não tendo filiação não pode 
desagradar ao conjunto dos republicanos, e se no fundo, 
sendo filho do povo, em que cresceu como homem, ao seio 
do povo deve voltar; assim, vencidos os livros inspiradores, 
G.C. espera o amigo entre as camadas populares para o 
caminho do progresso a que aspiram.

ANTÓNIO GONÇALVES CORREIA 
REVISITADO
FRANCISCA BICHO

«Meu Amigo:

Agora reparo que comecei esta carta em termos afectuosos. 
“Meu amigo”, escrevi eu ao principiar. E alguns (…) dirão de 
si para si: “Ora essa! Então ele combate a fórmula republicana 
e chama amigo a um adepto da república?”. É que, meu bom 
amigo, as ideias andam muito baralhadas. Um bom serviço, 
julgo eu, é procurar esclarecê-las o melhor possível (…).

Inimigo da república? Definamos: Inimigo, sim, mas no 
sentido do progresso. Quero dizer: Eu combato a fórmula 
republicana por que ela é tão burguesa e reaccionária como 
a fórmula monárquica. Conserva os mesmos privilégios 
de castas, os mesmos erros judiciais, a mesma política de 
chorrilho (…). Mas, note-se, pois é sempre bom repetir: 
Combato-a no sentido do progresso, em benefício da minha 
causa que julgo mais pura e mais dignificadora. (…) Na 
luta que se trava entre monarquia e república, eu ofereci e 
ofereço os meus braços, o meu sangue, a minha moralidade, 
o meu cérebro à última (…).

Julgo-me absolutamente independente (…) e por esse motivo 
eu tenho que prestar contas apenas ao juiz inflexível que é a 
minha consciência, sem dependências vergonhosas ante os 
políticos que adulam o Sr. António José, que se curvam ante 
o Sr. Afonso Costa ou que se seracoteiam perante o Sr. Brito 
Camacho… E, meu amigo, de novo a declaração que já lhe 
tenho feito (…): eu sou inimigo da monarquia em benefício 
da república, fórmula que, não sendo e não podendo ser boa, 
é um pouco melhor do que aquela.

Mas eu sou igualmente inimigo da fórmula republicana 
em benefício das teorias comunistas que são hoje a razão 
da minha existência, e se assim penso é por que estou 
convencidíssimo de que a humanidade só pode chegar 
àquele grau indispensável de felicidade relativa quando 
se der as mãos irmãmente, sem ódios, sem rancores, sem 
o espírito de intolerância que se observa, infelizmente, por 
quase toda a parte (…).

Monárquico? Republicano? Nada disso, nada! Nem uma nem 
outra coisa: apenas um pioneiro da Verdade, um defensor 
da Justiça, um batalhador pelo Direito, um soldado contra 
o mal, um caminheiro em procura da divina cidade da Luz 
onde mora o Bem, onde há guarida para todos os famintos 
de Amor e de Perdão! (…)

Quem sabe se o meu amigo, apesar dos seus 60 anos e dos 
seus cabelos brancos, será ainda um pioneiro da minha 
causa? Porque não? Sei que o meu amigo não é ignorante. Se 
o fosse não pensaria assim. Olhe que só os ignorantes é que 
incriminam o meu ideal. Não sou eu que o afirmo. Escreveu-o 
em tempos a actual Sr. Presidente da República: - “A anarquia 
é um ideal sublime que as sociedades modernas vão dia a dia 
realizando; incriminá-lo, é, sobretudo, prova de ignorância”. 
Leu? Nada mais, nada menos: incriminar o ideal anarquista, 
é, sobretudo, prova de ignorância! (…)

Um homem como o meu amigo é, individualista dentro dos 
princípios, que quer continuar a pensar pela sua cabeça, 
sem obediência a disciplinas deprimentes, tem de ser 
mais alguma coisa que republicano. Eu desejaria que fosse 
libertário! Então? Admira-se? Quem sabe, quem sabe se 
ainda o terei na conta de bom e leal camarada! Em nada 
o meu caro amigo se desprestigiaria; pelo contrário: viria 
engrossar o grupo de homens que querem sinceramente 
o triunfo do Direito moderno, que desejam o advento da 
Justiça comunista, e isso nada mais é do que o aumento do 
prestígio dum homem. Dirá que não? Não sei a sua resposta. 
Mas quem sabe se o meu amigo dirá: - “É possível”? (…).

Sabe a que estou resolvido? A mandar-lhe aí para casa uma 
cabazada de livros… Desculpe, sim? Ser-lhe-ei desagradável 
com esta oferta? Julgo que não: é estudioso, e por isso 
julgo que desejará conhecer o que dizem os pensadores, os 
romancistas, os moralistas que pregam incessantemente o 
comunismo libertário. Enviar-lhe-ei muitas obras, entre elas 
“O Trabalho”, de Zola. É este o livro que mais lhe recomendo 
(…). Cada página uma nova esperança. Cada folha o aumento 
do interesse. Cada capítulo a revelação duma grande alma 

palpitando em toda a obra… O que é o comunismo? Não 
posso eu dizê-lo, não sei eu dizê-lo. Mas “O Trabalho” no-lo 
indica (…). 

Depois da leitura d’ “O Trabalho”, meditada, vagarosa, 
ponderada, reflectida, compulse “A Sociedade Moribunda e 
a Anarquia”, do autor francês Jean Grave. Leia Grave e verá 
o que lhe sucede… Oxalá lhe suceda o mesmo que me 
sucedeu a mim: encontrar nas páginas claras desse livro a 
descrição de muitas coisas que lhe têm ocupado o cérebro 
e que, por falta de tempo ou de disposição, não tem podido 
traduzir em palavras escritas (…). O livro de Grave foi o meu 
mestre e o meu guia! (…) E que fiz depois? Propaganda, uma 
propaganda tão intensa quanto possível, em qualquer sítio 
em que me encontrasse (…). No mesmo caixote encontrará 
“A Dor Universal” de Faure (…). Um livro soberbo… A vida, 
meu velho amigo e futuro camarada, é uma dor permanente. 
E a culpa? De quem é a culpa? Da organização social, meu 
caro, defeituosíssima e retrógrada (…).  Juntamente com os 
livros já citados vão também “A Psicologia das Multidões”, de 
Le Bon, e “As mentiras convencionais da nossa civilização”, de 
Nardau (…).

Leia tudo isso com muito vagar, meu amigo (…). Por que 
tenho a impressão que, depois de proceder a esse trabalho, 
virá avolumar o nosso grupo, o grupo ainda pequeno, de 
facto, de homens conscientes e serenos  que o despotismo 
odeia em todo o mundo (…) eu espero que o meu ilustre 
amigo venha para o nosso lado (…). Venha, que não se 
arrependerá, amigo… O povo (…) é tudo na vida: é o 
trabalho nobre que redime. É a alavanca do progresso (…).  
Adeus meu amigo: Até ao dia em que o possa abraçar e dizer-
lhe com confiança: “Como vai isso camarada?”. Não virá longe 
esse dia. E quando ele chegar, direi eu com a fé d’um crente: 
“é mais uma pedra que vem juntar-se àquelas que hão - de 
constituir a base do grandioso, extraordinário e empolgante 
palácio da Anarquia!”».

A UM REPUBLICANO

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

Minerva Comercial, Évora, 1917, pp. 35 – 47
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BEM-VINDOS AO FUTURO

Quando me pediram para escrever sobre como será 
o fim do mandato do Macron, qual será a situação 
política francesa em 2022, pensei de imediato em 

fazer uma narrativa, a piscar o olho à ficção científica, que 
falasse sobre a vigilância, ou qualquer coisa parecida. 
Mas não será nada disto. No decurso das tentativas de 
escrita desse texto apercebi-me de que havia algo a 
impedir-me de escrever qualquer coisa séria: é que o 
futuro em França faz-me medo. Ao longo dessas horas 
passadas em frente ao computador senti essa angústia, 
a mesma que sentimos quando sabemos que os bófias 
vão carregar sobre nós e que vamos sofrer os efeitos do 
gás lacrimogéneo durante uma semana. Decidi, portanto 
– e peço desde já as minhas desculpas –, escrever sobre 
essa angústia.

Essa angústia prende-se com a certeza íntima de que 
tudo correrá pelo pior. Estamos num momento muito 
particular da História: vemos a ultrapassagem da 
catástrofe por novas catástrofes, uma espécie de absurdo 
que emerge da torrente inesgotável da actualidade. É o 
absurdo de saber que o Futuro não é apenas incerto ou 
indeterminável – sempre o foi – mas que é a sua própria 

existência que é indeterminada. As nossas existências 
já valem zero. As técnicas de vigilância e de controle 
desenvolvem-se a uma velocidade tal que toda a tentativa 
de criar uma ficção científica a esse respeito corre o risco 
de estar demasiado próxima do que aí vem para poder 
ser considerada ficção. E os escândalos do estado que 
se sucedem e confundem são relegados para o rodapé 
das notícias breves. O governo de Macron, mesmo no 
seu período de maior fragilidade, permite-se proteger 
os bófias e os fachos (a primeira categoria inclui-se na 
segunda). Macron prepara-se tranquilamente para as 
eleições europeias fazendo de Orban o seu pior inimigo, 
mesmo que votem as mesmas leis e tenham a mesma 
política do Interior. 

Essa angústia é aquela que nos diz que tipo de merda 
a humanidade vai provocando em seu próprio prejuízo 
– e vamos vivê-lo em directo. Essa angústia reside 
precisamente no facto de me ser impossível escrever um 
texto sobre o futuro por ser incapaz de imaginar algo pior 
do que o estado actual da França, ou porque tenho medo 
de, por imaginá-lo, esse futuro chegará mais depressa, 
ou que, por escrevê-lo, ele tornar-se-á numa fatalidade. 

Sentimos esta angústia ao imaginar a França de 2022 por 
não sabermos se será pior ou se ficará no pior que já é 
actualmente.

Essa angústia continua, cresce cada vez que uma má 
notícia se junta a outra. E assim pensamos, ruminamos 
nesse sentimento de merda. E tomamos consciência 
de que, sim, o futuro está apodrecido, ainda não existe 
embora saibamos já que vamos sofrer. O futuro é o medo 
de termos, nele, ainda a necessidade de nos escondermos 
para evitarmos a bófia, a guita, as câmaras. O futuro é o 
medo de termos cada vez mais amigxs em silêncio ou de 
fugida. O futuro em França é o de sabermos que somente 
os nossos inimigos podem existir tranquilamente.

Ora para resistir a essa angústia e para nos prepararmos 
para resistir a esse terrível Futuro devemos tomar conta 
de nós, tomar conta dos que contam para nós, fazer bons 
jantares, essas coisinhas insignificantes. Tecer laços 
fortes, sair das relações institucionalizadas, existir o 
mais plenamente possível. O Futuro vai atingir-nos de 
todas as maneiras. Convoquemos todas as nossas forças 
e ardamos, e tudo isto fará, quem sabe?, algum bem.

