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A  R A S G A R

No número anterior do jornal, publicámos nesta secção 
um texto canino e escarninho a morder no LIVRE, muito 
à semelhança de tantos outros nossos textos de comba-
te, sempre no limite da civilidade – não esqueça o gen-
til leitor que a nossa onda é a má onda. Acusaram-nos 
de «racismozinho» e símiles crimes capitais, incluindo 
de sermos uns «empata-fodas», entendendo-se aqui a 
«foda» como o orgiástico cumprir teleológico da Demo-
cracia Total. Pouquíssimos dias depois, num espectacular 
acaso, a hecatombe – que o LIVRE atravessa ainda hoje 
– teve o seu início em plena Casa da Democracia com um 
episódio patético em torno de um voto de condenação à 
violência israelita em Gaza. Desde aí, tem sido um cha-
rivari. Não há da nossa parte vontade nenhuma de nos 
armarmos em galifões videntes e cacarejar hate to say I 
told you so, até porque já ninguém ouve essa terrível ban-
da chamada The Hives. Mais a mais, a postura «nunca 
me engano e raramente tenho dúvidas» fica reservada 
a Cavacos e, a julgar pelo que ouvimos no último con-
gresso do LIVRE, também a Joacines («eu não fiz nada de 
errado», gritou a deputada, os pés esburacados de tanto 
tiro auto-inflingido). A verdade é que o texto do número 
286 estava escrito pedestremente e limitava-se a dizer o 
óbvio que a boa-intencionite dos nossos esquerdistas não 
permite ver. Vamos, por isso, à luz dos acontecimentos 
recentes, brevemente clarificar (repetir?) a posição 
do jornal A Batalha, que, caso alguém esteja esqueci-
do e precise que lhe reavivem a memória, é um jornal 
de expressão anarquista e não um aterro para socialistas 
recém-politizados.

Por baixo da habitual e para nós imprescindível ganga 
sarcástica, o texto do número anterior defendia quatro 
pontos essenciais imbrincados uns nos outros: 1) parti-
cipar no jogo eleitoral-representativo é participar no jogo 
do Estado, independentemente da heterogeneidade das 

ideias e da postura, e quem dança sob essa chuva molha-
-se e muito (por outro lado, há também os que gostam 
de chuvadas e vivem num permanente Miss T-Shirt Mo-
lhada); 2) a justeza inequívoca de uma reivindicação não 
torna automaticamente legítima a forma como concre-
tizamos essa reivindicação – isto é, nem toda a forma de 
fazer política identitária é aceitável (há sequer alguma 
boa forma de se fazer política identitária?), e aquela que 
se aproxima da política institucional não só não o é como 
se torna contraproducente a longo prazo; 3) porque: to-
das, repetimos, todas as expressões de dissensão, radi-
calismo, outridade, são passíveis de serem assimiladas e 
esvaziadas da sua radicalidade (raiz) pela cultura domi-
nante, pelos de cima, isto é: pelo poder; 4) Rui Tavares é 
um arrivista e é a expressão definitiva de como o espaço 
libertário pode ser normalizado e esvaziado do seu con-
teúdo radical.

O que não terá sido dito de forma clara no primeiro 
artigo é o seguinte: o LIVRE não veio inaugurar rigorosa-
mente nada de novo, e a putativa diferença que poderia 
trazer à política portuguesa é uma cortina de fumo que 
só funciona devido a doses maciças de provincianismo, 
embrutecimento e falta de memória. Trata-se de um par-
tido de esquerda genérica calculadamente do seu tempo, 
cujos grandes trunfos são o facto de promover eleições 
primárias para a escolha de candidatos («boa!», diz o 
Partido Republicano) e de defender, sempre num enqua-
dramento institucional, medidas de um ambientalismo e 
igualitarismo social moderados e com as quais uma boa 
fatia da população seria capaz de concordar. O LIVRE 
catapultou-se para a arena mediática porque os seus mi-
litantes de base elegeram e apoiaram uma candidata que 
decidiu fazer uma campanha atrapalhadamente centra-
da nos seus traços identitários, esquecendo tudo o res-
to, até essa coisa em desuso chamada ideologia. A coisa 

A  p o l í t i c a  i d e n t i t á r i a  p o r t u g u e s a  a f i n a l   
n ã o  g o s t a  a s s i m  t a n t o  d e l a  p r ó p r i a 
( o u :  e m  d e f e s a  d o s  e m p a t a - f o d a s )

correu e está a correr extraordinariamente mal, mas a 
pergunta essencial a fazer é outra: e se corresse bem? 
Melhor dizendo: o que seria correr bem? Da noite para o 
dia, a bófia iria deixar de espancar Cláudias Simões na 
Amadora? As reformas propostas iriam inverter as bru-
tais desigualdades estruturais face à maioria branca, e 
que não se cingem apenas a aspectos ditos «materiais»? 
É a partir da Assembleia que se descolonizam cabeças, 
algumas das quais com ligações directas às ex-colónias 
e à guerra que nelas teve lugar? O mundo caminha para 
o ocaso e vocês ainda pedem reformismo ao Pai Natal? 
Em que medida é que a entrada de membros de cate-
gorias oprimidas no sistema representativo teve como 
consequência, uma vez que fosse, uma melhoria signi-
ficativa nas vidas dos seus representados? Se alguém se 
lembra de falar no Barack Obama, leva com um míssil 
largado por um drone. Kamala Harris is a cop, etc., etc.

Não é impunemente que se entra neste circo, e Joacine 
Katar Moreira bem o aprendeu. A sua aparição, e as 
suas reivindicações, soltaram um ninho de víboras do 
tamanho de um país inteiro, que a atacou por todos os 
meios e formas possíveis, em todas as variantes pan-
tone do racismo à portuguesa. Uma vez que começou 
a rebelar-se, a portar-se mal, ainda recebeu o brinde 
de ser sujeita a um agonizante assassinato público por 
parte dos seus antigos camaradas do LIVRE, particu-
larmente pela mão do absolutamente inenarrável Rui 
Tavares. So much for política baseada no amor (já ago-
ra, convidamo-vos a lerem o que o Max Stirner tem a 
dizer sobre esse assunto).

A política representativa a funcionar como ela pró-
pria funciona habitualmente. Nada de novo debaixo do 
sol. Por tudo isto, é sem beatice ou neomaltusianismo 
que dizemos: preferimos continuar a ser os empata-
-fodas do costume.

 António da Cruz



2 3

Peruíbe é uma cidadezinha no litoral do estado de São Paulo, a sul de Santos, 
de onde dista cerca de três horas de autocarro expresso. Foi para lá que fui, logo 
após a X Feira do Livro Anarquista de São Paulo terminar, levado pela Andreza e 
pelo Josi, pertencentes ao colectivo «Cultive a Resistência».

A história deles é simples. Andreza e Josi fazem parte da geração de anarquistas 
profundamente influenciada pelo movimento anarco-punk. Ainda hoje tocam 
em três bandas diferentes. Viviam em São Paulo e, em paralelo com a música, co-
meçaram a interessar-se e a divulgar técnicas de permacultura e bio-construção. 
Há oito anos foram contactados por um grupo de jovens indígenas de Peruíbe 
que queriam construir uma nova aldeia, com materiais tradicionais, mas não ti-
nham os conhecimentos necessários. Um pormenor curioso e que define bem a 
cosmovisão indígena, a sua forma diferente de estar no mundo: apesar da urgên-
cia em terminar as casas, não muito bem construídas e que ainda não tinham 
telhado, o trabalho só arrancou depois de ter sido feita em conjunto toda uma 
série de actividades, tais como tomar banho na lagoa, pescar, comer, falar. «Tem 
de haver empatia entre nós, senão não vale a pena começar, não vai dar certo», 
disseram-lhes.

E a empatia foi tão grande que, a partir desse primeiro contacto, começaram a 
ser regularmente chamados por outras aldeias para ajudarem. Há dois anos de-
cidiram mudar-se para Peruíbe, instalando-se numa pequena propriedade rural, 
que no Brasil se chama chácara, onde já existia uma casa em ruínas que recons-
truíram. Esta chácara, a que deram o nome de Semente Negra, está localizada a 
cerca de 20 minutos da cidade, em plena Mata Atlântica e... é lindíssima. Como 
quando chegámos já era noite cerrada, só na manhã do dia seguinte a pude apre-
ciar devidamente. Vegetação natural exuberante, muita água, paz absoluta, às 
quais acrescentaram árvores de fruto, plantas medicinais e aromáticas, horta. 
Para além da casa principal, construíram um conjunto de pequenas instalações 
que lhes permite, não só desenvolver algumas actividades que asseguram a sua 
existência - edições, serigrafia, música -, como também organizar o «No Gods 
No Masters Fest», que terá a sua terceira edição nos próximos dias 10, 11 e 12 de 
Abril. No ano passado estiveram presentes cerca de 300 pessoas que encheram o 
espaço, assistindo e participando num leque alargado de actividades. E foi aqui, 
entre a chácara Semente Negra e a Aldeia Tapirema, que passei quatro dias ines-
quecíveis.

Esta aldeia Tupi-Guarani é, na realidade, uma área indígena demarcada, com 
quatro quilómetros de largura, que se estendem ao longo da praia, e dezoito de 
profundidade, e onde já existem treze aldeias. A entrada faz-se pela praia, pelo 
que é preciso ter atenção às marés. Era uma terra indígena que foi ilegalmen-
te concessionada a uma empresa mineira que deteriorou a zona, tendo mesmo 
construído uma lagoa artificial para escoar para o mar as águas da mineração. 
Depois de um processo judicial, a terra foi entregue à comunidade indígena, que 
construiu uma aldeia central e recuperou a lagoa, na qual agora se pode pescar 
e nadar. No entanto, com o passar do tempo, novas aldeias nasceram, primeiro 
por uma questão estratégica (duas ou três foram criadas nas extremidades da 
demarcação para dissuadir ocupações externas), depois por desavenças pesso-
ais ou familiares, motivadas sobretudo pela opção do estilo de vida adoptado. Na 
verdade, se existem famílias que querem resgatar a ancestralidade da filosofia e 
da cultura indígenas, outras não se importam de viver em aldeias «turísticas», 
nas quais tours organizados despejam todas as semanas dezenas de pessoas que 
vão tirar selfies ao lado de «índios» pintados e vestidos para a ocasião.

Como qualquer outra comunidade indígena no estado brasileiro, também 
esta sofre ameaças e perseguições. Neste caso concreto, o perigo não se cha-
ma agro-negócio, garimpeiros ou madeireiros, mas especuladores imobiliá-
rios e promotores turísticos. De facto, com quatro quilómetros de praia, que 
começam imediatamente a seguir ao fim da área urbana, esta demarcação 
é muito «apetecível» para a construção de mais um condomínio de luxo ou 
unidade hoteleira. A aldeia encontra-se na única frente possível de expan-
são da cidade, já que do outro lado é serra com Mata Atlântica (em princípio 
intocável, embora com Bolsonaro tudo seja possível), onde a construção é 
proibida. Não há muito tempo apareceu um investidor que ofereceu um 
milhão de reais a cada família que aceitasse sair da demarcação. Apesar de 
ser um montante muito elevado para a realidade brasileira, e especialmente 
para uma família indígena, poucas famílias aceitaram esta oferta, que aliás 
se veio a revelar uma fraude. No final, estas famílias foram obrigadas a re-
gressar à demarcação e tiveram de criar uma nova aldeia, já que não foram 
bem recebidas nas aldeias de origem. Processo falhado, mas que causou 
fricção e divisão entre a comunidade, provavelmente o objectivo principal 
desde o início. Há uma outra ameaça que paira sobre esta comunidade, se 
bem que mais remota (acho eu). Continua a correr nos tribunais brasileiros 
um processo movido por uma família portuguesa, Leão Novaes, que afirma 
ser a legítima proprietária daquela terra que lhe teria sido concedida pelo 
Imperador...

Com a mudança para Peruíbe, intensificou-se a colaboração que a Andre-
za e o Josi já vinham a desenvolver com a comunidade indígena. Para além 
da permacultura e da bio-construção, estes companheiros ajudam na cria-
ção, animação e divulgação de diversas actividades destinadas a angariar 
fundos para as aldeias, procurando sempre fomentar a autonomia destas 
em relação ao exterior e à sua própria ajuda. Neste âmbito insere-se o pro-
grama «Vivência na Aldeia», criado em 2012 e que consiste em levar pessoas 
de fora da comunidade a passar um fim-de-semana numa aldeia, durante o 
qual trabalham, em conjunto com os indígenas, num determinado projecto 
de melhoramento (que pode ser a construção de uma escola, de uma casa 
de cultura ou de uma horta segundo as técnicas de bio-construção e de per-
macultura), e, «em troca», aprendem a língua, as danças e a medicina dos 
Tupi-Guarani. Como objectivo final, procuram dar a conhecer aos de fora a 
cultura e a cosmovisão dos povos originários e, simultaneamente, aumentar 
a auto-estima destes.

Quanto à divulgação do anarquismo, estes companheiros tentam não ser 
intrusivos. Só falam de anarquismo quando a ocasião se proporciona. Para 
eles, a prática é a melhor teoria, até porque há muitos usos e costumes entre 
os povos originários que são, na sua essência, verdadeiramente libertários. 
Contaram-me que, uma vez, a ocasião proporcionou-se e começaram a fa-
lar sobre as Ideias. Um grupo de indígenas ouviu-os atentamente e, no fim, 
um deles disse: «Então, isso é que é anarquismo? É que isso já nós fazemos 
há muito tempo!»

Andreza e Josi, 
uma prática de vida 
em consonância com as Ideias!

mário rui
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A 5 de Novembro de 2019, decidi assistir a uma conferên-
cia organizada pelo ISCTE-IUL, uma universidade públi-
ca de investigação de pleno direito em Lisboa. O título 
era «From America to Europe: Identity, Immigration, and 
White Backlash». Como investigador sobre o populismo, 
pensei que poderia ser um tópico interessante e decidi 
seguir o conselho de um colega; entrei no auditório en-
quanto Eric Kaufmann, professor canadiano que trabalha 
na Universidade de Londres, fazia a sua apresentação.

No dia seguinte, a 6 de Novembro, queria voltar para a se-
gunda parte da conferência e ouvir Angela Nagle, autora de 
Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tum-
blr to Trump and the Alt-Right. No entanto, isso nunca acon-
teceu. Angela Nagle cancelou a sua presença devido a «mo-
tivos pessoais», as portas do auditório estavam trancadas, 
mesas bloqueavam as entradas e o programa pendurado na 
porta tinha algo escrito em cima.

FACHOS.
Como chegámos a esta situação? Para entender o que 

aconteceu, precisamos de voltar ao momento em que Eric 
Kaufmann dá o microfone a José Pedro Zúquete, que inicia 
uma apresentação intitulada «Identitarianism: Narratives 
of Displacement and Replacement». A plateia está ensona-
da, como costuma acontecer neste tipo de eventos, mas o 
que iria acontecer fez com que muitos abrissem os olhos e 
olhassem em volta, incrédulos.

A apresentação de Zúquete consistia em material do seu 
livro de 2018, similarmente intitulado The Identitarians: The 
Movement against Globalism and Islam in Europe. Nunca li 
o livro, mas conheço alguns dos seus trabalhos anteriores, 
incluindo um artigo de 2016 sobre anarquismo no século 
XXI, intitulado «O anarquismo está de volta?». Na minha ca-
beça, esta seria semelhante a muitas outras apresentações 
académicas na minha área, e esperava que o 
autor se envolvesse em algumas análises crí-
ticas dos movimentos identitários. Não po-
deria estar mais errado.

Zúquete descreveu em detalhe a ideologia 
dos identitários de toda a Europa e EUA, fa-
zendo uma pausa longa sobre teorias da cons-
piração e fake news divulgadas por grupos 
racistas. Foi muito cuidadoso em deixar claro, 
antes de cada frase, que não apoia essas ideias, 
mas que é um simples mensageiro. Usou inú-
meras vezes expressões como: «os identitários 
afirmam», «de acordo com os identitários» ou 
«do ponto de vista dos identitários». Em suma, 
parece ser um ventríloquo: um fantoche que 
repete as palavras de outra pessoa.

Mas essas palavras são racistas, fascistas 
e estão alinhadas com as alucinações da 
supremacia branca. Eu posso ler em voz 
alta todo o Mein Kampf dizendo, antes de 
cada página: «Hitler afirma que...». Mas se 
eu não der as ferramentas para descons-
truir esse discurso, tudo o que estou a fazer 

é propaganda. O número de ventríloquo de Zúquete espa-
lhou informações falsas, por exemplo o facto de que «Mo-
hammed é o nome mais comum em Inglaterra». Como in-
vestigador, só podes denunciar fake news expondo-as pelo 
que são. Zúquete falhou ou decidiu que não valia a pena 
fazê-lo. Afirmar que os supremacistas brancos querem re-
patriar migrantes de maneira não-violenta é falso. Se se tem 
alguma dignidade como académico ou como ser humano, 
a limpeza étnica não pode ser renomeada como «repatria-
ção».

A sua apresentação deixou-me extremamente desconfor-
tável, porque fiquei à espera do momento catártico, no final, 
em que todas essas mentiras são desafiadas, uma análise 
crítica é formulada e uma contribuição académica é ofereci-
da. Infelizmente, esse momento nunca chegou. Por mais de 
uma hora, Zúquete repetiu a propaganda identitária palavra 
por palavra, ilustrando-a com toneladas de imagens, tweets 
e desenhos retirados de fontes online, revistas e panfletos.

Alguns estudantes, que entretanto entraram no auditório, 
tentaram fazer algumas perguntas críticas, mas o resto do 
público pareceu satisfeito com o que tinham acabado de 
ouvir. Um líder supremacista branco sueco tomou a palavra, 
argumentando que a esquerda contemporânea é tão radical 
que se um novo Karl Marx aparecesse nos dias de hoje seria 
considerado nazi, e que movimentos identitários são uma 
reacção natural às realizações dos movimentos sociais, em 
termos de aborto, divórcio, politicamente correcto, racismo 
e, principalmente, imigração.

Estas foram exactamente as posições expostas por Zúque-
te durante a sua apresentação. Os fascistas contemporâne-
os, argumentou ele, são apenas uma reacção à destruição 
dos valores tradicionais operados pelos «esquerdistas». Por 
esse motivo, os identitários lutam uma boa luta contra o 
multiculturalismo sem sentido, protegem as nossas mulhe-
res, as nossas cidades e, obviamente, a nossa identidade eu-
ropeia. Não é por acaso que Marine Le Pen, política francesa 

populismo ZÉ POVINHO

« Uma universidade pública deu 
espaço aos fascistas, normalizou a 
ideologia dos movimentos racistas e 
deu credibilidade à extrema direita 
em vez de estigmatizá-la. 
Isso é inaceitável. »

de extrema direita, saudou a nomeação de um comissário 
europeu para proteger o modo de vida europeu como uma 
«vitória ideológica». A extrema direita tornou-se tão norma-
lizada, tão dominante, que proteger o «nosso modo de vida 
europeu» é considerado necessário, neutro, óbvio.

Outros líderes identitários de vários países apareceram 
na conferência. A presença deles era visualmente pertur-
badora: tatuagens no pescoço, fatos impecáveis, acenan-
do com ênfase durante as passagens mais controversas da 
apresentação e respostas durante a sessão de questões. No 
entanto, a verdadeira «estrela» da conferência era outra pes-
soa, alguém que foi convidado para participar enquanto 
especialista académico na extrema direita: Lothar Höbelt. 
Desde os anos 1990, Höbelt defende o negacionista do ho-
locausto David Irving e cita o líder nazi Hermann Göring 
de maneira positiva. Foi consultor do partido de extrema-
-direita austríaca FPÖ, escrevendo o programa do partido 
em 1997 e apoiando a candidatura presidencial de Barbara 
Rosenkranz em 2010. Alguns austríacos chamam a Barbara 
Rosenkranz de «Mãe do Reich» porque, entre outras coisas, 
se opõe à lei que bane o negacionismo do Holocausto.

Em 2019, a Associação dos Estudantes da Universidade de 
Viena condenou a participação de Lothar Höbelt numa confe-
rência organizada por grupos de extrema direita e houve alguns 
pedidos pelo seu cancelamento. No entanto, a universidade 
permanece em silêncio e o FPÖ afirma que é «fascismo de opi-
nião» criticá-lo. Quem escreveu FACHOS no programa da confe-
rência pendurado na porta do auditório resumiu perfeitamente 
tudo o que há para dizer sobre o assunto. Uma universidade pú-
blica deu espaço aos fascistas, normalizou a ideologia dos movi-
mentos racistas e deu credibilidade à extrema direita em vez de 

estigmatizá-la. Isso é inaceitável.
Como disse Karl Popper, quando estendemos 

a tolerância àqueles que são abertamente into-
lerantes, os tolerantes e a tolerância acabam por 
ser destruídos. Os identitários querem que tole-
remos o seu discurso de ódio em todos os can-
tos do debate público, mesmo nas universida-
des públicas. Tudo isso enquanto eles acusam 
a «hegemonia cultural de esquerda» de silen-
ciar a sua voz, que na realidade é ouvida em to-
dos os lugares, desde secções empoeiradas de 
comentários no YouTube até ao feed do Twitter 
do Presidente dos Estados Unidos. Culpam o 
politicamente correcto, porque deve impedi-los 
de dizer em voz alta e com impunidade coisas 
racistas e fascistas. Não é o politicamente 
correcto que pode parar o fascismo, e eles 
sabem disso, mas é a sociedade, somos nós. 
É preciso coragem para falar ousadamente, 
condenar estas situações, responsabilizar as 
instituições e lembrar que não se pode tole-
rar o fascismo em nome de uma ideia distor-
cida da liberdade de expressão.

