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Sob o manto da especulação imobiliária paira uma turba de despojados e despejados. As histórias 
do quotidiano lisboeta e portuense são histórias de insegurança e miséria, contrastando com as boas 
novas ventiladas pelo frentismo de esquerda. Mas talvez seja preciso não esquecer que atrás das es-
tatísticas do défice e da dívida pública, existem outras mais preocupantes: Portugal continua a  estar 
acima da média europeia no que respeita ao risco de pobreza infantil e exclusão social (29,6% contra 
26,9%) e não tem divulgado os dados sobre a situação em que se encontram as crianças pertencentes 
a grupos minoritários (principalmente a comunidade cigana), os filhos de imigrantes ou os filhos de 
descendentes de imigrantes. A política governamental é ideológica: consiste, apenas, em abandonar 
e esquecer aqueles que não podem ser assimilados e que não têm um estilo de vida ou uma conduta 
semelhante à norma hegemónica. Por isso, a acção ideológica deste governo é mais certeira e eficaz 
que a do anterior: a ideia de austeridadåe deixa de ser aplicada à maior parte de uma população, mas 
passa a projectar-se, principalmente, àquela que não desconta, que não vota, que não consome. Estes, 
que estão silenciados desde sempre, que não interferem no espaço público pelas formas tradicionais, 
que não têm ou não querem representantes, são esquecidos; aqueles, acreditam que a bonança regres-
sou porque o mundo deles deixou há muito de contemplar a existência do outro. 
Desde mães solteiras e reformados até espaços de cultura libertária e anarquista, esta multitude de 
outros é arrastada para fora das suas casas e espaços: apesar de trucidados pela debulhadora da espe-
culação, alguns resistem, seja através da ocupação de casas (como testemunha a reportagem «Mães 
ocupas», da Rádio Renascença), seja através da luta contínua contra senhorios. A cidade é de quem a 
faz, de quem a constrói, de quem a mobiliza e é esse o tema que a Dois Vês escolheu para desenhar 
a capa do nº 282 do nosso jornal. Um dos últimos exemplos desta vaga de exclusão encontra-se no 
Porto com os nossos amigos da associação Saco de Gato e o seu Gato Vadio, que vão ser forçados a 
encerrar a sua actividade associativa e a abandonar a Rua do Rosário no final de Março. É com eles 
que conversamos e a quem dedicamos a entrevista deste número de A Batalha.

É o mais antigo ateneu anarquista português e aquele que teve mais importância na difusão das ideias 
e práticas anarquistas nestes últimos 44 anos. Foi deste centro em Cacilhas que saíram a Voz Anar-
quista ou a revista Antítese, uma das expressões mais anarquistas do espaço editorial de tendência 
libertária em Portugal. O Centro de Cultura Libertária (CCL) tem dinamizado inúmeras actividades, 
desde jantares veganos, exibição de filmes, conversas, discussões, disponibilizando ainda uma bi-
blioteca com um acervo que deve ser preservado a todo o custo, além de uma livraria na qual ainda 
se podem encontrar, por exemplo, livros da Sotavento de Júlio Carrapato ou inúmeras zines e publi-
cações periódicas de todo o mundo anarquista. Depois de terem resistido ao despejo em 2009, o CCL 
depara-se, novamente, com a iminência de ser expulso da sua casa histórica, perante a intransigência 
dos proprietários. Se o CCL ficar no mesmo sítio, a sua renda será aumentada para 400€ mensais, 
mas existe a possibilidade de mudarem para um novo espaço, com melhores condições, mas também 
com mais despesas. Assim, o apoio dado ao centro servirá para suportar a nova renda ou para realizar 
obras no novo espaço. Por isso, o CCL lançou um crowdfunding no portal PPL, que à data de publi-
cação deste número já deverá ter terminado. Contudo, o apoio ao CCL pode continuar a ser feito por 
outras vias, principalmente através de transferência bancária (PT50 0035 0179 0000 2154 9302 9).

Lá como cá: não se julgue que o problema de dar conta do aumento das despesas só se faz sentir cá no burgo. 
Infelizmente, em Saint-Imier, na Suíça, o Espace Noir – que acolheu o Encontro Anarquista Internacional 
de 2012, nos 140 anos do Congresso Anti-autoritário da Associação Internacional dos Trabalhadores de 
Saint-Imier – também se encontra em risco. Com a redução das receitas obtidas a partir da sua taberna, a co-
operativa encontra-se numa situação delicada e apela à solidariedade de todos os libertários. O Espace Noir 
é responsável por organizar cerca de 100 eventos por ano, por operar uma livraria, oferecer um programa de 
conferências e debates regular, ter uma galeria de artes plásticas e o cinema mais pequeno da Suíça! Além 
da sua actividade cultura, a cooperativa organiza regularmente manifestações e desempenha um papel fun-
damental na dinamização do seu lugarejo perdido nas montanhas. Para ajudar o Espace Noir, recomenda-se 
a transferência bancária através do seguinte IBAN: CH92 0079 0016 3141 5106 6.

15 de Maio de 2011: acampada na Porta do Sol, em Madrid. Rodeados por 3 ou 4 El Corte Inglés, os 
manifestantes decidiram ocupar e protestar sob o lema «Não somos mercadorias nas mãos de políticos 
e banqueiros». Nessa mesma noite, uma vintena de manifestantes foi detida e, como resposta, passados 
dois dias, a Porta do Sol era espaço de encontro para milhares de pessoas. Os detidos passaram 3 dias 
incomunicáveis na esquadra: depois de terem sido agredidos e humilhados, 14 desses manifestantes 
aguardam agora o seu julgamento. Um julgamento que não pode ser outra coisa que não um acto patéti-
co, que combina a violência cobarde da polícia, a inexistência de provas para a acusação e a ausência de 
investigação oficial sobre as agressões documentadas em fotos e vídeos. Este julgamento não é mais que 
uma legitimação jurídica do estado de excepção instaurado oficiosamente há 7 anos. Apela-se aos leitores 
de A Batalha que adiram individual ou colectivamente à exigência de absolvição destes 14 inocentes, 
escrevendo para: 14del15mlibertad@gmail.com

Damos notícia do surgimento de dois novos núcleos de difusão e discussão do pensamento libertário. No 
digital, surgiu o colectivo Última Barricada, com um site bem composto e que agrega inúmeros estudos e 
testemunhos de Neno Vasco, uma das principais figuras do anarquismo luso-brasileiro do último século. 
Apresenta-se como herdeiro do anarquismo classista da Primeira Internacional, que é o mesmo que dizer 
que o seu princípio de realização revolucionária passa pela luta de classes ergo pela suposição de exis-
tência de classes. Mas é preciso não esquecer que estamos em 2018 e que até o argumento de Cavaletti é 
mais romântico que operativo para compreender a nossa época.
Em Coimbra, surgiu o Grupo de Estudos Anarquistas Bernardina Neves: o seu nome deriva de uma cos-
tureira anarquista vitimada pela ditadura salazarista. Apresentam-se como um «espaço vivo criado para a 
análise e discussão crítica conjunta de textos, documentos e situações históricas associadas ao movimento e 
pensamento anarquista». A primeira sessão terá ocorrido em Novembro, na República Ninho da Matulónia, 
na qual os organizadores propunham discutir «A política da Internacional», de Mikhail Bakunin, e o Dielo 
Truda (Causa Operária). Esperemos que tenha sido uma sessão profícua e que se tenha examinado de for-
ma crítica o perigo do plataformismo para qualquer organização anarquista.

Leitores e antigos colaboradores e redactores que queiram enviar um testemunho, façam-no chegar até 
31 de Janeiro para o nosso e-mail ou para o nosso apartado. 
Cent’anni!

A Abrir
QUEM GUARDA 
AS CHAVES DA CIDADE?

AJUDAR O CENTRO 
DE CULTURA LIBERTÁRIA!

O ESPACE NOIR ESTÁ EM PERIGO!

JULGAMENTO DOS 14 DO 15M

NA PRÓXIMA A BATALHA 
COMEMORA-SE O CENTENÁRIO

NOVOS COLECTIVOS E GRUPOS 
DE ESTUDO LIBERTÁRIOS
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No ano passado, preparava-me para 
passar mais uma tarde a ler 
cartas no Museu Ferreira 
de Castro quando, ao al-
moço, recebo a belíssima su-
gestão de ler um texto que Raquel 
Varela (RV) teria acabado de publicar no 
seu site pessoal sobre as viagens de finalistas. 
Até esse momento nunca me tinha preocupado muito 
com a personagem: sabia que era participante habitual no 
chavascal pedagógico Prós e Contras, que era comentadeira pro-
fissional num programa de actualidades com um conjunto irrepreensí-
vel de medíocres e que estava sempre muito activa nas redes sociais. O perfil 
que tinha traçado levava-me a crer que era mais uma pobre alma com vontade de 
aparecer, espernear e esbracejar muito para ver se alguém lhe dava atenção. No dito 
texto, com estilo característico do polemista à portuguesa, residia um conjunto de ideias nada 
inofensivas: dentro da prosa de péssima qualidade  («A minha mãe, que carinhosamente me trata 
por “marquesa” sabendo que eu resisto com bastante dificuldade a barulho, frio, sono, comida de 
má qualidade, sujidade, na verdade tais coisas derrotam-me» [sic]), pairava um odor a pedantismo 
bafiento («tecno para mim é o mesmo que satanás para um evangélico», «Quando retornámos [sic], 
comigo já semi-derrotada, apática, na esperança de ver apenas a ponte 25 de Abril, a sonhar com a 
minha cama, o meu edredon lavado, cheiro a ar puro, Antena 2 na cozinha da minha mãe [...]», ou 
ainda «Eu tinha dois anos antes feito [sic] uma viagem de um mês para Oxford – a mais inesquecí-
vel e maravilhosa de toda a minha juventude – que incluía aulas de cultura geral em inglês, teatro, 
canoa, críquete, música clássica, exposições [...]»). Antes de tirar qualquer conclusão precipitada, 
alertaram-me: «a RV diz que é uma tipa de esquerda». 

Comecei a prestar mais atenção à criatura e percebi que era mais uma das empreendedoras de 
si que pulula aqui no charco: ostentação constante do seu estatuto como professora universitária, 
coordenadora de projectos de investigação internacionais sobre a história do trabalho, mãe de duas 
crianças, autora consagrada sob a chancela irrepreensível da Bertrand, activista pelos direitos dos 
trabalhadores, conferencista. Mais recentemente, ao passear pelo Público, o artigo «Luta de sexos, 
o novo feminismo» despertou-me a curiosidade. Tratava-se de uma conversa entre Teresa Rita 
Lopes (académica e com a medalha de ter organizado a pior edição de O Livro do Desassossego 
que navega pelas livrarias) e RV, em que ambas acusam o MeToo de estar a destruir a esquerda 
e a modernidade. Mas RV vai mais longe e, impetuosa e esclarecida, afirma que se trata de um 
«movimento conservador contra as Luzes», antes de terminar uma reflexão sobre o caso Ronal-
do com uma citação de Camões. Uns dias mais tarde, as minhas incursões nos arquivos digitais 
conduzem-me a um texto de reflexão de RV, datado de 2013, sobre a questão animal. Diz ela que, 
«se soubessem de história», as pessoas não reclamariam por uma relação de maior horizontalidade 
entre animais humanos e não-humanos, antes de rematar com o seu ad hitlerum: como o regime 
nazi foi o primeiro a reconhecer direitos ao cães, era inevitável que se estivesse, agora, a caminhar 
para um novo totalitarismo.

RV não será a única personificação deste tipo muito particular de pessoa de esquerda, de comen-
tador de esquerda, aquele que vai reagindo de forma imediata à mais pequena controvérsia que 
surja no espaço público. Talvez seja a mais mediática, a mais ouvida, a mais lida, a que tem mais 
seguidores, a que recebe mais mensagens com rosas e às quais não consegue atender. Mas talvez 
não chegue caricaturar esta personagem-tipo, mas identificar quais são as estruturas ideológicas que 
permitem o triunfo público deste arquétipo. RV apresenta-se como representante de uma esquerda 
fixada ao triunvirato iluminista do progresso, da educação pública do povo e do humanismo. Daí que 
a sua pose pública seja sempre doutoral, pedagógica, paternalista. Veja-se este excerto de uma das 
suas memórias: «Entro numa loja para arranjar os dois trompetes dos nossos filhos. Comprados há 10 
anos, quando começaram a aprender numa Banda Filarmónica. Sentado, concentrado, com os olhos 
quase em cima de um clarinete e um pequeno instrumento na mão um artesão arranjava-o. Disse-lhe, 
feliz de o observar, “Bom dia! Com este trabalho nunca entristece!”. Ele levantou-se, surpreendido   

 

e 
veio ter 

comigo, “Como sabe, 
menina?”. Deixo-o continuar, 

chama-se Francisco, não lhe disse o 
que sabia de reificação, alienação, estranhamen-

to, adoecimento no trabalho, separação entre trabalho 
manual e intelectual, autonomia e criatividade”». Como pode ser 

possível fazer uma melhor caricatura que aquela que RV fez de si própria 
neste pequeno excerto? Está tudo lá: além de pôr os putos na Banda Filarmónica 

(privando-os de descobrir «tecno» bacano como o 76:14 de Global Communication), ainda 
revela uma relação desigual que estabelece com o artesão, em que este é o pobre ignorante e ela a 
douta especialista que conhece a alquimia que o emanciparia do seu triste fardo. Há sempre uma 
assimetria de conhecimentos que confere ao pedagogo a sua possibilidade de existir, precisamen-
te porque tem um público de imbecis a escutá-lo. E este, no fundo, foi sempre um dos grandes 
projectos da escola pública iluminista que RV defende. Este projecto de ensino é o da formação 
de uma casta superior apoiada por um pretenso ideal de universalização do conhecimento, que é 
abandonado no preciso momento em que esta se forma; depois, o objectivo é o de conservação 
da sua elite, a degeneração em academismo e a negação de todas os fenómenos ascendentes que 
podem ser-lhes competitivos. Claro que por cá estamos bem atrasadinhos, mas importa lembrar o 
exemplo de Adorno: do vanguardismo intelectual da década de 1920, passou a ser considerado um 
dos agentes do conservadorismo político por estudantes alemães, no final da década de 1960. Mas 
aviso desde já o leitor que as comparações entre Adorno e RV acabam por aqui.

Claro que para terminar o bolo falta o humanismo e a rejeição a todo o custo da agenda totali-
tária dos animalistas, veganos e toda essa multidão de revoltados vendidos ao capitalismo. Não 
deixa de ser particularmente interessante verificar que é precisamente a esquerda de RV que se 
enfurece contra aqueles que, de forma tão humilde, vêm dizer somente que uma igualdade real 
só pode ser alcançada quando existir uma relação igualitária entre animais humanos e não-hu-
manos. A desumanização do humano não é provocada pelos anti-especistas; é, pelo contrário, 
a consequência natural do humanismo, da estrutura política dos mecanismos de punição, que 
entra automaticamente no inconsciente de todos os indivíduos como inevitabilidade. Veja-se o 
caso das forças de policiamento, que se desenvolveram de forma particularmente significativa 
desde as Luzes para nos proteger, para nos dar segurança: precisamente as mesmas forças que 
carregam violentamente sobre os trabalhadores que a RV quer defender. Perante a evidência 
de que existem humanos que se desumanizam voluntariamente, acho que qualquer igualitário 
preferiria passar dois meses de férias com um porco, em vez de falar 20 minutos com um bófia.

No fundo, RV é apenas a estereotipização de uma esquerda geriátrica: e mais que a oposição 
à direita tradicional, a sua verdadeira luta é com aqueles a quem chama, a medo, de «pós-
-modernos». E neste saco cabe tudo: feminismos que não usam o punho cerrado como símbolo, 
mas uma vagina, activistas pela libertação animal, enfim, qualquer grupo político que tenha 
identificado que o capital usa um braço biopolítico e um braço especista para sufocar o social. 
E enquanto a RV vai comer uns rojões à transmontana e assim se aproxima do povo, enquanto 
malha nas lutas contemporâneas, chorando porque  a esquerda não tem uma metanarrativa, vai 
lentamente aproximando-se dos seus únicos interlocutores. Um desses, que aceita e consegue 
entrar em diálogo com ela, é José Pinto-Coelho, presidente do PNR, que twittou isto no mês 
passado: «Os meus parabéns à Raquel Varela pela prestação no “prós e contras”. Disse as ver-
dades sobre o paranóico #metoo e deixou a histérico-doentia-feminista Isabel Moreira a espu-
mar». RV pode puxar dos galões e dizer que conhece a história, mas isso não evita que fique na 
sua retaguarda, colada aos seus excrementos.