PIMPRENELLE
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Então agora vamos ficar sem o Miguel Tiago?  Uma 
porra, pá, uma porra. Treze anos de abnegado 
serviço do deputado, a nível mundial, que 

frequentou mais concertos de Bizarra Locomotiva, treze 
anos recheados de momentos de oratória brilhante, 
permeados pela concessão de entrevistas onde revela 
o seu profundo conhecimento da literatura marxista – 
consta que aprendeu a ler sozinho, primeiro em alemão, 
directamente a partir d’O Capital, e que é costume recitar 
passagens de cor para se auto-motivar no ginásio – e 
a sua desarmante humildade – admitiu, recentemente, 
ao pasquim reaccionário Público que se considera um 
traidor de classe pois é descendente de uma família rica 
que fugiu para o Brasil a seguir à Revolução, e vá-se lá 
saber porquê –, tamanha grandeza trocada, pasme-se, 
pelo exercício da geologia numa autarquia (!), tarefa 
inusitada e certamente de menor porte para um espírito 
como este, aliás um gesto que as línguas viperinas (essas 
sim, traidoras de classe) se apressarão a classificar como 
um «tacho», apenas porque a autarquia em questão é de 
gestão comunista, uma confabulação patética que me 
escuso a comentar. Quem, os responsáveis? Onde, os 
espeques? Quem nos tirou o Miguel Tiago da Assembleia?! 
Terá sido conspiração da CIA, a mesma que, tal qual é 
consabido entre os emancipados em papinha dialéctica 
como eu, orquestrou o massacre de Tiananmen, já para 

não falar na fantochada que é a «historiografia» acerca 
do Khmer Vermelho? Vil golpada interna no Partido 
protagonizada por infiltrados da pequena-burguesia ainda 
não purgada, símile em gravidade à que teve como alvo 
a saudosa Camarada Zita? Debilitante  tinnitus  induzida 
pela desarmonia dos amanhãs que cantam, quiçá por 
um gutural mais severo do companheiro de partido com 
nome de presidente assassinado? Parece que o nosso 
ilustre camarada, em declarações à folheca burguesa Sol, 
declarou singelamente que a sua saída do Parlamento se 
deve apenas e só ao «cansaço». Ora: não creio.

Os mais atentos saberão, decerto, de um pernicioso 
e ofensivo artigo publicado nestas mesmas páginas, 
mais concretamente no número duplo 277-278, e que 
constitui um dos mais vis ataques que vi serem dirigidos 
a um comunista desde o 25 de Abril (pausa para me 
emocionar). Intitulava-se – custa-me até escrevê-lo 
– «O pernil de putado», num jogo de palavras de uma 
puerilidade digna do mais piolhento dos perroflautas. Um 
tal de «Emílio Henrique», esbirro da anarqueirada, um 
desses que certamente pululam pelo Disgraça a recolher 
doenças venéreas e opiniões esdrúxulas, assinou o artigo, 
que inclui até uma analfabeta crítica à sublime poesia 
engajada de Miguel Tiago, que pouco deve a um Carlos 
de Oliveira (que infelizmente nunca tive tempo para ler 
devido ao tempo que a minha militância me ocupa). 

Chega a haver, até, uma aproximação absolutamente 
condenável à ameaça à integridade física, que as 
autoridades competentes, não fossem elas controladas 
pelos interesses da burguesia reinante, deveriam ter 
punido exemplar e sumariamente.

Estou em condições de afirmar que terá sido a violência, 
absolutamente injustificada e de baixíssimo nível, 
desse artigo que espoletou a saída de Miguel Tiago 
da Assembleia, minando a sua confiança nas suas 
capacidades e convencendo-o de que já não servia para 
servir o Partido. Aqui denuncio a infâmia, chamando a 
atenção de todos os militantes para o perigo que constitui 
A Batalha, recém-mascarada com um novo design para 
enfeitiçar jovens do proletariado suburbano e assim 
dinamitar a unidade da Luta. A Batalha é certamente 
uma publicação de fachada para interesses daquilo que 
só posso classificar como a pós-burguesia, categoria na 
qual cabem inteiramente os covardes (porque na sua 
maioria anónimos) redactores deste jornal.

[n.d.r.: A redacção d’A Batalha recebeu, já em cima 
do fecho da edição, numa missiva que indicava como 
remetente apenas a palavra «CUBA», este inusitado texto 
de um suposto militante comunista. Optou-se pela sua 
publicação para regalo dos leitores libertários.]

O PERNIL NO TACHO? 
OU A ANARCO-BURGUESIA A FAZER DAS SUAS?

CARLOS DOS ANJOS

Apanhado pela Guilhotina.info em pleno selfie time (Folclore activista pela habitação em Lisboa, 2018). 
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Os anos vinte foram decisivos para o movimento operário 
e para os anarquistas. As consequências da revolta militar 
de 28 de Maio de 1926 iriam ser funestas para a sociedade 
portuguesa, inaugurando uma longa ditadura que de militar 
passaria a civil, concentrando todo o poder nas mãos de um 
quase desconhecido professor de Coimbra, Oliveira Salazar, 
com um curto currículo de deputado católico.

Os anos que antecederam a revolta militar foram anos de 
agitação e radicalização social, sendo a luta operária e os 
muitos atentados realizados por sindicalistas, anarquistas e 
comunistas um dos argumentos propagandísticos que os 
sectores conservadores usaram para justificar a implantação 
de uma ditadura.

A década abriu com um dos acontecimentos mais dramáticos, 
mas também enigmático, da Primeira República, a chamada 
Noite Sangrenta, a 19 de Outubro de 1921, no decurso 
da qual foram assassinados por marinheiros revoltosos 
Machado Santos, o homem da Revolução de 5 de Outubro, 
António Granjo e Carlos Maia, entre outros. Obviamente que 
este ajuste de contas entre republicanos, mas onde alguns 
historiadores vêem uma mão reaccionária, nada teve a ver 
com a luta do movimento operário e a acção dos militantes 
sindicalistas e anarquistas permanentemente acusados 
de responsáveis pela «desordem» social na República. Foi 
uma época violenta e sangrenta mas em que muita dessa 
violência, para não dizer a maior parte, resultou dos conflitos 
no seio dos grupos políticos republicanos e do exercício da 
repressão do Estado contra as classes trabalhadoras.

Pela sua própria concepção, o sindicalismo revolucionário e o 
anarquismo eram defensores acérrimos da acção directa, vista 
como a actividade desenvolvida por cada militante, e pelos 
grupos, em defesa dos seus interesses sem intermediários, 
contrapondo-se assim à representação política. Mas acção 
directa também foi entendida como a acção ilegal e violenta, 
que o Estado costuma classificar de terrorismo. 

Apesar de nos primórdios do anarquismo português 
praticamente não se ter manifestado uma corrente ilegalista, 
com episódios de atentados, assassinatos e roubos – ao 
contrário do que aconteceu principalmente em França 
no século XIX e começo do século XX, que tornaram 
célebres Ravachol, Émile Henry, Caserio e muitos outros 
solitários vingadores da causa social –, houve no entanto 
um ciclo de acções violentas, associado ao republicanismo 
revolucionário, em que se envolveram alguns anarquistas 
adeptos do derrube da monarquia pela força1. Já após a 
revolução republicana, em 1913, foi realizado a 10 de Junho 
um célebre atentado contra o cortejo Camoniano, que 
provocou dois mortos e diversos feridos. Mas foi nos anos 20 
que se multiplicaram os atentados à bomba e até algumas 
tentativas de assassinato, as mais célebres das quais foram 
a de César Príncipe, em 1922, e a do Capitão Ferreira do 
Amaral, em 1925, atribuídas a uma organização apelidada 
de Legião Vermelha. Este período agitado dos anos 20 é 
ainda bastante nebuloso quanto aos contornos da acção 
ilegal desenvolvida pelos meios sindicalista revolucionários, 
anarquistas e comunistas. A campanha desencadeada pelos 
sectores conservadores através do importante jornal O 
Século quiseram transmitir nessa época que o movimento 
operário, a CGT e os anarquistas seriam os responsáveis da 
«desordem social»2, mas logo esse inimigo ganharia um novo 
nome: Legião Vermelha. Afinal, esses anos eram também os 
da consolidação da Revolução Russa e da fundação do PCP, 
em 1921, que eram vistas como novas ameaças às classes 
proprietárias, pelo que o perigo vermelho entrou no léxico 
político e propagandístico.

A LEGIÃO VERMELHA E A 
ACÇÃO DIRECTA SINDICALISTA, parte 1

M. RICARDO DE SOUSA

Primeira página do número 81 do Suplemento Literário e Ilustrado de A Batalha (15 de Junho de 1925). Neste artigo da secção regular «As deportações de 
Operários», a CGT distancia-se dos métodos utilizados pela Legião Vermelha. 
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A Legião Vermelha não pode ser compreendida sem atender 
a estes factos, até porque, como está documentado, o Cap. 
Ferreira do Amaral, o famoso chefe da polícia de Lisboa 
e responsável pela repressão social na capital, era um 
frequentador diário da redacção do jornal O Século, ligado 
aos grandes interesses empresariais da União dos Interesses 
Económicos e partidário do estabelecimento de uma 
ditadura no país. Nessa medida, tornou-se a fonte principal 
da propaganda, e contra-informação que esse jornal fazia da 
chamada Legião Vermelha, a quem passaram a ser atribuídas 
todas as acções violentas realizadas no contexto da luta 
social na região de Lisboa.

Os inúmeros atentados em solidariedade com greves, mas 
também contra os juízes do Tribunal de Defesa Social, ou 
as tentativas de assassinar César Príncipe, dirigente da 
Confederação Patronal, que organizou nessa época uma 
milícia ao serviço dos patrões e do Cap. Ferreira do Amaral, 
figura emblemática da repressão em Lisboa, foram atribuídos 
à Legião Vermelha.

No entanto, quando se analisa mais profundamente os 
documentos, testemunhos e indícios sobre esse activismo 
ilegal dos anos 20 fica claro que o empolamento da sigla foi 
produto de uma campanha propagandística conservadora e 
que esse ciclo de acção directa se deveu a uma pluralidade 
de grupos sindicalistas, anarquistas e comunistas. 

Hoje, não pode haver dúvidas de que a chamada Legião 
Vermelha nada teve a ver com o anarquismo - pelo contrário, 
afirmava-se como anti-anarquista3, e assim o testemunham 
os depoimentos de activos anarquistas da época como 

Emídio Santana, Raul Santos e Adriano Botelho. E o 
confirmam comunistas como Neves Anacleto, José da Silva 
e Bento Gonçalves, reconhecendo o «desvio» terrorista nos 
meios das Juventudes Comunistas. Numa postura oposta, 
mas claramente contraditória, David de Carvalho, ex-
membro das Juventudes Sindicalistas que se tornou militante 
comunista4, afirma que a Legião Vermelha foi fundada por 
«alguns elementos anarquistas e membros dos comités de 
defesa social das Juventudes Sindicalistas», acrescentando 
que «esta nova organização de feição anarquista seguindo 
a tradição bakuninista, muitas vezes em contraposição com 
a acção desenvolvida pelo sindicalismo revolucionário…»5. 
Como afirma Emídio Santana, os nomes referidos por 
David de Carvalho como fundadores da Legião Vermelha – 
José Gomes Pereira, «o Avante», José Melo de Aguiar, José 
Soares, «O Malatesta», e Ezequiel Seigo, «o Gravoche» - são 
comunistas. O mesmo David de Carvalho afirma ainda que 
«outros grupos anarquistas, sem ligações com a Legião 
Vermelha, continuaram na prática de atentados.»