ILUSTRAÇÃO_MATILDE FEITOR
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Por todo o lado, a insurreição, por todo o lado, o fogo das bar-
ricadas. Chile, Hong Kong, Líbano, Bolívia, Equador, França, 
Catalunha, Argélia, Curdistão: a revolta está por todo o lado, 
tudo arde. O nosso modelo civilizacional opressivo endurece, 
o autoritarismo está por todo o lado, a bófia dispara balas ver-
dadeiras, prende, mutila, violenta todas as tentativas de resis-
tência a este mundo injusto. Reacende-se o fogo dos braseiros 
revolucionários, criam-se novas solidariedades, surge um novo 
mundo de acção e existência. 

Não haverá aqui uma análise geopolítica ponderada onde 
explicaremos com razoabilidade os motivos destas cóleras. 
Todos conhecemos as razões da cólera, elas estão por todo o 
lado: a exploração generalizada, a dominação patriarcal, racis-
ta e classista está por toda a parte, não há um oásis, não há 
espaço livre, apenas a potência da nossa autonomia e da nossa 
libertação pela luta.

Infelizmente, não tenho nem os recursos nem o conheci-
mento para analisar todas essas situações tão heterogéneas 
nas suas razões históricas específicas que fazem a complexi-
dade das suas expressões e lutas particulares. Vou expor breve-
mente a situação das revoltas do Outono em Hong Kong, uma 
vez que estou mais familiarizado com elas, mas é sobretudo 
para falar do que significa a palavra Revolta que escrevo. O meu 
desejo é escrever a recusa da calma e do razoável. Que as pala-
vras voltem a significar barbarismo.

Em Hong Kong, a revolta vai muito além da luta contra o 
acordo de extradição com Pequim: é um sublevação contra um 
poder político autoritário que deseja submeter a sua popula-
ção à lei do mercado e à vontade do poder chinês. 

As estratégias dos jovens de Hong Kong evoluíram considera-
velmente desde o início do movimento em Junho de 2019. Nessa 
altura, a estratégia «be water» [sê água] era predominante, fazer 
da fluidez do movimento um trunfo contra a imobilidade dos 
bófias. Mas cedo a companhia ferroviária MTR passou a fechar 
as estações de metro antes de todas as acções, dificultando o 
movimento pela cidade. Deu-se, por isso, uma evolução nas es-
tratégias revoltosas para a ocupação de pontos estratégicos de 
bloqueio, como foi o caso da universidade CUHK [Chinese Uni-
versity of Hong Kong], que permite o bloqueio da auto-estrada 
Tolo Harbour. Mas a ocupação da CUHK fracassou, pois apesar 
do apoio das imensas correntes humanas a pressão policial foi 
mais forte. Porém, foi na PolyU, a universidade politécnica lo-
cal, que a ocupação foi bem sucedida e deu acesso a numerosos 
pontos de bloqueio dos fluxos de circulação.

No momento em que escrevo este texto, as tentativas de ex-
pulsão dos revoltosos instalados na universidade politécnica 
mantêm-se. As informações disponíveis acerca do interior da 
universidade dizem que há falta de água e de comida, que a 
electricidade está cortada, que a polícia ataca sem descanso. 
As imagens e os testemunhos que recebemos mostram uma 
polícia às ordens de Pequim que tudo fará para deter, mesmo 
se matando pelo caminho, todas as tentativas de emancipação. 
Os detidos são postos em comboios cujo destino desconhece-
mos, a polícia aponta armas de guerra aos manifestantes. Este 
mundo é uma distopia.

Há algo de fundamentalmente novo em Hong Kong, que 
é a recusa absoluta da ladainha da não-violência. Não há 
mais razões para nos submetermos à ordem, para desfilar-
mos com gentileza como carne para o canhão, que é a bele-

p.

za do sonho democrático ocidental. É o violento desejo 
de vida, de ultrapassar o inultrapassável, de atacar a polí-
cia com uma única arma: a inteligência estratégica de um 
povo que se quer autónomo. Longe da riot porn, o motim 
torna-se num acto de sobrevivência, de ruptura com uma 
ordem mortífera. Não consigo imaginar o sentimento de 
desespero desses estudantes encurralados dentro da uni-
versidade politécnica, apanhados um a um. Não consigo 
imaginar o seu sofrimento mas uma coisa eu desejo: que os 
seus actos de liberdade possam, talvez, constituir mais um 
passo no sentido da destruição desse mundo. 

No Chile, tudo explode. O simples aumento do preço 
do bilhete de metro (que já custava uma exorbitância) fez 
emergir a raiva enterrada sob décadas de austeridade eco-
nómica e de aplicação forçada de um neoliberalismo auto-
ritário, sobrevivência da ditadura de Pinochet. E os comba-
tes ressoam, as cabeças levantam-se, os bófias disparam, 
violam, matam e mutilam.

No Líbano, o imposto sobre as comunicações no What-
sapp fez unir pessoas que o poder tinha passado anos a 
separar. Também lá, a bófia ataca, lá também a repressão 
gera cólera.

Em França, a greve chegou para ficar, depois de mais de 
um ano da revolta dos coletes amarelos. Macron não cede 
em nada, mantém o rumo do autoritarismo. Uma vez mais, 
as classes dominantes não olham a meios para esmagarem 
todas a oposição aos seus projectos de alienação.

Revoltas por todo o lado. É assim que 2019 acaba, no fogo 
das barricadas, sob uma nuvem espessa de gás lacrimogé-
neo e de disparos. 

Não posso alegrar-me, pois conheço demasiado bem o 
sofrimento de quem instiga a revolta, e a repressão é dema-
siado forte para podermos cantar vitória. A polícia abate os 
nossos sonhos de liberdade e eu vomito sobre este mundo 
de merda. Não creio no martírio, não penso que o sofri-
mento dos revoltosos vá gerar uma sublevação generali-
zada. Vocês estão sozinhos, nós estamos sozinhos, contra 
um inimigo gigantesco de poder quase ilimitado. Devemos 
tentar fazer cair dos seus tronos os autoritarismos que ve-
mos por todo o mundo, mas a justeza das nossas lutas não 
quer dizer que triunfaremos. Este mundo não é um mundo 
justo, nele não somos nem livres nem iguais, é a regra do 
capitaloceno, do ecocídio. Este mundo é uma distopia. 

Ultrapassar o imobilismo, vencer o fatalismo, é o que a 
revolta propõe fazer, é o que deveríamos todos, por todo o 
lado, fazer. Libertar-se pela acção, pois não haverá coabi-
tação alguma entre este mundo e os mundos possíveis da 
autonomia e do anarquismo. Viver plenamente contra o ne-
oliberalismo que nos esgota e nos explora. Revoltar-se por 
todas as razões do mundo, pelos mundos feministas, que-
er, descolonialistas, antiprodutivistas. O mundo totalitário 
da civilização greco-ocidental deve ser destruído, é uma 
questão sem apelo, é essa a questão essencial de todas as 
revoltas. Urge, antes de todas as coisas, libertarmo-nos dos 
nossos governos, mas por toda a parte gritam as vontades 
da autonomia. Não se trata do preço do bilhete de metro, 
de uma simples lei ou de um governo em particular, trata-se 
de sobreviver num mundo de horror. Não existiremos senão 
na miséria e na opressão se este mundo continuar a existir. 

Nessas revoltas que crescem à nossa volta, podemos 
ver aparecer um instinto estratégico dos povos e das 
populações em luta contra os seus governos. Devemos 
tornar-nos fluidos, ultrapassar os exércitos e as polícias 
através da nossa capacidade de desfazer a esclerose, de 
movermo-nos sem fazer ruído. É a grande lição destas 
revoltas: por todo o lado, os povos organizam-se e su-
peram as instituições utilizando os meios à sua disposi-
ção para cuidarem de si, para fazerem frente, para não 
cederem à fome sem fim dos assassinos da aurora, dos 
fazedores de crepúsculos.

Estas revoltas fazem-se eco quando uma nova técnica 
para defesa contra os gases da polícia é inventada em 
Hong Kong e imediatamente adoptada nas ruas de Paris 
e de Santiago. Os nossos revoltosos estão, por um lado, 
ancorados em espaços ínfimos mas, por outro, repercu-
tem-se por toda a parte. E é assim que poderemos talvez 
derrotar os nossos carcereiros, ao atacarmos por todo o 
lado os seus interesses e as suas posições. Os mundos 
das classes e dos governos dominantes é um mundo 
global onde todos empreendem em favor dos seus in-
teresses, onde todos os governos se tornam interde-
pendentes. Para que por fim ganhemos uma vantagem, 
devemos atacar essas ligações, fazê-los ver que a nossa 
solidariedade não tem fronteiras, que as nossas revoltas 
estão todas em conexão, que o nosso instinto de auto-
nomia é barbarismo e linguagem.

Não posso alegrar-me, os meios desmesurados da re-
pressão policial e militar abatem-se sobre tudo. Por cada 
arranhão num bófia, um dos nossos é morto, preso, vio-
lado ou mutilado. Leio e ouço esquerdistas satisfeitos 
com as revoltas em curso, divertidos com as imagens do 
motim, alegres com um artigo partilhado nas redes so-
ciais. Mas não, não posso alegrar-me quando vidas são 
destruídas pela máquina repressiva, quando os corpos 
são sepultados sob a violência de estado, quando a vio-
lência psicológica dos sistemas opressivos encontra o 
seu caminho dentro dos nossos espíritos. Não há alegria 
a ter, estamos por toda a parte, costas contra o mundo, 
com o único fito de lutarmos por uma vida melhor em 
que não tenhamos a gosma dos ricos nas nossas gargan-
tas e os cacetetes da bófia nas nossas cabeças. Morte à 
riot porn e viva o motim. 

Lamento que este texto seja tão pessimista, mas a 
gente esgota-se a lutar pela sua liberdade, não há nada 
de alegre nisso. A revolta é triste, a revolta é dura, faz-
-nos mal, perdemos amigxs e amantes. Devemos curar 
as feridas, acalmar os medos, ultrapassá-los – juntos. 
A revolta é bela, é forte, é poderosa, sobretudo quando 
se vence no fim, mas, merda!, a vitória está tão longe, é 
tão difícil ir encontrá-la.

Sobretudo, não há vitória quando xs nossxs amigxs 
caem com as balas que protegem esse velho mundo. 
Não há vitória enquanto houver prisões. Não há vitória 
enquanto os estados forem ainda mestres da nossa vida.

Aí está: também aqui precisamos da revolta. Con-
tra a ordem patriarcal, contra todas as sobrevivências 
do colonialismo, contra o racismo de estado, contra o 
classismo e a exploração produtivista. Também aqui 
precisamos da revolta. Para vencer a solidão, para en-
fim aprendermos a tomarmos conta de nós, para criar 
solidariedades, afectos que têm um sentido. Não haverá 
nunca coabitação alguma, jamais seremos livres num 
mundo de correntes e matracas. 

E a todxs xs que lutam por toda a parte: envio-vos toda 
a minha coragem, desejo o fim do nosso sofrimento e 
que as nossas solidariedades se multipliquem e que não 
haja mais muros ou fronteiras entre nós. 

Para a luta, 
amor e 
sabotagem.

« As imagens e 
os testemunhos 
que recebemos 
mostram uma 

polícia às ordens de 
Pequim que tudo 

fará para deter, 
mesmo se matando 

pelo caminho, 
todas as tentativas 
de emancipação. »
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50 anos após os eventos na praça Fontana, da morte de Pino 
Pinelli e da campanha pela libertação de Pietro Valpreda, em 
Itália, mas também fora das fronteiras nacionais, existem 
muitas iniciativas para lembrar e reconstruir os eventos da-
queles dias, coração da estratégia da tensão e paradigmáticos 
para entender não apenas um período que moldou a história 
da Itália recente, mas também um modelo usado pelo Esta-
do na tentativa de desarmar movimentos sociais e, acima de 
tudo, impedir mudanças culturais históricas que se estavam 
a espalhar por todo o mundo. Uma estratégia, um projecto 
criminoso gerido pelos serviços secretos, através da ala arma-
da fascista do costume e com a cumplicidade dos mais altos 
órgãos estatais, visando impedir a mudança e, finalmente, 
estabelecer um regime autoritário.

Reconstruir esse evento, que se pode circunscrever às bom-
bas de 25 de Abril e 9 de Agosto de 1969, significa, portanto, 
identificar a essência oculta do Estado italiano. Porque não 
somos confrontados com organismos desviados das suas 

Melhor os Mortos 
do que uma mudança 

funções. Esta é uma grande fábula que os me-
dia tentaram contar quando as responsabili-
dades dos «servidores do Estado» deixaram 
de ser ocultáveis. De facto, como sabemos, a 
realidade é mais simples e ao mesmo tempo 
desconcertante, e o termo «massacre de es-
tado» assume um valor que vai além de um 
simples slogan político, identificando uma 
verdade irrefutável, apesar das sentenças de 
absolvição.

Giuseppe Pinelli nasceu em Milão a 21 de 
Outubro de 1928, filho de Alfredo (ferrovi-
ário) e Rosa Malacarne. Passou a primeira 
parte de sua vida no bairro popular de Porta 
Ticinese. Após o ensino primário, as con-
dições económicas da família não lhe per-
mitiam continuar os seus estudos e ele teve 
que ir trabalhar, primeiro como garzone, de-
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ILUSTRAÇÃO_gIANLUCA cOSTANTINI pois como trabalhador de armazém. No entanto, a conclusão dos «estudos 

oficiais» não o distancia dos livros e dos interesses culturais. Lê. Lê muito. 
Um hábito que nunca vai perder. Lê centenas de volumes, tornando-se um 
entusiasta auto-didacta. Em 1944, com dezasseis anos, participou na Resis-
tência Antifascista como estafeta da Brigada Franco, colaborando com um 
grupo de partigiani anarquistas, que formaram o seu primeiro vínculo ao 
pensamento libertário.

Em 1954, ganhou um concurso e entrou nas ferrovias como operador. 
Em 1955, casou-se com Licia Rognini, nascida em Senigallia também em 
1928, filha de um marceneiro anarquista. Conheceram-se num curso noc-
turno de esperanto no Círculo Filológico de Milão: em breve teriam duas 
filhas, Silvia e Claudia.

Após o casamento, a sua pequena casa torna-se um ponto de encontro, 
confronto, debate e convívio aberto a todos, frequentado não apenas por 
anarquistas, mas também por militantes da variada galáxia da esquerda, 
por estudantes universitários que dactilografam as suas teses de licenciatura 
na máquina de Licia, por muitos católicos, incluindo aqueles que aderem – 
como Pinelli – ao movimento de objecção de consciência ao serviço militar, 
então obrigatório.

No início dos anos 1960, um grupo de jovens anarquistas (Gioventù Liber-
taria), com vinte e poucos anos, foi estabelecido em Milão. Entre estes encon-
trava-se Amedeo Bertolo, que em 1962 teve a honra de ser noticiado como 
pertencente ao grupo que havia sequestrado o vice-cônsul espanhol em Mi-
lão, Isu Elías, para obter (como foi obtido) a transformação em sentença de 
prisão da sentença de morte de um anarquista na Espanha franquista. Pinelli 
– «Pino» para companheiros e amigos –, com 35 anos, é o mais velho deles, 
mas isso não é um problema: o seu carácter jovial e expansivo faz dele um 
«companheiro» para todos – e há muitos – com quem se reúne. E quando em 
1965, após cerca de dez anos sem sede, se abre uma na viale Murillo, Pinelli 
é um dos fundadores do clube «Sacco e Vanzetti». Nesse local, em Novembro 
de 1966, apoia Gennaro De Miranda, Umberto Tiboni, Gunilla Hunger, Tella 
e outros rapazes do grupo dos chamados capelloni na impressão dos primei-
ros exemplares da revista Mondo Beat. Em Dezembro do mesmo ano, foi re-
alizada uma reunião da Juventude Libertária Internacional no clube. Após o 
despejo, os anarquistas milaneses mudam de local e, no Primeiro de Maio de 
1968, é inaugurado o círculo anarquista «Ponte della Ghisolfa», localizado na 
praceta Lugano, no bairro periférico dos trabalhadores de Bovisa. Fica com o 
nome do viaduto adjacente, do qual se podem ver as ferrovias da Porta Gari-
baldi, onde Pinelli trabalhava.

Estamos em 1968 e o vento da contestação que sopra de França também 
chega a Milão. Pinelli está activo em muitas frentes: como anarquista, está en-
tre aqueles que mantêm a sede aberta, organiza um serviço eficaz de bibliote-
ca, está entre os organizadores de intensos ciclos de conferências nocturnas. 
Por ser ferroviário, aproveita a oportunidade de viajar de graça de comboio, 
mantendo contactos diretos com os anarquistas espalhados por toda a Itália, 
incluindo Luciano Farinelli em Ancona, Aurelio Chessa em Pistoia, Umberto 
Marzocchi em Savona. Também são intensas as relações com Alfonso Failla, em 
Marina di Carrara, onde também vai de férias com a família. Como trabalhador, 
Pinelli também está envolvido no campo sindical, em particular na reactivação 
da Unione Sindicale Italiana (USI), da qual uma secção é aberta na sede do cír-
culo da praceta Lugano. Também o CUB (Comitato Unitario di Base) dos traba-
lhadores da ATM (Azienda Trasporti Milanesi), uma das primeiras expressões 
da vaga do sindicalismo de acção direta fora das organizações oficiais, instala-
-se na sede e só a abandonaria após o atentado de 12 de Dezembro de 1969: a 
repressão anti-anarquista contribuirá para essa mudança.

O ambiente anarquista milanês está a todo o vapor, nascem grupos liber-
tários em muitas escolas secundárias, também existem colectivos libertários 
em fábricas e a panfletagem matinal é frequente. Saem livros, brochuras e 
jornais velhos recuperam o fôlego. Os anarquistas milaneses sentem a neces-
sidade de uma segunda sede, desta vez na zona sul de Milão. Pinelli está en-
tre os mais envolvidos no arranjo e abertura do círculo da rua Scaldasole (no 
bairro de Ticinese).

Em 25 de Abril de 1969, dois atentados ocorrem na Estação Central e na Fie-
ra de Milão. As investigações concentram-se imediatamente nos ambientes 
libertários e alguns anarquistas são presos: é o início de uma campanha de 
criminalização que encontra nova vida em Agosto, quando alguns atentados 
a comboios voltam a ser atribuídos aos anarquistas. Esses são os primeiros 

Por parte do comissário de Milão e dos 
jornais, surgirão acusações infames 

sobre Pinelli, como a de ter cometido 
suicídio como demonstração da sua 

culpa, após um impulso felino ao grito 
«é o fim da anarquia».
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A pintura enquanto espaço de agitação, nos antípodas da 
serenidade de Ingres. Estão lá os sentidos de ritmo e de 
agressividade que o creditaram como artista romântico, a apologia 
do movimento, do curvilíneo. O tumulto de cores, as formas em 
choque, a obsessão pelas feras ou pela morte. De herança barroca, 
Delacroix foi um extraordinário colorista, também perito na 
expressividade do naufrágio. Céus de sangue, abstraccionismo de 
fogo. Sim, o mesmo Delacroix que pintou A Liberdade conduzindo 
o povo, com Notre-Dame ao fundo.

  r e t r at o s 
à  l a  m i n u ta

Emanuel Cameira

Eugène 
DELACROIX 
(1798-1867)

La Barque de Dante – 1822

actos do que ficará registado na história como «estratégia da 
tensão»; as bombas são colocadas por grupos neofascistas, 
mas são os anarquistas que são acusados: o objectivo é de-
sestabilizar a vida no país, a fim de favorecer uma viragem 
autoritária que possa sufocar os movimentos de protesto que 
proliferam por toda a parte. Também circula o boato de uma 
possível implicação de Pinelli, anarquista e ferroviário, nos 
atentados a comboios. Pinelli e o seu grupo milanês «Ban-
diera Nera» denunciam a manobra e dão vida – seguindo o 
exemplo da recém-fundada Black Cross inglesa e da histórica 
Cruz Negra russa da década de 1920 – à Cruz Negra anar-
quista, um comité dedicado à solidariedade concreta 
com os companheiros detidos, mas também à publicação 
do Bollettino di Controinformazione.