A divina 
marquesa

A Rasgar
Russo
Ilustração_João Carola
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Que a Legião Vermelha foi um grupo de acção cria-
do na órbita das Juventudes Comunistas parece não 
restar dúvida; que a sigla passou a ser responsabi-
lizada nos jornais influentes e nas declarações dos 
responsáveis da polícia e dos dirigentes políticos 
por todas as acções ilegais realizadas no âmbito das 
lutas sociais, apesar de isso não corresponder à ver-
dade, também não restam dúvidas. Subsistem ainda 
as dúvidas sobre se esse grupo estava infiltrado pela 
polícia, algo que alguns anarquistas afirmam e que 
parece ser corroborado pelo ex-presidente do minis-
tério José Domingues aos Santos, acusado de com-
placência com a Legião Vermelha, quando afirma 
num debate parlamentar:

«Ouvi dizer que ao serviço da Polícia de Seguran-
ça do Estado estiveram homens que pertenciam à 
Legião. Nada sei. Sei apenas que encarreguei um 
homem de dirigir aqueles serviços, mas tenho a co-
ragem de afirmar que, se lá não estivessem, o direc-
tor da polícia não cumpria inteligentemente o seu 
dever, O facto do se pagar a quem informa não sig-
nifica pactuar. Ainda hoje a policia se está servindo 
de informações fornecidas por homens que à Legião 
pertenceram.»1

Este é um período de indefinição ideológica e de 
transição, em que diversos anarquistas e sindicalis-
tas aderiram ao PCP, tendo alguns deles regressado 
aos meios sindicalistas e anarquistas posteriormente 
desiludidos com o partido, sendo outros expulsos do 
PCP, em que as Juventudes Comunistas resultaram 
de uma cisão, chefiada por José de Sousa, das Juven-
tudes Sindicalistas, ainda que muitos deles se tenham 
mantido filiados nos sindicatos da CGT. A confusão 
dificilmente poderia deixar de ser maior, sendo mui-
tas vezes difícil ou até impossível identificar quem 
era quem, em cada momento, e qual a identidade ide-
ológica de cada indivíduo ou grupo; por outro lado, 
por razões óbvias, não existem muitos depoimentos 
de militantes dessa época e são cautelosos, para lá 
de que muita documentação da polícia e tribunais da 
época não está disponível ou desapareceu.

Foi também nessa época que se formou nas Juven-
tudes Sindicalistas, no Congresso de Janeiro de 1921, 
o Comité de Defesa Social (C.D.S.) para actuar de 
forma clandestina em apoio às lutas sociais e que nas 
meias-palavras de Emídio Santana: «Nalguns casos, e 
no estado de tensão social da época, teriam ocorrido 
alguns actos menos consequentes, mas que de modo 
algum foram graves, um tanto decorrentes do seu ca-
rácter secreto que não permitia, quando ocorreram, 
uma correcção desejada.»2. O que é certo é que a 29 
de Novembro de 1921, nas instalações da Juventude 

M.Ricardo de Sousa

Sindicalista, no edifício do Palácio do Correio Velho, 
Calçada do Combro, ocupado pela CGT, A Batalha e 
diversos sindicatos, explodiu uma bomba que matou 
jovens militantes, o que comprova o facto de secto-
res das Juventudes Sindicalistas estarem envolvidos 
em atentados dessa época, até porque ocorreram tam-
bém diversas prisões após atentados que confirmam 
esse envolvimento. Este acontecimento deu inclusive 
origem a polémicas dentro do movimento sindical, e 
entre anarquistas, que não viam com bons olhos essas 
actividades ilegalistas das Juventudes e achavam que 
elas comprometiam os sindicatos e a CGT e favore-
ciam a repressão estatal.3

A repressão estatal acentuou-se, de facto, notoria-
mente nos anos 20, com a Polícia Cívica a actuar 
como uma autêntica polícia política em Lisboa, sob 
o comando de Ferreira do Amaral, e os tribunais es-
peciais, os Tribunais de Defesa Social criados em 
11 de Maio de 1920 4, a prenderem centenas de tra-
balhadores e enviarem para o degredo dezenas de 
militantes sindicalistas, anarquistas e comunistas, 
principalmente para Timor. O assassinato pela polí-
cia de trabalhadores e os confrontos armados eram 
regulares, como o ocorrido em 28 de Maio de 1924 
nos Olivais, quando são presos e agredidos três ope-
rários acusados de estarem a preparar um atentado 
contra o industrial Castanheira de Moura. Durante 

Vermelha
e a acção directa 
sindicalista
parte 2

         A Legião 

A Batalha (30 de Dezembro de 1921) noticia a morte dos jovens operários Jaime Figueiredo, Joaquim Estrela e 

Armando dos Santos, depois da explosão acidental de uma bomba na sua sede na Calçada do Combro.
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a prisão foi morto um polícia e esta respondeu fuzi-
lando os presos.

O saldo desta década foi de algumas centenas de 
atentados realizados na sua maioria na região de 
Lisboa e Porto, mas alguns também em outras ci-
dades, principalmente explosão de bombas associa-
das a acções de solidariedade com greves, além de 
atentados contra patrões, juízes, polícias e institui-
ções do Estado, incluindo o célebre atentado, nunca 
esclarecido, contra a Capela das Aparições em Fáti-
ma em 6 de Março de 1922, e o atentado, de 1921, 
contra o consulado dos EUA em apoio a Sacco e 
Vanzetti. Tudo aponta para que a maioria das acções 

e atentados de solidariedade com greves estivessem 
associada à actividade clandestina de grupos de 
acção, em especial os C.D.S., das Juventudes Sin-
dicalistas, tendo a Legião Vermelha assumido um 
protagonismo que não teve como resultado de uma 
ampla campanha de contra-informação desencade-
ada pela polícia nos jornais. 

Uma das consequências desastrosas da acção di-
recta foi a morte acidental de pessoas inocentes, 
o que só contribuiu para que muitos sindicalistas 
e anarquistas criticassem esse método de acção, 
amplamente difundido nos meios revolucionários 
anti-capitalistas.5 O conhecido militante anarquista 

1.http://debates.parlamento.pt/catalogo/r1/cd/01/06/04/083/1925-06-
19?sft=true#p12

2. Idem

3. Um depoimento fundamental é de Raul Pereira dos Santos recolhido 
em Edgar Rodrigues, A Oposição Libertária em Portugal 1939-1974, 
Lisboa, Editora Sementeira, Lisboa, 1982.

4. Os Tribunais de Defesa Social e os seus juízes tornaram-se um dos 
alvos dos atentados deste período. A 4 de Junho de 1920, o juiz Pedro 
Matos foi assassinado num desses atentados. 

5. Adriano Botelho, Memória & Ideário, Açores, DARC, 1989, p.160.

6. Suplemento Literário Ilustrado de A Batalha, 31 de Dezembro de 
1923, p. 3.

7. Aurélio Quintanilha, A Universidade Livre de Coimbra, Coimbra, 
Edição da Universidade Livre, 1925, p. 15.

8. Idem, p. 16.

9. Manuel Joaquim de Sousa, O Sindicalismo em Portugal (3ª edição), 
Porto, Afrontamento, 1972. pp. 180-184.

Campos Lima escreveu nessa época que as bom-
bas «só têm servido para prejudicar o movimen-
to revolucionário» 6, e Aurélio Quintanilha, outro 
conhecido anarquista, afirmou numa conferência 
da Universidade Livre de Coimbra o seu apoio ao 
texto de Malatesta publicado no jornal da CGT A 
Batalha, criticando o uso da violência indiscrimi-
nada: «certamente, como comentário bem eviden-
te a essa sucessão de atentados pessoais com que 
uma plêiade de moços – sinceros nas suas crenças, 
mas perigosamente fanáticos e imbuídos de um 
mórbido espírito de misticismo revolucionário – 
vêem ensanguentando a nossa história política»7, 
acrescentando que a «transcrição nas colunas de A 
Batalha tem um alto significado, moral e político. 
Considero-as como a condenação formal e categó-
rica, por parte dos mentores do operariado portu-
guês, da táctica terrorista, da odienta e antipática 
vindicta social»8. Posições idênticas podem ser en-
contradas nas páginas da imprensa sindicalista, mas 
também de A Comuna e entre os grupos anarquistas 
da União Anarquista Portuguesa.

No entanto, o carácter anarquista das Juventudes 
Sindicalistas fica claro no manifesto aprovado no 
seu 2º Congresso, realizado clandestinamente no 
Barreiro a Abril de 1926, em vésperas da Ditadura, 
que reafirma na sua Declaração de Princípios que 
«é anarquista a sua ideologia; é sindicalista revo-
lucionário seu método de acção; é anti-militarista a 
sua propaganda; é anti-autoritária a sua propagan-
da; é revolucionária a sua acção; é de franca hosti-
lidade a sua atitude em face dos partidos políticos; 
é eventual a sua cooperação na sua acção contra 
a sociedade capitalista e autoritária, procurarão o 
contacto das organizações sindicalistas, anarquistas 
e revolucionárias…»9 

Concorrem pois sindicalistas, anarquistas e comu-
nistas, principalmente os jovens militantes, para a 
acção directa ilegalista que abalou Lisboa na déca-
da de vinte e que se viria a prolongar, já em plena 
ditadura, nos anos 30 nos atentados e sabotagens 
que acompanharam a Greve Geral de 1934 e nas 
bombas de solidariedade com a Revolução Espa-
nhola, culminando na tentativa de liquidar o dita-
dor Salazar, onde ressurge, já num outro contexto, 
o problema do papel dos anarquistas e dos comu-
nistas em acções ilegais onde militantes das duas 
correntes concorreram, ou cooperaram, mesmo à 
revelia da direcção do PCP, na sua realização.

Em plena campanha contra a Moagem, A Batalha considera que o atentado contra Castanheira de Moura é uma 

consequência da degenerescência social, mantendo a sua posição de crítica ao bombismo.
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Em 1915, publicou-se na ilha Terceira um jornal de expressão 
anarquista intitulado A Lanterna, tendo como redator principal 
Aurélio Quintanilha e como editor João Ávila. O jornal, que era 
propriedade do Grupo Editor de A Lanterna, foi impresso em 
Ponta Delgada, na Rua da Fonte Velha 34 e 36, e a redação e 
administração estava sediada na rua Visconde de Bruges, em 
Angra do Heroísmo.

O jornal apresentava como lema iluminar «corajosa e sere-
namente, uma nesga dessa estrada que há de conduzir à eman-
cipação as multidões sedentas de justiça e liberdade».

Logo no primeiro número, publicado a 10 de julho de 1915, 
os responsáveis pelo jornal não tiveram ilusões quanto às dificul-
dades que o mesmo iria encontrar no meio terceirense, tendo a 
propósito escrito o seguinte: «… mas não se imagine que temos 
qualquer espécie de ilusões quanto à sua vida e situação. Um jor-
nal desta natureza deve desagradar a muita gente que procurará 
sem dúvida fazê-lo desaparecer»; e acrescentaram: «A Lanterna 
publicar-se-á enquanto puder. Uma vez, porém, que não possa 
publicar-se com a orientação delineada preferimos suspendê-la, 
ou suprimi-la mesmo, a acomodarmo-nos ao meio». Tal como 
previram, as dificuldades surgiram e apenas mais um número foi 
publicado, a 25 de julho de 1915.

Os responsáveis pelo jornal tentaram, em vão, que o mesmo 
fosse impresso na ilha Terceira, mas nenhuma das três tentativas 
teve êxito, havendo até o caso de um dos proprietários das tipo-
grafias ter recebido ameaças de perdas de fregueses e de ver a 
sua casa destruída por uma bomba de dinamite. A referida carta 
anónima também denunciava Aurélio Quintanilha nos seguintes 
termos: «um dos redatores do jornal é o Aurélio que foi expulso 
do país como anarquista». 

Se relativamente à expulsão de Aurélio Quintanilha a afir-
mação não é verdadeira, no que diz respeito à sua militância em 
organizações revolucionárias não há qualquer dúvida. Com efei-
to, em 1915, Aurélio Quintanilha estava a estudar em Lisboa, 
primeiro na Faculdade de Medicina e depois na Faculdade de 
Ciências de Lisboa, tendo representado as Juventudes Sindica-
listas num congresso internacional contra a guerra realizado em 
Ferrol, onde no dia 30 de Abril terá sido detido e conduzido à 
fronteira com os restantes portugueses presentes.

Embora não haja referência explícita, sabemos que na rua da 
Fonte Velha, 34 e 36, localizava-se a residência e a tipografia de 
Alice Moderno, activista do movimento de defesa dos direitos 
das mulheres e dos direitos dos animais, que foi também uma 
das fundadoras e principal dirigente da SMPA - Sociedade Mi-
caelense Protetora dos Animais. Assim sendo, os dois números 
do jornal só foram possíveis devido ao espírito de abertura e 
tolerância de Alice Moderno.

No primeiro número, destacamos, para além de uma crónica 
internacional, uma secção literária, uma rubrica intitulada Lira 
Revolucionária, onde é transcrito o poema «O Pão», de João de 
Barros, outra denominada «Feixes de Luz», que dá a conhecer 
várias citações e um apelo do Grupo Editor de A Sementeira, e 
uma «Revista de Jornais». 

Assinado por AC (Aurélio Quintanilha?), há um pequeno 
texto sobre o Esperanto, que é apresentado como uma língua que 
é um dos «meios de propaganda para conseguir o aniquilamento 
das fronteiras e a consequente fraternidade dos povos».

Como textos principais, destacamos um, assinado por um 

   A Lanterna, 
um jornal anarquista

caixeiro, intitulado «Os caixeiros e a regulamentação das ho-
ras de trabalho», outro da responsabilidade do Comandante 
Peary sobre «Os esquimós do Polo Norte» e «A criança de 
mama», da responsabilidade de Michel Petit.

No texto sobre a duração do horário de trabalho, depois da 
apresentação de vários argumentos a defender a sua redução sob o 
ponto de vista moral, intelectual e de saúde, o articulista denunciou 
a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo por não ter regula-
mentado a legislação nacional, o que fazia com que os caixeiros 
estivessem a ser «roubados em duas horas de trabalho por dia». O 
artigo termina com um apelo à união da classe dos caixeiros nos 
seguintes termos: «Temos pelo nosso lado a Razão e a lei. Mas 
isto como se vê não basta. É necessária pois, que nos unamos para 
termos também a força».

No texto sobre os esquimós, o autor descreve uma sociedade 
que poderia ser modelo para as ditas civilizadas. Sobre o assun-
to, podemos ler o seguinte: «são selvagens, mas não são brutos; 
não têm nenhuma forma de governo, e no entanto, não são de-
sordenados, nem licenciosos, se julgarmos pela nossa maneira 
de entender a educação, não são educados, mas são dotados 
d’uma inteligência desenvolvida em alto grau … Sem religião, 
e sem a menor ideia de um Deus, repartem a sua comida com 
qualquer faminto. Considera-se, entre eles, uma coisa natural, o 
auxílio aos desvalidos e aos anciãos».

Por fim, no texto sobre as crianças, são abordados temas 
como os maus tratos às que são indesejadas, a alimentação e a 
mortalidade infantil.

O segundo, que também foi o último, número do jornal apre-
senta como temas principais o parlamentarismo, o ensino, a re-
gulamentação do trabalho no comércio e a guerra/paz.

A questão do parlamentarismo foi abordada por Aurélio 
Quintanilha, que denunciou as guerras partidárias, a farsa das 
eleições e a incompetência dos parlamentares, e apontou como 
caminho a aposta nas associações de classe.

Teófilo Braga
da ilha Terceira

Sobre a (in)competência dos parlamentares, Aurélio Quinta-
nilha escreveu: 

«Assim é que, sobre qualquer medida apresentada no 
parlamento, votam, conscientemente, uma meia dú-
zia de deputados, apenas os que têm conhecimentos 
específicos sobre esse ramo da atividade humana. De 
facto, quem resolve, quem aprova ou reprova é sempre 
– e será sempre enquanto houver parlamento – uma 
maioria esmagadora de incompetentes. Verdade à pri-
meira vista paradoxal, mas perfeitamente demonstra-
da, teórica … e praticamente.

Por cima de tudo isso há ainda a acrescentar que, na prá-
tica, a representação da soberania popular é uma comé-
dia. A maioria é sempre do governo, e os deputados em 
vez de representarem a vontade do povo, representam, 
mas é a vontade dos chefes dos partidos ou das comis-
sões políticas que os fizeram eleger.»

Sobre o estafado argumento de que é preciso votar, não 
deixando a decisão nas mãos dos outros Aurélio Quintanilha 
escreveu:

«Se se entende por coisa pública a maior ou menor 
probabilidade que cada um tem de se alimentar, se-
gundo as suas necessidades, de habitar uma casa hi-
giénica, de poder educar e dar uma profissão aos seus 
filhos, então estamos de acordo – ninguém se deve 
alhear da coisa pública.

No que discordamos com certeza é quanto à maneira 
por que cada um se deve interessar pela coisa públi-
ca, ao passo que eles entendem que é votando neste ou 
naquele cavalheiro, que depois ainda se ri dos parvos 
que o elegeram, eu sou de parecer que esse interesse 
deve manifestar-se por intermédio das associações de 
classe, organizadas para a luta pelo bem estar moral e 
material dos seus associados, para a criação de consci-
ências retas e vontades firmes, que possam ir desde já 
abrindo caminho a uma organização social mais justa, 
mais humana e igualitária.»

Sobre a questão do horário de trabalho dos caixeiros, o autor 
do texto lamentou que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 
não tenha feito nada, continuando os trabalhadores do comércio a 
serem prejudicados em relação aos seus colegas de outras locali-
dades. Sobre o assunto podemos ler:

«Quando qualquer pobre diabo rouba um pão, para ma-
tar a fome, vai para a cadeia; mas os snrs. do município 
de Angra continuam à solta depois de terem roubado à 
nossa classe centenas de horas de trabalho – e trabalho 
é dinheiro.»

Relativamente ao ensino, o jornal contrapõe ao ensino neutro 
estabelecido pelo República em 1911 o ensino racionalista propos-
to por Ferrer, «que tem como meio a razão, e como guia a ciência».