Emídio Santana esclarece ainda nas suas memórias a 
formação da Legião Vermelha: «Quando se constitui o partido 
comunista alguns elementos filiados nas Juventudes 
Sindicalistas, atraídos pela solução leninista da “revolução 
imediata”, tentaram convertê-la ao partido recém-nascido. 
Como não tivessem conseguido esse intento provocaram 
uma cisão e foram constituir as Juventudes Comunistas.

Alguns desses elementos, portadores do fascínio da 
predicação leninista da “revolução imediata” e do modelo 
carbonário do partido de Lenine, o social-democrata 
tornado depois comunista, como partido de revolucionários 
profissionais, tão do seu agrado, dispuseram-se a uma 
organização desse género. É assim que aparece a Legião 
Vermelha e será um pouco com ela que houve a intenção de 
alcançar o domínio do movimento sindicalista, pelo menos 
por eliminações físicas.»6

Pacheco Pereira descreve assim o contexto do surgimento da 
Legião Vermelha: «O comunismo a que se converteu (José de 
Sousa) é o da imediaticidade revolucionária, interpretado 
pelos jovens comunistas, com Sousa à cabeça como um 
programa para a acção violenta. As relações das nóveis 
juventudes comunistas com a Legião Vermelha nasceram 
aí.»7

O suíço responsável da Internacional Comunista, Jules 
Humbert-Droz, no seu relatório, após vinda a Portugal em 
1923, escreveu sobre esse período confuso do PCP, em que a 
estrutura não obedecia ainda a um centralismo organizativo 
e ao esquema de disciplina dos partidos leninistas e onde se 
digladiavam facções, sendo que as Juventudes Comunistas 
não eram sequer controladas pelo partido: «Além disso, a 

minoria e mais particularmente a juventude que lhe é fiel, 
praticam de uma maneira muito especial o trabalho ilegal. 
A Juventude Internacional já tinha pedido ao delegado das 
Juventudes Portuguesas que dissolvessem o seu grupo de 
acção ilegal, cujo trabalho era essencialmente terrorista. No 
mês de Maio, um certo número de membros da Juventude 
foram presos e perseguidos, não devido à sua actividade 
política, mas por delitos de direito comum: fabrico de moeda 
falsa, roubos, atentados e assassinatos. A maioria e o Comité 
Nacional das Juventudes, talvez por medo, nunca ousaram 
desaprovar estes grupos e ainda os defenderam perante mim. 
Embora estas concepções sectárias e terroristas não tenham 
sido discutidas nas lutas fraccionais, não há dúvida de que 
estão por detrás do diferendo». Mais à frente  o funcionário 
da IC, Humbert-Droz, recomenda: «É preciso acabar com este 
terrorismo de apaches».8

Hoje, não pode haver dúvidas de que a chamada Legião Vermelha 
nada teve a ver com o anarquismo - pelo contrário, afirmava-se 
como anti-anarquista, e assim o testemunham os depoimentos 
de activos anarquistas da época como Emídio Santana, Raul 
Santos e Adriano Botelho. E o confirmam comunistas como 
Neves Anacleto, José da Silva e Bento Gonçalves, reconhecendo 
o «desvio» terrorista nos meios das Juventudes Comunistas.  

1 António Ventura, A Carbonária em Portugal 1897-1910, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2004

2 Filipa Freitas, Les Jeunesses Syndicalistes au Portugal (1913-1926): Idéologie, 
Violence et Révolution, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
2007. Este é o estudo de fundo de referência sobre as Juventudes Sindicalistas.

3 Ainda na época, vários anarquistas denunciaram esse grupo pelas suas acções 
contra os libertários acusando inclusive a organização de ser a responsável 
pelo assassinato do militante Manuel dos Santos.

4 Curiosamente, David de Carvalho, ainda anarquista, foi o responsável pela 
denúncia do carácter leninista da Legião Vermelha no jornal das Juventudes 
Sindicalistas O Despertar, em 19 de Maio de 1923.

5 David de Carvalho, Os Sindicatos Operários e a República Burguesa (1920-
1926), Lisboa, Seara Nova, 1977.

6 Emídio Santana, Memórias de um Militante Anarco-Sindicalista, Lisboa, 
Perspectivas & Realidades, 1985, p. 74.

7 Álvaro Cunhal: Uma Biografia Política I, Lisboa, Temas & Debates, 1999, p. 70.

8 César de Oliveira, O Primeiro Congresso do Partido Comunista Português, 
Lisboa, Seara Nova, 1975, pp. 90-91.

Cartaz de propaganda salazarista: panegírico à repressão policial liderada 
por Ferreira do Amaral e à política securitária do Estado Novo. 
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UM PROJECTO SERENO E RACIONAL. 
MAS LIBERTÁRIO?

Um projecto libertário, sereno e racional (Colibri, 2018) é o 
mais recente livro de João Freire, antigo militante libertário, 
fundador da revista A Ideia e estudioso do movimento 
anarquista português há mais de quatro décadas. Sobre 
este tema, foram da sua autoria alguns dos trabalhos 
mais sistemáticos editados por cá, cumprindo destacar 
Anarquistas e operários: ideologia, ofício e práticas 
sociais (Afrontamento, 1988), Greve de ventres!: para 
a história do movimento neomalthusiano em Portugal 
(c/ Maria Alexandra Lousada, Colibri, 2013) e os Roteiros 
da memória urbana de Lisboa, Porto e Setúbal (c/ Maria 
Alexandra Lousada, Colibri, 2013). Neste seu último 
ensaio, Freire não só traça as linhas gerais de um possível 
movimento partidário de características libertárias, como 
sintetiza e introduz o leitor aos contornos gerais da tradição 
do anarquismo clássico, além de revelar a sua perspectiva 
em relação ao mundo contemporâneo. É a partir deste seu 
olhar sobre a realidade actual que se retiram conclusões 
controversas, mesmo para um espaço ideologicamente tão 
heterogéneo como é aquele que se encontra ocupado pelos 
anarquismos. Alguns desses pontos polémicos são o tema 
desta entrevista.

A Batalha: Encontramos esta afirmação no livro: «O 
libertarismo deveria, pois, acolher esta realidade social que 
é a nação moderna, sem por um instante deixar de se opor 
ao nacionalismo que vive da animosidade contra terceiros, 
nem de favorecer todas as propostas que, superando o 
quadro nacional, vão no sentido do entendimento, da 
ajuda-mútua, do apoio aos povos mais necessitados e 
da preservação da paz mundial». A ideia de nação, pelo 
menos a que veio de Westefália e atravessou toda a 
modernidade, parece ter entrado em bancarrota com as 
descolonizações do pós-guerra: grupos relativamente 
homogeneizados etnicamente cujos membros partilham 
uma língua e costumes semelhantes, e que aspiram a uma 
organização política comum, passaram a conviver com uma 
multiplicidade de outros grupos minoritários. O estado-
nação, que seria essa configuração política e jurídica, passa a 
ter dentro dessas fronteiras mais que uma identidade grupal 
e tem demonstrado imensas dificuldades em regular e 
legislar para todos os grupos (só na Europa, há o exemplo de 
Gordon Brown ter admitido que o Reino Unido já não era um 
estado-nação, mas uma estado multinacional; em França, as 
tensões multiétnicas traduzem-se na ilegalização de recolher 
estatísticas acerca de etnicidade e religião dos habitantes; os 
inúmeros irredentismos que têm surgido na última década, 
desde o separatismo veneziano ao catalão). A resposta 
mais habitual que tem sido dada resume-se à sentença «a 
cada nação o seu estado», mas isso legitima a existência de 
inúmeras expressões nacionalistas com as quais não parece 
concordar. Além disso, alguns comunitaristas, tão insuspeitos 
do seu pendor liberal como Will Kymlicka, têm visto na 
ideia de estado-nação um obstáculo ao reconhecimento 
das identidades de grupos étnico-culturais, dos direitos 
democráticos de associação política, reforçando o papel que 
os laços culturais têm para promover arranjos comunitários 
mais justos. Perante isto, como se pode conceber o regresso 
a uma ideia de nação moderna e do estado-nação enquanto 
seu suporte jurídico-político, ao mesmo tempo que se 
rejeitam os nacionalismos? E como pode o libertarismo 
acolher uma ideia que não é só obsoleta, como também é 
artificialmente imposta, enquanto imaginário simbólico ou 
constructo social que tem como objectivo último facilitar 
os mecanismos de controlo, exclusão e vigilância sobre uma 
população?

João Freire: A pergunta contém mais teoria do que aquela 
que porventura eu domino e, sobretudo, que posso aqui 
expor. Quando falo do «Estado-nação da modernidade», não 
me refiro ao que historiadores e polemologistas costumam 
atribuir ao Tratado de Westfália (1648), que constituiu o 
ponto de equilíbrio possível entre os poderes estatais 
existentes à época no quadro europeu para fazer cessar as 
guerras religiosas que os atravessavam. Refiro-me, sim, ao 
constitucionalismo liberal oriundo das revoluções americana 
e francesa e que veio seguidamente a ser adoptado por 
outros, mesmo por países que haviam constituído a Santa 
Aliança contra Napoleão (como a importante Inglaterra). 
Ou seja: uma arquitectura institucional que, partindo da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 
passou a considerar todos os indivíduos como sujeitos 
iguais em direitos (e todos submetidos à justiça, ao imposto 
e às obrigações da defesa), a representação nacional (via 
eleições) como a emanação da vontade popular, e o governo 
a ser daquelas dependente. Naturalmente, nas condições 
históricas da época, isto demorou décadas a completar e a 
aperfeiçoar, em especial com a subsistência ainda durante 

décadas de cabeças monárquicas reinando hereditariamente 
mas cada vez mais simbólicas, de algumas religiões-de-
Estado e com a gravosa condição de escravo a demorar a ser 
abolida. Parece-me óbvio que o Estado-nação assim originado 
não é um ideal onde se esgotem as melhores aspirações 
que, com o advento da «questão social», as doutrinações 
anarquistas ou libertárias foram capazes de exprimir. Mas 
creio ser irrefutável que, relativamente ao passado e ainda ao 
que ocorria na maior parte do mundo, o «Estado de direito 
democrático» constituiu um novo patamar de civilização que 
não deve ser menosprezado, além de ser superior a todas as 
outras formas conhecidas de Estado ditatorial ou despótico. 
É certo que várias contradições marcaram, desde o início, 
este novo regime político: as desigualdade sociais antigas 
e as novas que lhe foram acrescentadas por um imparável 
desenvolvimento económico capitalista; a consolidação 
de uma elite de poder (partidária ou outra) que guardou 
para si o essencial das prerrogativas regalianas e boa parte 
dos benefícios económicos resultantes dessa posição; a 
repressão impiedosa sobre os protestantes e defensores de 
causas e interesses diversos dos seus, especialmente grave 
no caso dos mais pobres, miseráveis e minorias; o espicaçar 
de instintos nacionalistas, orientando-os para sucessivas 
guerras inter-estatais; a criação de um sistema de relações 
internacionais de base económica, com os povos mais 
frágeis a servirem o melhor-estar das populações dos países 
industriais; o acolhimento de favor sempre dado às classes 
possidentes e aos grandes interesses económicos. Mas 
parece-me que estes factos não devem obscurecer aqueles. 