Pinelli é o anarquista mais «à vista» entre os milaneses e 
está frequentemente na sede da polícia. O seu interlocutor 
é principalmente um jovem comissário de polícia, informal 
nos seus modos, elegante, cintilando: Luigi Calabresi. Então, 
quando no final da tarde de 12 de Dezembro de 1969, imedia-
tamente após o atentado na praça Fontana, Calabresi apare-
ce no círculo da rua Scaldasole e convida Pinelli a ir à esqua-
dra, ele concorda sem problemas, sobe para a moto e segue o 
carro da polícia. No quartel-geral da polícia, Pinelli encontra, 
num grande salão, grande parte dos anarquistas milaneses, 
detidos como ele para esclarecer os seus álibis. Após 48 horas, 
o limite máximo permitido pela lei de então para a «detenção 
policial», os presos são libertados ou são transferidos para a 
prisão de San Vittore. Pinelli é detido na sede da polícia além 
do limite legal, facto pelo qual ninguém jamais será investi-
gado ou chamado a responder. É interrogado. Então, por vol-
ta da meia-noite de 15 de Dezembro, o seu corpo cai de uma 
sala no quarto andar do Ufficio Politico e acaba esmagado no 
chão. A família é notificada por alguns jornalistas; de noite, 
Camilla Cederna, Corrado Stajano, Giampaolo Pansa chegam 
à casa Pinelli. Quando Licia liga para a esquadra para desco-
brir qual a razão para não ter sido notificada, respondem-lhe: 
«não tivemos tempo».

Pinelli morreu em Milão, no Hospital Fatebenefratelli, 
na noite entre 15 e 16 de Dezembro de 1969. O funeral foi 
realizado a 20 de Dezembro de 1969. O caixão foi segui-
do por uma longa procissão fúnebre de cerca de três mil 

pessoas. É o primeiro sinal importante de que a campanha 
de criminalização e isolamento contra os anarquistas não 
teria atingindo plenamente o seu objetivo. O corpo seria en-
terrado no cemitério de Musocco na presença da família, 
anarquistas e alguns intelectuais como Franco Fortini, 
Vittorio Sereni, Marco Forti e Giovanni Raboni, Goffredo 
Fofi. Posteriormente, o corpo de Pinelli seria transferido 
para o cemitério Turigliano, perto de Carrara.

Por parte do comissário de Milão e dos jornais, surgirão 
acusações infames sobre Pinelli, como a de ter cometido sui-
cídio como demonstração da sua culpa, após um impulso 
felino ao grito «é o fim da anarquia».

As primeiras versões contrastantes da polícia, no entanto, 
sugerem que a verdade não pode ser a oficial do «suicídio». 
Uma forte campanha de contra-informação é imediata-
mente activada, o que também envolve não só anarquistas, 
como parte da esquerda extra-parlamentar e institucional, 
que consegue mobilizar grandes sectores da opinião públi-
ca, trazendo à tona as numerosas contradições das primei-
ras reconstruções oficiais. A campanha continuará nos anos 
seguintes, destacando as omissões e contradições presentes 
nas teses gradualmente avançadas pela magistratura – em 
particular a que alega uma suposta «doença activa» – e ten-
tando esclarecer os factos.

A 27 de Dezembro de 1969, Licia Rognini Pinelli, junta-
mente com a mãe de Pinelli, denuncia o comissário Marcello 
Guida, ex-funcionário fascista e director do internamento de 
Ventotene, por difamação; a 24 de Junho de 1971, denuncia o 
comissário Calabresi e todas as pessoas presentes na esqua-
dra na noite de 15 de Dezembro por homicídio voluntário, 
sequestro, violência privada e abuso de autoridade. A investi-
gação é confiada ao juiz-instrutor Gerardo D'Ambrosio, que 
a 27 de Outubro de 1975 a arquivará, excluindo o suicídio e o 
homicídio e atribuindo como motivo da morte uma «doença 
activa». Todos os suspeitos são absolvidos.

Dezenas de livros, filmes, peças de teatro, instalações ar-
tísticas e canções são dedicadas a Pinelli e ao seu assassina-
to, não apenas em Itália.

Dois exemplos de importância fundamental são a peça 
Morte Acidental de um Anarquista, de Dario Fo, e a obra 
monumental do pintor Enrico Baj, O funeral do anarquista 

Pinelli. É significativo que ambos os trabalhos enfrentem 
numerosos obstáculos. Fo terá que mudar o cenário do seu 
trabalho de Itália para os Estados Unidos e dedicá-lo oficial-
mente ao anarquista Andrea Salsedo para escapar à censu-
ra; a inauguração da primeira exposição da obra de Baj será 
adiada indefinidamente e subsequentemente cancelada, e a 
obra nunca encontrará um local permanente de exibição na 
cidade de Milão, apesar dos desejos do autor.

Em 1970, o Comité de Cineastas contra a Repressão coligiu 
numerosos materiais para a realização de uma longa-me-
tragem sobre o caso Pinelli. O filme Documenti su Giuseppe 
Pinelli circula pelos canais de toda a esquerda extra-parla-
mentar e é composto por duas partes: a primeira, dirigida por 
Elio Petri, intitulada Hipóteses sobre Giuseppe Pinelli ou Três 
Hipóteses sobre a Morte de Giuseppe Pinelli, e a segunda, diri-
gida por Nelo Risi, intitulada Giuseppe Pinelli.

Para lembrar Pinelli, escreve-se poesia, incluindo a de Ju-
lian Beck, fundador do Living Theatre, intitulada O corpo de 
Giuseppe Pinelli. Também se escrevem canções, como várias 
versões da famosa Balatta dell’anarchico Pinelli; em Fevereiro 
de 1970, o contador de histórias Franco Trincale compôs um 
Lamento pela morte de Giuseppe Pinelli; Riccardo Mannerini, 
poeta e letrista anarquista (colaborador de Fabrizio De André) 
escreve o texto Balada para um Ferroviário sobre este tema; 
também de 1970 é «Povero Pinelli», usando a música de «Po-
vero Matteotti», escrita por Luisa Ronchini com uma estrofe 
acrescentada por Giovanna Marini, para o Canzoniere Popo-
lare Veneto. E ainda referências a Pinelli aparecem em muitos 
outros trabalhos, como em «Asilo “Republic”», de Vasco Rossi, 
e na música «Quarant'anni», dos Modena City Ramblers.

A história político-judicial do assassinato de Giuseppe Pi-
nelli, entrelaçada com toda a história do massacre na praça 
Fontana, em particular com o «caso Valpreda», tornar-se-ia 
ao longo dos anos um verdadeiro boomerang para as insti-
tuições estatais que fomentaram a estratégia da tensão, de 
forma a chegar-se à formulação amplamente compartilhada 
de «massacre de estado». As tentativas desajeitadas de silen-
ciar tudo só destacaram a verdade que ainda não encontrou 
espaço nos jornais oficiais, mas que se tornou uma verdade 
histórica compartilhada: «O Massacre é de Estado, Valpreda é 
inocente e Pinelli foi assassinado».
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Um mês antes da cimeira dos G8 em Génova, em 2001, 
«alguns zés-ninguém que não querem representar nem 
ser representados por ninguém» assinavam uma declara-
ção que se iniciava com estas duas frases. Por esta altura, 
diversos colectivos anti-globalização preparavam protes-
tos contra uma reunião que simbolizava a distribuição 
de poderes no virar do século. Berlusconi como anfitrião, 
Blair, Bush, Chirac, Schröder, Chrétien e Koizumi em 
representação das principais economias estatais, Putin 
como porta-voz dos BRICS, Prodi e Verhofstadt como fa-
ces da União Europeia (UE), e alguns convidados: a ONU, 
o FMI, o Banco Mundial e uma instituição que se encon-
trava a preparar um acordo multilateral, com o objectivo 
de diminuir as barreiras e tarifas aduaneiras dos países 
em desenvolvimento. Esse acordo – que continua a ser 
negociado até hoje – ficaria conhecido como Ronda de 
Doha e a instituição que promovia essas negociações era 
a Organização Mundial do Comércio (OMC), que por esta 
altura se tinha tornado no baluarte de um novo colonia-
lismo económico. 

A OMC era a face visível de uma globalização econó-
mica que propunha a invasão dos mercados regionais e 
nacionais dos países em desenvolvimento pelas grandes 
potências, ao mesmo tempo que lhes retirava qualquer 
possibilidade de salvaguardarem as suas populações e 
produtores agrícolas da inevitável miséria. As concessões 
para um acordo de comércio livre nunca foram realmente 

desejadas pelos EUA e pela UE, pelo que o acordo esteve 
sempre condenado ao fracasso. Afinal, para os EUA e UE, 
o comércio livre significava que as regras do jogo fossem 
desiguais à partida: os subsídios para os produtores man-
ter-se-iam (reduzindo os custos de produção no mundo 
desenvolvido), mas os países em desenvolvimento teriam 
de abrir o seu mercado de importações aos produtos do 
norte rico. Quase duas décadas depois, a Ronda de Doha 
está bloqueada, com esforços momentâneos por parte de 
uma OMC paralisada na acção e simbolicamente destitu-
ída de qualquer autoridade e eficiência. Isto porque dois 
anos antes da cimeira de Génova, já a OMC tinha prepa-
rado uma outra ronda negocial – a Ronda do Milénio –, 
que lançava os pilares do que seriam os acordos de Doha. 
Em Novembro de 1999, uma conferência ministerial da 
OMC teve lugar em Seattle, um encontro performático 
em que os EUA não queriam abdicar da sua posição he-
gemónica, a UE queria estabelecer-se como actor deter-
minante sem abdicar dos incentivos dados aos seus pro-
dutores, e os países em desenvolvimento mostravam-se 
desconfiados e intransigentes em negociarem qualquer 
acordo que não lhes garantisse o seu quinhão.

Para participar nesta encenação, os representantes mi-
nisteriais começaram a chegar a Seattle a 29 de Novembro 
de 1999. Mas desde Janeiro desse ano inúmeros activistas 
preparavam já uma contra-performance. Seattle seria o 
ponto de convergência de quatro caminhos distintos e 
de quatro expressões da luta anti-globalização: contra 

“A PARTIR DE AGORA, É UMA QUESTÃO DE FACTO.
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o comércio livre, o movimento fair-trade beneficiava do 
apoio da Public Citizen de Ralph Nader; pela defesa dos 
direitos dos trabalhadores, o movimento laboral, ainda 
que longe de estar unido, organizara uma forte mobiliza-
ção (de um lado a American Federation of Labour, do ou-
tro a Industrial Workers of the World); internacionalmen-
te, a People’s Global Action, de raiz zapatista, avançava 
com a experiência das lutas no «global south» e coorde-
nava as acções de inúmeros colectivos de países em de-
senvolvimento; finalmente, o movimento grassroots, que 
através de e-mails e conferências telefónicas originou a 
Direct Action Network (DAN), uma rede entre novos si-
tuacionistas, pequenos grupos de activismo e colectivos 
provenientes da Art and Revolution, que entendia que o 
sucesso de qualquer luta dependia da sua projecção para 
o espaço público mediático e pelo desenvolvimento de 
acções fotogénicas. A DAN foi mesmo responsável por 
organizar um Centro de Convergência em Seattle, dan-
do formação a cerca de dois milhares de militantes nas 
semanas que antecederam a reunião da OMC, através de 
workshops de acção directa não-violenta (teatro de rua, 
bloqueios humanos, construção de gigantones) e sobre 
as medidas legais a tomar em caso de detenção. Assim, 
no mesmo dia em que os representantes de cada governo 
aterravam em Seattle, já a organização das manifestações 
contra a OMC iam avançadas: 75 pessoas tinham acaba-
do de ocupar um edifício abandonado que ficava a ape-

nas um quarteirão de distância de uma estação da polí-
cia, alguns activistas da Rainforest Action Network termi-
navam o célebre estandarte «WTO-Democracy», que um 
guindaste sustentaria sobre a cidade nos dias seguintes, 
240 activistas pelos direitos dos animais e ambientalistas 
invadiam as ruas mascarados de tartarugas, e o agricultor 
francês José Bové, então membro da Via Campesina, pos-
sivelmente preparando já a sua futura carreira política, 
discursava à frente de um McDonald’s, falando sobre a 
importância das quintas familiares, enquanto por detrás 
dele dois activistas trepavam por um autocarro e erguiam 
uma tarja com os dizeres «RESISTÊNCIA VEGAN».

Em geral, os protestos que se iniciariam a 30 de Novem-
bro uniam um conjunto de grupos, associações, sindica-
tos e colectivos heterogéneo, múltiplo e ideologicamente 
diferenciado em torno de alguns princípios gerais, como 
a clara rejeição da OMC e de quaisquer outros tipo de 
acordos comerciais neoliberais, a necessidade de tomar 
uma atitude confrontacional e a rejeição do lobbyismo, 
além de promover o estabelecimento de uma organiza-
ção interna baseada na descentralização e na autonomia. 
E foi precisamente este um dos pontos a destacar-se das 
manifestações em Seattle, nos quais era impossível re-
conhecer um líder, um partido, uma vanguarda ou uma 
organização que mobilizava as pessoas para a rua. As de-
cisões estratégicas para paralisação do trânsito, bloqueio 
do acesso ao centro de convenções onde se ia desenrolar 
a cimeira e a definição de um plano de convergência en-

tre as actividades planeadas pelos diferentes colectivos 
em protesto foram tomadas por um grupo de porta-vo-
zes, com representantes de cada grupo de afinidade (que, 
na sua maioria, tinham entre 5 e 15 membros) ou de clus-
ters (que eram grupos de grupos de afinidade). 

Isso permitiu que, nessa manhã (N30), Seattle rece-
besse um caos organizado, um carnaval de protestos, em 
que gigantones, cheerleaders, agricultores coreanos, es-
tudantes e pais natal activistas partilhavam as ruas com 
uma banda de rua anarquista em que todos os membros 
vestiam máscaras de gás cor-de-rosa, yuppies, trabalha-
dores, um black bloc vindo de Eugene e mais de 5000 
tartarugas-do-mar, bloqueando a saída dos congressis-
tas dos hotéis e cortando a ligação entre diferentes cor-
dões policiais. Para responder à perda de controlo e, até 
certo ponto, da soberania territorial da própria cidade, 
o mayor de Seattle Paul Schell proclamou o estado de 
emergência, impôs um recolher obrigatório nessa noite 
e instaurou uma zona «livre de protestos», na qual as ga-
rantias constitucionais foram expressamente suspensas. 
Nada de surpreendente, dado que, horas antes, já a polí-
cia tinha confrontado os manifestantes com gás pimenta 
e balas de borracha, tentando dispersar o black bloc de 
Eugene, que, desde essa manhã, tinha decidido actuar de 
forma autónoma, rejeitando as tácticas de desobediência 
civil não-violenta da grande maioria dos manifestantes, 
ao atacar as montras das grandes corporações (Starbu-

cks, Planet Hollywood, McDonald’s). Norman Stamper, 
chefe da polícia (que se reformaria logo a seguir a este 
evento), alegou que esta confrontação se deveu à ne-
cessidade de retaliar contra um grupo de vândalos, que, 
no final de contas, contava apenas com 150 pessoas de-
sarmadas que atentaram somente contra a propriedade 
privada das multinacionais que simbolizavam o apogeu 
do neoliberalismo globalista. No final do dia estavam de-
tidos 68 activistas, mas a convenção da OMC tinha sido 
condenada a um fracasso ainda maior do que aquele que 
se adivinhava semanas antes.

Perante a impotência da acção policial (prevenção 
nula, desproporcionalidade no uso da violência, vigi-
lância inexistente, descontrolo operacional e problemas 
de comunicação), no dia seguinte chegam a Seattle 400 
tropas da National Guard, convocadas pelo governador 
do estado de Washington Gary Locke (anos mais tarde, 
tornar-se-ia no secretário do comércio da administração 
Obama). O dia 1 de Dezembro é, por isso, marcado por 
uma escalada de violência: por um lado, o poder políti-
co tem agora o exército pronto a reprimir os activistas 
com armamento militar, juntando gás lacrimogéneo à 
panóplia de dispositivos de repressão; por outro, alguns 
activistas que no dia anterior se tinham mantido fiéis à 
não-violência começaram a demonstrar a sua solidarie-
dade e passaram a resistir activamente, arremessando 
garrafas contra as autoridades. Começavam, então, as 
detenções em massa. 

 NUM ÚNICO E ENORME SUPERMERCADO.”
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A partir do dia 2, não há apenas manifestações contra a 

globalização e os acordos de comércio internacional da 
OMC, mas demonstrações contra as detenções e a violên-
cia policial do dia anterior, que culminaram na ocupação de 
uma prisão no dia 3, exigindo a libertação de todos. A arbi-
trariedade das 631 detenções era evidente (apenas 14 foram 
a julgamento) e o fracasso da Ronda do Milénio – que fora 
também motivada pela falta de apoio da administração Clin-
ton – permitiram que os grupos de afinidade, ONGs e a DAN 
cantassem vitória ao final de 5 dias de protestos, com uma 
mobilização total de 75000 pessoas entre manifestações, te-
atros de rua, bloqueios humanos e performances. 

A Batalha de Seattle sinalizou consequências profundas 
para a percepção pública, capital simbólico e organização 
interna dos intervenientes. Em relação à OMC é fácil de per-
ceber o que a esperava: a superpotência, depois de ter sa-
botado a cimeira, apresenta a organização como símbolo do 
falhanço do multilateralismo negocial. Afinal, o teatro inter-
nacional só pode ter um protagonista (EUA) e uma cortesã 
(UE). A incapacidade de negociar a Ronda do Milénio, as di-
ficuldades de definição de agenda, o abandono prematuro 
de representantes de diversos estados, os problemas logís-
ticos e a contestação de milhares de pessoas ao projecto de 
globalização neoliberal eram dificuldades acrescidas, que se 
repetiriam nos anos seguintes (intransigência de concessões 
nas negociações com os países em desenvolvimento por 
parte dos EUA na cimeira de Cancun, em 2003; manifesta-
ções de uma semana na cimeira de 2005, em Hong-Kong; a 
quase total paralisação e inoperância da instituição depois 
dos sucessivos fracassos na negociação da Ronda de Doha, 
que só foi remendada com a ratificação do Pacote de Bali, 
em 2013). A isto acresce a imagem pública da OMC, que saiu 
debilitada de Seattle, principalmente para uma opinião pú-
blica que raras vezes tinha lido ou ouvido falar desta recém-
-criada instituição (a OMC nasceu a 1995, como sucessora 
da GATT). 

Sem grande surpresa, o aparelho policial e militar foi aque-
le que melhor aproveitou os eventos, actualizando as suas 
ferramentas de vigilância e aperfeiçoando o seu aparato re-
pressivo. Passados poucos meses, o Pentágono encomendou 
um estudo à RAND Corporation sobre os eventos de Seattle 
e a consultora de relações públicas Burson-Marsteller prepa-
rou um Guide to the Seattle Meltdown para ajudar a sua car-
teira de clientes – na qual se encontra a Monsanto – a lidar 
com colectivos sem uma estrutura de comando com quem 
se pudesse negociar. O investigador Paul de Armond consi-
derou mesmo que foram as autoridades governamentais e 
corporativas que conduziram as análises mais detalhadas 
sobre as estratégias e tácticas implantadas em Seattle. Não 
surpreende que dois anos depois, em Génova, aquando da 
cimeira dos G8, o poder policial já não tenha sido apanhado 
desprevenido (voltarei a este evento no próximo número).

Do outro lado da barricada estavam os movimentos so-
ciais, que colocavam na agenda mediática a questão da glo-
balização. Uma sondagem do The New York Times revelava 
que a maioria dos norte-americanos nunca tinha ouvido fa-
lar do movimento anti-globalização antes de Seattle, apesar 
da importância que os colectivos zapatistas tinham tido na 
organização de manifestações no «global south», durante a 
década de 1990. Mas o jornal também se encarregou de ini-
ciar uma campanha para aterrorizar o público-leitor, rela-

tando os eventos do N30 de forma errónea, qualificando os 
manifestantes de terroristas e alertando para o facto de que 
a violência policial só foi utilizada como resposta ao lança-
mento de cocktails Molotov (coisa que nunca terá aconteci-
do). Graças ao trabalho atento de alguns activistas ligados à 
DAN, a redacção do Times foi obrigada a rectificar as infor-
mações impressas dois dias antes, como é relatado porme-
norizadamente no livro The Battle of the Story of the Battle of 
Seattle (David Solnit e Rebecca Solnit, AK Press, 2009). 

Mas a acção de todos os colectivos revelou uma outra 
particularidade, no que diz respeito à questão da organi-
zação. Os novos movimentos sociais (ou novíssimos, como 
lhes chama Richard J. F. Day) que se revelaram em Seattle já 
não partilhavam da mesma agenda política dos movimen-
tos sociais de segunda geração (anos 1960 a 1980). Agora, 
já não estava em causa a reivindicação de direitos e reco-
nhecimento de minorias ao estado, nem a sua vinculação e 
dependência financeira a estruturas político-partidárias. A 
Batalha de Seattle veio mostrar que a maioria destes colecti-
vos não tinha sido capturada pelo poder político e que o su-
cesso de uma luta já não estava dependente da mobilização 
promovida por um partido de esquerda institucionalizada 
(não houve nenhum partido político a participar nas ma-
nifestações). A própria organização interna dos protestos 
não tinha qualquer estrutura de comando e a desmilitari-
zação da forma tradicional de constituição dos movimen-
tos sociais dava agora lugar a processos de decisão comuns, 
através de reuniões diárias entre representantes de todos os 
grupos de afinidade e clusters. 