O texto sobre a guerra é um Manifesto da Conferência In-
ternacional das Mulheres Socialistas que denuncia quem ga-
nhava com a guerra, como os fabricantes de armamento, aler-
tando para o facto de com ela os trabalhadores nada terem a 
ganhar, arriscando-se «a perder tudo o que lhes era querido». 

O texto referido termina com um apelo às mulheres nos se-
guintes termos:

«Toda a humanidade tem os olhos em vós, trabalhado-
ras dos países em guerra. Deveis ser vós as heroínas, as 
libertadoras.
Uni-vos numa só vontade, numa só ação!

Proclamai incessantemente: Os trabalhadores de todos os 
países são um povo de irmãos. Só a vontade unida desse povo 
pode por termo à guerra. Só o socialismo poderá trazer à hu-
manidade uma paz duradoira!»
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Essa luta contra a carestia de vida, e também contra a pobreza e o isolamento 
progressivo das zonas periurbanas e rurais, assume uma forma surpreendente, 
através de um campo de acções incrivelmente alargado e com ideologias que 
vão da extrema-direita ao anarquismo e outros insurreccionismos.

Pudemos ver imagens insanas de motins em plenos Campos Elísios, de 
bloqueios de vias de que se dizia serem impossíveis de bloquear, e apoios 
inesperados que vão desde grupos políticos anti-racistas até ao movimento 
dos «barretes vermelhos» (mais próximos dos lóbis agrícolas, de direita), pas-
sando por elementos decididamente fascistas. É a confusão total: a lista de 
reivindicações é inacreditável pela sua falta de clareza, pois ora exige o bom 
tratamento dos migrantes e requerentes de asilo, ora exige que todos aqueles 
que não «se integrarem» possam ser recambiados para o país de origem. Este 
movimento é verdadeiramente incrível pela sua função de aclaramento sobre 
a confusão em que vivemos hoje em França. Ninguém é capaz de dizer se este 
movimento é de esquerda, de direita, fascista ou ainda insurreccionista. Não 
existe um perfil-tipo do «colete amarelo normal», há apenas uma heterogenei-
dade louca. É certamente um movimento constituído sobretudo por elementos 
da classe média e da classe precária, que são os mais directamente tocados 
pelas desigualdades, mas ao nível das identidades políticas não há um pingo 
de coerência. Não há nada de palpável; é como se o confusionismo político 
tivesse decidido enfiar um colete amarelo e ir atirar pedras aos bófias no meio 
dos Campos Elísios.

Mas para além da impossibilidade de determinar se são ou não fachos ou 
se devemos ou não aderir, este movimento torna claro o estado desolador da 
França: Macron faz tudo o que lhe apetece, deixando morrer à fome os mais 
desfavorecidos, cuspindo em toda a gente, destruindo tudo o que havia de 
ridiculamente positivo neste país de merda. E estes coletes amarelos mostram 
até que ponto a Esquerda, de que fazemos parte, perdeu a consciência de que 
não é a detentora do monopólio da revolta, e que o fascismo ganhou um terre-

Confusão 
e coletes 
amarelos
Pimprenelle

no monstruoso ao alimentar-se de revoltas legítimas para se içar até ao poder. 
Pudemos ver, nos dias 24 de Novembro e 1 de Dezembro, cenas de motim 
inacreditáveis – o coração de Paris estava em chamas, os bófias transborda-
vam por todo o lado. O que é interessante é a posição do nosso campo nesta 
história, isto é, do campo do anarquismo e/ou do autonomismo.

Há, de um modo geral, duas posições: a da adesão massiva e a da rejeição 
completa. Mas essas duas perspectivas são a meu ver problemáticas, uma vez 
que não põem nunca a questão do estabelecimento de uma agenda política 
clara, ficando-se pelo papel de contraforte face à tentativa de infiltração do 
movimento por parte da extrema-direita. Este movimento dos coletes ama-
relos, e a adesão a ele por parte de um partido de extrema-esquerda, coloca 
múltiplas questões e dá a ver todos os problemas que têm afectado os milhares 
de autonomistas e anarquistas nos últimos anos.

Há antes de tudo um grave problema de romantização da revolta e da 
insurreição, baseada no frágil argumento de se dizer «vejam, eles partem 
caixas registadoras e lançam pedras, não pode ser assim tão mau», nunca 
reflectindo sobre a possibilidade de neo-nazis e outros fascistas beneficiarem 
também dos motins. Como se a experiência da revolta fosse transformar 
todos os fachos franceses em anarquistas. Essa imbecilidade estratégica é 
acima de tudo uma terrível ilustração da falta de agenda política da maioria 
dos grupos autonomistas, desde há anos incapazes de imporem as suas ideias 
e estratégias, diminuídos a perseguirem as centelhas de revolta por onde 
quer que elas surjam.

E é sobretudo na confusão política (vestida de amarelo) da nossa época que 
se exprime também a repressão mais fria. Todas as imagens que pudemos ver 
são tenebrosas. Banhos de sangue e de granadas, bófias híper-armados (como 
é habitual), a violência desinibida. Talvez não perceba rigorosamente nada 
deste movimento, mas ao menos há uma coisa positiva a retirar de tudo isto: 
hoje, há mais gente a odiar a polícia.

No meio da confusão 
política da nossa época 
surge, à margem das 
organizações políticas 
tradicionais, um 
movimento espontâneo 
que vem desorientar as 
coordenadas do campo 
político francês.
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A madrugada avança após as notícias do sufrágio recém-findado no país e a in-
sônia logo remete à metáfora da dupla de compositores autores da peça Cala-
bar: um elogio à traição que, num rompante de genialidade ou simplesmente 
habilidade poética, escrevem o «fado exaltação» ao nosso primeiro abril – de 
1964 ou de 1500, a depender da interpretação de quem ouve a canção imor-
talizada por Chico Buarque e Ruy Guerra. Diante da realidade adversa que se 
aprofunda com a eleição do neofascista Jair Messias Bolsonaro, nos vemos de-
fronte ao desafio de refletir, em algumas linhas, sobre o significado deste fato 
novo e seus impactos sobre a conjuntura política brasileira, em geral, e sobre 
os movimentos sociais, em particular. O resultado, nada surpreendente, até 
para aqueles que não acompanham com certa acuidade o noticiário brasileiro, 
aponta para as brutais dificuldades que surgirão para os trabalhadores no país. 
O aprofundamento de uma agenda econômica ultraliberal e regressiva do pon-
to de vista social, e a tão bradada repressão e criminalização da luta organizada 
destes mesmos trabalhadores, pelo bloco político de extrema direita que acaba 
de chegar ao aparelho do Estado através do voto direto popular - situação sem 
precedentes na história brasileira, desde a dita «abertura política», ocorrida 
após as mais de duas décadas de regime de exceção. 

Em que pese os tempos sombrios que pairam sobre nós e a escalada au-
toritária que ainda há de atingir seu ápice, a hora é de avaliar com alguma 
serenidade o atual contexto político e as formas como a classe trabalhadora 
pode (e deve!) se organizar. Ao campo libertário, novos desafios se colo-

«Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal, 
ainda vai tornar-se um imenso Portugal.»

“Fado Tropical”. Chico Buarque e Ruy Guerra (1973). 

1. As Lembranças de 
1848: as jornadas 

revolucionárias em 
Paris (publicado 

originalmente em 1851).

cam também, em boa medida, em função da necessidade de ocuparmos um 
papel protagonizado até aqui pela esquerda sufragista institucional que se 
mostra absolutamente perdida e incapaz de dar alguma resposta convincen-
te ao avanço ultrarreacionário evidente no Brasil dos últimos cinco anos. 
Pelo menos, desde as grandes manifestações de junho de 2013 – logo deno-
minadas «jornadas de junho», numa evidente alusão às jornadas revolucio-
nárias de Paris de 1848, tão bem observadas por Alexis de Tocqueville.1 De 
2013 pra cá foram muitas as análises das esquerdas – sejam 
elas marxistas ou do campo libertário– sobre a escalada de 
acontecimentos no Brasil. Certamente o calor dos eventos 
proporcionou observações atentas – algumas nem tanto! –, mas o fato é que 
precisaremos ainda de algum distanciamento temporal para compreender 
com maior clareza o processo político que permitiu a chegada a este exato 
ponto da escalada autoritária no país. 

Fato é que a sociedade brasileira nunca fora inclinada à institucionalidade 
democrática burguesa. A fragilidade desta na história republicana do país é 
quase um truísmo, se observada em perspectiva histórica. Desta maneira, para 
observadores anarquistas, como estes que ora escrevem, a tradição autoritária 
brasileira não é nem de longe novidade quando se apresenta no horizonte. No 
que tange à repressão aos trabalhadores organizados, as frações dominantes – 
e mesmo as não dominantes – da burguesia brasileira sempre lançaram mão 
das suas artimanhas. Da violenta contrarreação aos trabalhadores da Primeira 
República, nas greves das primeiras décadas do século XX, à atual «Garantia 
da Lei e da Ordem» (GLO - original do governo Dilma Rousseff -2011/2016), 
que deu ares de legalidade à repressão de todo e qualquer movimento or-
ganizado – numa interpretação lato sensu capaz de qualificar qualquer ação 
melhor organizada dos trabalhadores como «terrorismo». A conciliação de 
classes tem suas armadilhas! O bloco político que alçou ao controle do apare-
lho de Estado, a partir de 2003, declaradamente tergiversou com a burguesia 
brasileira, caricata, escravista e colonial, no que tange a pontos centrais da 
pauta dita «democrática popular». Nesta hesitação em nome da «governabili-
dade» e da pactuação política erigida a partir da Carta constitucional de 1988, 
os trabalhadores foram levados de roldão por (contra) reformas da previdên-

Fardo 
Leonardo Brito
Alexandre Samis
Ilustração_André Pereira

Tropical
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cia social pública, restrição ao direito às greves e movimentos congêneres («re-
gulamentação do direito de greve») e crescente endividamento das famílias e do 
empresariado. Este último abocanhou um sem número de subsídios fiscais diretos 
e indiretos e, sem nenhum constrangimento, fez disso instrumento para alargar 
suas margens de lucro (mesmo em contextos de retração da atividade econômica). 
Fica aqui a nossa «deferência» à esquerda sufragista que sempre nos colocou no 
cardápio velho de grandes novidades a opção do «menos pior». Certamente, mais 
grave foi o esforço contínuo de desmobilização e apassivamento de importantes 
instrumentos de luta da classe trabalhadora que, agora em frangalhos e outrora 
absolutamente cooptados sucumbiram ao compromisso com o rentismo nosso de 
cada dia. O custo – político, econômico e social – foi (está sendo) elevadíssimo. 
Nosso fardo tropical está dado!

O sistema eleitoral não é um método de escolha apenas. Ele é parte de um todo 
bastante coerente. Ele é a culminância de muitas capitulações, que se somam a in-
finitas outras, diárias, cotidianas, quase imperceptíveis. A submissão, a «servidão 
voluntária», precisa de reforço. Precisa se retro alimentar, precisa da abjeção e da 
desavergonhada burla. Precisa da reiteração da «moral do rebanho», da sua natu-
ralização e do seu reconhecimento inconteste pelos governados. A familiarização 
gera conforto psicológico, da mesma forma que a perspectiva de morte torna mais 
aceitável e até «desejável» a mediocridade.

Após o primeiro volta das eleições, no dia 07 de outubro último, a classe mé-
dia foi para a segunda etapa das eleições (28 de outubro) escolher entre perversões 
gêmeas que, no caso da política, como da psicologia, nascem juntas e se alicerçam 
mutuamente. O masoquismo mais perceptível deste segmento de classe justifi-
cou o voto em um pretenso altruísmo, na aposta em um «amanhã mais justo», na 
memória recente que, se não a eliminou, colaborou para a sua maturidade. Apre-
sentou-se às urnas com o discurso de que o poder democrático seria a panaceia 
para todos os males. Esses votaram no candidato do Partido dos Trabalhadores, 
Fernando Haddad. Ainda dentro da lógica da dualidade, o sadismo dessa mesma 
classe média justificou-se na pretensa «renovação«» na necessária punição, na 
ousadia e na potência «transformadora». O discurso era o do «anjo com a espada 
flamejante» que só eliminaria quem merecesse e que, diferente da justiça, não era 
cego e tudo enxergava. Esses optaram por Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL, de 
clara inclinação filofascista. 

Mais que simples conjuntura de crise da democracia ou onda conservadora, o 
quadro eleitoral se mostrou a resultante de uma previsível equação sociológica e 
histórica. Muito além de um déjà vu fascista, ele foi a resultante de uma complexa 
conjugação de fatores que não esconde as responsabilidades das esquerdas insti-
tucionais. O resultado do pleito que deu vitória ao candidato de extrema-direita 
não pode ser explicado apenas por manobras nas redes sociais, propaganda de 
falsas notícias (fake news), desinteresse político, negligência para com os destinos 
do país, ou simplesmente por uma «guinada conservadora do eleitorado». Menos 
ainda é possível lançar mão da clássica explicação, recorrente em momentos como 
esse, de que o povo carecia de consciência, foi manipulado e, afinal, não foi guia-
do a bom termo para escolher a candidatura que melhor expressaria seus anseios.  
Além de preconceituosos, tais argumentos reforçam uma espécie de «lugar co-
mum», de reforço da «zona de conforto» das convicções da esquerda institucional. 

2. Nos termos 
apresentados pelo saudoso 

Maurício Tragtenberg. 
“Atualidade de Errico 

Malatesta”. (1991)

3. Tragtenberg. Já citado. 
Disponível em: https://

contrun.noblogs.org/
post/2008/04/14/a-

atualidade-de-errico-
malatesta-maur-cio-

tragtenberg/. 
Acessado em 
29-10-2018.

 

«[o socialismo libertário] e a revolução não 
se constituía num golpe de Estado, onde um gru-
po toma o poder ‘em nome’ dos trabalhadores. 
Para ele, a revolução se constituía num ato de 
libertação, fruto de uma ‘vontade’ sintonizada 
com a compreensão da conjuntura histórica espe-
cífica. A proposta socialista libertária, para Ma-
latesta, era a tradução dos valores e motivações 
que permanecem no plano histórico, entendido 
como um processo em mudança contínua. A seu 
ver a única lei geral, era a lei do movimento, que 
demonstrava a importância e também a precarie-
dade dos sistemas fechados – quanto mais ‘aca-
bados’, mais precários».3

 A partir disso, o que dizer? Nada mais! 
  Sigamos em frente! 
 Saúde e Anarquia!

Sobre as eleições 
e a esquerda 

São a forma mais rotineira de justificar a repetição irrefletida da mesma estratégia. 
O reforço à «consonância cognitiva» de que, ao fim e ao cabo, o setor progressista 
do país tudo fez para «salvar a sociedade dela mesma». Em um tipo de «pacto 
da mediocridade» no qual todos permanecem coesos na justificativa daquilo que 
fizeram ou deixaram de fazer.

No lugar da cumplicidade com as massas, impossível de se conseguir sem a 
persistência cotidiana, a relação permanente, o fazer-misturar de um sem-número 
de atividades e experiências, a esquerda institucional publicou textos intermináveis, 
boletins auto proclamatórios e comunicados de um sectarismo incompreensível. 
Dessa forma, no lugar da relação, da cumplicidade social, da criação de uma cul-
tura política radicalmente democrática e popular, o que se firmou, para «evitar o 
pior», foi o pacto com parte das elites.  Um acordo que implicou no rebaixamento 
do programa do candidato do PT, de suas pretensões iniciais e que, na prática, não 
o tornou radicalmente distinto de seu oponente, no que respeita os receituários 
econômico e administrativo. Parte da esquerda, inclusive setores anarquistas, en-
tendeu que o desenho conjuntural apontava para uma eleição plebiscitária, opondo 
o fascismo às formalidades democráticas. Aderiram, por força disso, aos pleitos 
dessa segunda volta, entendendo as eleições como uma aposta tática.

Fato é que o discurso de ódio de classe, da homofobia, da misoginia, do ra-
cismo e do anticomunismo, alicerçado por forte sentimento de rejeição ao Partido 
dos Trabalhadores, este identificado com a corrupção estrutural no país, terminou 
por consagrar a candidatura de Jair Bolsonaro. Este foi eleito com 57 milhões de 
votos, no contraste com seu único concorrente na segunda volta, que mereceu dos 
eleitores outros 47 milhões. Os nulos, branco e abstenções ficaram na casa dos 42 
milhões (recorde na história do sufrágio nestas terras tropicais), quase alcançando 
o segundo colocado, para um total de 146 milhões de eleitores.      