E uma prova da (relativa, mas efectiva) perfectibilidade 
deste sistema julgo situar-se, entre outras, no «Estado social» 
que actualmente temos (e foi reclamado por boa parte do 
movimento social do operariado), sobretudo a Ocidente, 
com realizações apreciadas pelas populações nos domínios 
da saúde, da educação, da protecção social, da preservação 
ambiental e da legislação reguladora do trabalho assalariado. 
Será isto para deitar fora?  

A Batalha: O libertarismo de esquerda e o anarquismo 
mostraram-se favoráveis a uma sociedade de bem-estar, que 
só poderia ser alcançada quando os indivíduos partilhassem 
as responsabilidades sobre a sociedade da qual fazem parte. 
Desta forma, o Estado-social foi habitualmente visto como 
um modelo que não pretende eliminar a desigualdade 
económica e atacar o problema estrutural da miséria, 
mas, simplesmente, administrar a pobreza. Ainda sobre a 
questão do funcionamento optimal do Estado sugere-se, por 
exemplo, a introdução de um sistema eleitoral uninominal 
para melhorar as práticas governamentais. No entanto, 
existem diversas críticas a este sistema: como o sistema prevê 

a atribuição de lugares ao candidato mais votado («winner 
takes all»), elege-se apenas um parlamentar por cada círculo, 
que pode não representar a maioria dos eleitores (imagine-se 
que um deputado é eleito por 35% dos votos e todos os outros 
candidatos recebem uma votação inferior); é antagónico do 
pluralismo político, pois o partido com a maioria de assentos 
poderá não ser o mais votado a nível nacional, mas aquele 
que agrega mais candidatos que ficaram em primeiro lugar 
nos seus círculos (como aconteceu nas eleições gerais de 
2005 no Reino Unido: os trabalhistas conseguiram 35,2% dos 
votos e 55,2% dos assentos; ou em França, em 2002, em que 
a União para um Movimento Popular conseguiu 33,3% dos 
votos na primeira volta, acabando com 61,87% dos assentos); 
favorece-se imensamente os grandes partidos (nas eleições 
gerais no Reino Unido, há 3 anos, o UKIP conseguiu 12,6% 
dos votos e apenas um parlamentar eleito); as despesas 
exigidas a cada candidatura são muito superiores do que 
num sistema plurinominal, o que resulta numa discrepância 
de investimento em propaganda eleitoral por parte de 
cada candidato, beneficiando aqueles que conseguem 
mais financiamento. O que um sistema uninominal parece 
beneficiar é a conservação de uma estrutura bipartidária, 
que não é permeável ao surgimento de novos partidos (que, 
aliás, justifica a proposta de «caducidade da legalização 
dos partidos sem representação parlamentar ao fim de 
duas ou três legislaturas»), o seu carácter personalista 
beneficiaria o clientelismo local e o caciquismo, além de 
revelar baixos níveis de representatividade de minorias 

Uma prova da (relativa, mas efectiva) perfectibilidade deste 
sistema julgo situar-se, entre outras, no «Estado social» que 
actualmente temos, sobretudo a Ocidente, com realizações 
apreciadas pelas populações nos domínios da saúde, da educação, 
da protecção social, do ambiente e da legislação reguladora do 
trabalho assalariado. Será isto para deitar fora?  

Entrevista a JOÃO FREIRE | Ilustração ANDRÉ PEREIRA
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e um despotismo da maioria. Como pode tudo isto ser 
incorporado numa proposta libertária que aparentemente 
prescinde de questionar as estruturas de dominação que 
regem a democracia representativa para apenas analisar os 
mecanismos de funcionamento do parlamentarismo?

João Freire: Os fundadores da democracia política (e 
os constitucionalistas posteriores) enfrentaram vários 
problemas «técnicos» para concretizar a ideia de 
Representação e viabilizar uma estrutura executiva de 
Governo dela emanando, sujeita ao seu controlo e com 
capacidade de resposta efectiva, tanto a questões de 
administração doméstica como de sobrevivência face 
ao exterior (uma dimensão muitas vezes esquecida). Os 
sistemas eleitorais «proporcionais» permitem uma mais fiel 
representação das opiniões políticas, mas frequentemente 
geram instabilidade governativa e delegam mais poder para 
os estados-maiores partidários; os sistemas «maioritários» 
melhoram a governabilidade mas, como foi dito, podem 
distorcer imenso o leque de escolhas ideológicas nos 
parlamentos. Todos têm vantagens e inconvenientes. E há 
muitos pormenores decisivos presentes nestes modelos: os 
círculos eleitorais, a duração e conteúdo dos mandatos, as 
regras de formação dos governos, a capacidade legislativa, 
a realidade de funcionamento dos partidos, a liberdade 
de expressão e de imprensa, etc. Por isso, falei (em termos 
muito gerais) num sistema misto, com uma parte de 
«proporcionalidade» (directamente nacional, sem «círculos») 
e uma parte de «maioritário» com círculos uninominais. 
Neste último processo, é indubitável que se estreita a relação 
entre os cidadãos-mandantes e os deputados-mandatários. 
Que isso tanto possa resultar numa «delegação controlada» 

(como sempre desejaram os libertários) ou numa prática 
de caciquismo local já é outra questão, que não pode ser 
resolvida meramente por meios técnico-jurídicos.

A Batalha: Um dos pontos mais polémicos do livro é a 
promoção de um partido-movimento de características 
libertárias, apresentando-se as «fundamentais bases 
ideológicas e estatutárias» do Partido Libertário, às quais 
chamaremos apenas de «18 pontos de Freire». Estes 
princípios são partilhados com uma multiplicidade de 

novos partidos surgidos nos últimos 10 anos, alguns dos 
quais de carácter populista. A transparência (ponto 1 e 17), 
reconhecimento da soberania (ponto 3), empenhamento 
pela paz (ponto 5), preocupação ecológica (ponto 6), defesa 
da justiça social (ponto 7), o anti-carreirismo político (ponto 
8), afastamento do estatismo e do neoliberalismo (ponto 
9), a recusa de coligações com os actuais partidos (ponto 

11), a apologia do referendo como medida de democracia 
deliberativa (ponto 15), renúncia a financiamento-extra pelo 
estado (ponto 16) ou a fixação de um limite de mandatos 
(ponto 16) estão, por exemplo, enunciados no programa 
do Cinco Estrelas italiano. O que distingue esta proposta de 
movimentos como o do populismo italiano? E onde se pode 
encontrar, na realidade, o carácter libertarista desta proposta 
tão genérica (e à qual se pode vincular qualquer movimento 
político desprovido de uma ideologia tradicional) quando 
encerra nas suas bases fundamentais algumas declarações 

exclusivistas, como é o caso da proveniência do partido a 
partir das «classes médias»?

João Freire: Realmente, por uma boa parte, os programas 
dos partidos populistas que têm emergido nos últimos 
anos – sob fundo de percepções difusas de estagnação do 
modelo de mobilidade social ascendente e consumismo do 

Uma ética anarquista, de liberdade-responsabilidade, de 
desapego pelo poder, de menosprezo pela «propaganda», de 
rejeição da «politiquice», seria a principal maneira de marcar 
a diferença num espaço político há muito codificado pelos 
profissionais da dita e pelos mass media.
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último meio-século, e de ameaças às identidades nacionais 
consolidadas (por parte de imigrações descontroladas, 
«redes sociais», turismo de massas, novos «riscos», etc.) – são 
uma reacção contra a oligarquização do poder verificada 
desde há décadas tendo por protagonistas-beneficiários 
os partidos tradicionais dominantes (de centro-esquerda 
e centro-direita), com sinais de corrupção cada vez mais 
incómodos. Não há que fugir a esta realidade – e esse é 
um dos principais desafios (e perigo concreto) que arrisca 
matar no ovo qualquer projecto de intervenção política 
institucional de sentido libertário transformador. Se 
não se desistir desta estratégia – o que eu compreendo 
completamente mas julgo castrador de uma perpectiva de 
mudança social de carácter emancipatório e libertador nos 

tempos actuais –, julgo que a resposta terá de vir do tipo de 
práticas e comportamentos que esse «partido-movimento 
libertário» teria de impor desde o início na sua própria casa 
e nas relações que fosse tendo com terceiros: os eleitores, 
os outros partidos, a legislação existente, os governos, a 
comunicação social, etc. Uma ética anarquista, de liberdade-
responsabilidade, de desapego pelo poder, de menosprezo 
pela «propaganda», de rejeição da «politiquice», seria a 
principal maneira de marcar a diferença num espaço político 
há muito codificado pelos profissionais da dita e pelos mass 
media. E, uma vez acedido a um espaço de exercício de 
poder democrático – a começar pela mais singela das juntas 
de freguesia –, teria que começar desde logo a trabalhar pela 
mais importante e notória das suas propostas: contribuir 
para desarmar, pouco a pouco, os mecanismos de domínio 
instalados, sejam de ordem política, económica ou social, 
para permitir um real empowerment dos indivíduos e das 
suas comunidades humanas, face às estruturas de poder 
constituídas.

A Batalha: No ponto 4, refere-se o «[r]epúdio das formas 
de acção política violenta, seja armada, vanguardista ou 
de massas». É, porém, considerado imprescindível manter 
um aparato de violência social como a polícia: por outras 
palavras, afirma-se a necessidade de manter a existência 
de algo que não é, por excelência, um mecanismo de 
dominação. Pelo contrário, no livro ela é definida como um 
grupo de «profissionais com boa formação técnica e noções 
práticas de psicologia e direitos humanos: contribuem para 
uma vivência saudável e mais segura no espaço público 
e devem sobretudo proteger as pessoas contra assaltos 
ou agressões de que possam ser alvo». Um relatório deste 
ano do Comité para a Prevenção da Tortura e Tratamentos 
Desumanos do Conselho da Europa fala da relação entre 
racismo e uma preocupante escalada da violência policial, 
ao mesmo tempo que a Procuradoria-Geral da República 
informou que não tem dados organizados sobre brutalidade 
da polícia. O mais recente caso de tortura na esquadra de 
Alfragide mostra como este profissionais pouco contribuem 
para uma «vivência segura no espaço público», que não é só 
aquele habitado e frequentado pelas «classes médias», mas 
do qual também fazem parte os «cinzentos bairros sociais». 
O surgimento destes casos no discurso público (vejam-se 
os inúmeros exemplos nos EUA durante os últimos 5 anos) 
não mostrará que são bem menos excepcionais e que o 
comportamento violento está normalizado? Como pode a 
violência institucionalizada e a ferocidade ser humanizada e 
ter lugar num pensamento libertário?