Esta configuração impossibilitou o surgimento de uma 
hierarquia interna, ou o nascimento de figuras tutelares que 
se pudessem apropriar do simbolismo da acção colectiva, 
que tantas vezes serviu o propósito de facilitar a vigilância 
e controlo da subversão pelo poder policial e judiciário, por 
um lado, e, por outro, o de originar uma personificação e 
devoção religiosa dentro do activismo durante a guerra fria. 
A dispersão ideológica e as linhas de acção distintas que 
foram utilizadas durante esses cinco dias confundiram os 
media tradicionais, que rapidamente se apressaram a en-
contrar uma categoria na qual todos os indivíduos partici-
pantes nos protestos pudessem ser enfiados. Antes de ser 
reivindicada por qualquer grupo ou sector ideológico, já os 
media se tinham encarregado de atribuir a Batalha de Seat-
tle aos anarquistas. Para o bem e para o mal.

« A Batalha de Seattle veio mostrar 
que a maioria destes colectivos não 
tinha sido capturada pelo poder po-
lítico e que o sucesso de uma luta 
já não estava dependente da mobi-
lização promovida por um partido 
de esquerda institucionalizada (não 
houve nenhum partido político a 
participar nas manifestações). »
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Exemplo definidor de uma cinematografia situacionista 
– com a sua crítica radical aos conflitos entre as classes 
e entre os seus timoneiros, aos falhanços do socialismo 
enredado na sua burocrática imobilidade, e ao cinema 
baralhado com o encanto da mera replicação dos sin-
tomas da náusea do capitalismo –, Can Dialectics Break 
Bricks? (René Viénet) explora a relação entre um discur-
so hegemónico e as possibilidades de o sabotar.

Entrecortando e baralhando frenéticas sequências de 
combate com a densidade do discurso académico sobre 
o discurso revolucionário, constrói-se um híbrido que é 
memorável também pelo seu desassombro e pela apai-
xonada manipulação dos elementos definidores do ci-
nema no seu estado mais rudimentar. The Society of the 
Spectacle, o filme, adaptado do livro de Guy Debord de 
1967, já o havia feito, ao justapor imagens com origens 
variadas, reclamadas à memória pela irreverente necro-
filia dos salteadores de arquivos, com excertos de textos 
teóricos sobre o espectáculo, lidos ou visualizados no 
ecrã. Se Debord o fez num tom mais «litúrgico», Viénet 
optou por uma vertente mais humorística, mais conso-
nante com a ansiedade entranhada na sociedade que 
tão acertadamente diagnosticou. Procurou obter esse 
efeito não tanto pela anulação da seriedade, mas por 
mecanismos formais que promovem o seu deslocamen-
to, pelo contraste entre racionalidade e irracionalidade, 
entre formas sérias e temas absurdos, ou vice-versa.

Conceito crucial para os situacionistas, como prática 
e reflexão, o détournement, enquanto reapropriação re-
contextualizada, mantém hoje a sua relevância estética 
e política, ao privilegiar a questão pantanosa e, também 
por isso, particularmente perene: «A quem pertencem 
estas imagens?».

Estes desarranjo e reescrita permitem evidenciar que 
a dualidade seriedade/humor (tal como outras) em 
muito se baseia na entidade que formula e organiza o 
discurso, e, como tal, que há uma estreita ligação entre 
as relações de poder e as da comunicação. É esta mes-
ma entidade que define as agendas culturais – a ideia de 
que é o público a ditar estas regras é um mito que racio-
naliza um processo que se desenrola fora da sua esfera 
de controlo, e sem o seu consentimento – e impõe, pelo 
carácter oficial de que se apodera, as suas próprias nar-
rativas, aquelas que se confundem com os espaços; os 
físicos, onde circulamos, e os mentais, para onde pro-
curamos escapar. «Ter algo a dizer» implica determina-
da logística, o que é particularmente notório numa arte 
com os custos associados ao cinema, ainda que a cultu-
ra dominante (como indústria e ferramenta ideológica) 
se tenha tornado mais permeável, pois as tecnologias 
que facilitam a reprodução e distribuição das imagens 
facilitam igualmente o comentário crítico à sua produ-
ção. Ao inscrever a sua própria agenda na obra de um 
outro autor, Viénet antecipava já esse tipo de práticas, 
hoje disseminadas na era da internet. Desmontando a 
pretensa horizontalidade de todos os discursos (muito 
associada à diluição das suas marcas), evidenciam-se 
os seus mecanismos constitutivos e, de igual modo, as 
relações entre quem diz e quem ouve, quem organiza e 
quem acata, quem possui e quem é possuído.

Como lemos na introdução de Can Dialectics Break 
Bricks?: «Todos os filmes podem ser sujeitos ao détour-
nement: obras medíocres, Vardas, Pasolinis, Caillacs, 
Godards, Bergmans, assim como bons spaghetti wes-
terns e todos os anúncios». Este pequeno excerto é bem 
representativo da dessacralização que norteia a actua-
ção dos situacionistas, para quem teriam igual valor o 
filme politizado, mesmo que potencialmente enredado 
no seu hermetismo, ou o mais banal anúncio, condena-
do à transitoriedade: todos poderiam ser reclamados à 
sua existência prévia e utilizados para criticar os mes-
mos mecanismos que os concebem, difundem e hierar-
quizam. Compreender verdadeiramente a simplicidade 
desta ideia, associada ao carácter lúdico da prática que 
a reivindica, implica um discernimento revolucionário 
que permite contrariar a passividade com que se ab-

sorve hipnoticamente a torrente de imagens que nos invadem as 
televisões, os telemóveis, as ruas e as memórias, e assim reclamar, 
pela sabotagem, as imagens que ocultam a sua origem para mas-
carar a sua influência, reclamando, também, o controlo e posse 
dos seus significados, funções e propósitos.

No exemplo aqui em análise, parte-se do universo da série B 
(um obscuro filme de kung fu entitulado The Crush, de Doo Kwang 
Gee), procurando encontrar um objecto original que já encerrasse 
algumas das questões a serem exploradas pelo posterior détour-
nement. A essência da sua narrativa é atravessada por temas que 
ultrapassam o contexto – The Crush passa-se na Coreia, em plena 
ocupação japonesa –, como sejam a exploração colonial e a resis-
tência à mesma, e a luta pela libertação de qualquer tirania. São 
estes temas transversais que permitem ultrapassar determinadas 
especificidades, e estabelecer uma ligação com as referências da 
época, nomeadamente o combate entre os burocratas e aqueles 
que procuravam a eliminação do Estado, das suas estruturas e dos 
mecanismos (também) linguísticos em que assenta, em parte, o 
seu domínio e legitimação. Os colonizadores japoneses assumem 
aqui o papel dos partidários dessa entidade opressora, remeten-
do para o PCF e o seu alinhamento soviético no contexto do Maio 
de 68. Nos filmes de kung fu, o burocrata representa esse excesso, 
sendo a resistência encarnada pelos «proletários» (membros de 
uma escola de artes marciais, um fenómeno cultural com raízes 
profundamente populares ao longo da história da China). 

O conflito entre ambos é então o mote deste filme. Este ma-
terializa-se nos múltiplos combates com paus, espadas, socos e 
pontapés, na luta pela sobrevivência imediata, mas também ao 

nível de uma emancipação mais plena, no reduto onde 
a verdadeira batalha se desenrola: a dimensão cultural 
e psicológica. Esta dimensão aponta para um subtexto 
que é aqui, afinal, o principal: o aliciamento a um jovem 
revolucionário, a promessa de um lugar na engrenagem, 
uma metáfora para a crítica ao cíclico processo de esva-
ziamento e apropriação por parte do sistema, que é tão 
cara aos situacionistas.

A dobragem é uma ferramenta essencial para esta 
desregulação clarificadora, procurando reflectir sobre a 
capacidade de contaminar o discurso com as sementes 
da insurreição. Woody Allen já havia feito um exercício 
semelhante em What´s Up, Tiger Lily, de 1966, faltando-
-lhe contudo a dimensão de crítica política que temos 
aqui analisado. Não evitando o humor, mas não se es-
gotando nele como mero artifício, a dobragem contesta 
a pretensão unívoca do discurso do poder, resistindo à 
imposição de determinado significado. É a partir deste 
propositado desnível entre imagem e som que se trava 
a verdadeira batalha ideológica, segundo Viénet. Inver-
tendo um pressuposto elementar do cinema de kung 
fu, é agora ao diálogo que prestamos atenção, e não aos 
combates, e é nesse plano que se trava o aceso debate 
filosófico que a camada de som sobreposta às imagens 
originais possibilita. Mais que propriamente por um 
choque estridente ou explícito, a dobragem produz hu-
mor pela correspondência com a realidade da época, 
com o mundo fora do cinema de que este cinema se 
apropria. Esta sobreposição de outra camada, aliada a 
pequenos rearranjos contextuais, é fundamental para 
expor os mecanismos retóricos do cinema, no sentido 
de uma sua desconstrução. Remete, portanto, para a 
subversão das representações oficiais da História, e por 
isso, para o evidenciar da capacidade de as imagens fa-
bricarem a veracidade histórica.

Entender os mecanismos que ordenam as imagens, e 
o potencial inerente à sua desmontagem, adquire par-
ticular pertinência no contexto da proliferação de fake 
news, em que a disseminação do rumor e da especulação 
é crucial para um estado perpétuo de ansiedade, sendo 
a paranóia uma estratégia política eficaz. Can Dialec-
tics Break Bricks? consegue efectuar esta desmonta-
gem desde uma posição marginal, na medida em que 
a apropriação quase integral de uma obra não é nem 
uma citação, nem um excerto, inaugurando de alguma 
forma uma categoria nova, à margem das anteriores. 
Esta condição permitir-lhe-ia operar de forma quase 
anónima, mais imune aos avanços da entidade sabo-
tada que descredibilizaria este esforço e não gastaria 
tempo ou energia a combater os seus avanços. Embora 
algumas destas estratégias tenham entretanto sido as-
similadas e reconvertidas sob o prisma do pensamento 
dominante, e diluídas em inúmeras manifestações da 
cultura popular contemporânea – em que a fabricação 
da verdade se apropria dessas técnicas anteriormente 
utilizadas com fins críticos, esvaziando a sua carga sub-
versiva –, o radicalismo da sua origem, assim como a 
simplicidade da sua concretização, são razões mais do 
que suficientes para revisitarmos, e repensarmos, este 
clássico do underground. 

A sobreabundância de imagens (o «arquivo como 
caixote de lixo do capitalismo», segundo Hal Foster) 
mascara uma escassez de opções, formando uma úni-
ca imagem, com uma aparência consensual, pelo que a 
remontagem de fragmentos como prática artística po-
tencia ordenamentos alternativos e narrativas contra-
factuais. Este tipo de práticas investiga assim o cinema 
como maquinação, com as suas inerentes estruturas e 
mitologia, reflectindo sobre a forma como estas formu-
lam uma verdade que é imposta simbólica e economi-
camente pela indústria que é seu alicerce e essência. No 
final, este esforço de subversão remete para as possibi-
lidades que temos, como espectadores, de despertar de 
uma contemplação entorpecida, reclamando o direito a 
um prazer redescoberto, ao apaixonado mergulhar na 
intensidade sedutora das imagens. 

MANUEL FIGUEIREDO
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Em Junho de 1987, Manuel Henrique Figueira e Maria Teresa 
Figueiredo, à altura estudantes de jornalismo, sentaram-se com 
Emídio Santana para uma entrevista no âmbito de um trabalho uni-
versitário acerca de Aquilino Ribeiro. A conversa, inédita até hoje 
e aqui reproduzida a partir da gravação áudio cedida pelos autores 
da entrevista, atravessa vários planos e períodos, desde o cresci-
mento de Santana no bairro popular da Graça até ao atentado a 
Salazar, desde a aproximação dos movimentos operários ao anar-
quismo até a considerações acerca do fanatismo de Álvaro Cunhal. 
É um dos últimos registos do pensamento de Emídio Santana em 
vida: viria a falecer com 82 anos em Outubro do ano seguinte.

Entrevistadores [E] – O Emídio Santana sabe que estamos a fazer 
um trabalho sobre o Aquilino Ribeiro enquanto jovem anarquista. 
Pelo passado do Emídio, pela acção anarquista, política e sindical, e 
pelo passado do movimento anarquista, com a entrega à Biblioteca 
Nacional dos vários espólios anarquistas que constituem o Arquivo 
Histórico-Social, apercebemo-nos de que por trás disto está uma 
vincada consciência histórica. Essa razão leva-nos a apelar à sua 
memória histórica para nos ajudar a compreender um período ante-
rior à república, nele inserindo a actuação do jovem Aquilino. Por-
tanto, comecemos assim: afinal quem é o Emídio Santana? Quando 
é que nasceu, onde, em que meio?

Emídio Santana [ES] – Nasci numa família operária, num bairro 
característico de Lisboa que é o bairro da Graça. Nasci em 1906 – 
vou fazer 81 para o mês que vem. Esses bairros operários tinham 
uma vida muito intensa na altura. Hoje em dia, a cidade é morta. As 
pessoas conheciam-se, confraternizavam, cooperavam. É naquele 
convívio do bairro que eu começo a ter as primeiras noções... da 
vida, e tal. É uma época agitada, essa. Quando se dá o 5 de Outubro 
eu tenho pouco mais de 4 anos, mas o acontecimento, a vibração lá 
em casa, tudo aquilo despoletou uma curiosidade na criança. Te-
nho memória, por exemplo, de um grupo de civis armados ter ido 
à esquadra prender os polícias! Durante as festas da implantação 
da república, toda a família de reuniu em casa de uma tia minha. 
Portanto, é este ambiente... O meu pai era um operário sem cultura, 
embora os meus avós não fossem proletários – eram ricos –, mas a 
nossa condição foi sempre operária. O meu pai é filho de um comer-
ciante de Setúbal. Da parte da minha mãe, o meu avô morreu muito 
cedo, era proprietário de uma empresa que faliu. Portanto, quando 
eu nasci, já era uma família operária.

E – Mas não anarquista.

ES – O meu pai acompanhava o movimento sindical. Não tinha cul-
tura política mas simpatizava. Portanto, daquele ambiente familiar 
é que vinham certas ideias. Por exemplo, um rapaz criado por uma 
tia minha, mais velho que eu, era anarquista. Um tio meu, irmão da 
minha mãe, pertenceu ao Partido Socialista, que nessa altura ainda 
tinha uma certa força. É na altura da República que ele começa a 
perder-se. E tudo isto dá-me curiosidade de ler sobre estas ideias to-
das. Nós nos intervalos da escola, a minha primeira escola de instru-
ção primária, cantávamos a Internacional, também o hino da Escola 
Moderna, do Ferrer. Mas eu nessa minha primeira escola ando mui-
to pouco tempo. A minha mãe, que tinha um cuidado extraordinário 
com a educação dos filhos, descobre que havia no Largo da Graça 
uma escola curiosa, nova. Chamava-se Escola-Oficina Nº1 e era 
uma experiência de Escola Moderna. Estamos em 1912, 1913. Uma 
das figuras dinâmicas era o dr. Adolfo Lima, que era um anarquista. 
E o César Porto muito próximo. E a d. Deolinda Lopes Vieira, que 
foi minha professora e ainda é viva, era anarquista e esposa do Pinto 
Quartin. Nem todos eram anarquistas, mas era uma experiência pe-
dagógica progressista, com anarquistas e republicanos misturados. 
Era diferente de todas as outras escolas: não havia carteiras, todos 
usávamos o mesmo bibe, a escola era mista... Não obedecia a uma 

E n t r e v i s ta  i n é d i ta 
a  E m í d i o  S a n t a n a

ordenação pedagógica clara, era tudo seguido até ao equivalente do 
quinto ano de liceu. Portanto, é esta experiência pedagógica que eu 
apanho. Tive companheiros como o Manuel Mendes, escritor, da 
Seara Nova, que era do meu ano. Houve ali uma geração bastante 
curiosa. Portanto, é neste ambiente que eu me formo.

E – Como é que daí chega ao anarquismo?

ES – Eu estou numa família que está em contacto com o meio sin-
dical, portanto é por aí. Por exemplo, A Batalha aparece quando eu 
tinha 13 anos. O primeiro número li-o eu de ponta a ponta! O meu 
pai disse para eu o ir comprar e eu fui a correr até ao quiosque. O 
meu irmão, mais velho do que eu 8 anos, entra para as Juventudes 
Sindicalistas e eu começo a apanhar as coisas que ele diz. É neste 
convívio do bairro e da família que eu chego ao anarquismo.

E – E o que é isso de ser anarquista?

ES – É ter a compreensão da profundidade dos problemas humanos 
e procurar resolvê-los a nível da sociedade, e não permitir que a 
sociedade constranja as pessoas a viverem de uma maneira que não 
seja a que pretendem.

E – É curioso, porque isso parece-me humanista, profundamente 
humanista, não exclusivo dos anarquistas. Tem de haver qualquer 
coisa de diferente, de especial...

ES – Nós entendemos que a sociedade não deve ser uma estrutura 
rígida que obrigue as pessoas a viverem dentro de determinados 
condicionalismos. Devem ser as pessoas a estabelecer a sociedade 
em normas que tenham naturalmente em conta as suas capacidades 
e as suas necessidades. Devem ser as pessoas a organizar um estilo 
de vida em liberdade. 

E – Estes são os princípios fundamentais que regem o anarquismo. 
Embora o termo esteja muito deturpado. Ligam muito o anarquismo 
a destruição...

ES – Sim. Aliás, eu ainda não disse isto ao Mário Soares mas hei-de 
dizer-lho assim que o vir. Há pessoas que têm uma certa vivência 
e ainda têm o descaramento de dizer: anarquismo é sinónimo de 
desordem.

E – É uma ordem diferente.

ES – Exactamente. Que certos tipos conservadores e reaccionários 
tenham essas ideias, bom, só me dão vontade de rir... Mas certas 
pessoas que já nos conhecem, que já têm um certo convívio con-
nosco, que têm uma certa cultura política, têm a obrigação de saber 
que o anarquismo não é uma coisa assim. 

E – Mas o anarquismo tem tido várias correntes. 

ES – É a sua riqueza...

E – Mas passou sobretudo pelo anarco-sindicalismo, que foi extre-
mamente importante.

ES – Mas é diferente. O anarquismo, na sua elaboração social, en-
controu nas lutas operárias da época, ou pelo menos nas classes mais 
desfavorecidas, o meio próprio para desenvolver o seu sentido de 
justiça e de realização social. O anarquismo vem ao encontro de um 
movimento associativo operário, que é natural, e dá-lhe uma riqueza 
doutrinária, que o movimento operário inicialmente não tinha. Isso é 
que é o anarco-sindicalismo. É o anarquismo, pela sua experiência, 
pela sua visão, que vai dar ao movimento operário dinamismo...

E – Mas é enquanto doutrina que vai atrair tantos intelectuais.

ES – Sim, sempre houve muitos intelectuais associados ao anar-
quismo. Mas quando o anarquismo chega à prática quotidiana das 
classes populares... É aí que ele dá dinamismo às associações ope-
rárias, conferindo uma estrutura com capacidade para fazer a gestão 
industrial com o fim de satisfazer as necessidades humanas e ten-
dente à liberdade.

E – Daí a intervenção em associações de cultura e recreio...

ES – Sim, em todo o lado. Onde fosse possível.

E – E havia um sector que defendia a chamada propaganda pelo 
acto. O Emídio andava por esse sector. Reconhecia-se nele ou não?

ES – Bem, andei próximo... E, por fim, até fui mais longe [risos, alu-
são ao atentado contra Salazar]. A luta operária encontrou sempre a 
resistência do poder. Por vezes, a desafronta ia até à violência. De 
maneira que aparecia sempre quem tivesse predisposição para re-
correr aos actos de violência. Quando necessário, não como sistema, 
mas em circunstâncias em que era necessário. Eu vivi também isso. 
Quando entrei para as Juventudes Sindicalistas, com 18 anos, notei 
que havia muita rapaziada que se dispunha a lutar desse modo. Há 
uns casos, até, um pouco exagerados, mas não podemos ter um con-
trolo sobre as pessoas e os seus actos. Enfim: havia uns grupos de 
acção, e as Juventudes Sindicalistas tinha um grupo secreto chama-
do C.D.S. [Comité de Defesa Social]. Mas uns faziam, outros não, 
não era por sistema. Eu nunca fui partidário da acção pela acção. 
Era a propaganda, a cultura, e tal. Mas quando chegou à Hora H, 
quando começa a guerra de Espanha, estávamos aqui numa situação 
perfeitamente terrível. A fronteira era-nos inteiramente vedada. Foi 
um período sinistro. Na altura só havia uma solução: a necessida-
de da acção revolucionária, e fomos para ela, quando preparámos 
o atentado a Salazar [1937]. Estávamos perante um dilema. Não 
tínhamos maneira de sair daqui. Antes da guerra de Espanha, ainda 
podíamos fugir pela fronteira, mas enquanto a guerra durasse, não 
tínhamos maneira. 