Neste quadro apresentado, tenebrosamente emoldurado pelo governo Bolso-
naro, sabemos que a repressão deverá atingir seu zênite. O que nos cabe como tra-
balhadores auto (e coletivamente) organizados nos movimentos sociais? A resis-
tência? Isso é óbvio. Cabe aqui resgatar a atualidade de figuras anarquistas como 
Errico Malatesta2, de onde podemos intuir e compreender que: 

institucional
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A questão IRA – Intervenção e Resgate Animal é mais do 
que um fenómeno mediático temporário circunscrito às pe-
riferias de Lisboa e às irrespiráveis zonas de hiper-emoti-
vidade do Facebook, já que levanta questões importantes 
para as perspectivas anarquistas. Uma descrição genérica 
e neutra da sua praxis é mesmo capaz de levar um liber-
tário distraído a declarar um apoio de princípio ao grupo, 
pois senão veja-se: 1) o princípio de acção é o resgate de 
animais em sofrimento, a partir de denúncia popular, em 
substituição da acção das forças repressivas do Estado; 2) o 
grupo propõe-se, em situações-limite, pôr em causa o direi-
to alheio à propriedade em nome de ideias éticas caras ao 
anarquismo como a solidariedade inter-espécies, a justiça, 
a protecção dos seres mais fracos e incapazes de se defen-
derem – usando os termos do grupo, falamos de roubo/se-
questro de animais; 3) a acção directa é o método preferido 
de actuação; 4) a acção do IRA põe em causa a capacidade 
do Estado em fazer corresponder ponto por ponto um có-
digo moral às suas leis, e mais ainda a sua capacidade de 
assegurar o rigoroso cumprimento destas e a exemplar pu-
nição dos transgressores, ou seja, contribui para retardar a 
instauração do grande fito do Estado, que é o de assumir-se 
como teleologia absoluta da humanidade e da História.

Not so fast, pussycat. Desde logo, a aplicação de uma 
simples lente utilitarista à acção do IRA faz desembrulhar 
as suas contradições e, acima de tudo, a sua evidente des-
politização: se o grupo tem meios e know-how para exercer 
a acção directa, porque não centra esforços na libertação de 
animais de centros de produção, de matadouros, de labora-
tórios de testes científicos, de jardins zoológicos, de modo 
a maximizar o Bem? Ao invés, o IRA aponta a animais 
singulares, com nome ou nomeáveis, fotografáveis – para 
poder publicitar amplamente as suas acções –, e ameaça a 
propriedade de indivíduos mas nunca de corporações ou do 
Estado. Glosando um certo camarado: os maus-tratos a um 
animal são uma tragédia, a exploração animal industriali-
zada é Estatística. Por outro lado, os alvos de ataque, de-

Soltem 
os justiceiros

Bakunino, o Felino

núncia pública incluída, são sobretudo sujeitos económica e socialmente destituídos, que por estarem material-
mente impedidos de cuidar de si mais impedidos estão de estabelecer uma relação saudável com o seu animal 
não-humano. O IRA surfa a onda coeva da defesa dos animais actuando apenas onde e quando a emotividade 
pode ser maximizada, e legitima-se através da virtude que lhe é atribuída popularmente. É a despolitização, 
estúpido!

Não é pois um caso de vigilantismo, uma vez que não se trata de uma tentativa de imposição de um código 
de conduta aos outros, com humilhação/punição para os refractários. Não se trata, também e sobretudo, da de-
núncia da injustiça das leis do Estado e correspondente violação consciente por respeito a um código moral que 
lhes será sobreponível. O irado concorda com as leis em vigor, só não concorda com a sua deficiente aplicação 
por carestia de recursos afectos às autoridades, e por isso avança, assume a missão para si. É o reino do Justi-
ceiro: vigiar, resgatar e punir – e depois publicitar. Um grupo de vingadores contra pedófilos, ladrões violentos 
ou violadores teria exactamente o mesmo modo de actuação e o mesmo discurso. Trata-se, sempre, de substituir 
o Estado nas suas obrigações, de parasitar as zonas em que este falha. E de recolher os louros, isto é, o capital 
simbólico que daí advém. O pensamento crítico abeira-se do irado em busca de ideias políticas e este responde, 
humílimo, descobrindo o regaço, qual santa isabel pixelizada: são virtudes, senhor. No meio disto, claro está, 
o animal não passa de um mero objecto.

Isto porque, ao resgatar um animal, o irado não põe nunca em causa a noção de propriedade privada, muito 
menos a milenar e trágica ideia de que um animal humano pode ser dono de um animal não-humano, que está 
aliás legalmente protegida. O animal não é libertado do laço proprietário em si, dando-se somente uma trans-
ferência de propriedade das mãos do dono (que o justiceiro delibera ser) desmerecedor e mau para as mãos 
do dono (que o justiceiro delibera ser) merecedor e bom. O IRA nunca põe em causa o problema estrutural da 
relação assimétrica entre animal humano e animal não-humano – se o humano tratar bem o animal, pode ser 
seu dono. E eu, justiceiro, resgato o animal e ostento a minha irredimível virtude – pois quem poderá, nos dias 
de hoje, contestar a permanente urgência dos direitos dos animais? E para que servem as virtudes, se não forem 
amplamente ostentadas na era da comunicação instantânea?

Quanto à acção directa, o contra-argumentário é muito mais simples: é um equívoco catastrófico pensar que 
qualquer meio ou método de acção é prerrogativa de uma ideologia. É precisamente por achar-se proprietária 
da revolta de rua e seus conteúdos que a Esquerda tem dificuldade em compreender o fenómeno dos gilets 
jaunes em França. Um nazi pode fazer acção directa. C’est tout.

A ostentação da virtude e o justiceirismo fazem-se, tantas ou todas as vezes, à custa da instrumentalização de um 
ser e da nomeação e demonização de um inimigo. Eu, o justiceiro virtuoso, venço a abulia dos dias, torno-me social-
mente útil, fecho o círculo: resgato o indefeso, puno o transgressor. Sou virtuoso, sou empático, sou consciente, sou 
protector, sou vigilante, sou actuante, sou punidor, sou justiceiro. Sou uma confitada miniatura do Estado.

 
(Põe like e partilha.) 

Ilustração_André Pereira
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Antes de mais, para que este texto não seja in-
terpretado como um ataque à causa animal, é ne-
cessário salientar que sou vegano e antifascista 
e que considero o ódio dentro da própria espécie 
incompatível com o veganismo.

Falemos de falsos salvadores e de ídolos, 
de que é exemplo o grupo IRA (Intervenção e 
Resgate Animal). O IRA não é uma organização 
vegana ou vegetariana e não manifesta interes-
se em enfrentar os mais poderosos, como as in-
dústrias de exploração animal ou a tauromaquia, 
como veremos. Viu o seu caminho aberto atra-
vés da popularidade crescente em torno da causa 
animal, focando-se nos animais de companhia 
mais habituais: cães e gatos. Recordo-me de que 
quando tomei conhecimento da página gerida 
pelo grupo facilmente cheguei à conclusão de 
que este integrava elementos nazis.

O discurso de ódio utilizado nas publicações 
não deixava margem para dúvidas, através do 
uso constante de expressões como: «caça ao 
romeno»; «etnia que não merece viver» ou «ci-
ganos de merda» quando os alvos não eram cau-
casianos (e, tratando-se destes, correspondiam 
sempre a pessoas pertencentes às classes baixa 
ou média-baixa). Apesar de não se assumirem 
como nazis, rapidamente levaram a que um con-
junto crescente de seguidores fanáticos se ma-
nifestasse através da utilização de um discurso 
de ódio, dirigido a minorias étnicas. Em alguns 
casos, levaram à publicação de moradas, matrí-
culas e nomes de pessoas, verificando-se, mais 
tarde, tratar-se de inocentes; no entanto, até lá, 
foram ameaçadas. 

Tornou-se relativamente simples confirmar as 
suspeitas iniciais, na medida em que, ao contrá-
rio da imagem criada, não se encontram sempre 
encapuzados. Através da observação da página 
do local utilizado como sede (o ginásio TBT 
Portugal Olivais), os seus elementos podem ser 
facilmente identificados ao lado de nazis conhe-
cidos e traficantes de armas e drogas.

Os veganos antifascistas foram os primeiros a 
acusarem-nos da utilização da causa animal para 
outros fins, sendo prontamente silenciados e mui-
tos ameaçados em privado. 

O IRA surge associado a um conjunto de ideias 
e ações contraditórias. A sua criação coincide com 
a emergência de um grupo de veganos apolíticos, 
capitalistas (que apoiam a aceitação de elementos 
racistas no seio do movimento) e que pretendem 
alterar a definição de veganismo. Designados por 
tobianos (como referência a Tobias Leenaert, não 
vegano, autor de How to Create a Vegan World: 
A Pragmatic Approach, que defende a filosofia 
de se ser vegano sem, na realidade, o ser. Sim, 
leram bem!). São estes os veganos que apoiam o 
IRA. É igualmente interessante verificar que na-
zis assumidos, que nunca estiveram envolvidos 
na causa animal, alteraram a sua fotografia de 
perfil para uma imagem como «Eu apoio o IRA», 
na sequência da reportagem apresentada pela 
TVI. Apesar de se tratar de uma peça jornalística 
incompleta e tendenciosa, foram focados alguns 
aspetos facilmente comprovados na página da 
organização: as ameaças públicas a pessoas que 
questionam as suas atividades. Foi igualmente 
ameaçado quem provou, através de fotografias, 
as ligações de dois dos líderes à tauromaquia e a 
uma FAT para animais supostamente resgatados 
que correspondia, na realidade, a um criador de 
cães, ou quem fez perguntas incómodas acerca 
do destino dos cães de raça pura «resgatados». O 
estabelecimento desta ligação, por coincidência 
certamente, levou a que, no próprio dia da divul-
gação, o IRA tenha feito uma das raras publica-
ções da página acerca da tauromaquia. É pú-
blico o apoio da aficionada Maya e da CMTV 
(igualmente pró tourada) desde o início. Para 
o verificar basta consultar a página de perfil da 
mesma, onde se encontram fotografias suas e 
do líder do IRA num almoço com ela, entre ou-
tros aficionados. 

Numa época em que alguns estudos demons-
tram que um terço dos europeus e norte-ameri-
canos desconhece os contornos do holocausto e 
do nazismo, apesar da proximidade temporal e da 
existência de vítimas que, ainda hoje, podem tes-
temunhar o que viveram, os seguidores fanáticos 
do IRA vão comentado em uníssono «não quero 
saber se são nazis, vocês são uns anjos». É, deste 
modo, estendido um tapete vermelho ao fascismo 
na causa popular dos «cães e gatos». A mentali-

dade de linchamento popular nas mãos de salvadores 
encontra-se em crescimento, aplaudida por neonazis e 
fascistas. 

Os resistentes veganos estão determinados em não 
deixar passar, ao passo que os «novos veganos», esti-
mulados pela moda e pelo apoliticismo, «fecham os 
olhos», o que pode contribuir para a «normalização do 
fascismo». 

O movimento criado em Portugal, com forte contri-
buto de um anarquista, escritor e naturista, Ângelo Jor-
ge, fundador da sociedade vegetariana de Portugal, em 
1911, teve sempre uma forte influência antifascista. 

de lã e machados
J. Miguel

Sabe-se que o fascismo nem 
sempre se apresenta como tal, 
utilizando, por vezes, causas 
populares, apolíticas, com o 
objetivo de semear o ódio.

Deixo o ditado: 
«Se está um nazi numa 
mesa com 10 pessoas e 

todos estão a confraternizar 
com ele, então temos uma 

mesa com 11 nazis». 

O fascismo 
com pezinhos 
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O Gato Vadio nasceu em Abril de 2007 e vai fechar as portas no final de Março 
de 2019. Desde há pelo menos meia década que seria um desperdício de tinta 
alongarmo-nos sobre a causa: a senhoria quer subir brutalmente a renda, o inqui-
lino não pode ou não quer pagar, é expulso. Em breve, a crescentemente apete-
cível Rua do Rosário, no Porto, que cruza com a artsy e gentrificada Rua Miguel 
Bombarda, ficará livre do aborrecimento que é ter uma livraria que, pior!, é tam-
bém e talvez sobretudo um espaço de cultura libertária. Intensifica-se o PNEC 
– Processo de Normalização em Curso, e o Gato é mais um espaço heterodoxo 
arrastado na voragem. Para ajudar a prestar testemunho, A Batalha sentou-se no 
pátio interior do Gato numa tarde de chuva agreste para conversar com César 
Figueiredo, um dos sócios da Associação Saco de Gatos, que dinamiza o espaço.

A Batalha: César, antes de falarmos desta triste tentativa de homicídio ao Gato 
Vadio, fala-nos lá das tuas primeiras memórias aqui do espaço e de como é que 
nasceu esta ideia de organizar um espaço libertário no coração do Porto.

César Figueiredo: A primeira fase do Gato Vadio é da responsabilidade do Júlio 
do Carmo Gomes. Esteve cá 3 ou 4 anos, depois a vida dele deu um grande volta 
e teve de ir para Berlim. Deu-se um bocado mal porque ficou convencido, pelas 
contas que fez, de que o Gato lhe permitia viver: enganou-se. O mundo alter-
nativo não permite essa possibilidade. Quando me juntei à associação, a coisa 
que eu menos queria era ver este espaço sucumbir. Achei que tinha muita coisa 

Conversa com César Figueiredo

Quantas    
 vidas tem  
um Gato   
 Vadio? 
O Gato Vadio nasceu em Abril 
de 2007 e vai fechar as portas 
no final de Março de 2019. 

para fazer aqui, tal como todos os associados tinham uma perspectiva para a 
dinamização do espaço. E, de certa forma, é isso que é o Gato. Olhem só para 
a música. O Gato começou a definir-se como um espaço de convívio entre dife-
rentes tendências e gostos: a malta gosta muito do punk, mas eu também gosto 
de Stockhausen. Por isso, neste espaço, temos como actividade regular nos úl-
timos três anos algumas conversas em torno da «música erudita», dinamizado 
pelo Virgílio de Melo, que pretende mostrar que esse género não é exclusivo das 
elites, mas que qualquer um o pode ouvir, sem passar atestados de menoridade 
a ninguém. O Gato foi sempre um espaço muito diverso e isso expressa-se bem 
no seu ecletismo: pode estar a passar Debussy ao fim da tarde e à noite ouvimos 
Pink Floyd ou The Clash.

A Batalha: E esta história do arrendamento do Gato Vadio? Afinal, o que se 
passou?

César: O Gato Vadio recebeu uma intimação da senhoria em Outubro de 2018 
informando que esta queria que saíssemos deste espaço. Nós tentámos informar-
-nos junto dela para saber o que se passava e porque é que ela tinha tomado esta 
decisão. O Presidente da Assembleia da Associação Saco de Gatos escreveu-
-lhe um e-mail nesse sentido, informando-a que seria muito difícil abandonar o 
espaço até final do ano, como era o desejo da senhoria, ainda por cima tendo a 
comunicação sido feita em menos dos 90 dias acordados no contrato de arrenda-
mento. Entretanto, procurou-se informá-la dessa irregularidade e informá-la de 
que não iríamos sair antes do final de Janeiro de 2019. Ao mesmo tempo, e depois 
de termos feito chegar esta notícia do despejo a várias pessoas [tendo o Público 
publicado uma pequena reportagem sobre a situação a 7 de Novembro], fomos 
contactados por diversas personalidades ligadas ao poder camarário e, particu-
larmente, ao sector cultural, que demonstraram «algum interesse» em que o Gato 
não encerrasse. Propunham apoiar o Gato em dinheiro para complementar a ren-
da caso a senhoria decidisse aumentá-la, como se veio a confirmar: sem negociar 
connosco, aparece um documento apalavrado entre o advogado da senhoria e 
umas figuras da Câmara, sempre referidos como «terceiros», mas sem nunca 
serem nomeados. Nesse documento, a renda é aumentada por 800€ mensais, com 
a possibilidade de cá ficarmos mais três anos. A Câmara dar-nos-ia dinheiro su-
ficiente para cobrirmos a diferença entre aquilo que nós podíamos pagar e aquilo 
que a senhoria queria. A Assembleia do Gato não aceitou isso. Primeiro, porque 
ninguém viu razão nenhuma para o Gato ser protegido quando estão centenas ou 
milhares de pessoas a serem expulsas do Porto. Não vemos razão nenhuma para 
sermos privilegiados enquanto os outros estão a ser calcados.
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A Batalha: E porque é que achas que isso aconte-
ceu? A que é que se deveu esta protecção caritati-
va da Câmara Municipal do Porto ao Gato Vadio? 
Achas que foi pela notícia no P3?

César: Estou convencido de que aquilo não passa 
de uma trica política dentro da Assembleia Muni-
cipal do Porto. Talvez o que tenha chamado a aten-
ção foi ter aparecido no P3 e a ideia de que isto dá 
mau aspecto a quem está à frente da Câmara, por 
causa do «interesse cultural» e outras coisas de que 
eles gostam de falar enquanto as pessoas estão a ser 
cilindradas. Não era coerente nós aceitarmos uma 
coisa daquelas: o Gato nunca mais seria o Gato, 
nem as pessoas que estão cá dentro se mantinham 
credíveis. Se realmente existisse um plano global 
para pessoas e associações variadas, até entenderia 
este contacto da Câmara. Mas, mesmo nesse caso, 
o Gato teria de deliberar se desejaria receber o que 
quer que fosse da CMP. Nunca nos pendurámos no 
dinheiro de nenhuma instituição e agora estarmos 
a aceitar isso seria borrar a pintura. Na última as-
sembleia, decidiu-se fazer uma espécie de harakiri: 
entre todas as opções que estão em cima da mesa, 
o que preferimos é ficar até Março de 2019 e depois 
acabou. Porque também falar-se demasiado no as-
sunto é um grande embrulho, banaliza-se o tema e 
põe em causa a nossa dissidência. 

A Batalha: Então a ideia é que a Associação Saco 
de Gatos se dissolva em final de Março, juntamente 
com o encerramento do Gato Vadio?