João Freire: Os temas que hoje vão percorrendo os debates 
públicos, sobretudo no espaço mundial, são resultado da 
interacção de vários agentes com interesses, recursos e 
calendários próprios: forças empresariais poderosíssimas; 
estratégias governamentais; correntes ideológicas, políticas 
e religiosas; meios de comunicação de massas; movimentos 
de opinião; etc. Os movimentos de defesa dos direitos 
humanos e as organizações não-governamentais (sobretudo 
as direccionadas para o apoio social e a ajuda ao «terceiro-
mundo») começaram por ser belos impulsos de indivíduos 
livres que se associaram para denunciar situações inaceitáveis 
e melhorar a sorte dos «sem voz». Hoje, este espaço já não é 
o mesmo de há 50 anos e é mais difícil distinguir o genuíno 
do oportunismo. Qualquer ensaio de análise histórica – de 

há um século para cá, metamos – sobre o comportamento 
das forças policiais nos países democráticos «ocidentais», 
ou dos seus sistemas de justiça e prisionais, não pode deixar 
de reconhecer a enorme, esmagadora, diferença entretanto 
ocorrida. Porém, se a violência criminal (os homicídios e as 
extorsões, por exemplo) e a violência policial (que antes 
espingardeava facilmente uma multidão de manifestantes) 
terão baixado desde o século XIX para cá, a violência 
simbólica (nos filmes, na música, nos comportamentos), 
essa progrediu exponencialmente. E é também face a isto 
que alguém (o Estado e uma sua polícia, sujeita a regras? Ou 
milícias de auto-defesa local?) tem de assegurar um clima de 
segurança e tranquilidade pública, onde as pessoas possam 
viver razoavelmente, as crianças irem à escola, as mulheres 
passear sem serem incomodadas e os velhotes serem 
respeitados. Continuam decerto a existir comportamentos 
de violência nas forças policiais, mas muito mais escrutinados 
pela comunicação social, censurados pela formação e normas 
disciplinares internas, e (julgamos nós) moderados pelo 
fenómeno da feminização dos seus efectivos, talvez também 
um pouco pela actividade reivindicativa-profissional dos 
seus sindicatos. A trajectória parece-nos correcta, mas 
sempre a dever ser melhorada. A necessidade impõe-se; 
ainda que, por nós, a pudéssemos dispensar.

A Batalha: Já lá iremos à questão da «feminização dos seus 
efectivos». Antes disso, seria importante analisar a obsessão 
com a ideia de «Modernidade ocidental» (capitalizada pelo 
autor), que percorre todo o ensaio e quase que impõe a 
imposição do seu modelo ideológico na contemporaneidade: 
um racionalismo iluminista, que, segundo Bataille, Foucault 
ou Nietzsche, não foi assim tão benevolente e enformou uma 
rede de formas de poder e conhecimento, que serviu para 
criar novos mecanismos de dominação sobre os indivíduos. 
As ideias de razão, emancipação e progresso mais não foram 
que conceitos que possibilitaram o desenvolvimento de 
uma sociedade em direcção à racionalização, estruturação 
de uma realidade desordenada (como era aquela que se 
evidenciava até ao séc. XVII) e regulação de todas as formas 
de experiência dentro de enquadramentos racionalistas 
e cientificistas, tornando mais acessível o controlo e a 
administração da comunidade de mulheres e homens. 
Ao contrário do que foi apregoado pelos modernos, a 
relação entre razão e liberdade não parece ser assim tão 
pacífica: a racionalidade pode, na verdade, ser vista como 
uma ideologia de dominação que serviu os propósitos de 
opressão e categorização. Desta forma, consegue explicar-
se que tenhamos chegado a um ponto de massificação e 
normalização à escala mundial, na qual um português e um 

eslovaco partilham comportamentos e hábitos de consumo. 
Se o compromisso político do libertarismo passa por valorizar 
a pluralidade, a diversidade e a liberdade individual, como 
pode a modernidade ainda dar resposta a estes elementos, 
quando esta parece ter sido responsável por sufocá-los em 
prol da conformidade e homogeneização que beneficiou o 
alargamento do poder político do estado-nação?

João Freire: Partilho de tudo o que foi dito, excepto 
a dominância que lhe é emprestada. Os teóricos que 
identificaram e denunciaram esses processos tiveram 
toda a legitimidade e o mérito de o ter feito, porque eles 
estavam até então escondidos sob a retórica dos vencedores 
do processo histórico do capitalismo e das «revoluções 
burguesas». Outra coisa é não reconhecer que, embora por 
fás e por nefas, o Iluminismo e a Razão (com a economia a 
reboque) contribuíram para a «humanização» (o sentido 
universal) da nossa espécie bio-inteligente, onde antes só 
existiam impérios e comunidades divorciadas entre si, ao 
mesmo tempo que dinamitavam o solo onde se edificavam 
as religiões (monoteístas e não só) mais as cliques dirigentes 
por elas abençoadas. O desafio lançado pelos anarquistas 
é outro e mais ousado (e ainda vigente): como conjugar 
individualidade, comunidade e sociedade – ou, dito de outra 
maneira: cultura e organização social – de tal modo que 
todas estas existências possam desabrochar livremente e da 
forma mais harmoniosa possível.  

A Batalha: Todo o livro vai explorando uma atitude 
condenatória do guarda-chuva conceptual que é a pós-
modernidade e reveste-se de um carácter que o assemelha a 
um tratado moralista, tão típico da modernidade (é também 
contra esta concepção de rigidez moral que se tem oposto o 
anarquismo). Desde proposições empiricamente duvidosas 
acerca de como a feminização dos corpos militares e da 
polícia é algo que humaniza estas instituições, a apreciações 
bizarras e preconceituosas que pouco ficam a dever a um 
certo conservadorismo filisteu («Para os sectores mais cultos 
da sociedade, os anarquistas – ou melhor, as suas ideias ou 
inspirações – são considerados aproximadamente como os 
poetas ou os filósofos: interessantes e respeitáveis, mas sem 
qualquer aplicação prática ou influência sobre o curso das 
sociedades contemporânea»; «Penteados, pinturas, unhas, 
depilações, tatuagens e vestes surpreendentes, manjares e 
licores inebriantes, identidades e simulações, smartphones 
e sons estridentes, Afrodite e Nemesis em cinzentos "bairros 
sociais”, eis o tipo de combinações que tem tudo para acabar 
mal»), o livro puxa o leitor para uma outra época. Dá a 
aparência que a leitura está a ser feita sobre uma obra que 
não propõe pensar este tempo, mas recuperar um olhar sobre 
o mundo que já não vê o presente nem os ambíguos futuros. 
Tanto mais que as referências que vamos encontrando nunca 
se cruzam com os últimos 20 anos de produção teórica 
do pensamento libertário e anarquista. Mais do que um 
testamento, estamos perante uma rendição, como sugeriu 
José Rodrigues dos Santos [JRS] em comentário a este texto?

João Freire: É bem possível que sim, que o meu amigo (e 
brilhante antropólogo) JRS tenha razão. A referida crítica 
procurou colar-me «ao mercado e ao capitalismo», tudo o 
resto sendo para ele secundário. Ora, eu procuro distinguir 
bem uma coisa e a outra. E não avancei nada, quer em 
matéria económica, quer em matéria política, que não 
tivesse já sido dito e discutido no interior do movimento 
anarquista histórico, mas simplesmente foi sendo abafado 
pelas tendências dominantes. Lamento dizer que, embora 
à distância, não vislumbro «nos últimos 20 anos de 
produção teórica do pensamento libertário e anarquista» 
nada de muito promissor em termos sociais, e de diferente 
das congeminações culturais pós-modernistas. (E quem 
se lembra ainda da «Semana de Presença Libertária», da 
exposição «Um século de anarquismo em Portugal» ou do 
colóquio internacional «Tecnologia e Liberdade»?) Podemos 
sustentar que, quer o capitalismo, quer o Estado-nação 
(hoje já tão erodido), são formas históricas e (nesse plano) 
transitórias de organização da vida dos Homens sobre a 
Terra. E apostar com boas hipóteses de sucesso que outras 
lhes sucederão. Resta saber se, num plano moral, lhes serão 
superiores ou desgraçadamente catastróficas. Embora 
(reconheço) ancorado no seculo XX, eu tentei dar o meu 
melhor para o primeiro desses termos.

Continua decerto a existir violência nas forças policiais, mas 
muito mais escrutinados pela CS, censurados pela formação e 
disciplina interna, e moderados pelo fenómeno da feminização 
dos seus efectivos, talvez também um pouco pela actividade 
reivindicativa-profissional dos seus sindicatos. [...] A necessidade 
impõe-se; ainda que, por nós, a pudéssemos dispensar.

CORPOS ANÓNIMOS
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Ferreira de Castro, colaborador do Suplemento Literário 
e Ilustrado de A Batalha, publicou um livro em 1926 
intitulado A Epopeia do Trabalho. Nesse livro existem 
entradas dedicadas a várias profissões, enquadradas aí 
no discurso libertário e contribuindo para a mitologia do 
trabalhador enquanto sujeito revolucionário. A respeito 
da sua própria actividade, Ferreira de Castro conclui: 
«O escritor é assim como um grande farol erguido na 
costa do mundo, a indicar às naus do Homem a nova 
rota a seguir»1. O que há de polémico nesta frase é o tom 
vanguardista com que se apresenta o «escritor», tendo 
em conta que está inserido num contexto libertário – 
geralmente avesso a vanguardismos. Naquele livro, a 
importância dada à escrita é tão grande que as mãos 
dos tipógrafos são comparadas a «casulos, onde todas 
as ideias se transformam nessas libélulas inquietantes 
que são as folhas de papel impresso e que vão, através do 
mundo, contagiando cérebros e recrutando almas». 

O que se pode entender das legendas de Ferreira 
de Castro é que este considera a produção literária 
fundamental na produção da história universal, pois é 
a actividade de escritor que «impulsiona os constantes 
movimentos que a vida faz para a vanguarda». Este 
discurso levanta uma série de questões, pois lança à 
parede a sombra de uma classe dirigente de homens 
das letras, uma terrível sofocracia ao jeito platónico, 
um governo de sábios. Relativamente a este perigo, Guy 
Debord declarou que o anarquismo, pelo seu ênfase na 
unanimidade teórico-prática, lavra «um terreno favorável 
à dominação informal, por parte de propagandistas 
e defensores da ideologia, de todas as organizações 
anarquistas»2. É um alerta para a forma sorrateira como 
o poder político pode ser capturado, em configurações 
libertárias, por «especialistas da liberdade», os mesmos 
que Ferreira de Castro celebrou como faróis do progresso 
humano. Ao mesmo tempo que a autoridade da literatura 
se transforma em ferramenta de dominação, através 
da supressão da dissensão em favor da unanimidade, 
criam-se as condições necessárias ao desenvolvimento 
de uma burocracia repressiva encoberta. 

No ensaio «Literature the Mirror of Man», Voltairine de 
Cleyre, anarquista norte-americana, celebrada escritora 
e oradora, afirmou a literatura como «clarão que 
antecipa aquilo em que se poderá tornar [o homem].»3 
Desse vislumbre profético possibilitado pela literatura 
pode intuir-se a semente do vanguardismo literário. 
Contudo, é pertinente acrescentar que de Cleyre: 1) nega 
à «alta» literatura – filosofia, ciência, etc. – o monopólio 
da produção de significado humano; 2) nega ao realismo 
o monopólio da representação. A autora diz-se grande 
entusiasta do realismo, mas não consegue atribuir-lhe o 
monopólio da representação porque, ao longo da história, 
«observa-se uma tendência constante da mente humana 
– o desejo de se libertar das suas próprias condições, de 
ser o que não é, de se representar como algo que está 
para além do seu poder de realização». 