E – O próprio Aquilino, em 1928, vem de Paris para participar 
numa conjura já contra a Ditadura Militar.

ES – Sim, as motivações eram mais ou menos as mesmas. Era 
uma perseguição violenta, éramos presos de qualquer maneira, os 
sindicatos estavam bloqueados, tínhamos de pedir autorização para 
fazermos assembleias, e depois havia polícias a tomarem notas.

E – E conheceu pessoalmente o Aquilino? Participou em alguma 
acção concreta com ele?

ES – Sim, mas conheci-o acidentalmente. Eu fiz parte da Univer-
sidade Popular Portuguesa, que foi uma organização muito impor-
tante em que o Aquilino por vezes também aparecia.
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E – E essa colectividade era mesmo anarquista...

ES – Não era bem anarquista. Eu fui companheiro na Universi-
dade Popular Portuguesa do pai deste [Álvaro] Cunhal. E quando 
vejo a diferença abissal entre o pai e o filho, confranjo-me. Porque 
o Dr. Avelino Cunhal era uma pessoa tolerante, republicano e tal, 
que deu uma actividade bastante grande à Universidade Popular 
Portuguesa, sem dogmatismos políticos, sem nada. Conversáva-
mos com o homem num grande à-vontade. Agora este filho, um 
fanático desta natureza, confrange-me extraordinariamente. Aliás, 
quando saiu aqui no outro dia aquele artigo no [jornal] Expresso, 
ele veio dizer que ilibava o pai da responsabilidade de ser anar-
quista... Ora, no ano em que eu fiz parte do Conselho Administrati-
vo da Universidade Popular Portuguesa, era o Avelino Cunhal, era 
o dr. Dias Amado... Já não me recordo dos nomes deles todos, mas 
eram cinco pessoas das áreas republicanas e quatro anarquistas. E 
o pai do Cunhal colaborava connosco, com os anarquistas: eu, o 
José Carlos de Sousa, que era professor, o Rodrigues, contabilista, 
e um carpinteiro, o Adolfo de Freitas.

E – Agora regressando à acção violenta. Compreende-se que na-
quele período pré-revolucionário, antes do 5 de Outubro, com toda 
a gente a fabricar bombas...

ES – Não era bem assim. Nem mesmo naquele período a que cha-
mam o «período das bombas», a seguir à [implantação da] repú-
blica, e sobretudo depois de 1912, quando começa a confrontação 
entre as classes operárias e o governo republicano, mas não foi 
uma coisa assim tão grande. Havia umas bombas que explodiam 
aqui ou ali e em casos de protesto, mas nada de dramático.

E – Há quem faça comparações entre isso e aquilo que se chama 
hoje em dia o terrorismo internacional.

ES – Não, não tem analogia. Eram organizações perfeitamente 
modestas. Por exemplo, o C.D.S. era uma rapaziada que tinha 
aquele espírito de acção, iam fazendo essas coisas, mas mais nada, 
não havia terrorismo organizado. Por exemplo, havia uma greve, 
os operários estavam em greve há uma série de tempo. Ia-se lá pôr 
uma bombinha à porta, partia-se a porta [risos]. 

E – Propaganda pela acção.

ES – Sim. Tinha um certo efeito de coacção social. Mas não tem 
nada a ver com o terrorismo que se vê no Médio Oriente. Aquilo é 
uma coisa pavorosa, aprisionam-se populações.

E – Mas quando se opta por fazer um atentado, põe-se sempre um 
problema moral.

ES – Claro. Mas há um objectivo social, moral, não pessoal, de 
conquista do poder.

E – Mas o Emídio acha que quanto mais jovem se é mais se pode 
enveredar por aí?

ES – Sim, no caso da juventude, sim.

E – No caso do Aquilino, esteve muito perto.

ES – Sim, mas depois ele já era uma pessoa ponderada, nada par-
tidária das acções violentas. Aquela fase é a fase da juventude, em 
que ele colabora com a Carbonária e depois com os anarquistas.

E – E era a situação concreta. Ele entra naquilo porque se sente um 
bocado empolgado... Portanto, o anarquismo dele tem a ver com 
uma certa exaltação de juventude.

ES – Sim, porque ele depois não seguiu a doutrina daquele período 
de exaltação. 

E – Não sei se o Emídio chegou a conhecer os escritos dele na 
Ilustração Portuguesa, na altura de Paris. Ele aí não defendia pro-
priamente a violência.

ES – Cheguei a ler, sim. Mas isto não se dava só nele, deu-se em mui-
tos outros militantes que escreviam. As coisas que escreviam tinha 
um sentido pedagógico, social... Mas em certas ocasiões tinha de se ir 
mais longe. São as circunstâncias da luta social que obriga as pessoas 
a excederem-se um bocado. 

E – E se hoje surgisse outro Salazar, outro problema, o Emídio 
ainda teria capacidade para fazer o mesmo?

ES – Bem, desde que eu transformasse os meus 81 em 18! [risos] 
Mas é preciso ver que o problema não era só o Salazar. Eram as 
condições sociais, o terror, o poder. 

E – Então, no fim, o que é que vocês anarquistas tinham em co-
mum com os republicanos? O que é que vos unia e o que é que vos 
dividia?

ES – Os republicanos defendiam um estado social mantendo todos 
os outros aspectos intactos, como a propriedade. Nós defendíamos 
uma sociedade estruturada de um modo completamente diferente. 
Mas não era isto que nos punha logo à briga.

E – Mas há um crescendo de luta do movimento operário no pós-
-implantação da república.

ES – A fase do fim da monarquia também foi bastante intensa para 
o movimento operário, só que o movimento não tinha o desenvol-
vimento que viria a ter mais tarde, após a implantação.

E – Esse surto tem também a ver com um período de desenvolvi-
mento industrialista?

ES – Sim, um pouco. A célebre Crise de 91 [1891], que foi uma 
crise de trabalho bastante grave, dá ao movimento operário uma 
certa consciência dos problemas sociais. Em alguns casos, passa-
-se dos métodos reformistas dos socialistas para uma acção social 
mais directa. Portanto, vamos avançando e, ao dar-se a proclama-
ção da república, há um delírio, mas logo a seguir um desencanto. 
Porque em 1912, logo a seguir, quando se dá a greve de solida-
riedade com os trabalhadores rurais do Alentejo, dá-se o cerco da 
Casa Sindical, a polícia fecha aquilo, prende as pessoas. E daí a 
greve geral em Lisboa, no Porto, e em vários locais. É o ponto 
crítico da ruptura do movimento sindical com a república. A partir 
daqui, já estão muito distantes. Mas no meio ficam ainda certas 
classes, intelectuais, republicanos, que tinham ainda o seu sonho 
idealista, que começam a reconhecer que a nível do governo as 
coisas não se faziam, pelo que eles faziam o que achavam bem 
fazer a nível da educação popular, e daí a formação de coisas como 
a Universidade Popular Portuguesa. Daí, os acercamentos de uns e 
de outros, republicanos com anarquistas. 

E – É aí que vai encontrar-se com alguns dos «seareiros».

ES – Sim. Dias Amado, Bento de Jesus Caraça. Aquilino. António 
Sérgio, Raúl Proença, Jaime Cortesão. Toda essa geração. A Seara 
Nova tem uma grande ligação com os sindicalistas. Era nos sindi-
catos que eles encontravam salas para as suas conferências. 

E – Vamos terminar com esta pergunta: o que é ser anarquista hoje?

ES – Ser anarquista hoje é não se deixar vencer pelas místicas to-
talitárias da época. Nem as místicas totalitárias nem as fantasias de-
mocráticas, que estão muito distantes de um conceito natural de de-
mocracia. Nós queremos manter face a essas correntes os postulados 
da liberdade, da criação, da independência. Que sejam as pessoas a 
criar a sociedade e não a sociedade a domesticar as pessoas.
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É esse o caso da esmagadora maioria dos homens que par-
ticiparam no movimento em Leiria. Alguns deles, militan-
tes anarco-sindicalistas, eram naturais da Marinha Grande, 
onde desde Janeiro de 1975 se têm vindo a realizar as come-
morações do Movimento por iniciativa do Sindicato Vidreiro, 
efemérides desde o seu início, sempre orientadas como se o 
18 de Janeiro fosse um feudo privativo da Marinha Grande e 
de exclusividade do operariado vidreiro local.

Contudo, entre os nomes dos homenageados da Mari-
nha Grande, nunca foram nomeados os operários vidrei-
ros que participaram no Movimento em ligação com a 
célula da CGT de Leiria.

Em Leiria, a organização do Movimento de 18 de janei-
ro de 1934 teve como principal organizador o militante 
confederal António dos Santos Marcelino Mesquita, que 
pela sua actividade seria condenado a desterro, primeiro 
em Angra do Heroísmo e depois no Tarrafal. O próprio 
redigiu um depoimento para A Batalha de 18 de Janeiro 
de 1975, onde narra a generalidade da acção mas sem re-
cordar os nomes dos participantes.

A célula revolucionária de Leiria incluía elementos 
afectos à CGT e alguns republicanos. A acção foi concer-
tada com as sabotagens e acções revolucionárias despo-
letadas na Marinha Grande, com os operários afectos à 
CGT, quase todos vidreiros da Fábrica Nacional dos Vi-
dros, a serem «empurrados» para o grupo de Leiria.

O principal activista da CGT na Marinha Grande era 
Manuel da Silva Marques (1903-1976), anarco-sindicalis-
ta, militante da CGT, na altura guarda-livros na Fábrica 
Nacional e correspondente local de A Batalha.

O elemento de ligação entre Manuel da Silva Marques e 
a organização de Leiria era efectuada através de Adriano 
Neto Nobre, como refere Marcelino Mesquita no seu já 
citado depoimento em A Batalha.

O grupo de Leiria estava incumbido do corte e destrui-
ção das linhas telegráficas a Norte de Leiria, num local 
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chamado Cova das Faias, e, a Sul, no chamado Alto do 
Vieiro, ao longo da estrada nacional, ao tempo a principal  
ligação terrestre Porto-Lisboa.

Para a acção, Marcelino Mesquita contava inicialmente 
com cerca de duas dezenas de elementos, a saber:

António dos Santos Marcelino Mesquita 
CGT – Leiria – chefia 

Manuel da Silva Barros 
 CGT – Leiria

José Duarte Bizarro 
 CGT – Marinha Grande

João Caseiro 
 CGT – Leiria

Carlos Marques Franco 
 CGT – Marinha Grande

Manuel Gregório 
 republicano – Leiria

Manuel da Silva Marques 
 CGT – Marinha Grande – coordenação

Manuel Luís Rodrigues Nogueira 
 CGT – Leiria

Joaquim Diogo de Oliveira 
 republicano – Leiria

Sezinando Diogo de Oliveira 
 republicano – Leiria

António da Silva Pascoal 
 CGT – Leiria

António Patrício 
 republicano – Leiria

Fernando Manuel Goulão Cortêz Pinto 
 CGT – Leiria

José Leopoldino dos Santos 
 republicano? – Leiria
Adelino Freitas Silva 

CGT – Leiria
João Máximo da Silva 

 CGT – Leiria
António Vieira 

 republicano – Leiria
José Alfredo Vargas 

 CGT – Marinha Grande
Joaquim Neto 

 CGT – Marinha Grande
Álvaro Pereira 
 CGT – Leiria

Alexandre Martinho 
 CGT – Marinha Grande 

Desde o primeiro momento que várias fontes documen-
tais e policiais nos fornecem informações de dissensões 
entre os dois grupos, republicanos e anarquistas. Inclusi-
vamente, Marcelino Mesquita, no depoimento a A Batalha 

revela que não tinha jurisdição sobre o grupo encarre-
gado dos cortes de cabos telefónicos e telegráficos a Sul.

Segundo os autos do TME (Tribunal Militar Espe-
cial), após a desistência de alguns elementos do grupo 
inicial, Marcelino Mesquita ficou a chefiar um grupo 
constituído por Manuel Luís Rodrigues Nogueira, An-
tónio Vieira, João Caseiro, Manuel Gregório, Sezinando 
Diogo de Oliveira, Joaquim Neto, José Alfredo Vargas e 
Alexandre Martinho. Três republicanos e seis anarquis-
tas, três destes da Marinha Grande. Este grupo cum-
priu a sua missão, derrubando vários postes telegráfi-
cos e cortando e destruindo os fios e cabos. Terminada 
a missão, os elementos da marinha Grande que actua-
ram neste grupo tentaram regressar à Marinha Grande 
em carro (táxi) conduzido pelo Alexandre Martinho, 
tendo sido barrados na zona do Valeirão onde a estrada 
Leiria-Marinha Grande já estava obstruída. Por motivo 
que nunca foi conhecido, o chefe do grupo da Marinha 
Grande que actuava no Valeirão, o comunista José Do-
mingues, disparou alguns tiros de caçadeira contra o 
veículo, apesar de os ocupantes estarem identificados, 
obrigando-os a retroceder para Leiria.

O grupo que tinha a seu cargo o corte de ligações te-
legráficas a Sul de Leiria era constituído pelos seguin-
tes elementos: Álvaro Pereira, Adelino Freitas da Silva, 
Fernando Cortêz Pinto, João Máximo da Silva, Manuel 
da Silva Barros, Carlos Marques Franco e José Duarte 
Bizarro. Todos anarquistas ligados à CGT, dois deles da 
Marinha Grande. Este grupo terminou por não desem-
penhar a sua missão, por razões nunca esclarecidas.

Deste grupo, à excepção de Álvaro Pereira, que fugiu 
e de cuja eventual detenção não existem notícias, to-
dos os outros foram presos, julgados e absolvidos, sen-
do restituídos à liberdade quase de imediato.

O grupo que actuou a Norte sofreu variados destinos: 
António dos Santos Marcelino Mesquita, considerado 
pela polícia política como chefe do grupo, foi conde-
nado a 5 anos de desterro, e em Outubro de 1936 fez 
parte da primeira leva de deportados políticos para o 
campo de concentração do Tarrafal. Manuel Rodrigues 
Nogueira, António Vieira, João Caseiro, Manuel Gregó-
rio e Sezinando de Oliveira foram condenados a três 
anos de desterro e enviados para o presídio de Angra 
do Heroísmo. De Joaquim Neto não tenho notícia; José 
Alfredo Vargas e Alexandre Martinho foram presos mas 
libertados por falta de provas.

Um dos republicanos que desistira à última hora, 
António Patrício, foi igualmente condenado a 3 anos 
de desterro, mas viu a pena comutada, sendo libertado 
em Janeiro de 1936.

Quando terminamos de comemorar o centenário do 
jornal A Batalha, é de inteira justiça recuperar para a 
posteridade os nomes destes antigos militantes e sin-
dicalistas da CGT, lutadores antifascistas que tiveram 
a coragem de enfrentar a ditadura salazarista, cujas 
memórias merecem o respeito de quantos pugnam 
pela liberdade.

António Marcelino Mesquita, em 1975, termina o 
seu depoimento dizendo, e cito: «… Ora pois. A in-
tervenção de Leiria no dia 18 de Janeiro, como já re-
feri, não valia a pena ser contada …». Mas vale… vale 
sempre a pena!

A escassa década e meia do cente-
nário do Movimento Revolucioná-
rio de 18 de Janeiro de 1934, uma 
jornada de luta contra a fasciza-
ção dos sindicatos que custou ao 
operariado português a prisão e o 
degredo dos seus mais activos mi-
litantes, subsistem ainda ilhas de 
desconhecimento de algumas das 
acções levadas a cabo por militan-
tes revolucionários que viram os 
seus nomes apagados da história.
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O MOVIMENTO 
REVOLUCIONÁRIO DE 
18 DE JANEIRO DE 
1934 EM LEIRIA

O ESTANDARTE 
E A BATALHA
Teófilo Braga

Com sede nas instalações da Federação Operária, na 2ª 
Travessa dos Mártires da Pátria, 13-D, na cidade de Ponta 
Delgada, O Estandarte começou por ter como diretor Antó-
nio Joaquim Correia de Melo e editor o tipógrafo João Duar-
te Botelho. O carpinteiro/marceneiro e mais tarde proprie-
tário de uma agência funerária Manuel de Medeiros Cabral 
foi seu administrador desde o número dois, publicado a 15 
de Março de 1926.

Desconhecemos se as organizações operárias micaelen-
ses tiveram algum tipo de contacto com as suas congéne-
res continentais, mas sabe-se que durante a existência de 
O Estandarte, os seus responsáveis transcreveram textos 
publicados no jornal A Batalha, órgão da Confederação 
Geral do Trabalho, que surgiu a 23 de Fevereiro de 1919 
como «Porta-voz da organização operária portuguesa».

No nº 3 de O Estandarte, de 1 de Abril de 1926, o jornal 
publicou uma carta de Manuel Figueiredo, datada de 11 de 
Março e que aqui se transcreve: 

«Ao camarada
Manuel de Medeiros Cabral 

Acabei de receber o primeiro número 
do Estandarte para que aceitai as minhas 
ardentes saudações pelo aparecimento 
dessa rebelde tribuna para a defesa do 
operariado micaelense que de há muito se 
fazia sentir.

Oxalá que se mantenha sempre 
firme na defesa sistemática das classes 
trabalhadoras, para conter em respeito os 
inimigos dos que trabalham. A BATALHA 
não pode deixar de vos desejar uma longa e 
próspera vida.

Saudações Fraternais.»

A seguir, faz-se uma referência a um conjunto de 
textos de A Batalha que foram transcritos pelo jornal 
operário de Ponta Delgada.

No primeiro número de O Estandarte foi publicado 
um texto intitulado «Os operários franceses da cons-
trução civil fazem importantes reclamações de uma 
nova organização de trabalho», no qual é apresentado 
um caderno reivindicativo com todas as medidas des-
tinadas a regulamentar as condições de trabalho na 
construção civil.

No segundo número, a transcrição foi de um texto 
intitulado «Uma alta finança de trazer por casa». Pas-
sados mais de 90 anos, parece que a situação actual é 
semelhante, como se pode ver pelo seguinte extracto: 
«A maioria das casas bancárias portuguesas, a despei-
to das fachadas pomposas das suas sedes, estão à bei-
ra da falência. Vivem de expedientes torpes que vão 
da falsificação da moeda ao desfalque dos cofres do 
Estado».

No número 3, o texto que se intitula «Angola e Me-
trópole, Banco de Portugal e Ultramarino» volta a refe-
rir a situação dos bancos. Assim, pela leitura pode-se 
concluir que a banca e seus mandantes perseguem a 
arraia miúda e beneficiam ou escondem as falcatruas 
dos graúdos, como se pode comprovar pelo seguinte 
extrato: «Os Catões da rua Formosa pedem leis anor-

mais para condenar os homens que eles acusam de 
estar envolvidos na burla das notas de 500 escudos, 
mas só para os que eles acusam. Para os Inocêncios 
da sua afeição querem decerto elogios no “Diário do 
Governo”, o hábito de Cristo e a bênção papal». 

No nº 17, O Estandarte transcreve o texto «A situa-
ção do operariado no ano da desgraça de 1927». Nele 
é apresentada a situação miserável do operariado que 
é bem explícita nas últimas palavras:

 «O quadro é bem expressivo: a crise de trabalho, ca-
restia da vida, falta de habitações, emigração e falta 
de assistência hospitalar. Balanço completo: Fome, 
Miséria e Luto. 

Assim será enquanto subsistirem as suas causas: a 
sociedade burguesa capitalista.»

No número 18, o texto escolhido relaciona-se com o 
anterior, sendo dado destaque ao facto de em todo o 
país existirem «milhares de desgraçados lutando com 
falta de recursos para viver, sem que se tomem provi-
dências».

No último número de O Estandarte, de 31 de Maio 
de 1927, publicado depois de A Batalha ter sido ile-
galizada, foi transcrito o texto «Por Lisboa - A in-
competência e o egoísmo das “forças vivas”». Neste 
é denunciada a existência, em Portugal, de milhares 
de pessoas «a braços com a miséria», são culpados os 
industriais por causa dos seus rotineirismo e incom-
petência e denunciado o facto de industriais, agricul-
tores e comerciantes viverem «do favor do Estado».

Depois de referir a necessidade de o operariado se 
organizar nos sindicatos para lutar contra os respon-
sáveis pela miséria em que vivem e a exploração a que 
são submetidos, o texto termina com a seguinte inter-
rogação: 

«Estará o operariado disposto a contribuir, com a 
sua indiferença e com a sua passiva resignação, para 
a edificação dum futuro que seja o presente, continu-
ado e agravado?»