César: Provavelmente. Pelo menos foi o que se 
decidiu na Assembleia. Até porque há coisas com 
as quais já não nos identificamos aqui e há sem-
pre o risco de que o próprio Gato se vá degene-
rando. Qualquer dia ainda éramos confundidos 
como um sítio onde as madames vão beber chá... 
Preferimos ficar por aqui e fazer descontos nos 
livros aos sócios.

A Batalha: Falaram com as associações amigas, 
vizinhos e consideraram inviável suportar a renda 
dos 800€?

César: Não era viável. Nós estamos cá há muitos 
anos, com as contas muito bem feitinhas, porque o 
dinheiro não estica. Houve uma altura em que de-
pois de pagarmos os livros a uma editora ficávamos 
muito apertados de dinheiro, pelo que o aumento 
da renda era deixar-nos com a corda ao pescoço. 
Além de que isto não é uma aglomeração da moda, 
onde se deixa sempre um rendimento mínimo to-
dos os meses, nem que seja de gastos da clientela 
em cerveja. Claro que quando se soube do encer-
ramento do Gato Vadio, era ver isto transformado 
num velório, cheio de carpideiras, de vizinhos que 

nunca entraram cá ou mesmo de pessoas da cultura 
da cidade que nunca frequentaram o espaço, mas 
que agora aparecem aqui armados em bombeiros, 
achando que têm um esquema qualquer para resol-
ver a nossa situação. Mas voltando às associações: 
quer-me parecer que a maior parte delas encontra-
-se num estado de agonia e vão lutando com muitas 
dificuldades. Seria impensável que nos pudessem 
dar alguma ajuda.

A Batalha: Para evitarmos estar aqui a fazer a 
elegia do Gato Vadio como as outras carpideiras, 
talvez fosse importante recordar algumas histórias 
e bons momentos que vocês passaram aqui e que 
queiram relembrar.

César: Eu acho que uma das coisas mais impor-
tantes é fecharmos o Gato como um espaço que 
não é exclusivamente direccionado para anar-
quistas. Nunca nos sentimos mal com receber di-
ferentes perspectivas aqui dentro e os associados 
pensam de formas muitos distintas. Não estamos 
tribalizados. De qualquer forma, eu acho que os 
anarquistas não precisam de nenhum espaço espe-
cífico para estar. Qualquer espaço é bom para eles 
estarem juntos e organizarem coisas.

A Batalha: Com o desaparecimento do Gato Va-
dio, o que é que sobra no Porto?

César: O que eu dizia às carpideiras quando elas 
entravam aqui no Gato era: «pessoal, não desespe-

rem, ainda têm os sítios da moda, aquela zona tu-
rística lindíssima, cheia de lanchonetes! E quanto 
a livrarias, também têm a Lello, podem pagar 5€ 
para entrar e tudo...»

A Batalha: Agora que falas de livrarias, é preciso 
não esquecer que o alfarrábio está a desaparecer 
das suas moradas físicas e as livrarias têm mais 
dificuldades em aguentar-se. O encerramento do 
Gato Vadio é só mais um episódio da história re-
cente de desaparecimento de livrarias. Quais fo-
ram as editoras e autores cujos trabalhos gostaram 
de ter aqui convosco?

César: Preferimos ter sempre uma selecção cuida-
da de livros e não ser um repositório de toda a tra-
lha, como as Bertrands e outras grandes superfícies. 
Quisemos ter um nicho de coisas que nos interessam 
em vez de ter toda a porcaria. Por isso é que sem-
pre fizemos questão de ter os livros da Letra Livre, 
Antígona e Averno e de outras pequenas editoras. 
Mas eu também estou convencido de que as pessoas 
lêem muito pouco hoje em dia. Claro que há pessoas 
que vêm cá de propósito à cata de alguma coisa que 
não se encontre em mais lado nenhum: por exemplo, 
na semana passada, um amigo meu de Lisboa veio 
comprar os Poetas sem Qualidades, que ainda tínha-
mos cá. Mesmo da &etc temos muita coisa que já 
está esgotada. Os livros saem do Gato de forma len-
ta. Quanto aos autores, temos uma grande admira-
ção e amizade pelo Alberto Pimenta, que a partir de 
uma certa altura quis fazer os lançamentos dos seus 
livros aqui connosco. Eram sempre eventos muito 
interessantes, porque ele fazia questão de ler uma 
boa parte do livro e teatralizava o texto. O Pimenta 
é uma pessoa muito especial e alguém que sofre com 
o mundo que o rodeia.

A Batalha: Como vês o Porto, a cidade que viu 
nascer e agora deixa o Gato Vadio morrer?

César: Actualmente, para andar nas cidades é ne-
cessária uma enorme ginástica e um grande jogo de 
cintura. Não representamos nada na cidade e somos 
quase como exilados ou fugitivos dentro do Porto. 
Isso também se torna cansativo. As cidades estão 
completamente afectadas, são parques de diversões 
gigantes. Penso até que a multiplicação de eventos 
no meio dito «alternativo» se transforma também 
num parque de diversões «alternativo». Não passa 
tudo de uma diversão que inconscientemente ape-
nas se preocupa em ser entretenimento. E entretan-
to os criadores vão sendo expulsos do centro e vão 
para o subúrbio: mas isso pode ser bom, pois cons-
tituem-se novos centros de cultura, mais perto das 
pessoas que partilham a mesma realidade. Talvez o 
futuro desta «cultura alternativa» passe mesmo por 
aí, pelo subúrbio. À cidade resta-lhe ser a casa do 
entretenimento e dos atropelos turísticos.
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Pedaco 
céu

Um
do
Nuno Martins
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Georges BRAQUE (1882-1963)

Menos considerado que Picasso, apesar de também se ter empenhado na génese do 
cubismo, fez parte da primeira exposição fauve. Não com uma cor muito intensa, 
diga-se de passagem; manteve sempre uma certa distância em relação a Matisse. 
Progressivamente, trouxe formas geometrizadas para as suas telas. O importante mesmo 
era garantir uma certa essencialidade expressiva, a tal que percorreu o cubismo analítico 
e, depois, sintético. Recuperou, na última fase da sua vida, uma vertente clássica, este 
homem que foi um apaixonado por música. Pela de Bach, sobretudo.

Homage 
to J. S. Bach 

1911/12

À la minuta 
Emanuel Cameira

Retratos 
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Barri
Impávido sobressalto
de hipocrisias e moedas mais correntes
dédalo assalto
de crinas e cinismos medíocres decadentes

Poidos cadilhos
laços no afecto de coisa assaz pequena
estafados estribilhos
no teatro do puro egoísmo levado à cena

Mesura a salvo
por serenas alvíssaras tão rasteiras
tiro ao alvo
nesse fiel prumo das horas mais inteiras

Ócio entremez
de faustosos salões e espelhos de quermesse
alcateia freguês 
no livre trânsito entre o poder e a benesse.

de Flagrantes
Francisco Cardo

Ao invadir o campo, ao ver as casas pequenas rodeadas
pela erva, lembro-me do fascínio e da miséria dos bairros. Os
bairros são sempre lentos. São objectos misteriosamente árabes!
             Ao aterrar entre as pedras campestres, levei comigo os
números. Todos manchados a fogo. O sete é compadre do um.
O 4 pertence aos quadrados múltiplos. O três pede meças ao
dezôito. O 8 é dengoso e mariconço. Para o treze não existem
fanfarras nem samarras que cheguem… O 9 brilha às vezes?
O seis recua muito. O 11 suporta em toda a pele um som exe-
crável. O cinco nunca se afeiçoa ao feitio da maior parte das
mulheres que, por sua vez, enquanto raparigas, eram doidas
pelo 2. O dez, o catorze e o dezassete, enraivecidos, agata-
nham-se entre si com garras e dentes, porque o disfarce da
violência é apenas um – chama-se baba.
             Serpentes e números.
             O ranço dos números incomoda. Porque o calor da
Matemática abre portas, faz de biombo e alicate.
              O mesmo pode acontecer com os bairros (“barri!,
barri!!!”), onde os números são cuspidos ou adulados. A
casta dos números tem a ver com a vertigem do vinho, o
vinho e os seus desastres.
              Enfim: desastres e desertos… 

  Um
Prosopoema
Fernando Grade

      (Dia da Fraternidade 
no Brasil), Santiago dos 

Velhos, Arruda dos Vinhos,
          13.Maio.2018   

Cinzas 

dizem eles que o corpo é feito para desaparecer | a culpa é dos homens que or-
ganizaram um conluio oculto para aspirar as suas forças de resistência | Coisa 
sempre admitida pelos génios | Coisa nunca admitida pelos psiquiatras | é mais 
terrível peste a que não divulga os seus sintomas | O corpo é sulcado | uma voraz 
descida que se consome numa espécie de noite | precisávamos então de uma mão 
que se tornasse o próprio órgão de agarrar | O corpo tem um sopro e um grito 
pelos quais se pode agarrar | Mas é assim e é um facto | Quanto a nós, será em 
vão que tentaremos procurar alguns poemas, imagens, estátuas, em que o sangue 
fale ou uma alegoria violenta se exprima | esta angústia, como um elástico que 
estica e nos bate de repente na garganta, não é desconhecida nem nova | a terra 
vai precisar [de ti, Rui] para dar coices com a cabeça e os pés. 

colagem de Emanuel Cameira a partir de fragmentos das seguintes obras de Antonin Artaud, 
publicadas pela hiena: 
Van Gogh – o suicidado da sociedade (1987, trad. Aníbal Fernandes); Eu, Antonin Artaud (1988, 
trad. Aníbal Fernandes); O Pesa-Nervos (1991, trad. Joaquim Afonso); Os sentimentos atrasam 
(1993, trad. Ernesto Sampaio); A Arte e a Morte seguido de As excursões psíquicas de Antonin 
Artaud, por Sarane Alexandrian (1993, trad. Aníbal Fernandes).

(1954-2018)
militante de rua, editor da hiena, livreiro da Anchieta

Rui Martiniano (à esq.) com Paulo da Costa Domingos 
Rua Anchieta (2016)

Para o Rui Martiniano 
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No outro dia passaste por um homem morto. Parece-te que talvez tenha saltado da varanda, e como o cabrão que és tentas 
fazer algum tipo de estrutura do que quer que seja que sentiste enquanto estugavas o passo. Vá, por exemplo, houve um 
momento antes de ele saltar da sua varanda no sexto piso e houve um momento logo depois e esses momentos foram o mes-
mo momento e no seu centro estava um estremecimento de complexidade simplista. Podias espalhá-los pelo chão. Podias 
chamar-lhes um festim de horrores. Mas não, não deixo que lhes chames isso. Quero que penses neles como uma fronteira. 
Como uma linha cruel e recortada que nem tu nem eu alguma vez empurraremos com as mãos. Nada existe. Tu dizes isso. 
Tudo é feito de bófias. Tu sabes isso. Vês um homem e assumes que se apagou de cerveja ou cavalo e depois vês a sacada 
de sangue e cérebro a que podemos também chamar imaginação ou uma complicação menor na cronologia e distância e 
desespero. Dizes, por exemplo, que a metade em falta do crânio dele é o céu, e que nele podemos encontrar o centro da 
nossa terra. Isto é, a metade em falta do céu era onde a cara dele estava, e as sílabas que ele manteve lá. Não há nome que 
consiga satisfazer isto. Nenhum sistema hermético pode alterá-lo. Nenhum extracto bancário ou sentença de juiz. Daqui a 
três horas vais descer três lanços de escadas e cruzar a rua e passar por ele outra vez e não, não vai estar lá ninguém. Corpo 
nenhum. Nem vestígio de sangue ou baba. Nem fronteiras. Mas os ossos dele vão ficar lá para sempre. E haverá dias em que 
vais odiar tudo. Preocupado somente com os que estão presos no outro lado das mais brutais, afiadas e arbitrárias cercas. 
Estes escritórios de ossos. Estas cidades e estes desertos. Tudo levado pelo terramoto.

Poems after Katerina Gogou
De Cancer:

Sean Bonney
Ilustração_João Silvestre
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O estilo é fixo e o seu autor é reconhecível à distância. O autor sabe o que faz e como. 
O público, por sua vez, recebe aquilo de que está à espera. As coisas caem nos seus 
compartimentos. O mesmo padrão repete-se no mainstream, bem como entre as sub-
culturas. É como se o acto e a experiência já fossem direccionados, à partida. O autor 
deixa-se ir com a corrente. Até a crítica tem facilidade em formar as suas opiniões, 
assim lhe seja dada a possibilidade da mastigação lenta e sempre que existe uma fami-
liaridade do sabor. (…)

(…) O estilo pode aproximar-se da identidade do espectador, ou da sua experiência 
do seu lugar no mundo – pode estar vagamente conectado a uma determinada época ou 
trazer memórias nostálgicas, ligadas à cultura popular da infância. Um leitor comum 
não costuma analisar as razões que o fazem apreciar algo. Para ele, uma coisa é apenas 
«importante» ou «boa». O leitor comum não discrimina o conteúdo de um trabalho, ou 
seja, avança experienciando. Por outro lado, uma análise exaustiva também não é reco-
mendável, pois pode estorvar a comunicação, a habilidade de experienciar. No seu pior, o 
estilo é uma mera superficialidade. Nesse caso, o conteúdo é formado apenas pela relação 
do trabalho com a identidade e as experiências do público. No universo complexo do sé-
culo XXI, as pessoas procuram usualmente algo fácil. As superfícies são frequentemente 
registadas como marcas. Na época das redes sociais, centenas de milhares de pessoas 
podem sentir que uma obra específica fala particularmente para elas. Imagina um mundo 
em que todas as pessoas têm as mesmas experiências desde a infância. (…) Para o capi-
talismo é mais fácil desabituar as pessoas numa fase precoce. O estilo é uma ferramenta 
primária do capitalismo. A economia de mercado utiliza papéis de embrulho diferentes 
para a embalagem do mesmo produto, servindo assim diferentes grupos de consumo. A 
ideia é oferecer ao consumidor algo que este já tenha experimentado. (…)

Um autor que encontrou o seu estilo vai ficar aborrecido. (…) A qualidade do tra-
balho desce, a criatividade torna-se numa série de repetições. (…) Contudo, o público 
ainda gosta do autor. Inconscientemente, lembra-se das boas experiências. Normalmente 
também é leal. O autor, por sua vez, gosta do público que gosta do seu estilo. A relação 
é simbiótica mas débil – para o público o primeiro trabalho do autor ainda é o melhor.

O sistema capitalista gosta do autor e do seu estilo, mas especialmente do público, 
porque este é o fermento da massa capitalista. O sistema promove o autor, mas ainda mais 
o seu estilo. (…) No calor da lareira, ambos, o autor e o público sentem-se confortáveis. 
O ser humano procura conforto. Seria muito desconfortável enfiar a cabeça nas chamas 
da lareira. Mas seria precisamente isso que os dois deveriam fazer, para continuarem a 
aprendizagem. (…) O ser humano do século XXI precisa fortemente de pertencer a um 
lugar. No meio da mudança, qualquer coisa «pessoal» traz segurança. Da mesma forma, 

um sujeito punk, um jogador de golfe e um pescador precisam do seu próprio grupo de 
referência. Sem o grupo, as pessoas sentem-se inexistentes ou sentem, pelo menos, a falta 
de algo. (…) Experienciamos juntos. Vemos repetições. As lágrimas provocadas por uma 
experiência geracional sublinham tudo isto. Ao mesmo tempo os algoritmos das redes 
sociais procuram, de uma forma ardente, oferecer-nos amigos com ideias semelhantes às 
nossas, coisas análogas em embrulhos diferentes. (…) 

O capitalismo adora produtos facilmente reconhecíveis e vendáveis. A comunicação 
social construiu uma mente colectiva que possibilita a penetração da máquina comercial no 
globo inteiro, através de qualquer artigo, em milésimos de segundo. Numa monocultura, os 
estilos e conteúdos que parecem funcionar são roubados e comercializados cada vez mais 
rápido. As imagens experimentais de ontem são os padrões da roupa interior de hoje. (…)

A comunicação social é repleta de cor-
rentes de imagens, onde os autores que se co-
piam entre si dão likes uns aos outros. É pos-
sível encontrar, em todos os cantos do mundo, 
correntes idênticas de estilo, desde os pobres 
efeitos 3D até à expressão outsider, os fan-
zines em risografia com tiragens inventadas 
imitando o mundo da arte, os mesmos sons e 
as mesmas máscaras e assim sucessivamen-
te. Do lado oposto, os velhos rabugentos à 
beira da morte intelectual, representando os 
tempos passados, riem-se nos seus grupinhos 
elitistas. (…)

A transição das velhas tecnologias para 
as novas, forçada pela internet, posicionou-se 
magnificamente no tempo, a favor do poder 
económico. A internet relativamente livre dos 
anos 90 foi praticamente privilégio de um 
grupo restrito. (…) A comercialização da rede 
foi, no entanto, possibilitada por si própria. 
A comunicação social unilateral, criada pela 
globalização nos países ocidentais, associou 
consciente e rapidamente a «internet livre» ao 
tráfico de drogas da rede Tor ou aos «crimino-
sos» que divulgavam música e filmes através 
de tecnologias P2P. (…) Para os utilizadores, 
as mudanças na rede eram muitas das vezes 
invisíveis. Todavia, qualquer pessoa deve 
entender que a informação, visão ou experi-
ências oferecidas pela internet na década de 
2010 não são objectivas. Habitualmente, a 
tendência é vender algo, mas no fundo reside 
a questão de poder. Debaixo de diferentes su-
perfícies visuais crescem conteúdos dos quais 
não estamos cientes. Um sistema pretendente de uma completa automatização relembra as 
tendências eliminatórias de todos os valores humanos da altura do poder nazi. Assim, como 
um soldado que abriu as válvulas de uma câmara de gás e nunca viu os resultados do seu 
trabalho, também não conhecemos as consequências dos nossos repetidos cliques. (…)

No decorrer da globalização, as subculturas decresceram em todas as áreas culturais. 
As organizações do poder definem tanto o novo como o antigo. No campo da arte o autor 
terá que escolher o seu público advindo das subculturas ou então seguir os códigos do 
mainstream. Existem cada vez menos pontos de convergência entre um trabalho verda-
deiramente criativo e as correntes convencionais – as publicações, os meios de comuni-

A prisão
do Estilo
(E um plano de fuga)
Excertos de texto de Tommi Musturi 
no livro Antologia da Mente (MMMNNNRRRG, 2018)

O estilo é algo reconhecível, identificável, 
constante, inalterável, estático e cauteloso. 
O estilo é receio – receio de mudar, receio 
de perder e receio de ser diferente.
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cação, os pontos de venda, os locais de eventos e as plataformas em linha diferem tanto 
que a cultura que propõe ideias verdadeiramente importantes é encontrada apenas por 
aqueles que a procuram (…) Repito: a questão é sobre poder, sendo que este representa 
a capacidade e possibilidade de criar influência. A omissão da informação tem sido um 
instrumento de disciplina para com o povo desde há milénios. Em tempos antigos a im-
pressão de livros era um conhecimento reservado, por ser a ferramenta mais importante 
do poder e da educação. As antigas colónias em África e na América do Sul continuam a 
sofrer os efeitos da falta de tecnologias de impressão de livros. Actualmente, a comuni-
cação social virtual tomou o lugar da palavra impressa, possibilitando o domínio ao nível 
global, substituindo assim o controlo dentro de cada país. Para o capitalismo é essencial 
convocar a mente humana sob a influência da internet – assumindo uma parte funcional 
do mundo real lado a lado da torradeira e do vibrador, na «internet dos objectos». (…) 

E uma vez que toda a comunicação em rede 
é edificada em dados bem organizados, os 
novos media já não têm nada para oferecer à 
cultura dissidente... devendo esta ser sempre 
dissidente.