Voltairine de Cleyre, com uma definição anti-elitista 
que emancipa a literatura de uma função meramente 
representacionalista, revela uma preocupação 
consciente em relação à escrita de vanguarda, ao 
advertir especificamente para os perigos do cientismo 
«Um povo que seja totalmente permeado pelo espírito 
e pela palavra da Ciência nunca conceberá grandes 
poemas.» No sentido oposto, a «imaginação» aparece 
em Voltairine de Cleyre como pré-condição para a própria 
ciência: «a faculdade da imaginação tem prenunciado os 
feitos da ciência e, apesar de se terem extinguido muitas 
fantasias com a experiência prática e com a extensão 

do conhecimento, [essa faculdade da imaginação] 
permanecerá por muito, muito tempo na humanidade, 
[ainda que,] tanto quanto possível, coberta e escondida 
pela vergonha». Esta vergonha da ciência em relação 
à imaginação está historicamente manifesta na forma 
como o «socialismo científico» procura purificar-se de 
todo e qualquer utopismo, ou na forma como se apressa 
a descartar o anarquismo como «doença infantil do 
comunismo»...

O contributo de Voltairine de Cleyre para uma teoria 
anarquista da literatura, essencial para desmantelar a 
autoridade de supostos «especialistas da liberdade», 
não se esgota na sua tentativa de emancipar a literatura 
do elitismo académico ou da obrigatoriedade mimética. 
Além disso, de Cleyre propõe um método literário, 
nomeadamente o da «dupla leitura», que envolve uma 
apreciação estética seguida por uma apreciação científica. 
O fundamento dessa dupla leitura é exposto de modo 
conciso: «Aqueles que têm hábitos de pretensos críticos 
terão grandes dificuldades em aprender a ler um livro do 
ponto de vista do homem comum – ainda assim, ninguém 
consegue ter uma apreciação genuína de um trabalho, 
a não ser que se esqueça de que é um crítico e se deixe 
levar pelos eventos e personagens ali representados.»

Durante a apreciação estética, o leitor suspende a sua 
descrença para poder «sentir e ouvir a música da 
linguagem». O objectivo é que o leitor viva a emoção 
imaginária latente no texto, que «comece a luxuriar-se 
em caprichos e a prefigurar impossibilidades [...], livre 
das correntes do possível». Só depois dessa relação 
emocional e anti-dogmática com o texto é que se atinge 
a solidez necessária para a «segunda leitura». Esse 
segundo movimento, de apreciação científica, consiste 
em «formular o conhecimento que ali existe [no texto], ou 
que ali se julga existir, numa espécie de todo conectado». 
Esta segunda aproximação ao texto não possui o 
erotismo a-histórico, a reverência sacra ao corpo textual, 
que existe na primeira leitura. Como nota Jesse S. 

Cohn acerca da «dupla leitura» de Voltairine de Cleyre, 
durante a apreciação científica que sucede à apreciação 
estética «o leitor lembra-se de que é “filho ou filha de 
um outro tempo e pensamento” e abre-se um abismo 
de relatividade histórica entre o seu “ponto de vista”, 
os seus “valores” particulares e aqueles contidos no 
texto.»4 É esta dialéctica entre o particular e o universal, 
o de contemplar as especificidades de um texto à luz 
de um contexto alargado, que parece sustentar a teoria 
anarquista da literatura exposta por Voltairine de Cleyre. 
Apesar da sua definição expandida de literatura e do 
seu método de «dupla leitura», Jesse S. Cohn considera 
que, ainda assim, sobeja espaço para a cristalização 
de poder ilegítimo através da produção literária: «[E]
xiste a hipótese do intérprete céptico estar apenas a 
reproduzir aquilo que, implicitamente, acusa o escritor 
de estar a fazer – a levar tudo [...] para o domínio privado 
do discurso, ocultando assim quaisquer experiências ou 
factos que possam servir de “correctivos” à sua ilusão 
auto-reforçada». 

Dado um limite à extensão deste artigo, que as reflexões 
aqui expostas sirvam para complementar, ainda que 
superficialmente, uma teoria anarquista da literatura que 
possa informar a actividade dos próprios colaboradores 
de A Batalha e dos militantes anarquistas em geral.

1 Ferreira de Castro, A Epopeia do Trabalho, Lisboa, Livraria Renascença, 1926, 
p. 72. 

2 Guy Debord, «Teses 91-94» in A Sociedade do Espectáculo, ênfase meu.

3 Voltairine de Cleyre, «Literature the Mirror of Man» in Exquisite Rebel: The 
Essays of Voltairine de Cleyre – Feminist, Anarchist, Genius, Nova Iorque, 
State University of New York Press, 2005, p. 311, tradução minha.

4 Jesse Cohn, Anarchism and the Crisis of Representation: Hermeneutics, 
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revisitou-me ontem a vingança
acompanhada de duas crias

violação e assassínio
para reclamar uma dívida antiga
dei-lhes a minha mão esquerda

mas a oferenda foi recusada
e a mão tornou a crescer
e cortei-a uma vez mais

para expurgar a nódoa que se alastra
mas repara como tenho ainda uma mão a mais

uma mão mais do que aquelas que não estendes aos céus
um grito que calas

tantos filhos estrangulados com esta mão que resta
como se pelos filhos por mim furtados 
não te coubesse um legado de sangue 
imolei-me em delírio por uma senhora 

sacrifiquei Lavínia por Roma
para que Roma nos cuspisse na face

antes de se evolar em chamas
mas repara como me agarro ainda a proezas passadas

como se os fogos lavassem também as cinzas remanescentes
como se após o êxtase os homens não cobrissem os rostos

envergonhados com a sua bestialidade
porque me olhas assim, filha,

quando sabes que não aguento mais o teu olhar
que se me exauriu toda a força

no teu corpo devastado
que castrado caio 

e peço –
por perdão, não,

que já é tarde.
aos que disserem que o ódio gera ódio 

responderei, com a espada desembainhada,
que por amor se cometeram atrocidades maiores

que por amor Lavínia sofreu em vida 
um horror mais grave que a morte

e que, por um amor mais terno, Lavínia morrerá.
coubesse à mão qualquer outro dever que não este 

agastá-la-ia menos servir outras mil guerras
não, gentil ave, não me fujas por te falar de amor

de que mais te poderia falar 
quando a visão de ti me precipita para o silêncio 

me despe e me afunda em lodo 
tão brutal e indefenso como um animal ferido

presa das sórdidas divindades da noite
quando bela Lavínia se transformou num abismo 

que emudece os homens
que lhes seca a garganta em espanto 

e lhes extirpa a virilidade
de que mais te poderia falar, diz-me

não me censures por todas estas banalidades
pelas palavras vãs e excessivas 
como serão todas após Lavínia

que castrado caio e desejo 
ser mãe para chorar as tuas mágoas

para me alimentar da tua carne macerada
e assim a restituir à condição primordial –

refiro-me não ao ventre materno
mas às fezes.  

não me olhes assim, peço-te,
quando sabes que aprendi os mudos caminhos do teu olho

para que não voltasses sozinha ao bosque
quando sabes que não te renunciarei a minha mão

que não te a posso renunciar
ainda que com ela arranques 

a derradeira glória do guerreiro.

BEATRIZ DE ALMEIDA RODRIGUES

tenho cá p’ra mim
que a nova lei anti-terrorista

cuja aprovação o estado discute
tem também comigo a ver

comigo e com outros terroristas
de igual pose e calibre         pois

não foi o georges orwel que disse
que em tempo de universais

patranhas              dizer a verdade
é cometer acto revolucionário?

pelos vistos             subversivos
somos todos aqueles que ao cogitar

logo descobrimos que existimos
já o afirmava renatus cartesius

mas não estou preocupado
com a possibilidade de ser arrestado

por esta e todas as outras vagas legais
pois se esse mesmo estado

há muito determinou
que o otium fosse negado
(o que eu nunca cumpri)

e agora também me condenou
a desterro em regime aberto

mas porque os subversivos 
pela sua patológica natureza

têm como missão perverter a lógica
dos verdugos          utilizo a reclusão

para arquitectar fuga e combate

por ora ainda o repressivo sistema
mantém a máscara democrática

-essa coisa que é
aquilo que diz não ser-

e         por incúria? falta de coragem?
ou por não ter chegado o momento?

ainda me não sonegou
todas as armas ofensivas

cede-me espaço mediano
energia eléctrica        mesa

cadeira            com(puta)dor conectado
(dessa forma me vigia) e pátio
para puxar fumo e apanhar sol

com essas armas desafio os tempos
digo até logo à solidão

             e coordeno estratégias
cujo sentido         só a poesis alcança

CARLOS D’ABREU

RECEITA PARA COMBATER O 
(ANTI-)TERRORISMO

DESCENDÊNCIA
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Paul CÉZANNE (1839-1906). Canhoto nascido em Aix-en-Provence, teve por companheiro e colega de estudo Émile Zola (uma amizade 
que explodirá a certa altura, quando o escritor, num dos seus livros, fala de um pintor cheio de génio mas incapaz de o alcançar numa 

nova obra). Proveniente de uma família rica, Cézanne era por ela considerado como ser marginal. Foi um vencido da vida, pode dizer-se. 
Dos primeiros quadros, macabros e escurecidos (mais dramáticos do que impressionistas), caminha aos poucos com a sua pintura para 

uma maior luminosidade, para a volumetrização das formas num máximo de cor/luz. Diferentemente de Monet, defendeu que a grande 
arte dependia também da capacidade desenhística, da nitidez representativa (ainda que vibrante). Homem cheio de complexos de 

inferioridade, extraordinário paisagista, é nesse Cézanne que Picasso perceberá alguma potencialidade cubista. Para ele (Cézanne), que 
nunca se viu como artista abstracto, a beleza, nas suas inúmeras variações, foi a montanha – de Sainte-Victoire, no caso.