Entre 1 de Março de 1926 e 31 de Maio de 1927, 
publicou-se, com algumas interrupções, na ilha 
de São Miguel, Açores, o jornal O Estandarte, 
«órgão dos obreiros michaelenses».
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O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE 1919: 
UMA INICIATIVA
LIBERTÁRIA
No Rio de Janeiro, o ambiente parecia 
impregnado de revolução naqueles 
primeiro meses de 1919. A julgar pelo 
jornal A Razão, de 26 de Julho, o Brasil 
não tardaria a juntar-se à Rússia dos 
ovietes, somando ao advento do socia-
lismo mais uma nação. Estampada na 
primeira página da edição de 20 de Abril, 
sob o título: «Viva o Maximalismo!», o 
jornal narrava um curioso fato que podia 
bem servir de indício dos novos tempos:

— Maximalismo, viva! Maximalismo, viva!

E de cachimbo em riste, clamava enthusiasmado um 
forte typo de marujo, americano ou inglez, alourado e 
corpulento, pela Avenida abaixo, às 5 horas da tarde. Os 
transeuntes quasi todos «almofadinhas» e «melindro-
sas», olhavam confundidos aquelle irreverente dema-
gogo, que em plena elegancia de uma tarde primaveril, 
vivava as doutrinas de que já São Paulo, extraordinário 
discípulo de Jesus, predicara ao sentenciar que «quem 
não trabalha não deve comer».

Ao chegar nas proximidades da rua Sete de Setembro, 
um guarda-civil implicou com o enthusiasmo revolucio-
nário do marujo maximalista, e dando-lhe voz de prisão 
convidou a ir até à delegacia. O corpulento homem collo-
cando a mão sobre o hombro do guarda que vergou ao seu 
peso, repetiu – «All right. Viva o maximalismo!» Depois 
calmamente, acompanhou o guarda que o entregou a ou-
tro colega, seguindo então o caminho da polícia, cheio de 
gestos procurando demonstrar ao civil que o conduzia o 
grande alcance das doutrinas a que erguia vivas.

Uma crônica que assumia foros de presságio.

No âmbito sindical, o ano de 1919 destaca-se por um 
conjunto importante de greves. O cenário parecia bas-
tante promissor aos sindicalistas revolucionários e 
anarquistas para iniciativas de agitação, paralisação e 
organização. Nos grandes centos urbanos as greves se 
sucediam, o que reforçava a crença em um ascenso de 
intenções revolucionárias por parte do operariado. Em 
uma coluna sobre a agitação paredista paulista, o jornal 
A Razão, de 21 de Maio, não economizava no entusias-
mo: «Victorias e mais victorias dos operários grevistas», 
notícia que vinha acompanhada de relatos sobre um 
conjunto importante de greves no Distrito Federal.

Nesse mesmo mês, uma comissão de operários paulis-
tas vinha ao Rio de Janeiro pedir apoio e solidariedade 
diante da repressão do governo de São Paulo ao movi-
mento grevista no estado. O que resultaria em um docu-
mento de apoio e a constatação de que era necessário a 
criação de um «Comitê de Defesa dos Direitos de Greve».

No Rio de Janeiro, então capital da república, a repres-
são não era menor e só fizera crescer desde as greves ge-
neralizadas de Junho de 1917, que haviam se somado à 
insurreição operária de 18 de Novembro de 1918. Ainda 
que o chefe de Polícia Aurelino Leal não tenha deixado 
de perseguir operários e tentar «gerar fatos» envolvendo 
o suposto uso de dinamite por parte dos grevistas; ainda 

assim, o movimento grevista avançava em curva ascenden-
te. Muito crítico ao governo, o jornal A Razão, de 21 de Maio, 
contestava a autoridade policial quando esta insistia na tese 
de um novo «complot maximalista» em curso. E para refor-
çar a versão da polícia, segundo o jornal: «O CHEFE REEDI-
TA O “FILM’” DAS BOMBAS». 

Em circular aos delegados distritais, publicada no jornal 
Correio da Manhã, de 22 de Janeiro, o chefe de Polícia bus-
cava esclarecer sua conduta nos seguintes termos:

O perigo do momento, no mundo inteiro e aqui, é o anar-
chismo violento, que está ameaçando a Europa, e agora 
mesmo agita a República Argentina e outros paizes sul-
-americanos e fez a sua primeira tentativa entre nós a 18 de 
novembro do anno passado. Assim, deveis exercer a maior 
vigilância neste particular. Infelizmente, é nos centros 
obreiros que esses demolidores se encontram. É certo que a 
grande maioria dos operários se compõe de homens mori-
gerados. No emtanto, pessimos elementos estrangeiros têm 
feito uma propaganda perigosa a que é preciso dar combate.

Entre as sociedades operárias, a sua grande maioria me-
rece o apoio da autoridade constituída, porque tem dado 
provas de respeito à lei. A vossa vigilância deve, portanto, 
ser exercida com mais rigor sobre as que, compostas, embo-
ra, na sua quasi totalidade, de elementos ordeiros, soffrem a 
compressão de anarchistas estrangeiros que as exploraram 
indignamente transformando em verdadeiros escravos os 
outros operários.

Entre estas estão a União Geral dos Trabalhadores em Te-
cidos, a União Geral da Construcção Civil, a União Geral dos 
Metallurgicos, uma parte do Centro Cosmopolita e uma par-
te da Associação Graphica do Rio de Janeiro.

Deveis acompanhar a vida dessas associações para que, 
si insistirem na propaganda das greves violentas e demais 
processos da acção directa, sejam dissolvidas pelo governo 
com fundamento no art. 23 n. 3 do Código Civil, como já 
aconteceu com a União Geral dos Trabalhadores, cuja pos-
sível reunião no vosso districto deveis evitar em respeito ao 
dec. n. 13.295 de 22 de novembro do ano passado.

Uma determinação que não escondia a especial predile-
ção pela perseguição aos anarquistas e sindicalistas.

O Partido Comunista do Brasil, por sua vez, já se encon-
trava ativo nos primeiros meses de 1919. No dia 18 de Mar-
ço, aniversário da Comuna de Paris, o partido chamava para 
uma conferência sobre o significado do evento histórico. 
Ainda que sem formalização congressual de seu programa, 
os militantes já faziam o trabalho de propaganda no Rio de 
Janeiro e Niterói. O procedimento incluía a divulgação da 
obra: O que é o maximismo ou bolchevismo, escrita por Ed-
gard Leuenroth e Helio Negro. Um texto que pouca diferen-
ça fazia entre o bolchevismo e o anarquismo. 

No dia 10 de abril, o PCB promoveria uma concorrida 
reunião na União dos Operários em Fábricas de Tecidos. O 
primeiro a fazer usa da palavra, o anarquista José Romero, 
optou por sublinhar a importância do comunismo para a 
sociedade. Segundo A Razão, de 11 de Abril:

Para provar essa tendencia comunista que existe entra-
nhada nas populações, o orador refere-se ao habito das 
populações ruraes do Brazil: o habito do «moitirão». De 
conformidade com esse costume, os moradores dum de-
terminado logar, para concertarem uma estrada, ou outro 
qualquer serviço, se reunem expontaneamente e, sem inter-
venção da policia, sem a obrigação da lei, realiza o serviço 
acordado, na melhor harmonia possivel.

Para Romero o comunismo seguia «triumphante em sua 
inevitavel implantação em todo o globo». No caso brasileiro:

Declara o orador que a revolução social inevitavel por ter 
irrompido no país cujas condições materiaes e moraes favo-
recerão o seu advento definitivo, devido principalmente as 
tradições communistas desse povo.

Por tudo isso, e aproveitando a presença de muitos ope-
rários, José Romero não deixaria de destacar o papel central 
do proletariado, sua tarefa primordial, no sentido de contro-
lar a produção e normatizar as trocas. Assim:

Para a victoria completa das theorias comunistas, é ne-
cessario que todos os homens, especialmente os trabalha-
dores, se convençam de que são capazes de administrar e 

organizar a riqueza social, procurando unicamente o 
benefício da collectividade.

Ainda mais enfático, José Elias da Silva faria uma lon-
ga intervenção de cerca de duas horas, durante a qual 
discorreu sobre os fundamentos do comunismo, termi-
nando por reforçar a máxima coletivista: «come quem 
trabalha».

Seguindo no esforço organizativo, ainda no mês de 
Abril, o PCB chama os operários da Manufatura Flu-
minense e o «povo em geral» para uma conferência a 
ser ministrada pelo partido versando sobre: «O Com-
munismo no Brasil». O local era a sede da União dos 
Operários em Fábricas de Tecidos, na rua Dr. March 
nº 297, no Barreto, na cidade de Niterói. Os militantes 
esforçavam-se por unir as duas cidades, apenas sepa-
radas pela Baía de Guanabara, em um mesmo conjunto 
insurrecional. 

A posição dos anarquistas que investem na organi-
zação do PCB aparece com clareza no texto de João 
Adel, quando este, às vésperas do 1º de Maio, provo-
cava a burguesia. O conteúdo da coluna publicada em 
A Razão não deixa dúvida sobre o alinhamento ao blo-
co revolucionário russo, menos ainda o entendimento 
que possuíam muitos anarquistas da relevância de sua 
ideologia para o conjunto da luta. Assim:

A causa porque lutam os revolucionários moscovitas 
e seus recentes alliados é a mesma do proletariado do 
mundo inteiro.

A anarchia que canta triumphos nos campos da Eu-
ropa tem guarida nos corações dos revolucionários es-
palhados pelo mundo. – Polvo a estender os seus ten-
táculos. Nós bem sabemos que tudo dareis para auxi-
liar os exercitos que combatem, ou foram combater os 
«exercitos vermelhos».

O fascínio pelo processo russo, como se sabe, não era 
novo. Por conta dele muito já havia sido feito nos anos 
anteriores. O setor «organizacionista» do campo liber-
tário lograra criar, em Janeiro de 1918, a Aliança Anar-
quista do Rio de Janeiro, um órgão de união, entendi-
mento e de aliança entre anarquistas, no sentido da 
propaganda e ação nos meios proletários. A Aliança era 
o resultado de uma longa discussão na qual as relações 
entre sindicalismo e anarquismo tinham fornecido im-
portante acúmulo. No seu primeiro número, o «Bole-
tim da Aliança Anarquista do Rio de Janeiro» esclarecia:

A Aliança Anarquista não é propriamente uma agru-
pação no sentido restrito e comum das agrupações li-
bertárias: é antes um órgão de união, de entendimento, 
de aliança entre todos os anarquistas do Rio de Janeiro 
formados em grupos ou não. O seu fim é congregar es-
forços na propaganda geral e básica da anarquia, sem-
pre que isso se tornar oportuno e necessário.

Sem dúvida a Aliança foi muito importante para a 
criação do PCB. Essa primeira iniciativa, com vistas à 
criação de um programa revolucionário, foi fundamen-
tal para que, entre os dias 21 e 23 de Junho, tivesse iní-
cio a formalização do Partido Comunista, nos moldes 
propostos por Malatesta. Na época das conferências 
comunistas no Rio de Janeiro, já estavam em formação 
as células do organismo em vários bairros da cidade. 

Uma brochura de propaganda, editada em Dezem-
bro de 1919 por «um grupo do P.C.B.», colocava em cir-
culação os Princípios e Fins do Programa Comunista-
-Anarquista, apresentados por José Oiticica nas Confe-
rências de Junho. Ainda, segundo os editores, era fun-
damental a publicação do programa pois: «Sobre este 
trabalho o Congresso não pôde manifestar-se condig-
namente porque as violências – que ainda devem estar 
na memória de todos – da polícia desta capital, obstou 
os seus trabalhos». 

Apesar de, no conteúdo, o Programa Comunista-
-Anarquista não representar uma radical mudança no 
que se tinha tentado até então, ainda assim, o texto 
trazia novidades. Era possível depreender do Programa 
algo além da simples busca da unidade através da pro-
paganda.

Alexandre Samis
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O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE 1919: 
O texto que aparece no contexto das conferências, 

publicado no Correio da Manhã, de 22 de Junho, como 
sendo um programa «communista-anarchista», é o 
que se segue:

PARTE SOCIAL:

1º supressão da propriedade privada;

2º a propriedade será social, ninguem podendo 
considerar-se dono dos campos, dos edificios, das mi-
nas, nem de nenhum serviço público;

3º as fábricas, ateliers, campos, minas e serviços 
públicos como estradas de ferro, correntes de água, 
bondes, etc., serão fiscalizados e administrados pelos 
respectivos gremios operários e agrários. Estes não te-
rão funcções executivas;

4º o trabalho produtivo e indispensável à vida será 
considerado um dever social e a jornada diária de tra-
balho durará o tempo que cada gremio estabelecer e 
segundo as necessidades geraes, não esquecendo o 
principio communista: a cada um segundo as suas 
forças;

5º sob a fiscalização de comissões locaes e de bair-
ros formando communas estabelecer-se-ão armazéns 
onde os gremios enviarão a producção. Nestes arma-
zéns se abastecerão os trabalhadores

conforme e segundo grande princípio: a cada um 
segundo suas necessidades;

6º as creanças e os jovens até aos 18 annos ficam 
terminantemente excluídos do trabalho como dever 
social. As mulheres serão excluídas de todo o trabalho 
que possa prejudicar sua saúde e maternidade. Não 
haverá trabalho noturno salvo em caso de força maior; 

7º descentralização da indústria;

8º os velhos, as creanças e os doentes, ficarão a car-
go da comunidade.

PARTE POLÍTICA:

1º Supressão do Estado 
e de todas as suas insti-
tuições de violência e de-
sordem: exercito, policia, 
magistratura, parlamento, 
Senado etc;

2º Suppressão de toda 
autoridade religiosa;

3º Absoluta liberdade de 
crenças;

4º Abolição de todas as 
leis;

5º O ensino e as escolas 
estarão sob a fiscalização 
do sindicato dos mestres;

6º As resoluções de or-
dem geral tomar-se-ão em 
assembléas publicas e por 
districtos. As minorias te-
rão absoluta liberdade para 
estabelecer novas commu-
nidades conforme sua ma-
neira de agir, sempre que 
não sejam contrárias ao 
autogoverno;

7º Desapparecida toda 
autoridade executiva, exis-
tirá absoluta liberdade de 
reunião, associação, movi-
mento e pensamento;

8º Estabelecimento da união livre sem sancções nem 
obrigações;

9º As communas estarão organizadas por localidades 
ou districtos, se fôr nas cidades. Ellas formarão a Fede-
ração local, que adherirá à Federação districtal e esta 
por sua vez à Federação Regional para formar a Federa-
ção Mundial dos povos livres e Trabalhadores;

10º - Cada membro da Communa velará para que os 
ressaibos autoritarios e exploradores do regimen bur-
guez não tenham exteriorização, sendo seu dever, caso 
aconteça, avisar a communa do districto ou localidade.

As conferências do PCB não passaram, todavia, do pri-
meiro dia. O chefe de Polícia interromperia as atividades 
ainda na sua segunda noite. Em depoimento ao Correio 
da Manhã, em 23 de Junho, a autoridade policial argu-
mentava que:Estou disposto a obrar com a maior ener-
gia, neste caso da Liga Communista Anarchista.

Empregarei, para isso, todas as medidas que se fize-
rem mister, não cedendo um ponto nesta linha de con-
ducta que me tracei, embora seja necessário o uso da 
força.

Respeitarei, entretanto, qualquer decisão a respeito 
do Poder Judiciário, estando, porém, resolvido a prote-
ger o paiz contra as idéas dissolventes, incompativeis 
com o espirito do regimen e com as leis da Republica.

 Os responsáveis pelo Centro Cosmopolita, local 
no qual estavam acontecendo as conferências, foram 
ameaçados pelo chefe de Polícia, caso insistissem em 
realizar ali qualquer «assemblea dos maximalistas». 

Segundo os registros teriam comparecido às confe-
rências 22 delegados, dos quais 17 eram brasileiros, 
representando 6 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas e Paraíba), além 
de 3 mulheres diretamente envolvidas com a formação 
da Liga Feminina Comunista. Após a obstrução da polí-
cia, os debates foram transferidos para a cidade vizinha 
de Niterói.

Na sequência da sua apresentação pública, o PCB, 
em Julho, atendendo a algumas centrais sindicais euro-
peias, tentou deflagrar no Brasil uma greve geral inter-
nacional contra as ameaças das potências capitalistas 
à Rússia e Hungria. Alguns eventos se realizaram com 
esse propósito em diferentes partes do país. No Rio de 

Janeiro, um meeting chegou a reunir 5 mil pessoas. En-
tretanto, a greve geral acabou por não se realizar. 

Outra iniciativa concreta do Partido Comunista no 
Rio de Janeiro foi a publicação, em Agosto, do periódi-
co Spártacus, uma clara alusão ao movimento homô-
nimo na Alemanha. O periódico tinha como propósito 
animar e fomentar atividades no sentido da realização 
do programa do PCB. Os textos de análise de conjun-
tura e as muitas notícias sobre o movimento operário, 
dentro e fora do país, complementavam a intenção dos 
organizadores do partido. 

Ainda que determinado no propósito de empreender 
a propaganda e organizar núcleos, o PCB, ao que tudo 
indica, não foi capaz de ultrapassar o primeiro mês 
do ano seguinte à sua fundação. Em que pese o em-
penho demonstrado na resistência ao assédio policial 
e o apoio de um número significativo de operários e 
intelectuais, a iniciativa acabou por não se consolidar. 
Não teve fôlego para completar seu primeiro ano de 
fundação. 

Por outra parte, o Terceiro Congresso Operário Bra-
sileiro, de 23 a 30 de Abril de 1920, aconteceu com 
enorme repercussão. O evento sindical registrou sig-
nificativos avanços em relação aos anteriores, os de 
1906 e 1913, não apenas na quantidade de entidades 
participantes, quanto na definição geral da estratégia 
a ser adotada. Vale acrescentar ainda que em 1920, no 
congresso, estavam presentes figuras centrais envol-
vidas nos debates do ano anterior para a fundação do 
PCB. Aspectos que, se não esclarecem o fim do primei-
ro PCB, terminam por tornar evidente que o esforço 
organizativo, afinal, não se esvaiu em iniciativas sem 
substância prática. 

O PCB, no que representou de mais consistente, pare-
ce ter rendido à classe trabalhadora enormes dividen-
dos políticos. Coube ao operariado e seus sindicatos 
colher dos esforços da empreitada partidária os seus 
mais robustos frutos. O sindicalismo revolucionário, 
na sua existência autônoma ao campo estrito do anar-
quismo, portanto, o da esfera ideológica, terminaria 
por sair fortalecido em 1920. As observações de Neno 
Vasco, expressas no jornal Terra Livre, de 13 de Agosto 
de 1906, ao comentar o Primeiro Congresso Operário, 
parecem servir muito bem, também para 1920:

O Congresso não foi, de certo, uma vitória do anar-
quismo. Não o devia ser. A Internacional, desfeita por 

causa das lutas de par-
tido no seu seio, deve 
ser memorável lição 
para todos. Se o Con-
gresso tivesse tomado 
caráter libertário, teria 
feito obra de partido, 
não de classe. O nos-
so fim não é constituir 
duplicatas dos nossos 
grupos políticos. Mas 
se o Congresso não foi 
a vitória do anarquis-
mo, foi, porém, indire-
tamente útil à difusão 
das nossas ideias.

Da mesma forma, 
ainda que não na mes-
ma medida, teria sido 
essa a questão no Ter-
ceiro Congresso Ope-
rário Brasileiro. Uma 
evidência de que a dua-
lidade das esferas, a po-
lítica e a social, estava 
longe ainda de efetivar-
-se na expectativa plena 
da corrente organiza-
cionista brasileira. Ali-
ás, uma tendência que 
persistiu ainda muitos 
anos no movimento 
anarquista brasileiro. 
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O presente volume 
colige a totalidade 
dos cartoons de 
Stuart Carvalhais 
identificados pelos 
editores n´A Batalha 
e no seu Suplemento 
Ilustrado, entre 

em 1926 e o 25 de Abril de 1974.
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em co-edição
com a Associação
Chili Com Carne, 
A Batalha apresenta

A Batalha apresenta o livro

 o livro Renda Barata.

Quatro itinerários Anarquistas: 
Botelho, Quintal, Santana e Aquino 
de João Freire

1923 e 1925.

a obra compõe-se de quatro 
biografias de militantes
destacados daquele movimento
e dos seus encontros e desencontros
em quatro conjunturas políticas
bem diferenciadas, incluindo
a chegada da Ditadura Militar
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Não posso deixar de perguntar-me qual o interesse que um 
artigo sobre feminismo anarquista na chamada «transição 
democrática espanhola» (1975-1982) pode ter para as leito-
ras e leitores de A Batalha. Ocorre-me que, apesar dos mais 
de quarenta anos desde a morte do ditador, que deu origem à 
«Transição», esta etapa está agora cheia de actualidade (ainda 
para mais agora que acaba de ser exumado do Vale dos Ca-
ídos), e pode aqui radicar, em parte, o interesse deste artigo.