(…) O autor escolhe a plataforma da 
publicação para as suas obras consoante o 
que estas representam. Existem canais de 
publicação próprios para os hipsters, para 
os pintores de museu, para os representantes 
nativos de arte naïf e para os que pincelam 
em contextos camarários. O factor comum 
é o conteúdo estritamente predefinido pelo 
grupo de referência e uma percepção clara 
sobre aqueles que não fazem parte do con-
junto. (…) O autor deve posicionar-se pre-
cisamente onde não é desejado ou esperado. 
O essencial é comunicar com as pessoas 
normais, pois estas são a parte que põe em 
acção os problemas do mundo. É preciso 
solidão, em vez de fazer parte de um grupo 
social confortável. 

(…) O mainstream cultural tende a cate-
gorizar tudo aquilo que encontra. O autor não 
precisa de pensar nas categorias, mas ele tem 
que ter consciência dos seus diferentes estilos 
e das suas referências. Um autor cujo traba-
lho se baseia em conteúdo deve interessar-se 
precisamente pela corrente dominante e o seu 
modo de funcionamento. O objectivo conti-
nua a ser comunicar com a pessoa comum, 
numa linguagem comum. As formas através 
das quais as diferentes áreas artísticas conse-
guem chegar às pessoas são variáveis. A BD 

é familiar para quase todos os que nasceram antes ou durante os anos noventa e é, por isso, 
uma boa forma de expressão para conseguir a atenção de uma pessoa comum. (…)

 Para conseguir comunicar com vastos grupos de pessoas, o autor deve escolher um 
estilo que é, de alguma forma, familiar para o público. Um pensamento oculto atrás desta 
escolha é utilizar a agenda capitalista no trabalho autoral. Isto não significa compromisso, 
já que dentro dos limites estabelecidos a liberdade mantém-se, até de forma mais clara do 
que anteriormente, visto que os limites foram estabelecidos em correspondência com o 
conteúdo em si. Uma vez que o leitor está face a face com o trabalho, o autor pode falar até 
de assuntos complexos. (…)

É típico, para a primeira década do milénio, a falta de conteúdo sólido para além do 
estilo. Com o conteúdo refiro-me geralmente a uma vontade de comunicar algo a alguém, à 
capacidade de extrair algo essencial de um momento no tempo, debater uma questão por um 
ângulo diferente, criar ligações inesperadas, entender algo essencial sobre a vida e ser capaz 
de transmiti-lo a outra pessoa. O autor tem que começar com o conteúdo do seu trabalho. 
Não importa se as pessoas vão gostar ou não. É necessário deixar o conteúdo em si escolher 
a sua forma apropriada – não vale a pena tentar obrigar a música a ser BD ou ilustrar um 
poema cuja interpretação é concebida em imagens na mente do leitor. (…)

Dentro do seu domínio de expressão, o autor cria um estilo que melhor comunica o 
conteúdo pretendido. Isto é essencial. Tal como nas letras e texto, ou na expressão oral, 
também o estilo do autor nasce para um certo fim. Pretende comunicar determinada ma-
téria com a máxima objectividade possível. A especificidade não é apenas informação, 
é algo muito mais subtil – a primeira luz numa noite de verão será totalmente diferente, 
dependendo da hora, lugar ou sujeito que a experiencia. (…) Como autor de BD, penso 
antes de iniciar o trabalho qual a relação entre texto e imagem, se há necessidade de utili-
zar cores, qual o ritmo da série, quanto irei deixar para o leitor e quanto irei explicar, para 
que tipo de pessoas dirigo a minha mensagem, etc. (…) O autor tem que se sujeitar a uma 
constante auto-análise. Assim, o genuíno por detrás do «eu autor» ou do «eu comum» 
revela-se. O «eu» do autor não está ligado ao estilo, uma vez que a identidade é definida 
precisamente pelo conteúdo. O que quero dizer? O que sou eu?

O autor pode articular ideias claras, oferecer pontos de vista diferentes ou apenas 
testar o leitor, desenvolvendo ao mesmo tempo a sua capacidade de sentir, experienciar 
e, em última instância, pensar. Para o autor conseguir o pretendido, a sua expressão tem 
que ser livre e multidisciplinar. É preciso querer aprender e ter a capacidade de apren-
der. (…) É preciso dominar todos os modos do fazer e as suas respectivas ferramentas, 
os diferentes tamanhos desde pinturas miniatura até grandes colecções de livros, os 
diferentes formatos, modos de publicar, espaços expositivos e espaços urbanos. Tudo 
isto é possível se o autor decidir por si aquilo que faz. (…)

As formas de expressão e os estilos podem ser comparados com línguas e dialectos. 
Não precisas de os dominar todos, desde que te faças entender. Tocar banjo ensina ao 
músico, sem dúvida, algo sobre ritmo, estrutura e nuances várias, além da música em si 
(…) As diferentes formas de expressão têm que ser compreendidas tal como um espectro 
de comunicação e criação sem limites. Compartimentalização é um sintoma de capitalis-
mo – no início havia o som e o ritmo, depois surgiu a música, mais tarde o «adult rock» e 
depois o comércio de conceitos, onde podes escolher entre um fato hip hop ou gótico. (…)

 O autor conduz o receptor, e não ao contrário. Na melhor das situações ambos se 
desenvolvem e aprendem algo mais acerca de si próprios. Um estilo mutável pode ajudar 
o autor a compreender-se. Perante cada mensagem e cada estilo de desenho ou narrativa, o 
autor precisa de analisar todos os pormenores relacionados com a sua prática. O sem estilo 
traz a sensação de liberdade – o autor não precisa de representar nada. Ao mesmo tempo, 
este vê o seu trabalho com uma maior distância e consegue, assim, melhor controlar o todo 
e as suas partes. As diferentes referências e contextos transformam-se em armas com a ca-
pacidade de chocar o leitor.

  (…) O cérebro de um Nativo Digital, nascido no início do milénio, desenvolve-
-se numa direcção totalmente nova. Inalterabilidade não é uma característica da natureza. 
Apesar de o ser humano não ter a consciência de que luta pela sua sobrevivência, é exac-
tamente isso que acontece. O objectivo do capitalismo é simplificar as coisas, para que 
estas sejam mais fáceis de gerir. A diversidade da natureza é simplificada pelos processos 
de produção em massa e manipulação de genes, entre outros. Mas o plano tem as suas 
fraquezas. Neste momento exacto, certas ervas daninhas ganham força e os valores nu-
tritivos de um certo terreno tornam-se insuportáveis para cultivo dos cereais pretendidos. 
Da mesma forma, as subculturas que vivem na miséria terão a capacidade de vir a tomar 
o poder. É preciso continuar a acção e esperar pela oportunidade. Quando a oportunidade 
surge, é preciso levantar-se e comunicar o pretendido.
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Albert Fish / Crucial Change, Esnaquiza! + Can 
I Say Records, 2018
O melhor deste split-EP 7” é que os Albert Fish finalmente 
lançam temas novos ao invés de andarem a reciclar os mes-
mos temas em formatos diferentes, chiça! [M.F.]

Artificial Behaviour #1-2, M. Ryle  
Palpable Press, 2018
Zine de BD redigida em inglês (o autor é holandês), impres-
sa em folhas amarelas A5, que é um teatrinho sobre Robots 
a discutirem o Humanismo e o mundo analógico. Certo? 
[M.F.]

BD PZL (2 vol.), Mariana Pita 
2018
São fanzines de BD em que o leitor tem de pintar a preto 
os quadrados de um jogo para conseguir ver os desenhos e 
ler textos kiduxos de Pita, baseado nos esquemas «picross» 
ou «nonogram». Como nunca fui bom em jogos, uma das 
BDs não consegui fazer, apesar das várias horas de Verão 
dispensadas à actividade de cruzar os números das linhas 
e das colunas. A julgar pelo único resultado que consegui 
concluir (o primeiro volume), não perdi muita coisa, embora 
seja mais divertido fazer isto que ler a aborrecida colecção 
Novela Gráfica do Público. [M.F.]

El Taco Psicotrópico, Apolo Cacho1 
AIA, 2018
É possível fazer um trabalho sobre a puberdade sem ser 
xoninhas? Sim, mas é preciso vir do violento México para 
que o resultado seja experimentalismo Gore (tipo Shintaro 
Kago), figuração inspirada no bacon do Francis e virtuosis-
mo de um Ivan Brun. Também os punks tomaram ácidos, 
como bem se sabe (Gary Panter, Butthole Surfers), e este 
romance gráfico que demorou dez anos a fazer – a precarie-
dade da BD de autor assim o obriga – é um exemplo de bio-
grafia com todas as obsessões eróticas e mórbidas de quando 
as hormonas e borbulhas bombam à fartazana e percebes 
que toda a sociedade à tua volta é uma valente merda. Es-
pero que o Cacho esteja bem, entretanto. Sabem que mais? 
É o melhor livro «sudamerica» do ano! Publicado por uma 
pequena editora de Barcelona, preparem-se para gastar 12 
paus pelos cabrões dos correios espanhóis, entretanto priva-
tizados. É merecido pela obra, não pelo serviço «público». 
Se conseguirem ir a Espanha sacar o livro, melhor. [M.F.]

Enciclopedia del Anarquismo Ibérico, Miguel 
Íñiguez 
Associación Isaque Puente, 2018
Acaba de ser editada pela Associação Isaque Puente, de Vi-
tória, um monumental trabalho de Miguel Íñiguez. Após ter 
publicado a Enciclopédia Histórica del Anarquismo Español, 
meteu mãos à obra e acrescentou uma longa lista de verbetes 
portugueses: biografias, publicações, grupos, organizações, 
desde os primórdios até à actualidade, permitindo assim uma 
nova obra mais ampla. Este trabalho ciclópico de décadas é 
uma contribuição decisiva para todos os interessados na his-
tória do anarquismo e, em particular, do anarquismo ibérico. 
Trabalho semelhante, embora com uma abrangência maior 
e feito por uma equipe de historiadores, só conheço o mo-
numental Maitron (Le Dictionnaire biographique du mouve-

ment ouvrier français) e o mais recente trabalho dessa equipa: 
Dictionnaire des Anarchistes.

Um trabalho como este dificilmente poderia estar imune a 
lacunas, erros, lapsos, gralhas, etc., mas serão os seus leito-
res, espero que muitas centenas ou milhares, que poderão de 
forma cooperativa ajudar a completar, corrigir e melhorar 
uma obra que vai exigir a permanente actualização mesmo 
que numa versão digital que tem até maiores potencialida-
des em termos de a transformar num instrumento de pes-
quisa e trabalho sobre o anarquismo. Dito isto, não poderia 
deixar de fazer algumas considerações quer como leitor, 
quer como pessoa que se identifica com a tradição libertá-
ria e tem particular interesse na história do anarquismo. O 
primeiro problema formal que encontro na Enciclopédia é 
a ausência de um índice que nos permita localizar os ver-
betes que desejamos consultar. Numa obra desta dimensão 
não se compreende essa falta mesmo que, em último caso, 
estivesse em formato digital no CD-ROM que acompanha a 
obra. Quanto ao conteúdo, não sendo uma obra de leitura se-
quencial e não possuindo sequer o conhecimento necessário 
para analisar cada verbete por si, nem sendo humanamente 
possível neste curto espaço de tempo em que tenho a Enci-
clopédia em mãos fazê-lo, opto somente por algumas notas 
e considerações a partir das entradas que melhor conheço e 
sobre as quais me posso pronunciar, mesmo que com todo a 
subjectividade que exista nas minhas considerações.

A análise é basicamente sobre os verbetes biográficos portu-
gueses, como não poderia deixar de ser, embora tenha nota-
do, também no que se refere ao estado espanhol, a ausência 
de algumas entradas que teriam todo o sentido. Só para dar 
alguns exemplos: a COPEL (Coordinadora de Presos Españo-
les en Lucha), os Comandos Autónomos Anticapitalistas e os 
Grupos Autónomos do País Basco e da Catalunha que tive-
ram uma clara influência libertária. Como o critério do au-
tor foi incluir activistas ou pessoas com afinidades libertárias 
ainda vivos, podemos constatar, no caso português, que em 
alguns casos não temos verdadeiras biografias mas autênti-
cos curriculum vitae onde se listam até publicações e livros 
que nada têm a ver com o anarquismo ou a cultura libertária. 
Gerando-se uma situação caricata de haver personagens de 
pouco relevo, ou desconhecidas, que têm biografias maiores 
do que as dos militantes históricos da Primeira República que 
foram os construtores do movimento anarquista em Portugal.

Esta disparidade de relevância, mesmo sendo inevitável, pois 
há militantes importantes de quem se desconhece a maior par-
te dos dados biográficos, não explica que não se definam al-
gumas regras de uniformização que impeçam estas discrepân-

cias e desequilíbrios sem sentido. Nas biografias portugueses 
há ausências notórias como a de José Fontana, para os primór-
dios do socialismo em Portugal, para lá de diversos casos em 
que claramente a redacção resultou da contribuição de uma 
única fonte, com todas as consequências que daí decorre. Mes-
mo não tendo interesse em falar dos libertários vivos, temos o 
caso exemplar de a biografia do ex-militante anarquista João 
Freire – que obviamente deveria constar da Enciclopédia pelo 
seu papel no movimento nos anos 70/80 – não referir o facto 
significativo de este se ter transformado num liberal após os 
anos 90, até por este ter assumido claramente esse afastamento. 
Já no verbete de Conceição Jorge, ex-directora acidental do 
jornal A Batalha, cujo aspecto mais relevante foi aderir ao BE 
e ser candidata a deputada pelo partido, tecem-se considera-
ções do foro da vida pessoal absolutamente descabidas. Já no 
que se refere a outros militantes, e ainda bem, não se segue 
esse caminho de identificar os pequenos vícios privados ou 
as pequenas contradições, havendo casos que nem sequer as 
grandes contradições são referidas… 

Nas biografias de Emídio Santana e de José de Brito fala-se 
do seu «reformismo» mas tal conceito não é usado no que 
se refere a outros velhos militantes, alguns dos quais no fim 
da vida adoptaram posições bastante conservadoras. Do co-
nhecido militante luso-brasileiro Edgar Rodrigues faz-se um 
verbete próximo da hagiografia, esquecendo que esse mili-
tante adoptou posturas pouco aceitáveis em relação a outros 
conhecidos militantes como Emídio Santana, Roberto das 
Neves, Ideal Perez, bem como em relação aos jovens anar-
quistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. No fim da vida, 
chegou a entrar nos tribunais para disputar a posse do arqui-
vo Alfa, de que era um dos fundadores, uma situação que 
extrapola qualquer ética e princípios anarquistas. No entan-
to, na sua entrada só está uma informação truncada de que 
foi expulso do grupo Alfa sem referir a origem da polémica.