RETRATOS À LA MINUTA

PAUL CÉZANNE
Montagne Sainte-Victoire – 1904/6

EMANUEL CAMEIRA



15

AltCom 2018 Anthology: How to Survive a Dictatorship / 
C’est Bon + Tusen Serier // 2018

O festival AltCom na Suécia é capaz de ser o único evento europeu de 
BD assumidamente libertário. Compila sempre um livro que se oferece 
ao público com o tema do festival, com BDs vindas de vários pontos 
da Europa - como Portugal, este ano com António José Lopes. A maior 
parte do material é amador e há abertura para os autores denunciarem 
problemas sociais e políticos. Destaques para as BDs da dinamarquesa 
Line Høj Høstrup sobre a hipocrisia do P.C. (com uma jornalista, uma 
Barbie, um caracol, um bebé e um camaleão) e de Sharad Sharma sobre 
os fascistas indianos e as suas vacas sagradas... Infelizmente, são poucas 
as respostas dadas sobre como sobreviver à Ditadura. [M.F]

Anarquistas e Orgulhos de o Ser - Amedeo Bertolo /
 Barricada de Livros // 2018

Amedeo Bertolo, anarquista italiano desaparecido em 2016, teve uma 
intervenção importante na animação do espaço libertário nos últimos 
50 anos: desde panfletista na Espanha franquista à militância durante 
os anos de chumbo, em Itália, particularmente marcados pelo atentado 
da Praça Fontana. Este evento espoletou uma forte repressão aos jovens 
anarquistas italianos, ficando marcado pela detenção de Giuseppe 
Pinelli, que foi atirado do quarto andar do edifício da polícia milanesa 
(este assassinato é o tema da peça Morte accidentale di un anarchico, de 
Dario Fo). Em sua homenagem, Bertolo fundou o Centro Studi Libertari 
/ Archivio Giuseppe Pinelli, que mantém uma relação umbilical com a 
Eleuthera, editora à qual se dedicou nos últimos 30 anos .

Este livro agrega sete ensaios e uma entrevista de vida (além de um 
artigo sobre a curiosa história do A maiúsculo circulado), revelando 
Bertolo como um dos mais importantes pensadores do anarquismo de 
segunda vaga. A relevância desta corrente está na tentativa de actualizar 
o anarquismo clássico ao introduzir as ideias de autogestão, democracia 
directa e poder no ideário libertário. É sobre este último conceito que 
Bertolo desenvolve a sua reflexão mais rica, nos ensaios «A erva daninha 
subversiva» e «Poder, autoridade, dominação». Tradicionalmente, 
o poder sempre foi confundido com dominação e autoridade, mas 
Bertolo tenta recuperar-lhe a sua integridade, autonomia e pertinência 
para pensar o anarquismo contemporâneo. Não estava errado: mas 
os dispositivos que usou impossibilitaram-no de ver o problema que 
estava em causa. A possibilidade de um poder anarquista implica que se 
execute uma crítica dupla ao pensamento libertário oitocentista: tanto à 
sua pretensa racionalidade, como à existência de uma natureza humana.

Bertolo refere que o anarquismo é algo que se assemelha a uma 
obstinação da razão: mas foi precisamente o culto da razão que permitiu 
a indiferenciação entre poder e dominação. A partir do iluminismo, a 
racionalidade legitimou-se pelo recurso a uma moralidade laica, apoiada 
numa normatização da conduta do cidadão burguês. Desta forma, as 
categorias que foram estruturadas pelas suas ideologias (empirismo, 
cientismo e positivismo) facilitaram o controlo daquilo que atentava 
contra tal moralidade. Tudo o que estava fora do racional fora condenado 
ao silêncio e ao exílio: contra isso, manifestaram-se os surrealistas, pós-
estruturalistas ou expressionistas abstractos, que são expressões bem 
mais libertárias do que, por exemplo, a Conquista do Pão.

Por isto, também a liberdade que Bertolo pretende determinar para 
um anarquismo contemporâneo não pode partir de uma síntese entre 
liberdade positiva e negativa, mas através da descodificação do discurso 
de poder que o racionalismo implementou (através de postulados como 
o progresso e a perfectibilidade humana), e pela projecção da potência 
emancipatória do poder no acto de resistência. Claro que estes actos não 
podem ser só exercidos contra a dominação política, como bem notava 
Bertolo quando referia que o novo anarquismo teria de se projectar para 
o domínio cultural. Será nesse momento que o anarquismo deixará de 
o ser, poderá finalmente libertar a sua multiplicidade e deixar de estar 
amarrado à ideia de um movimento: quando o anarquismo se desdobrar 
em anarquismos ou não puder ser sequer nomeado, poderá libertar a 
sua vocação para o indeterminado e para a anti-representatividade e, 
enfim, escapar definitivamente ao domínio da e pela razão. [R.]

Central Europa - William T. Vollmann / 7 Nós // 2017

Romance histórico que lembra a colossal reconstrução de Berlin 
de Jason Lutes, embora Vollmann vá para lá do nazismo e apanhe o 
leninismo, o estalinismo e um bocado mais avante (cóf cóf ). São 900 
páginas de galerias de personagens que vivem os piores momentos da 
humanidade, metidos em encruzilhadas de desgraças que lhes batem 
à porta por viverem entre duas bestas totalitárias. E é mais do que isso. 
Por exemplo, Kurt Gerstein regista todo o Holocausto para o denunciar. 
Nunca chega a tomar a «decisão inicial» (que trocadilho!) de o fazer, 
como se fosse regra de ouro o tractor da História cilindrar o espírito 
individual. Esta é a base essencial do livro - a inacção cobarde de Gerstein 
em 1944 é contemporânea à dos jornais portugueses de 2017 que só 
tiveram a coragem de pegar no livro depois de umas bocas do crítico 
António Guerreiro. Edição com uma tradução magistral de Manuel João 
Neto, cuidadíssimo grafismo de Micaela Amaral (design) e André Coelho 
(capa). Refiro estes nomes para contrariar a «Guilhotina Vermelha». [M.F]

DIZIMAR – Paulo da Costa Domingos / viúva frenesi // Agosto de 2018

DIZIMAR é o mais recente projéctil lançado pela funda de Paulo da 
Costa Domingos, sobrevivente de uma espécie que chegou à recusa 
do sistema por uma escada diferente – falo doutro quotidiano, doutra 
história de vida, demarcando-o naturalmente de vários dos seus 
coetâneos, também ligados à escrita e edição fora da arregimentação 
capitalista. Muitos desconhecem este facto extraordinário: há um 

homem insone, leitor atento de Herberto e Debord, que permanece 
bravo em face d’«esta maneira de civilização» cujo «laço nos estrangula». 
Versos seus, escorados num cuidado labor oficinal, dão-nos a imagem 
de um «rebelde» inquieto, desiludido (inquieto porque desiludido?), 
testemunha de um presente agónico e de «vitórias falsas», de hipnose 
e espalhafato, merdiático, tecnológico. São dezasseis poemas para 
desassossegar consciências, os suficientes para estender um núcleo de 
pensamento que, se umas vezes perturba pelo que diz («FATIGA, A LUTA, 
E AINDA/ NEM CHEGOU O PAVOR»), noutras emociona pelo modo único, 
sensível, de dizer («E O PULO NO VAZIO, A PULSÃO/ DE UMA ERVA QUE 
FLORESCE/ COBRINDO JÁ A RUÍNA»). Oiçam bem: as reflexões de Péret a 
propósito da acção do poeta – «le poète n’a pas à entretenir chez autrui 
une illusoire espérance humaine […], c’est à lui de prononcer les paroles 
toujours sacrilèges et les blasphèmes permanentes […]; il combat pour 
que l’homme atteigne une connaissance à jamais perfectible de lui-
même et de l’univers» (Le déshonneur des poètes, 1945) – assentam que 
nem uma luva a Paulo da Costa Domingos. Em DIZIMAR, que reactiva 
na capa uma velha ilustração hors-texte do amigo Carlos Ferreiro (a de 
4, brochura &etc de 1981), volta isso a ganhar estatuto de evidência. 
E eu quero crer que pelo menos cento e cinquenta indivíduos lerão a 
plaquette. Que esses papéis agrafados servirão para «corrigi[r] as miras», 
para alimentar a raiva de quem, nesta sociedade alienante, não se deixa 
afundar. [E.C.] 

Frankenstein, or the 8-bit Prometheus – Ricardo Balli / 
Chili com Carne & Thisco // 2018

Introduzido por um ressuscitado Giovanni Aldini - através da galvinização 
provocada pela corrente eléctrica de nove cartuchos de Game Boy 
dispostos em hexagrama -, este «remix literário de baixa qualidade» é 
mais uma alquimia de Ricardo Balli, o cientista louco por detrás da Sonic 
Belligeranza. Este livro é uma bizarra justaposição do Frankenstein 
de Mary Shelley com a cultura gamer (as planícies geladas do Pólo 
Norte são substituídas pelas da Cool, Cool Mountain do Super Mario 
64, homens são bots, amigos e irmãos passam a Game Boys) e outros 
elementos da cultura pop: a narrativa é intercalada tanto por referências 
à grande epopeia contemporânea que é Bad Wisdom (Bill Drummond e 
Mark Manning, 1996), como ao péssimo Gothic (Ken Russel, 1986). Aqui, 
o monstro de Frankenstein é uma incompleta remistura musical, que jura 
vingança contra o criador, toda a humanidade e as convenções musicais 
repressivas e autocráticas que desprezam o seu chiar emancipado e 
rejeitam a criação de um remix tão grotesco quanto ele. 

Além deste excêntrico exercício, Balli escreve sobre subculturas 
e subgéneros musicais que surgiram no final do século passado: 
revisitando a conotação neo-nazi do gabber e purificando-o da apatia 
do 4/4, atira-se às possibilidades revolucionárias do breakcore e do 
hiper-mashup dentro da alienação tardo-capitalista; procede à mistura 
definitiva entre skaters, situacionistas e accionistas vienenses; sugere 
que o horizonte tecnológico é a reunião do humano com o resto da 
fauna, numa simbiose sónica já tentada por Caninus (Now the animals 
have a voice, 2004) ou Run the Jewels (Meow the Jewels, 2015); revela 
que o grande cisma deste nosso confuso tempo é a violenta divisão entre 
aqueles que consideram ou negam que o splittercore é um subgénero 
autónomo do speedcore. 

Balli é a síntese possível entre Robert Walton, Victor Frankenstein e o seu 
estafermo. É o derradeiro farsante durante a speedrun final, o Grande 
Apropriador, um artesão do ofício profano do colagismo, que troça da 
autenticidade do autor, rouba-lhe a voz e utiliza-a para proveito de todos. 
Apresenta-nos à nova arte do social: aquela que liberta um Prometeu 
ultra-moderno, alimentado por um discurso aparentemente demente, 
mas que, no fim de contas, apenas apresenta a obsolescência da sisudez 
à colectividade, ao mesmo tempo que cose a manta de retalhos de uma 
modernidade esgotada. [R.]

I - Waterdownrobotroute / ed. de autor // 2018

11000011 10001001 01110000 11000011 10100001 00100000 11100010 
10000000 10011000 01110100 11000011 10100001 00100000 01100110 
01101001 01111000 01100101 00100001 [M.F.]

O que o cão faz - Rogério Metamorfo & Meraky / Scumfuck Rec. // 2018

Punk ‘tá morto e o rap também. A Scumfuck, verdadeiros alquimistas 
de merda, transforma os restos mortais em ouro sonoro, sem regras 
nem «masters» e com um microfone mixuruca de 10 paus. Quem anda 
a perder tempo com o pop/rock português, que desde 1995 parece o 
percurso do estagiário para chefe de repartição, devia por os ouvidos 
é nesta malta. É que isto tanto agrada ao índio da guitarra como quem 
ache ainda o rap uma cena nova. Pá, isto é o último grito do punk. Não se 
ouve “pá-ta-pá-ta-pá-ta”! [M.F.]