O contexto em que os grupos anarco-feministas apareceram 
influenciou de forma definitiva o seu de-
senvolvimento. Simplificando muito, vou 
apontar três aspectos a serem considerados 
nesse contexto:

1º: Transição política e social: foi uma 
época (1975-1982) de crise política influen-
ciada pelo declínio da ditadura e pela mor-
te do ditador e a crise económica acrescen-
tou outro componente à forte mobilização 
social. A tensão entre continuidade, transi-
ção e ruptura resultou no compromisso en-
tre os sectores moderados do franquismo e 
uma parte importante da oposição ao fran-
quismo (socialistas do PSOE e comunistas 
do PCE). A realidade era que a mobilização 
política e social não foi suficientemente 
maioritária para impor uma ruptura com 
o franquismo e o acordo endossado pela 
maioria da população foi finalizado nas 
primeiras eleições (1977) e na Constituição 
(1978). Tudo isso com o cenário ameaçador 
daqueles que eram a favor da continuidade 
do franquismo, entre os quais se encontra-
vam o exército e as agências policiais, além 
dos sectores civis.

2º: Reconstrução e conflitos internos da 
CNT: esta organização anarco-sindicalista, 
que fazia parte do sector rupturista, foi 
perseguida pelo poder pelo medo que cau-
sou o seu possível crescimento (caso Scala, 
1978, como facto mais significativo, mas 
não único). E a isso temos que acrescentar 
os conflitos internos que ocorreram entre 
as diferentes formas de entender a organi-
zação (ruptura do V Congresso em 1979).

3º: Eclosão do feminismo: neste contex-
to, desenvolveram-se vários movimentos 
sociais, entre os quais o feminismo. De-
senvolveram-se organismos de associação 
como a Coordinadora Estatal de Grupos 
Feministas (1977) e a celebração das Jor-
nadas Estatales, mas também houve lugar 
para divisões entre as várias formas de en-
tender o feminismo. Especialmente signifi-
cativa foi a divisão entre as chamadas femi-
nistas da igualdade e as da diferença (1979) 
nas II Jornadas Estatales de la Mujer, realizados em Granada.

As organizações da esquerda radical e do espaço libertário e 
anarquista deixaram-se absorver por um constante activismo 
nas ruas, pensando que a «Transição» seria uma oportunidade, 
que não se repetiria, de romper com a ditadura e abrir oportu-
nidades de justiça social, liberdade e mudanças políticas sig-
nificativas. Pensavam-se em transformações profundas sem 
se valorizar a situação interna e internacional. Manifestações 
e greves constantes levaram a desordens públicas nas ruas pro-
vocadas pela classe trabalhadora, que sofria as consequências 

m u l h e r e s  a n a r q u i s ta s  n a  « t r a n s i ç ã o     e s p a n h o l a »
laura vicente
ILUSTRAÇÃO_ JOÃO CAROLA

da crise económica global, agravada em Espanha pelo 
colapso do franquismo e pela instabilidade gerada. Os 
conflitos protagonizados pelo movimento estudantil 
não foram menores, tanto no ensino secundário (contra 
a selectividade, implementada em 1975), como no en-
sino universitário. Este activismo constante mergulhou 
os militantes libertários e de esquerda numa situação 
pouco dada ao pensamento e à reflexão, necessários 
para uma mudança de consciência que era essencial 
para orientar esse mesmo activismo, algo muito compli-

cado de se fazer no turbilhão dos anos da «Transição».
Os grupos apareceram, portanto, num contexto com-

plexo: conflituoso, esperançoso pelas possibilidades de 
mudanças importantes, cheios de actividades políticas 
e sindicais, renovador e transformador da vida pesso-
al. Uma época vivida intensamente pelas mulheres que 
faziam parte dos grupos e que se refletiu nas suas ati-
vidades. Poucas mulheres abarcaram muita actividade 
no terreno da luta em detrimento da reflexão e da cons-
trução de teorias. Leram-se livros, fizeram-se apresen-

tações, mas não foram construídos os fundamentos de 
um anarquismo feminista sólido e adaptado aos anos 
oitenta do século XX.

Os grupos de Mujeres Libres/Libertarias (estes grupos 
adoptaram indistintamente a denominação de Mujeres 
Libres ou Mujeres Libertarias), durante a «Transição», 
tentaram relacionar-se com a genealogia que flores-
ceu com as Mujeres Libres na Guerra Civil (1936-1939). 
Essa genealogia feminista, anterior à guerra, foi trunca-
da pela ditadura franquista, produzindo um vácuo que 
não foi fácil de preencher, a fim de se vincular à riqueza 
de experiências, lutas e ideias desenvolvidas até 1939.

Todas essas dificuldades não signifi-
cam que estes grupos não tiveram uma 
personalidade libertária definida e dife-
renciada de outros feminismos. Qual-
quer questão (militarismo, sexualida-
de, relações de casal, trabalho, cultura, 
educação, etc.) foi observada sob uma 
perspectiva libertária e analisava-se de 
que forma se afectava a opressão sofri-
da pelas mulheres. Da mesma forma, 
era evidente a necessidade de uma re-
volta, entendida como uma subversão 
dos valores mais profundos e enraiza-
dos de cada pessoa, eliminando-se os 
preconceitos baseados na educação 
autoritária do franquismo.

Estes grupos também perceberam 
que a revolta tinha uma dimensão ética 
que transformou a cultura e a educação 
em elementos fundamentais, concen-
trando a atenção nos principais aspec-
tos da existência: alimentação, saúde, 
família, amor, sexualidade, relação de 
casal, respeito pela natureza etc. Nada 
disto era novo, vinha na bagagem da ge-
nealogia anarquista.

Também estavam cientes da impor-
tância da defesa da liberdade, colectiva 
e individual, procurando-se, assim, a 
independência psicológica e auto-es-
tima, destacando a chamada «emanci-
pação interna», que Emma Goldman já 
defendia, para que as mulheres se con-
vertessem em sujeitos do seu processo 
de libertação.

Tudo isto foi tremendamente positivo 
e traduziu-se na organização, reivindi-
cações e lutas, mas a falta de tempo im-
pediu o enriquecimento, no campo das 
ideias, do feminismo anarquista herda-
do do passado.

Em relação à questão organizacional, 
as Mujeres Libres/Libertarias defini-
ram-se como organizações autónomas 
com abordagens libertárias, abertas 
a todas as mulheres. A autonomia dos 

grupos foi entendida como a capacidade de decidir e 
pensar sem interferência de outros grupos ou organiza-
ções. É verdade que, dentro dessa concepção, encontra-
mos variantes: por um lado, aqueles que consideravam 
esse organismo feminino como uma organização sepa-
rada da CNT, embora com uma relação privilegiada com 
ela ou com qualquer outro organismo libertário (ateneu 
ou outros colectivos). Por outro lado, aqueles que con-
sideravam necessário reconstruir a CNT como um or-
ganismo autónomo, no qual não se encaixavam apenas 
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sindicatos, mas também grupos feministas, ambientalistas e antimili-
taristas. Esta concepção global da CNT desenvolveu-se principalmente 
na Federação Local de Saragoça e foi proposta pela última vez no X 
Congresso Confederal (1987), na qual foi rejeitada. Por fim, propôs-se 
a opção de fazer parte das Secretarias de Acción Social, uma opção que 
foi imposta em Barcelona. Em Granada, o grupo de mulheres estava 
federado na CNT, em Madrid e Valência eram autónomos como uma 
outra corrente do Movimento Libertário.

Além disso, os grupos de Mujeres Libres/Libertarias faziam parte 
das coordenadoras feministas ao nível local e estatal. Assim, puseram 
em marcha a coordenação com os outros grupos de Mujeres Libres/
Libertarias através de «Encontros». Os grupos concentraram as suas 
reivindicações e lutas na perseguição da tão esperada emancipação 
feminina, em torno de três áreas: a económico-jurídica (código penal, 
laboral, condições e oportunidades de trabalho, etc.), a das normas 
e papéis de género que limitavam o desenvolvimento das mulheres 
como pessoas (mulher-objecto sexual, dona-de-casa, sublimação da 
maternidade, etc.), e, finalmente, a das relações pessoais (sexualida-
de, aborto, contraceptivos, relacionamentos de casal, etc.).

Embora a questão do aborto tenha absorvido mais tempo, recursos 
e debates nos grupos, muitos outros tópicos interessaram aos seus 
membros. A rejeição da guerra e do militarismo (incluindo o serviço 
militar obrigatório no qual se pretendia incluir as mulheres) era ex-
plícita, ligando o feminismo e o antimilitarismo como dois elementos 
complementares. Como anarquistas, a rejeição de todas as institui-
ções que limitavam a liberdade do ser humano era clara e vigorosa, 
aparecendo a família patriarcal e o exército como principais inimigos.

Finalmente, importa verificar que os grupos Mujeres Libres/Liber-
tarias assumiram que o feminismo não afectava apenas o político, o 
público, mas também o pessoal, que se resumia no lema: «o pessoal é 
político». Esta descoberta foi reveladora: o poder, a autoridade e a su-
bordinação não estavam apenas no exterior (religião, estado, exército, 
local de trabalho, etc.), mas também estavam em casa, no casal, nas 
relações sexuais, na maneira de entender a relação com o corpo... E as 
mulheres começaram uma árdua tarefa de falar sobre o que viviam, 
sobre como era a sua própria sexualidade, sobre casais, sexismo, cor-
pos e até paternalismo sofrido nas próprias organizações libertárias.

Na «Transição», mais e mais mulheres estavam a abandonar o ca-
minho marcado pelos estereótipos de género construídos durante o 
longo regime franquista e procuravam novas possibilidades. Sem dú-
vida, as Mujeres Libres/Libertarias faziam parte desse grupo de rebel-
des, desobedientes e heterodoxos que indagavam e lutavam para que 
as coisas fossem diferentes, que procuravam caminhos inexplorados, 
para construir mulheres e pessoas melhores, diferentes dos estere-
ótipos de género. Eram mulheres na casa dos vinte e trinta anos, a 
maioria trabalhadoras, algumas estudantes universitárias. Eram mu-
lheres que viviam em grupo, em casal, algumas eram mães (poucas). 
A maioria optou pelo amor livre ou plural, com as suas muitas contra-
dições. A maioria estava na CNT através do sindicato correspondente 
à sua actividade laboral.

Juntas, as activistas Mujeres Libres/Libertarias eram mulheres 
cheias de preocupações culturais que, além de trabalhar e/ou estu-
dar e militar, liam, frequentavam regularmente os cinemas de Arte e 
Ensaio, o teatro e os concertos de música. Todas foram-se formando 
como feministas nos grupos através de múltiplas leituras e debates e 
o anarquismo foi assimilado da mesma maneira.

Embora muito se discutissem as deficiências ideológicas sobre o 
alcance do anarquismo no que toca à questão da opressão das mu-
lheres, para a maioria eram claros os conceitos básicos da autogestão, 
acção direta ou rejeição da política institucional. Poder e autoridade 
exigiriam estudo, debate e reflexão além da definição usual de anti-
-autoritarismo.

Estes grupos desapareceram devido a várias causas externas e in-
ternas, nas quais é difícil entrar em detalhes neste artigo. Sem dúvida 
alguma foi relevante tanto o cansaço de um intenso activismo ca-
racterístico daquela etapa de possibilidades abertas da «Transição», 
como a vitória do PSOE em 1982 e a integração institucional de uma 
parte do movimento feminista (como ocorreu no outros movimentos 
e forças políticas e sindicais). O fechamento de possibilidades dimi-
nuiu o ambiente e até os relacionamentos pessoais.

4-track solo demos (1995-1999), vol. I, II / Puny
Ramona e Zip-A-Dee-Doo-Dah Discos, 2019

Que coragem, editar duas k7s de Lo-Fi dos anos 90! Não há nada que não seja eterno pre-
sente no mundo web 2.0. Mas, ainda assim, fazer um objecto a partir dos restos mortais de 
uma pequena história pessoal é mesmo de se lhe tirar o chapéu. Puny começou como um 
«bedroom punk» de Ricardo Ramos (guitarrista dos The Dirty Coal Train), obviamente in-
fluenciado por Sebadoh e Pavement, até se tornar numa banda à seria – e, convenhamos, 
muito chata, como todo o Indie é.

É nestas gravações a solo que se sente algo, tal é a liberdade total de movimento; filtros, 
se houve, não se ouve, parece que qualquer coisa é «gravável», seja uma percussão de pa-
nelas, seja uma versão dos Suicide. Ouvir estes extensos quatro lados das k7s, sempre com 
mais de uma quinzena de temas de cada lado, lembra-me um diário juvenil. Um diário 
sonoro, e acredito que Ramos, ao (re)ouvir as faixas, deverá lembrar-se desse dia em que 
as gravou, se estava ou não feliz, se tinha descoberto uma nova técnica para tocar ou se viu 
um programa sobre física quântica.

É também com estas edições que se percebe melhor a produção e a energia de Ramos 
e da sua cara-metade, Beatriz Rodrigues (ambos Tiger Picnic e os já citados Dirty); pelos 
vistos sempre foram assim: «non-stop», «diy», punkis! Serão dos poucos que aprenderam 
algo com o Punk e com o fenómeno Beekeeper, editora indie portuguesa dos anos 90, en-
tretanto laureada sem ninguém perceber o que realmente aconteceu. O que aconteceu? 
Simples, não era a música que era boa ou sequer importante, nem foi só juntar uma série 
de «teenagers do espaço» para fazerem discos em sistema de cooperativa. O que importou 
era passar ao lado da máquina trituradora dos negócios dos discos, das lojas e da distri-
buição. O importante era/é ser independente, ser dono de si mesmo, seja de gravações, 
edições e eventos. Para tal, é necessário não ter filtro, despejar tudo, mandar toda a gente 
passear, lançar peças anacrónicas e pessoais do passado para eliminar o sentimento de 
ridículo. Hoo… shut up! 
[M.F.] 

ABC d’une Bête / Rita Mota // auto-edição, 2019
Jáqui : O Homem das Máscaras  / Rita Mota // Erva Daninha, 2019

São descobertas como estas que me fazem pensar que o mundo não está assim tão mal. 
Rita Mota faz banda desenhada como ninguém faz, talvez só o francês L.L.de Mars ou o 
André Lemos, ou seja, fragmentada, elíptica, «brutista» e com uma afinação poética que 
meterá inveja aos poetitas do Desktop. A linha é frágil, as composições feitas em folhas 
rascas (para quê usar material caro quando se faz poesia?), mais tarde digitalizadas para 
se fazer uma edição. O ABC é uma soma de esforços existencialistas vindos do mundano, 
já o Jáqui é uma epopeia de enganos e de líquidos incontroláveis – não percebi nada da 
história mas tive arrepios ao lê-la. Que outras BDs (ou poesia) conseguem fazer isto? 
Poucas, muito poucas… 
[M.F.]

BTTM FDRS / Ezra Claytan Daniels e Ben Passmore 
Fantagraphics, 201

Bottom feeders, os que se alimentam do fundo. Bottom feeders, a alcunha racista dada 
aos habitantes do bairro ficcional Bottomyards, no sul de Chicago. BTTM FDRS, a sigla na 
rua. BTTM FDRS, a marca de roupa da protagonista do livro, Darla, uma artista saída da 
faculdade com ambições a designer de moda que volta ao bairro onde nasceu. Um sítio 
devastado que começa a suscitar interesse imobiliário. Darla muda-se para um imponente 
edifício-bunker de betão praticamente vazio para viver e montar atelier, e inevitavelmente 
arrasta consigo parte do seu mundo da «cena» da arte e da moda. Ao fundo, em segundo 
plano, está o bairro, retratado muito vagamente em paisagens baças de poucas linhas. O 
retrato humano do livro não está neste mundo que desaparece, mas na angústia moral dos 
jovens gentrificadores. Mesmo a vizinha idosa, que vai ser despejada e que está intima-
mente ligada aos mistérios do edifício, funciona como oráculo para os protagonistas deste 
filme de casa assombrada. Como prova da sua inocência, os jovens falam conscientemen-
te do que representam, de apropriações culturais, de racismo, de privilégio, de gentrifica-
ção e de visões informadas sobre a cultura.

No fundo, Ezra Clayton Daniels decidiu que já todos vimos representações destes bair-
ros e destes processos em documentários, ficções realistas, testemunhos, etc.  Será a partir 
de outro tipo de mecanismos – ao estilo «supernatural horror» – adaptados ao desenho de 
Ben Passmore que se vai introduzir a pestilência destruidora, letárgica e irónica da gentri-
ficação.  As figuras de Passmore, que conhecemos de registos mais imediatos como a série 
de comics «Your black friend», podem parecer no limite do «cartoonish» e com cores planas 
e histriónicas. Será um cabo ou um tentáculo? Serão vísceras a transbordar da sanita ou es-
tavas mal da barriga? O desenho simples e lúdico permite confundir o que pode ser ou não 
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Monopiece + Jaap Blonk 
Shhpuma, 2019

Os Provos não morreram e ainda bufam! Grande esss-
puuummaa… 
[Tristão da Zara]

Mundo Real Poético / Jesús Lizano 
A Batalha e Barricada dos Livros, 2019

Quando se convida alguém para fazer a apresentação de 
um livro, o habitual é esperar que o convidado saliente a 
originalidade do poeta, enfatize a sua poesia e destaque a 
importância da edição que naquele momento se propõe ao 
público leitor. Mas, para mim, os verdadeiros poetas (que 
pessoalmente distingo de quem pensa que basta escrever 
em verso e acumular uma sucessão de rimas ou metáforas, 
mais ou menos conseguidas, para se julgar poeta) não care-
cem de ênfase nem a sua a poesia de explicação: precisam 
apenas de ser lidos de maneira diferente com que habitual-
mente lemos as frases que nos colocam e colocamos diante 
dos olhos, porque a poesia não é uma leitura de entreteni-
mento fácil que se possa levar a cabo de ânimo leve. A leitu-
ra de um poema exige uma entrega sem reservas por parte 
do leitor, pois só assim ele – o poema – se completa. Todo o 
poema merecedor desta designação (e nem todos o são) é 
como uma partitura que o poeta coloca ao dispor do leitor 
intérprete que pela sua experiência e vivência anterior dará 
vida ao que acaba de ler. Para mim, todo o leitor de poesia 
é, de certa forma, e ainda que ocasionalmente, um poeta, 
mesmo para quem as palavras com que a poesia se faz lhe 
pareçam inacessíveis e longe das suas preocupações próxi-
mas ou distantes. Ao ler as páginas do livro de Jesús Lizano, 
a imediata reação que tive foi perguntar-me por que razão 
escolheu Jesús Lizano a poesia como forma de expressão 
para expor a sua visão do mundo, melhor dizendo, a sua vi-
são do desconcerto do mundo, em vez de um ou vários ma-
nifestos em prosa, tendo em consideração o tema, em todas 
as suas variações, que constitui a essência dos poemas que 
esta edição portuguesa da sua poesia nos revela? A resposta 
encontrei-a em alguns versos que inesperadamente surgem 
nas suas odes e sonetos, apesar do tom voluntarioso e rei-
vindicativo que neles se verifica. Neles, julgo eu, transpare-
ce a visão utópica de Lizano sobre a existência só possível 
através da palavra que dá vida a outra palavra, criando esse 
lugar inominável que Lizano chama de mundo real poético 
e que ele define como a inocência (“Ah cuando a inocencia 
nos conquista! / Ella es el mundo real poético”, p.26). Porém, 
Lizano carrega com ele, fardo e castigo, toda uma tradição, 
um contexto cultural marcado no tempo e no espaço. É por 
isso que como tantos outros antes dele Jesús Lizano atribui 
àquele que fala e maneja as palavras com arte e engenho 
o poder de falar para todos e em nome de todos:  o poeta 
iluminado, o predestinado por vontade divina para mostrar 
o caminho e, quem sabe?, salvar os homens (“lo poeta debe 
anunciar a todos”, p.30). Mas ele pressente que a verdadeira 
poesia, por natureza inapreensível, submete o poeta ao seu 
desígnio e exige dele a coragem de um confronto com ele 
próprio, uma inadiável clarificação no espirito e propósito 
que remete quem a ela deveras se entrega para a consciên-
cia da sua solidão, e por isso Lizano afirma “Acércate de nue-
vo, soledad (…) serena com tu luz nuestros sentidos/ solo 
tu, soledad, la fortaleza/ que permite salvar la poesia” (p.44). 

As palavras enganam quem julga poder submetê-las à sua 
vontade e não raramente a inconsciência disso nos leva a 
pensar que as dominamos, como alguns julgam dominar a 
matéria, mas quando menos esperamos elas assumem signi-
ficados que nunca imaginámos, e é por isso que, eu meu en-
tender, a anarquia de que Jesús Lizano fala se associa muito 
mais a uma utopia que a uma qualquer experiência prática e 
plausível; no fundo, para mim, é como aquele caminho que 

plausível neste mundo, o que serve muito bem para mol-
dar no desenho o surrealismo gore em que a história vai 
descambar neste edifício claustrofóbico.