Do jornal Voz Anarquista refere-se o facto ter publicado ar-
tigos no pós-25 de Abril contra a Reforma Agrária, embora 
tenha ido mais longe ao defender a GNR, ao mesmo tempo 
que se lamenta nesse verbete que os jovens anarquistas não 
tivessem colaborado na publicação, esquecendo que houve 
essas tentativas mas a resistência a tal colaboração resul-
tou do discurso extremamente conservador do colectivo dos 
velhos anarquistas de Almada, apesar de terem décadas de 
uma militância notável e respeitável. Os verbetes mais com-
plicadas nesta Enciclopédia iriam ser, previsivelmente, para 
quem conhece a história do anarquismo pós-25 de Abril em 
Portugal, o do grupo Acção Directa e, particularmente, de 
Gabriel Mourato. O autor tentou manter alguma distância e 
dar uma visão abrangente nos dois casos, evitando no entan-

À lupa
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to referir factos que seriam relevantes para a compreensão 
de muitos dos problemas ocorridos nesse período em Por-
tugal e que teve a ver com a actividade desenvolvida por 
esse grupo.

O amplo verbete sobre o Movimento Libertário em Portugal 
tem diversos problemas, alguns resultantes de uma interpreta-
ção ideológica preconcebida sobre os factos. É, por exemplo, 
incompreensível afirmar que «o caminho de um anarquismo 
reformista, academicista, municipalista libertário parece con-
tudo ser o que se salva...», quando esse anarquismo não exis-
te efectivamente, enquanto corrente ou tendência, mas tão só 
na mente de dois ou três professores universitários, sendo que 
desses um pelo menos já não se afirma anarquista! Estes são 
só alguns exemplos avulso de verbetes onde falta alguma ob-
jectividade – e não se diga, nestes casos, que não havia infor-
mação suficiente que permitisse uma redacção mais coerente 
e consistente pois não faltam contribuições e fontes. Estas 
críticas não pretendem obviamente questionar o trabalho, até 
porque estamos a referir-nos a um pequeno número de verbe-
tes no contexto de um considerável volume de informações. 
No entanto, os alicerces de um trabalho como este necessitam 
de ser absolutamente sólidos e por isso toda a superficialida-
de, subjectividade e inconsistência das entradas necessitam 
de ser corrigidas.

A Enciclopédia do Anarquismo Ibérico pode ser adquirida 
directamente através da Asociación Isaac Puentes ou por en-
comenda na Livraria Letra Livre (4 volumes brochados em 
caixa cartonada, ilustrados, 3416pp. + CD; mais de 100.000 
entradas e 6.000 ilustrações), por 135.00€. Isto permite que 
cada um procure o que lhe interessa e faça a sua análise sobre 
a obra. E, se for o caso, que faça chegar ao autor as correcções 
de dados, ou a informação complementar, que irá permitir 
Miguel Íñiguez melhorar a obra, pois quem voluntariamente 
se meteu num trabalho destes, que é o trabalho de uma vida, 
só o pode querer ver cada vez melhor.  [M.R. de S.]

Escritor Fracassado e outros contos , Roberto Arlt 
Snob, 2018
São as «livrarias de bairro» (que apanhe uma diarreia 
crónica quem inventou este termo), como a Tigre de Pa-
pel, a Letra Livre, a Linha de Sombra e a Snob, que 
têm suprimido lacunas do mercado livreiro com obras 
essenciais para continuarmos vivos sem remoer a pasta 
insípida dos grandes grupos editoriais. Segundo livro 
editado em Portugal de Arlt (1900-42), que é capaz de 
ser o maior escritor argentino, e como tal foi ignorado 
no seu tempo. Como a História é escrita pelos snobes, 
pouco a pouco, vai-se fazendo Justiça – «Arlt é Jesus 
Cristo», Roberto Bolaño dixit –, e eis uma colectânea de 
contos tão variada que poderia ser a Antologia da Mente 
do Tommi Musturi. Não vale a pena ler mais nada, em 
Portugal, enquanto este livro não for bem digerido. Essa 
digestão não será fácil, Arlt era auto-didacta que escre-
via com o tesão de um punk sobre qualquer género, em-
bora os pilantras e dementes fossem as suas personagens 
mais abordadas. Em nove contos, há de tudo: comédia 
de costumes (Noite Terrível), hooliganismo Futuris-
ta (Escritor Fracassado), onirismo (A Lua Vermelha), 
crimes burgueses (O Corcundinha) e até uma paródia 
às ilhas utópicas que enchem o Dicionário de Lugares 
Imaginários do seu conterrâneo Alberto Manguel - que 
pelos vistos esqueceu-se de meter no calhamaço a Terra 
do Espanto, a Taberna dos Cães Afogados, o Canal Per-
dido e a Cidade das Margens, «um imaginário poético 
completamente normal» descrito n’A Roupa do Fantas-
ma. [M.F.]

Gourbeyre Tòbiòtò Quimboiseurs (On Lewoz 
Pou Mala), Dragon du Poitou 
Raide, 2017 s/t, None / Raide, 2016
Eis duas k7s reeditadas este ano pela francesa Raide que 
continuam a não poderem responder à pergunta o que é isso 
do Post-Rock? (ver resenha a ZA! no número anterior). 
Pouco importa, os None soam aos Trans Am como eles nun-
ca foram capazes de soar, selvagens e erráticos mais Post-
-Punk ou No Wave – ‘pera lá, falamos do quê, afinal, post 
punk ou rock? Lembram os Circle X, e então? Apesar das 
comparações para o passado, nada têm de mofo. 

O Dragão é mais indie-etno-chic, falso folclore desenvolvi-
do no Quarto Mundo, empenhado em ser psicadelismo ba-
rato e sem talento. Resulta mais do que esta resenha possa 
denegrir, embora possa dizer com muita seriedade que isto 
não será som para se ouvir num restaurante chinês. [M.F.]

Handbook of Tyranny, Theo Deutinger 2
Lars Müller Pub., 2018

Não é propriamente um livro que dê muito jeito levar na mão 
porque é um álbum ainda assim grandito. Na essência, é um 
livro com montes de mapas e plantas sobre temas da Tirania: 
o acesso aos países, os muros e barreiras, as armas balísticas, 
os grupos terroristas, os campos de refugiados, as demoli-
ções, o equipamento urbano de defesa, o controlo de multi-
dões, as celas das prisões, as penas de morte, os matadouros e 
até as «inocentes defesas verdes» (naturais). Todos os mate-
riais e equipamentos de repressão são desenhados à escala e 
em infografias muito bem produzidas, que servem para estu-
do e reflexão de como a sociedade capitalista tem acumulado 
conhecimento para pôr os seus cidadãos «na linha». Agora 
por que raios é que este livro custa 30 paus (com subsídios do 
estado suíço) e atribui «copyright» é que não percebo. Só há 
uma coisa a fazer: copiá-lo (fotocópias + scans) e distribuir 
por aí – em papel ou net. Vão-se foder! [M.F.]

Idée, Frans Masereel 
Martin de Halleux, 2018
Há poucos meses, o crítico Domingos Isabelhinho afir-
mava no seu blogue que o maior artista de BD belga era 
Frans Masereel (1889-1972) - e não o Hergé adorado pelos 
pobres-diabos dos «bedófilos». Masereel foi o criador do 
que agora se designa como «Romances Gráficos», ou BD 
artística. Coincide que a editora francesa Martin de Halleux 
se lançou no projecto de reeditar os livros de Masereel e 
publicar um monográfico sobre a sua obra. Idée é um ro-
mance gráfico, lançado em 1920, com desenhos feitos em 
gravura e sem palavras. Nitidamente politizado, conta o 
surgimento de uma Ideia (materializada numa figura femi-

nina nua) e como ela é humilhada, perseguida, difundida e 
sobrevive mesmo após a morte do seu criador. Livro que 
teve um enorme sucesso e inspirou mais artistas como Otto 
Nückel e, muito mais tarde, Peter Kuper. Sem querer, fiquei 
a saber que esta obra foi adaptada para cinema de animação 
por Berthold Bartosch (1893-1968), que é considerado o 
primeiro filme de animação artístico e que usa também pela 
primeira vez sons electrónicos (ondas Martenot) como ban-
da sonora. O único pecadilho que encontro nesta BD será 
o eterno uso da mulher para disseminar a ideia de Liberda-
de. Isto percorre o século XX: nos anos 60 com a erótica 
Barbarella de Forest até aos “punks” Love & Rockets dos 
irmãos Hernandez, Sangue Violeta de Relvas ou a caótica 
Tank Girl. Esta edição muito bem cuidada (ao contrário das 
reedições fatelas de Lynn Ward pela Dover) pode ser encon-
trado em Portugal através da Nouvelle Librairie Française 
(Lisboa) – também conhecida por ser a melhor livraria em 
Portugal caso não estivesse tudo em francês. [M.F.]

Le livre errant, Jean-Marie Kerwich 
Mercure de France, Março 2017
Estimado por figuras de proa como Yehudi Menuhin ou 
Christian Bobin, Jean-Marie Kerwich está longe de ser um 
artífice sem alma. Ignorado por cá – levante o braço quem 
do nosso meio literário lhe dedicou algumas linhas –, podia 
perfeitamente (aponto ao autor empírico, já lá vou ao textual) 
inspirar a criação de um personagem de La Strada (F. Fellini, 
1954) ou de 36 vues du Pic Saint-Loup (J. Rivette, 2009). Se 
ambas as fitas dão a ver, não sem nostalgia, o universo dos 
pequenos e velhos circos ambulantes, com os seus particula-
rismos humanos, as suas misérias, os seus vários motivos de 
sedução, logo se percebe a razão de os associar aqui a Kerwi-
ch sabendo-se que este escritor e guitarrista cigano, nascido 
em Paris em 1952, viveu boa parte da vida “na estrada”, actu-
ando, com a família, nesses tais espectáculos protagonizados 
por seres caminhantes, de condição livre – «Lembro-me da 
minha irmã andando no trapézio, e do rosto do meu pai as-
sustado com a ideia de ela poder cair do seu pequeno espaço 
paradisíaco, nesta pobre tenda de circo sustentada por dois 
tristes mastros de madeira e por uma pista instável, enquan-
to a cabra comia o que estava em redor». Provém a citação 
do seu quarto e último livro, Le livre errant, o mesmo onde 
se lê que «As gentes do circo são muito aristocráticas, es-
crevem poemas a golpes de cinto». Ao longo dos oitenta e 
dois breves textos, um por página, que compõem o volume, 
entra-se em contacto com um estilo de sublimação poética 
próximo do de Tonino Guerra, isto é, capaz de erguer nas 
palavras uma atmosfera ora mágica ora pungente, fruto de 
uma reflexão culta e delicada, em torno de recordações (das 
aventuras vividas e dos seus lugares), do aparentemente anó-
dino (cores, objectos, elementos da natureza…), de certas 
crenças e referências culturais, aspectos que, sendo caros a 
Kerwich, saltam para o papel de modo entrecruzado. Denun-
ciando um mundo de profunda desumanização («Deixando a 
cela, o cigano sentiu que, do lado de fora, também o mundo 
era prisioneiro. Até Nossa Senhora usava farda de polícia. 
Sim: fora é ainda mais terrível»), tudo, nesta escrita, deriva 
de um lirismo eivado de interesse pelo homem invisível ou 
marginalizado, mas também (Hölderlin à colação) pelo que 
habita poeticamente a Terra. Livro de enorme beleza metafó-
rica, de urgente tradução entre nós, eis como Kerwich, autor-
-personagem, o termina: «Só tenho que sentar-me ao pé de 
uma árvore e o livro terminará por si. Então, com a ajuda da 
brisa, serei publicado aos quatro ventos. Vejo o livro errante 
levado pela água da valeta. Sem nome, sem título na capa. 
Ele lança-me um derradeiro olhar. Depois, um varredor de 
rua apanha-o com a pá e deita-o no lixo. Acabou». [E.C.]
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Machines for Don Quixote et Viva 
la Muerte, Jorge Ferraz 
Cobra Discos, 2018
Errático, ecumémico, descomprometido 
e narrativo, Ferraz volta a solo, dez anos 
depois do venenoso África mecânica de 
metal, em que junta todas as suas experi-
ências desde Santa Maria, Gasolina em teu 
Ventre a Fatimah X, ou seja, guitarras em 
feedbacks melódicos e electrónicas sel-
vagens, tudo embalado com conceitos de 
uma arrumação estética bastante irónica. É 
claro, que as classificações rebentam logo 
pelas costuras da forma como a música 
de Ferraz é tão malcomportada. Isso não 
significa saloiice, os títulos das músicas, 
quase todas elas instrumentais, mostram 
que Ferraz não se fecha em peças solipsistas, bitaites reac-
cionários ou, pior, exercícios de ruralismos neofascistas – 
que tanto caracterizam a Arte, Cinema e Música portuguesa 
dos últimos tempos. Ferraz era OVNI em 1989 na estreia 
de Santa Maria, 29 anos depois permanece nesse estatuto 
marginal e... celestial. [M.F.]

Memphis Concrète Presents on Triangles: Sound 
in Geometry Series Vol. 1, v/a 
Thisco, 2018
Depois do excelente I, of the storm de shhh..., 2018 é o ano 
de regresso da Thisco às grandes edições de… discos. Neste 
caso trata-se de uma antologia de Música Electrónica, com 
a qualidade a que a Thisco sempre nos habituou, focando-se 
geograficamente na criação de Mênfis, onde Sci Fi Indus-
tries (um dos fundadores da Thisco) reside há alguns anos. 
Se em Lisboa os sons gerados pela Thisco foram glorio-
samente ignorados - só agora é a que a imprensa abriu os 
olhos, passados dez anos, para a nova geração de «electró-
nicos» como a Rotten \ Fresh -, naquela cidade dos EUA o 
cenário não é melhor, afinal é a terra onde o Elvis bateu as 
botas. Quase a totalidade das faixas são exploratórias dos 
fantasmas das máquinas, poucos são os projectos funcionais 
(para dança, por ex.), mostrando uma rica variedade de uni-
versos sonoros. Um «thisco» exemplar. [M.F.]

Não penses nisso, Gonçalo Duarte3

2018
Zine A4 de um grafista fora do normal, tanto que a BD que 
aqui é publicada podia ser um portfólio de ilustração pra jor-
nais libertários e outros poemas. Olhos neste G.D.! [M.F.]

Now #1-4 
Fantagraphics, 2017-18
BD artística AGORA é mais que as mães. Tomar consciên-
cia de tantos artistas e dos seus trabalhos que se dispersam 
em milhares de livros de artista, fanzines e auto-edições é 
uma coisa, acompanhá-lhas todas AGORA, isso já é outra. 
Felizmente, a Fantagraphics, que AGORA é a editora de BD 
mais importante do mundo, não se fica só pela publicação 
de livros. Ao longo das suas décadas de existência acompa-
nhou os tempos com a cruel Zero Zero (anos 90) e a formal 
Mome (anos 00), e AGORA com esta Now, onde de forma 
barata (custa 11 paus nas lojas de importação) podemos ter 
uma janela bem filtrada para toda esta produção alucinante. 
Claramente mais virada para os autores de língua inglesa - 
Dash Shaw, Gabrielle Bell, Noah Van Sciver, Tommi Parish 
– apanha também outros pontos do planeta como o grande 
Fábio Zimbres (Brasil) ou os franceses Matthias Lehman e 

Jean-Christophe Menu. Para quem se interessa por BD de 
AGORA, eis o porto certo. [M.F.]

O Dia do Gafanhoto, Nathanael West 
Snob, 2018
A acompanhar o lançamento do Escritor Fracassado, a Snob 
recuperou também um título esgotado há décadas em Portu-
gal, com nova tradução de Manuel João Neto (o que traduz os 
monolitos do Vollman!) e com uma bela capa de João Alves. 
Este romance de West (1903-40) trata da desilusão do sonho 
americano – ou mais concretamente das (virtuais) promessas 
de Hollywood – parece um Grande Gatsby em rota oposta, 
a começar por não tratar dos dramas de telenovela brasileira 
de riquinhos do Fitzgerald. Pelo contrário, percorre um certo 
«bas fond» de Los Angeles, muito mais acutilante. [M.F.]

Ordinária #3 
2018
Fanzine A4 dobrado em quatro, fotocopiado, gratuito, gra-
fismo podre como se 1988 tivesse sido ontem. Os seus mini-
-artigos mostram que «Cascais é demais», que aquela terra 
não é só de betos, tias e brasileiros ricos fachos, não tivesse 
lá acontecido Okupas e algumas das primeiras bandas por-
tuguesas anarcho-punk. Nos dias de hoje é mais Dog City 
Records e os bêbados dos Booze Abuser - a banda com o 
melhor lógotipo de sempre! É de apanhar o teu exemplar na 
SMUP ou na Glam-O-Rama. [M.F.]

Parzan et autres Saveurs, J.M. Bertoyas 
Arbitraire, 2018
‘Tá combinado! De 6 em 6 meses, as pequenas Arbitraire e 
Adverse deitam cá para fora um novo volume da obra com-
pleta desta grande criança hiper-activa underground chama-
da Bertoyas, que produziu 29 números do zine Kobé e outras 
colaborações aqui e acolá. Cada calhamaço de 200 páginas 
(estão previstos 6 volumes) é alternado entre as editoras 
para dividir o mal pelas aldeias. Feito num design exemplar 
que ainda consegue respeitar a difícil estética degradada da 
obra original, essas narrações relaxadas tanto citam Althus-
ser como a final de volley feminina Rússia – Brasil, o que é 
quase a mesma coisa, se formos a ver bem...[M.F.]