Pachinko Plex - ZA! / Lovers & Lollypops // 2018

Se ninguém percebeu o porquê de aquelas bandas sem alma terem sido 
apelidadas de post rock nos anos 90, também não vai ser em 2018 que se 
vai perceber. ZA! parecem explodir com tudo na primeira audição e que 
são do catano. Na segunda audição viram Battles da Raspadinha, daí prá 
frente passam a ser uns gajos certinhos, sem canções (essa coisa ainda 
necessária para os seres humanos) e sem muito para contar por mais 
chiptune, dubstep, afrobeat, jazz e outros géneros que fundam. Ao vivo 
deve ser uma banda de se dançar (isso é bom) e os dois catalães devem 
ser uns bacanos, pois se não fossem não podiam por em prática o plano 
de «Do It Together» - a edição deste LP em sete países / três continentes 
graças aos esforços de sete pequenas editoras diferentes. Cool! [M.F.]

Pentângulo #1 / Ar.Co & Chili com Carne // 2018

A malta que faz banda desenhada é claramente o lumpenproletariado 
da literatura portuguesa: não têm consciência de classe e pouco 
contribuem para fazer mexer a economia (uns são académicos, outros 
são funcionários públicos; uns recebem o certificado de artista oficial do 
regime, outros andam à procura de chapas de zinco para o seu projecto 
musical pós-industrial; uns fazem zines e alimentam-se a médias no 
Banco, outros banqueteiam-se alarvemente à quinta-feira no Cais do 
Sodré), prescindiram do seu potencial revolucionário para transformar 
a sociedade (preferem ir a mais uma feira de edições independentes 
do que picar o ponto em mais uma manif pela habitação), são 
indisciplinados (há dois anos que anda a ser prometido um livro de 
bd sobre a anarqueirada do 18 de Janeiro e nem vê-lo) e, claro, são 
desprezados por marxistas.

Talvez por ter sido guetificada e marginalizada pelo mercado editorial 
em Portugal, forçada a pedinchar por um cantinho nas livrarias e nas 
feiras do livro generalistas, a banda desenhada é o género literário mais 
vivo cá no burgo. Alguns leitores atentos poderão dizer: «Companheiro 
Russo, que tens a dizer sobre as ilustrações que têm saído na _______ 
(completar com o título de qualquer revista medíocre de poesia)? Ou 
aquela banda desenhada que saiu no aborrecido, porém vanguardista, 
Le Monde Diplomatique versão tuga? E estás a esquecer-te das 
participações nos jornais de grande tiragem?» Compas, tudo isso são 
adornos e adereços que servem para enriquecer a palavra pobre, 
arrastando a banda desenhada para uma condição subserviente, 
retirando-lhe a sua legitimidade enquanto género literário autónomo. 
Como se os mortos-vivos quisessem comer a carne aos vivos, arrastando-
os para a sua condição cadavérica.

A edição deste primeiro Pentângulo mostra que a vitalidade de um 
género literário passa pela sua renovação, por dar espaço à publicação 
da malta nova. Mas não se trata de editar os novos só porque são 
novos, mas principalmente porque têm um olhar sobre o mundo que 
é deste tempo. Isso percebe-se logo pelas bds do João Carola sobre a 
desconstrução estética do supermatismo e construtivismo russos ou 
as do Simão Simões e da Amanda Baeza que exploram a imagética 
do informe. Desta antologia saiu também o desdobrável «faça você 
mesmo o seu ditador», do Mathieu Fleury, que tem sido distribuído nos 
últimos dois números do nosso jornal. Ah, e ainda levam com um bónus 
em forma de bd do Francisco Sousa Lobo! Quem diria que seriam os 
déclassés a abanar a chafarica provinciana dos literatos? [R.]

Sound & Fury - Astronauta Desaparecido / A Besta // 2018

Saiu originalmente em k7, em 1991, houve reedição em CD-R pela 
Charlie Pirate Dreams (2002?) e agora outra pel’A Besta com dois 
inéditos. Nas fileiras do duo Astronauta Desaparecido está o nosso ilustre 
Rui Eduardo Paes (REP), que na altura estava cheio de raiva pois o som 
deste projecto industrial tinha «uma postura punk e metodologias da 
música improvisada (gravações ao primeiro ou ao segundo take, depois 
de apenas se experimentarem associações de várias fontes sonoras – 
com base em gravadores de cassetes, gira-discos, leitor de CDs, rádio, 
televisão, processadores electrónicos, drum machine, sampler casio, 
percussão, objectos, flautas, vozes)» - REP dixit. O contraste maior com 
os outros «industriais» nacionais da altura é que este ataca bastante no 
noise, género que nesse mesmo ano também tem registo pelos No Noise 
Reduction na colectânea Em Tempo Real (El Tatu). Esta k7 deverá receber 
o mérito de ser o primeiro «disco» de noise português? Ramalhete tão 
importante como o gato mais parvo da Irlanda. No entanto, Sound & 
Fury não é coisa para meninos nem para perguntas de Trivial Pursuit. A 
espontaneidade, a energia e o barulho marcam uma diferença que será 
difícil encontrar nas dezenas de bandas noise e improv actuais. Dentro do 
fato de astronauta há Throbbing Gristle, Zamia Lehmanni (SPK), cyber-
grind e pedaços de heavy por tratar. Ou seja, um disco tão relevante em 
1991 como em 2018. Já o mesmo não se pode dizer da edição. Devemos 
agradecer a recuperação deste falso clássico, mas editar um CD-R em 
2018 é quase tão anacrónico como acreditar nas palavras do Papa. [M.F.]

Subcultura: O Significado do Estilo - Dick Habdige / Maldoror // 2018

As subculturas e contraculturas têm resistência a análises académicas 
e com razão, pois raramente há investigadores que têm um pedaço de 
cérebro ou algo a dizer para além de apontamentos de campo e gráficos 
cinzentos. Habdige apanhou com o nascimento do punk no Reino Unido 
enquanto analisava as outras tribos urbanas daquela ilha de pervertidos. 
Teve sorte e escreveu em 1979 um livro que se tornou referência na forma 
de estudar subculturas. Claro que o tempo não perdoa e o punk de que 
fala morreu e transformou-se em algo mais do que mero estilo urbano 
com o surgimento do anarco-punk e as suas manobras autónomas, 
ilegais e de combate como as okupas, «benefits», veganismo, anti-
especismo, produção DIY… Habdige não apanhou isto e meteu o punk 
no saco de um «estilo» e «bricolage», até porque foi assim na primeira 
geração de punk rock. Fê-lo com rigor científico e dando um linguado na 
prosa literária – Genet é uma fonte de inspiração aqui -, revelando que 
quem escreve na academia não precisa de ser robot. Speaking of which: 
o mau do livro é o prefácio assinado pelos tradutores Paula Guerra e 
Pedro Quintela - parabéns pela tradução, está excelente – e que não 
passa de um placebo académico sobre o livro original, em que não falta 
uma Guerra a auto-referenciar-se umas 10 vezes, tornando-se ela numa 
bibliografia gigante. Talvez este livro esteja planeado para ser vendido 
aos alunos que vão estudar subculturas na Universidade do Porto, mas 
eles ficariam muito mais satisfeitos se pudessem ler este livro sem o 
prefácio da «marketeer», o que também abateria 20% no preço do livro, 
ou até mesmo 30% se tirarmos a redundante entrevista de 2015 ao autor 
quando visitou o Porto. [M.F.]
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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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ANTIGO ÓRGÃO DA CGT 
Fundado em 23 de Fevereiro de 1919

Há uns poucos anos, uma jovem estilista 
holandesa apresentou uma colecção de inverno 
que veio a tornar-se uma dor de cabeça para 
ela já que foi acusada de apropriação cultural 
por grupos defensores das minorias étnicas. A 
apropriação cultural de que é acusada tem a ver 
com a utilização de modelos de roupa, cores e 
adornos, em tudo iguais aos usados por várias 
tribos Inuit canadianas. 

Não demorou muito para que a estilista refutasse 
as acusações e provasse que não havia qualquer 
apropriação cultural face às tradições Inuit 
nas suas criações. Provou que as suas criações 
tiveram inspiração em trajes tradicionais 
de uma zona do seu país, que estavam em 
vias de extinção e daí serem praticamente 
desconhecidas na sua terra. Se hoje a confecção 
destes trajes e seu uso quotidiano estão quase 
esquecidos, já o mesmo não acontece com as tribos Inuit, que 
ainda confeccionam os ditos trajes de que a estilista é acusada 
de se apropriar. O que na realidade aconteceu foi que foram os 
colonos holandeses que, aquando do êxodo da colonização, 
mantiveram contacto próximo com as tribos indígenas e foram 
elas é que se apropriaram das técnicas usadas nos trajes dos 
colonizadores. No Canadá é costume os líderes políticos locais 
darem como presentes aos altos dignitários que os visitam 
esculturas executadas pelos Inuits, mas poucos sabem que elas 
foram introduzidas aos Inuits por um escultor branco por volta 
de 1948, algo que até então não fazia parte das ditas tradições 
Inuits.

Em jeito de reforço da ideia acima exposta: na África Ocidental, as 
vestimentas tradicionais do povo Herero usadas pelas mulheres 
têm origem nos missionários luteranos do século XIX. Quanto 
mais de perto olhamos para a cultura, mais a própria ideia de 
autenticidade parece ser incoerente. Examinar uma cultura é 

como descascar uma cebola, descobrimos camadas 
sobre camadas de influências, empréstimos, re-
imaginações e importações de outros lugares.

Outro dos exemplos que nos mostra que toda 
a ideia de cultura autêntica não é assim tão 
autêntica são os famosos tambores em aço da ilha 
da Trinidade, instrumentos que não são nem mais 
nem menos do que barris de petróleo de 50 galões 
deixados para trás pelas forças dos EUA, após a 
Segunda Guerra. Esses tambores, juntamente 
com outros objetos metálicos, tais como latas de 
bolachas e frigideiras, substituíram quase por 
completo a produção de tambores nativos, que na 
sua origem eram de bambu. Mas será que o facto 
de a música tocada na ilha da Trinidade ser tocada 
em tambores de aço a torna menos autêntica? 
Cada aspecto de quase todas as culturas, desde a 
filosofia até a música, da gastronomia à dança e 

tudo o mais que se possa imaginar, foi moldado pelo comércio 
de bens, ideias, tecnologias e - mais do que qualquer outra coisa 
- pelo simples facto de pessoas se deslocarem à volta do planeta 
e interagirem umas com as outras.

Uma cultura saudável é como uma pessoa saudável: ela está 
constantemente a mudar, a crescer e a evoluir. Podemos expandir 
um a analogia e pensar na cultura como algo semelhante ao 
sistema imunitário de uma sociedade - ela funciona melhor 
quando é exposta a tantos corpos «estrangeiros» quanto possível.

Tal como as crianças que são criadas em ambientes muito limpos, 
as culturas que se isolam do mundo são como as bonecas de 
porcelana - bonitas mas muito frágeis. É por isso que, quando 
se trata de proteger e preservar as particularidades culturais por 
esse mundo fora, a «autenticidade» do tipo a que os nativos se 
dedicam para servir o turismo é provavelmente a última coisa 
com a qual nos devemos preocupar.

CULTURA É PARA TURISTA VER