Pequeno Guia de Incríveis Artistas Mulheres : 
que foram consideradas menos importantes que 
os seus maridos, Beatriz Calil 
Urutau, 2018
O título do livro diz tudo, embora ache abusivas as entra-
das da Yoko Ono e da Frida Kahlo; sempre ouvi mais falar 
da Frida que do Diego Riviera e, tirando os Beatles, nun-

ca prestei atenção ao John Lennon, ouvindo 
mais a Ono. Claro que isto depende de cada 
caso, para além de estar a fazer o ridículo pa-
pel de machista em negação mesmo que pen-
sasse no início desta resenha escrever algo 
do tipo «por detrás de um grande homem 
está uma mulher maior». Levo uma chapada 
bem merecida por este pequeno mas potente 
livro (pequeno é bom?) com as suas biogra-
fias profundamente trágicas destas artistas 
mulheres. Obrigado! [M.F.]

Rey Carbón, Max 
La Cúpula, 2018
Só agora que percebo que Max é um subtil 
caranguejo. Começou por pegar nos mitos da 
Juventude Eterna (em Peter Pank) nos anos 

80, mais tarde nos surrealistas (Bardín) e em Vapor (ed. por-
tuguesa pela Levoir, 2017) inspirava-se nas utopias imagé-
ticas do século XX – graças a ele descobri The Wigglemuch 
(1910) de Herbert E. Crowley (1873-1937) – para agora 
repescar Plínio, o Velho (séc. I). Dos diálogos pícaros de 
Peter Pank foi andando para monólogos pseudo-esotéricos 
até chegar ao silêncio deste Rey Carbón. Tal como chegou a 
um preto puro e branco certeiro, em perfeita oposição com 
as produções de BD contemporâneas saturadas de cor – vide 
Sabrina. Da BD planeada para o formato editorial adequado 
chega a uma desbunda em que o desenho comanda a narrati-
va. Max será sempre um rebelde, e vocês também se gama-
rem este livro no El Corte Inglês… [M.F.]

Sabrina, Nick Drnaso 
Drawn & Quarterly, 2018
Apetecia-me citar o que diz uma personagem deste romance 
gráfico: There are some interesting ideas, but I felt empty 
when it was over. E ficar-me por aqui. Só que esta BD é 
mais complexa do que isso e o facto de ter sido a primeira a 
ser nomeada para o prémio literário Booker Prize não pode 
deixar de ser comentada. O companheiro Russo ficará mal 
impressionado com este meu eterno jugo em colocar a BD 
à comparação com outras artes, mas é inevitável que sinta 
esse fascínio mórbido e admito que tenha comprado o livro 
apenas por esse facto. Sabrina é sem dúvida um texto lite-
rário surpreendente, uma webcam da tensão deste tempo do 
Trump e outros animais. Para demostrar isso, Drnaso conta a 
história de três personagens que sobrevivem ao facto trágico 
de uma mulher ter desaparecido, raptada e assassinada. À 
medida que a informação da sua condição se torna públi-
ca, aumenta a histeria mediática e um enxovalho de «fake 
news», haters, trolls e teóricos idiotas da conspiração. O 
problema passa pela figuração e estética do livro, demasiada 
«cute», criando dificuldades em sentir empatia ou identifi-
cação com os personagens – porque são norte-americanos? 
Porque parecem bonecos de BD? Por outro lado, talvez esta 
seja a intenção do autor, mostrar esta América e/ou o mun-
do ocidental como ele é actualmente, um deserto asséptico 
de arquitectura e de sentimentos. Ah! Existe edição inglesa, 
pela Granta, mais barata para bolsos europeus. [M.F.]

Todo por Hacer #93-95
Out./Dez. 2018
A actividade editorial dos companheiros espanhóis é im-
pressionante: do pensamento político à banda desenhada, 
passando pela poesia e romance, das pequenas chancelas 
com ensaios originais a traduções de tudo o que possa inte-
ressar a um leitor anarquista, libertário ou radical, das revis-
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tas teóricas aos jornais de grande tiragem e com uma dis-
tribuição por todo o território. Por isso, não surpreende que 
se possa encontrar uma publicação mensal gratuita que se 
tem publicado ininterruptamente desde Fevereiro de 2011. 
Este mensário de 16 pp. é imprescindível para conhecer as 
lutas travadas em Espanha, particularmente as madrilenas, 
com artigos curtos e incisivos sobre a actualidade, como a 
renaturalização do rio Manzanares, o início da campanha 
da alcaidesa Manuela Carmena, que iludiu activistas e mo-
vimentos de rua para ser eleita em 2015, ou a introdução do 
projecto «Madrid Central», que visa diminuir o tráfego de 
carros mais poluentes. Mas onde o Todo por Hacer ganha 
o seu real vigor é nos artigos e entrevistas em que dá voz 
às trabalhadoras silenciadas pelo patriarcado: as domésti-
cas («Empleadas de hogar: ni criadas, ni sirvientas») e as 
prostitutas («Entrevista a “Putas Libertarias del Raval”»). 
Não há desculpa para não acompanhar as movimentações 
de ruas que estão aqui tão perto: além de ser de borla, to-
dos os números da publicação podem ser descarregados em 
www.todoporhacer.org [R.]

Tongues #1, Anders Nilsen4 
No Miracles, 2017
Um dos poucos autores gringos que se destacaram neste 
milénio volta a uma serialização com os seus fetiches de 
sempre: mitologia, animais que falam, cenários de guer-
ra, alienação e brutalidade humana. Tudo bem empacotado 
com Nilsen cada vez mais virtuoso e a usar cor de forma 
elegante. Previstos 10 números e cinco anos de execução, 
vai ser daqueles trabalhos em que os leitores vão sofrer por 
cada entrega, como aconteceu nos dez anos de Big Ques-
tions. Atenção: devido às perseguições alfandegárias a pro-
dutos vindos de fora da UE, é melhor adquirir (mais caro, 
é certo, mas o barato sai caro se apanharem o pacote nos 
CTT) em lojas de importação de BD como a Mundo Fan-
tasma, passe a publicidade… [M.F.]

Tres cosas debe olvidar el anarquista , Javier 
Navarro Navarro 
La Neurosis o Las Barricadas Ed. , 2018
É o décimo volume da colecção Lmentales, iniciada 
em 2014 e dedicada a ensaios centrados na história do 
anarquismo ibérico. Depois da publicação de Los atene-
os libertarios en España (1931-1939), em 2016, este é 
o segundo título da autoria de Javier Navarro Navarro, 
investigador da cultura libertária valenciana. É bastante 
conhecida a crítica feroz que os anarquistas de primeira 
vaga fizeram de tudo o que pudesse ser considerado vi-
ciante e vicioso para a classe trabalhadora: os operários 
que sucumbiam aos prazeres de-
letérios da aguardente, que 
esbanjavam o salário nas 
mesas dos casinos repu-
blicanos ou que arrasta-
vam o seu corpo para 
noitadas em bordéis 
deveriam ser recupe-
rados para o lado da 
candura moral. Este 
sermão de ascetismo 
revolucionário pode 
mesmo encontrar-se 
nas páginas deste jor-
nal, durante a sua primei-
ra série, tal como no sema-
nário mahonês Fructidor, 
que em 1934 passava a sua 

receita ao leitor proletário: «Três coisas deve esquecer o 
anarquista: o álcool, a prostituição e o jogo».

É este o ponto de partida para um ensaio histórico sobre o 
combate ao vício e ao ócio degradante, dinamizado pelos 
anarquistas espanhóis durante a década de 1930. A propa-
ganda estendia-se pelos ateneus libertários, imprensa anar-
quista e edição frenética de brochuras, mas não foi total-
mente pacífica. Dentro do próprio movimento laboral, por 
exemplo, a oposição entre uma ética revolucionária e os in-
teresses económicos dos sindicatos plasmava-se na tensão 
entre os puritanos defensores do encerramentos das taber-
nas e cabarets e os trabalhadores da hotelaria, taxi-girls ou 
garçons afiliados na CNT. Com a introdução da questão se-
xual nos espaços de ócio, o problema torna-se mais delica-
do, com as Juventudes Sindicalistas madrilenas a lançarem 
um célebre panfleto, em plena Guerra Civil, com o título 
expressivo «O baile é a antessala do prostíbulo». Quanto a 
este tema, importa ainda referir os problemas de alteração 
de mentalidades com que se confrontavam os ditos libertá-
rios, já durante a Revolução: como lembra a primeira das 
ministras anarquistas ibéricas, Federica Montseny, na sua 
confissão governamental, a prostituição não poderia ser 
abolida por decreto, mas só no «momento em que as rela-
ções sexuais se libertassem».

O leitor atento afirmará agora: «Russo, pelo que me contas 
não posso senão dizer-te que o meio anarquista era pou-
co diferente de uma sacristia». Mas mais interessante que 
verificar essa relação será pensar no que poderá ter leva-
do a que esta moralidade se enraizasse no ideário destes 
libertários. No Vigiar e Punir, Foucault fala de como a 
imprensa burguesa do séc. XIX começa a encher-se de fait 
divers sobre a criminalidade, com o propósito de mostrar 
a presença constante do delinquente na sociedade, apesar 
deste ser, ao mesmo tempo, um alienígena. Mesmo ale-
gando que o crime era originado tanto na incapacidade da 
sociedade proteger os mais vulneráveis, como na crítica às 
ilegalidades da alta sociedade, os jornais dos trabalhado-
res começam a responder com a publicação de contra fait 
divers, nos quais se evidencia a delinquência da burguesia, 
realçando que é esta a classe que está afectada pela dege-
neração física, social e moral. 

Este fenómeno vai manter-se na generalidade da impren-
sa libertária até ao final da década de 1930, pelo menos, e 
o objectivo parece bem definido: mostrar ao povo que os 
burgueses estão a inverter o tabuleiro, que as injustiças, os 
grandes crimes e os maiores roubos são executados por eles; 
a moral anarquista vai-se estabelecendo, assim, por oposi-
ção à propagandeada pelos jornais burgueses, sem nunca 

interrogar os seus princípios ou, sequer, a sua própria exis-
tência. Se um código moral estabelece determinadas leis 
e regras de conduta, pode um anti-autoritário aceitar esta 
autoridade exterior a si, mesmo que esse código possa ser 
qualificado de anarquista? É claro que nas margens dessa 
imprensa libertária alguns marginais andavam à espreita: é 
o caso do jornal fourrierista La Phalange, que atribui um 
valor político positivo ao crime e à ilegalidade. Mais tarde, 
já em 1933, seria a vez de se imputar um valor positivo ao 
ócio. Afirmava-se no periódico barcelonês Iniciales: «Há 
quem se considere libertário por abrigar a esperança de 
que, [numa sociedade libertária], possa dar livre expressão 
a todos os seus vícios». [R.]

Vacaciones en Polonia #8 
2018
A zine para acabar com todas as zines. A não-revista que é 
melhor que todas as revistas. Este é o mais recente núme-
ro da melhor publicação aperiódica ibérica, que se publica 
quando calha. Ou melhor, publica-se quando a empreitada 
estiver finalmente construída, pois não é só entijolar e co-
brir com brita; a VP exige que a sua pedra seja polida, tra-
tada com carinho e adornada com os melhores acabamen-
tos que houver à disposição (desde posters a hors-texte e 
desdobráveis). A argamassa deste número é o sistema car-
cerário e está lá tudo o que interessa a quem quer conhecer 
as literaturas nascidas no presídio, a história das masmor-
ras ou a biopolítica da delinquência. Queres conhecer a 
evolução do sistema penal entre o séc. XIII até à actua-
lidade? A VP lê-te um conto sobre costureiras violadas, 
loucos enfiados em celas solitárias e violência de caserna. 
Gostavas de saber porque é que no final do franquismo 
havia 8500 presos e em 2010 o número já ascendia aos 
77000? A VP explica tudo ao democrata humanista. Achas 
que a guerra civil teve bonzinhos de um lado e mauzões do 
outro? A VP conta-te uma curiosa história sobre campos de 
concentração fundados por republicanos e reaproveitados 
por franquistas.

O cárcere como repressor da «má-vida», da dissidência se-
xual e dos delitos contra a propriedade caminha de braço 
dado com o seu gémeo, o cárcere como regenerador da 
depravação e reintegrador social. Mas, no final, o sistema 
penitenciário não é só mais um espaço de vigilância e con-
trolo, mas uma grande fábrica da banalidade regulamenta-
da e um modelo aplicável em hospitais, escolas, oficinas e 
fábricas. Ler este oitavo número da VP não serve só para 
conhecer a claustrofobia das instituições carcerárias, mas 
compreender que essa claustrofobia já está hoje em todo o 

lado, numa sociedade configurada 
em panóptico digital. O grande 
irmão não é o guarda-nocturno 
ou o estado-vigilante, mas o 
indivíduo que permite dia-
riamente que este modelo 
de vigilância, julgamento e 
correcção possa alastrar-
-se até aos mais ínfimos 
fenómenos da vida so-

cial. Hoje, o grande pro-
blema não são só as en-

carcerações em massa e o 
aumento dos dispositivos de 

segurança, mas a forma como 
voluntariamente se prescin-

de da privacidade em troca da 
prisão do reconhecimento ime-

diato. [R.]
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Os Led Zeppelin foram perseguidos, desde o início da sua 
fundação, por acusações de apropriação de músicas de outros 
autores, plágio e violação de direitos de autor. O seu primeiro 
álbum - Led Zeppelin - continha várias músicas que extraí-
am composições, arranjos e gravações de outros mú-
sicos, com e sem a devida atribuição de autoria. 
Neste lote incluem-se duas canções de Willie 
Dixon que a banda creditou ao músico de 
blues de Chicago, mas o mesmo não 
aconteceu com «Babe I’m Gonna Le-
ave You», de Anne Bredon.

O êxito «Dazed and Confused», 
também do primeiro álbum, foi ori-
ginalmente atribuído ao guitarrista 
da banda, Jimmy Page. Em 2010, no 
entanto, o compositor Jake Holmes 
entrou com uma acção em tribunal 
alegando que ele a tinha escrito e 
gravado em 1967. O processo foi re-
solvido fora dos tribunais e a música 
agora é creditada nas notas das reedições 
como sendo «inspirada em» Holmes.

O segundo álbum da banda, Led Zeppelin 
II, continua o mesmo processo de apropriação e 
plágio do primeiro disco. Após uma série de acções 
judiciais, a banda concordou em listar Willie Dixon como au-
tor, mas sem créditos, em duas das faixas, incluindo no seu 
primeiro single, «Whole Lotta Love». Um processo adicional 
estabeleceu que a lenda do blues Chester «Howlin’ Wolf» Bur-
nett foi autor não creditado em «The Lemon Song».

Deverão os Led Zeppelin ser condenados por pegarem em 
músicas de outros músicos e fundi-las na sua própria sonori-
dade ou deverão ser celebrados por algo que sempre existiu e 
existe nos dias de hoje?

É uma questão de perspectiva: em defesa dos Zeppelin, a 
banda não está sozinha nesta prática. Desde sempre, a música 
folk tem nas suas raízes uma ética que tratava todo o material 
musical como um «bem comum»: uma fonte de cultura parti-
lhada, para a qual todos podiam contribuir.

Contrafacção
WΛLT THISИEY

Para a maioria dos músicos folk dos anos 60 era rotina to-
carem músicas tradicionais e de blues «sem autor». Mesmo 
Bob Dylan, que sempre demonstrou orgulho na erudição das 

suas músicas, não evitou criar pastiches de músicas 
antigas na criação de uma música nova, sem 

sentimentos de culpa. Por que não deve-
riam os Led Zeppelin fazer o mesmo? 

Os Led Zeppelin têm uma longa his-
tória do que podemos chamar de 

apropriação cultural. Se «Stai-
rway to Heaven» é assumida-
mente plagiada, assim é prati-
camente toda a música clássica 
e em especial a de Bach, que 
gostava muito de se apropriar 
de excertos de obras dos seus 
predecessores ou de colegas.

É claro que o conceito mo-
derno de propriedade intelec-

tual não existia no período bar-
roco. Um músico como Bach era 

considerado não um génio, mas um 
artesão que trabalhava com material 

em circulação. A questão que se levanta é 
a de se saber se as conquistas de Bach e outros 

compositores clássicos não dependiam de uma cultura 
de empréstimo.

Por outras palavras, uma ideia emprestada pode tornar-se 
o núcleo de um pensamento totalmente original. Foi isso que 
Bach fez em «Passacaglia e Fuga». Hoje em dia, porém, pa-
rece que queremos génios que cumpram as regras e dêem o 
devido crédito aos seus colegas; queremos uma grande arte 
executada à maneira de um artigo académico, com agradá-
veis comentários e notas de rodapé. Não admira que, na au-
sência de tal arte, continuemos a cair nos erros do passado.

Padecendo do pecado da apropriação, a salvação dos Led 
Zeppelin está no facto de, ao transformarem as músicas de 
outros, injectam-nas com algo que lhes faltava na sua época: 
excitação e dramatismo.

Este jornal surgiu em 23-2-1919, no mesmo ano em que a Confe-
deração 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, forte-
mente influenciada pelas correntes anarquista, anarco-sindicalista 
e sindicalista revolucionária. Isto determinou a sua total indepen-
dência 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 eco-
nómica, social e ética permitiria eliminar a opressão e exploração 
do homem pelo homem. Repudiou sempre, com notável antevi-
são, 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 (em-
bora tenha o maior respeito pelos trabalhadores que os constituem), 
continua a pugnar por uma sociedade assente em formas comuni-
tárias 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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