É o «edifício» das relações raciais e económicas nos Estados 
Unidos, cujas entranhas medonhas se vão erguer do fundo.
[José Smith Vargas] 

Cat in a Bag / Clean Feed, 2019

Muzak para metaleiros… 
[M.F.]

Em Açúcar de Melancia / Richard Brautigan 
Snob,  2019

Alguém mal intencionado podia apenas perguntar: para 
quê publicar isto? Afinal, à primeira vista, parece que esta-
mos perante um livreco naïf, daqueles que podiam ser es-
critos por aquele nosso tio que, desde que se reformou da 
função pública, passa os dias a impor aos seus amigos de 
facebook a sua ars poetica. Mas para Em Açúcar de Melan-
cia entrar nesta selecta secção de recensões de A Batalha é 
porque há algo que se esconde atrás desta pretensa inge-
nuidade de Brautigan, que parece ter escapado aos gran-
des críticos da nossa praça. Sobre esta edição da Snob, um 
poeta de província escreveu que «leituras sociais, políticas 
e psicológicas podem ter a sua lógica, mas apartam-se do 
que de melhor o livro tem para oferecer ao leitor, isto é, 
a liberdade de uma poesia onde a ausência de sentido se 
revela o melhor dos mundos possíveis». Talvez seja menos 
importante referir quão pouco acertada é esta interpre-
tação, quanto realçar que Em Açúcar de Melancia é uma 
experiência de leitura que obriga o leitor cuidadoso a des-
cascar as várias camadas para conseguir ler o seu subtexto. 
Porque, na realidade, o tal gesto de aparente inocência que 
o autor impõe ao livro não é motivado por falta de recursos 
estilísticos: trata-se de um gesto absolutamente conscien-
te. Veja-se a história para que se entenda melhor o que que-
ro dizer com isto: Em Açúcar de Melancia é o primeiro livro 
escrito em euMORTE em 35 anos. O seu autor é um nar-
rador autodiegético sem nome, que vive perto da comuna 
de euMORTE, e que parece ter a vida mais idílica possível: 
come, dorme, passeia, escreve e namora. O narrador está 
apaixonado por Pauline e despreza cada vez mais a sua 
companheira Margaret, que a cada dia que passa mostra 
mais curiosidade por perceber o que se passa na Oficina 
Esquecida. Esta oficina é uma espécie de ferro velho que 
armazena uma série de relíquias de uma outra época e é 
onde inBOIL e o seu grupo se reunem para mandar abaixo 
umas garrafas de whisky. Esta tropa abomina a vida ente-
diante de euMORTE e, por isso, os habitantes da comuna 
começam a sentir-se ameaçados por eles. Margaret come-
ça a passar cada vez mais tempo na Oficina Esquecida; ao 
mesmo tempo, o narrador começa a dormir com Pauline. 
Os excomungados de inBOIL suicidam-se no viveiro de 
trutas, que é o templo sagrado de euMORTE, depois de 
dizerem aos communards que ao terem matado os tigres, 
também mataram o conhecimento. Passado pouco tempo, 
Margaret é encontrada morta: enforcou-se. A vidinha cha-

ta continua e a história acaba com o narrador – que pode 
muito bem ser entendido como o grande vilão de toda esta 
história – a começar a feitura de Em Açúcar de Melancia.

Em Açúcar de Melancia aparenta ser uma simples novela, 
com um enredo relativamente convencional, que  remete 
o leitor para uma longa tradição ficcional, no qual se enfia 
um conjunto de personagens num lugar imaginário, com 
uma organização política particular, para ver o que acon-
tece. Neste sentido, parece que a intenção de Brautigan é 
convocar a literatura utópica do renascimento, num duplo 
sentido: por um lado, alude a uma óbvia divisão funcional 
do dia entre trabalho, ócio e repouso; por outro, abre ao 
leitor um vasto terreno de interpretações possíveis. Não é 
certo que as utopias de More ou de Campanella, por exem-
plo, tenham sido escritas sem segundas intenções. A reali-
dade é que tal como a Utopia ou A Cidade do Sol, também 
Em Açúcar de Melancia pode ser lido como uma sátira ou 
uma crítica violenta às tentativas de restaurar uma Idade 
do Ouro pré-civilizacional, na qual faunos e pessoas vivem 
numa comunhão absoluta. Brautigan, tal como os utopis-
tas, sabia quão problemática era essa aspiração; mas, ao 
contrário destes, arriscou a vida comunitária, verificando 
em primeira-mão quão miserável pode ser uma vida su-
bordinada à estratificação rígida do quotidiano. O que é 
verdadeiramente surpreendente é verificar que Brautigan 
escreveu este livro anos antes de ter participado na experi-
ência dos Diggers, em São Francisco, prevendo com gran-
de clarividência todas as limitações políticas e sociais da 
cena hippie e new age. Não é coincidência que a trama de 
Em Açúcar de Melancia possa compreender-se como uma 
crítica subliminar aos movimentos progressistas norte-
-americanos da década de 1960. Os grandes princípios 
do amor-livre, da solidariedade, da integração, do despo-
jamento material, da convivialidade, do puritanismo e da 
«ignorance is a bliss» são convocados por Brautigan para 
a constituição do teatro dos horrores que é euMORTE. 
Aqui, traça-se uma linha muitíssimo ténue entre a can-
dura idílica e a perversão do egoísmo e da tacanhez: isso 
pode ser interpretado a partir da exclusão de inBOIL e do 
seu bando da Oficina Esquecida, que são sempre descritos 
pelo narrador como «bêbedos»; no violento tratamento de 
Margaret por parte do narrador, que tanto a despreza olim-
picamente como a condena a um julgamento sistemático 
pela sua aproximação ao grupo de inBOIL; no misticismo 
pagão retratado pela adoração das trutas e pelo temor aos 
tigres, numa clara alusão à forma como as comunas são 
facilmente permeáveis à religiosidade e à criação de no-
vos ícones; na anulação da diferença como mecanismo de 
conservação. Mas talvez o melhor exemplo que permite 
sustentar que Em Açúcar de Melancia não é apenas uma 
historieta, mas também uma crítica epocal particularmen-
te singular, é o próprio estilo da narrativa. Neste caso, não 
é preciso ler nas entrelinhas para compreender que Brau-
tigan quis mostrar como a tacanhez e a falta de mundo só 
podem originar uma boleima literária que não raras vezes 
se aproxima da simploriedade, quando não da boçalida-
de. O grande artifício de Brautigan é criar um simulacro 
de uma apologia da literatura pastoral. O seu grande méri-
to foi o de escrever um texto equívoco que engana o leitor 
mais frágil, isto é, aquele que é mais facilmente ludibria-
do pelo sublime da chaleza. Basta ler o poeta de província 
para comprová-lo. 
[R.]

Fogueiteiro Azeitão / P.B.O. 
 Chaosphere e Your Poison, 2019

EP 7” que comemora amizade entre os obesos de Simbiose 
e Ratos de Porão. Lado A: dois temas Grind para esquecer 
daqui a uns minutos. Lado B: remix gabber de [f.e.v.e.r.] 
desses mesmos temas, muito mais divertido! Melhor capa 
de disco punk em Portugal 2019 porque foi desenhada pelo 
brasileiro Daniel Etê. 
[M.F.]

à  l u p a
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os  filósofos taoístas aconselhavam para atingir o inacessível 
Tao e esse caminho só é possível através da poesia.

Haveria com certeza muito mais para dizer e falar sobre os 
desabafos, invectivas e afirmações que Jesús Lizano expõe e 
deixa ao critério do leitor nas 179 páginas que constituem 
este livro, porém, a poesia não se explica: lê-se, sente-se e 
transmite-se, quando é caso disso. 
[Fernando Carmino Marques]

O Hábito faz o monstro #18 / Lucas Almeida
auto-edição, Nov’19

Regresso do zine mítico de Lucas Almeida, que alegria! Des-
de 2009 que não fazia um número, tanto passou o tempo 
que a numeração do  OHFOM  passou de números primos 
para a Sequência de Lucas, tal como de fotocópias xungas 
passou para o luxo do livro de artista com uma capa em se-
rigrafia! A BD foi ignorada: publica-se uma selecção de belos 
desenhos de Almeida que um dia A Batalha há-de surripiar 
para as suas páginas, quando tiver artigos sobre urbanismo 
caótico, excesso populacional, metamorfoses, natureza, psi-
cadelia ou fractais. Pedidos para lucasmalucas.com.
[M.F.]

Passe Social / Ana Margarida Matos 
Erva Daninha, 2019

A Erva Daninha é uma nova editora de zines de BD que já 
é uma referência, a julgar pelos lançamentos que fez – ver 
sobre Jáqui nesta secção. Este título de Matos é também ou-
tra grande lufada de ar fresco no meio da bosta da BD por-
tuguesa tomada pelos «geeks». O uso do «passe social» serve 
para fazer uma crónica pessoal de quem vive o século XXI no 
seu pior, mutilada por sistemas precários de trabalho, corre-
rias pendulares entre trabalho e casa e a vidinha digitalizada. 
Cuidado com esta autora, cheira-me que um dia ela fará algo 
para não deixar nada de pé!
[M.F.] 

Pull / Trigger 
Shhpuma, 2019

Zippy grita: - Noisecore! Noisecore! Noisecore!
Griffy comenta: - O pessoal com canudo está sempre a ga-
mar a malta das barracas… 
[Bill]
 

QorosQorus / Alfröjs 
Sucata/ Discrepant, 2019

Terceiro registo de uma banda que pratica sonoridades do 
seis-seis-sexto mundo, gênero que transgride fronteiras e 
culturas sem vergonha na cara. Esta k7 é um pequeno mis-
tério, pois o trio foge do seu próprio passado muito focado 
em ritmos dançáveis pseudo-vudus. Caindo na armadilha 
da «música exploratória», partem para a mata, sem repe-
lente de mosquitos, enfrentando os sons da bicharada sel-
vagem e de fenómenos atmosféricos perturbadores, vulgo, 
o vento a bater na flora! Esta viragem inesperada deixa os 
seguidores confusos, embora tenham de perceber que é ni-
tidamente um álbum de reflexão depois das festas geradas 
pelos outros dois discos. Alguns ficarão desiludidos mas isso 
é fácil de resolver: pega-se nos ficheiros dos três discos e 
mete-se em modo «shuffle» no leitor. Ah! Assim, sim, temos 
um disco à séria! 
[M.F.] 

Selva!!! / Filipe Abranches 
Umbra , 2019

Uma das melhores coisas que aconteceram na BD nacio-
nal no ano passado foi a criação de uma nova editora sob a 

batuta de Filipe Abranches. Calma!! Se formos a pensar na 
revista homónima  Umbra, dedicada à Ficção Científica, te-
mos treta da grossa, tal é a mimetização de estilos industriais 
de entretenimento – estilos esses feitos com décadas de apu-
ramento técnico que não pode ser bem copiado pelos países 
não-alinhados. Mas Selva!!! tira as dúvidas sobre se Abranches 
tinha chegado a uma andropausa intelectual, que, de forma 
genial, criou uma BD complexa de meta-narrativas obcecadas 
por soldadinhos de plástico, aeromodelismo, BDs de guerra 
compradas em quiosques à beira da praia, e pelos seus gran-
des «mestres», como Milton Caniff (1907-83).

Assim as acções e aventuras bélicas que se lêem na BD são 
constantemente sabotadas por algum narrador invisível - o 
autor da BD? o seu duplo enquanto criança? -, expondo e sub-
vertendo a linearidade deste género de BD e até denunciando 
a toxicidade da cultura bélica (consequentemente também ela 
intrinsecamente colonialista) durante a infância. Selva!!! é um 
grande regresso de um autor da geração (da revista) Lx Comics, 
dono de um estilo muito fluído e próprio mas sendo capaz de 
se metamorfosear quando necessário, como é o caso de Sel-
va!!!, que inspira autodisciplina para ter o ar austero e tradicio-
nalista das BDs «clássicas». Um livro obrigatório de 2019!
[M.F.]

They just sit about / Oddly Imploded 
Shhpuma, 2019

Modesto pica-miolos de guitarra e bateria.
[Ronin Lenin]

Trente Ans de Cavale, ma vie de punk / Gilles Bertin 
Ed. Robert Laffont, 2018

 
Ao longo do relato de uma vida frenética, Gilles Bertin (1961-
2019) abre-nos uma janela para a densidade dos meios punk 
e para a passagem à grande criminalidade no cruzamento 
com as lutas independentistas bascas. Este relato de fugas en-
tre Espanha e Portugal mostra-nos desde as dificuldades do 
vício da heroína à chegada da sida. É um testemunho que nos 
dá a ver a aventura louca de um grupo de punks e anarquistas 
que protagonizaram um dos maiores roubos do século XX.

à  l u p a
Nesta autobiografia, Gilles Bertin mostra-nos o caminho 

que levou a que o cantor Cameras Silens organizasse o roubo 
da Brinks de Toulouse, em 1988. E depois é a fuga, a chega-
da a Espanha, a troca de identidade, o desaparecimento em 
identidades diversas, a sobrevivência, a abdicação de tudo. É 
na chegada a Portugal que Gilles regressa ao mundo da mú-
sica, ao abrir uma loja de discos na qual por pouco não foi 
desmascarado por um franco-português fã de punk. Depois 
de alguns anos em Portugal, descobre que é seropositivo. 
Quando a doença piora, Gilles parte para Barcelona, e é nessa 
cidade que em 2016 toma a decisão de se entregar à justiça 
francesa. Em 2018, é condenado a 5 anos de pena suspensa. 
11,8 milhões de francos e 30 anos de fuga mais tarde, Gilles 
Bertin permanece como esteio dessa memória punk e anarca 
europeia que vai desaparecendo.
[P.]

Ventos Borrascosos / Fernando Guerreiro 
100Cabeças,v 2019

Poucos dias após finda a leitura de Ventos Borrascosos de Fer-
nando Guerreiro, tropeçamos num parágrafo de Lucien Gold-
mann, que dispara a certa altura «...não creio que o radicalmen-
te novo possa ser senão um processo de estruturação de novas 
estruturas ao mesmo tempo que é uma destruturação das es-
truturas antigas» e, desviando-nos categoricamente do assunto 
do autor, usamo-lo como lente corrompida do que pode sugerir 
uma interpretação do livro que temos em mãos.

Na capa e contracapa apenas um detalhe de uma fotografia, 
na lombada nenhuma pista autoral. Já no interior vislumbra-
mos o título e a indicação: “romance”. A epígrafe remete para O 
Monte dos Vendavais, bem como algumas nomeações esparsas 
dos e nos poemas. Sem nunca nos situarmos definitivamente, 
quedamo-nos nesse universo brontëano onde percorremos pá-
ginas e páginas, perdidos pela falta de numeração e também, 
claro, por termos, enquanto leitores, vindo a um mundo de pai-
sagem acidentada que fere o decifrador. Uma paisagem onde o 
urzal é constante apesar de já ter dificuldade em crescer «devido 
à inclemência do sentido». 

Urze, precipício, abismo, aventura, fantasma, sepultura, san-
gue farejado por cães vadios, a impotência do narrativo e do 
poético, a réstia de redenção na representatividade oferecida 
pela pintura, eis alguns termos, temas?, que atormentam o que 
escreve. [Fará sentido dissecarmos os slides, tentarmos perceber 
se a defunta que assombra o narrador é Cathy ou é mero dispo-
sitivo para nos guiar pelos meandros do terreno?] Tudo nestes 
poemas é guiado por essa voz que se questiona do que pode 
ainda a poesia no ganho de sentido aos que caminham para o 
sepulcro. Na dúvida floresce o duplo. 

Há ainda uma pinga de ousadia em como ordenar os mate-
riais que rareiam nos livros de poesia daqui e de agora. Surgem 
imagens a fornecerem ou a deturparem o contexto, há páginas 
duplas divididas por quatro discursos autónomos que desor-
denam a leitura, há anotações laterais que ora se afiguram a 
complementos ao poema ora se assemelham a indicações de 
filmagens. Mas filmar o quê, se morta vai a amada e o horror 
brota por entre as frestas deste lirismo desencantado? Diríamos, 
atabalhoadamente: filmar essa possibilidade, sempre dois pas-
sos ao lado do verosímil – do aceitável –, de o limite do abismo 
ser frequentado por espectros, nossos, que na sua falta nos per-
seguem, que se vestem, ainda assim, de flores estampadas no 
vestido para dessa forma desafiarem os acidentes das ravinas. 
Isto é: de um universo sobejamente conhecido da literatura oci-
dental, um viajante solitário, ao longo de quase vinte anos, buri-
lou uma crónica longuíssima onde deformou o imaginário, com 
toda a paciência do mundo, para tudo ser fundido numa nova 
cosmogonia, a referida e explícita «teoria do fantasma». 

Até ao «encontro com o pesadelo/que nos reserva o mundo» 
podemos servir de audiência a todo o tipo de escribas. Acerca-
mo-nos, desta vez, de quem nos assegura que é certeiro este 
pressentimento de abandono por parte dos anjos, terríveis ou 
não, e que para «se escrever em vida a sua obra de fantasma» há 
que lidar com «grânulos de sangue», «sombras do discurso», «a 
derrocada do futuro». Está aí o que pode ainda hoje assombrar e 
merece viver no seu estrebuchar aquando da tentativa de repre-
sentação? Está, e não é radicalmente novo nem estruturalmente 
velho. É outra coisa.
[M. Batôn]
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Papelaria Sampaio: Rua Professor Reinado dos Santos, 12C
Papelaria da Estação do Rossio
RDA69: Regueirão dos Anjos, 69 

Serigaita: Rua dos Anjos, 12F | Snob: Rua da Piedade, 66
Tigre de Papel: Rua de Arroios, 25

Tortuga: Rua da Penha de França, 217
Zaratan: Arte Contemporânea: Rua de São Bento, 432 

Quiosques do Largo do Rato, Largo do Chiado,
 Calçada do Combro, Praça do Rossio, Rua Alexandre 

Herculano e Rua Camilo Castelo Branco 

Porto 
Gato Vadio: Rua do Rosário, 281 
Utopia: Rua da Regeneração, 22

UNICEPE: Praça de Carlos Alberto 128 A

Almada
Centro de Cultura Libertária: 

Rua Cândido dos Reis, 121, 1º D

Setúbal 
Livraria Uni Verso: Rua do Concelho, 13 

Évora 
Fonte de Letras: Rua 5 de Outubro, 51 

Braga
Centésima Página: Avenida Central, 118

Bragança
Quiosque da Estação de Camionagem

Vila Real
Traga-Mundos: Rua Miguel Bombarda, 24-26-28

ANTIGO ÓRGÃO DA CGT 
Fundado em 23 de Fevereiro de 1919

Em 1956, foi publicado pela primeira vez em Ingla-
terra o livro autobiográfico de Lobsang Rampa intitu-
lado Third Eye, no qual relata a sua vida no Tibete e o 
estudo do budismo tibetano.

Rampa sempre afirmou que tinha nascido no seio 
de uma família tibetana rica e que aos sete anos de 
idade ingressou no Chakpori Lamasery, em Lhasa, 
onde estudou medicina, astrologia, história tibetana, 
telepatia, hipnotismo e teoria da reencarnação. Ram-
pa também ficou conhecido por ter sido submetido a 
uma dolorosa intervenção cirúrgica para abrir o «ter-
ceiro olho» no meio da testa, intervenção essa que lhe 
conferia incríveis poderes psíquicos.

Enquanto os seus livros se vendiam muito bem, 
algumas dúvidas começaram a surgir acerca da sua 
identidade. Como é que ele, tendo nascido no Tibe-
te, tinha um sotaque acentuadamente britânico (ele 
afirmava que tinha aprendido inglês num campo de 
prisioneiros japonês), e como era possível alguém 
ser submetido a uma intervenção cirúrgica para 
abrir o «terceiro olho» quando na cultura tibetana o 
«terceiro olho» era entendido como um centro psí-
quico que deveria ser aberto pela meditação, nunca 
pela cirurgia.

Com o intuito de desmentir Lobsang, o especialis-
ta em assunto tibetanos Heinrich Harrer contratou 

L o b s a n g  R a m p a
um detective para determinar a veracidade da história do monge tibetano. 
Após a bem sucedida investigação, revelou no jornal Daily Mail que Lobsang 
Rampa nunca tinho estado no Tibete, nem nunca tinha feito qualquer inter-
venção cirúrgica. Na verdade, Lobsang Rampa, de seu nome verdadeiro Cyril 
Henry Hoskins, tinha nascido em Devon, no Reino Unido, e entre as suas 
ocupações profissionais era canalizador.

Quando a sua verdadeira identidade foi exposta, Hoskins tinha desapare-
cido, tendo sido descoberto por jornalistas na Irlanda. Mesmo sendo muito 
difícil falar com ele, já que não recebia visitas, deu a sua explicação para a 
dupla identidade, confirmando o seu nome verdadeiro, mas afirmando que a 
alma de Rampa tinha transmigrado para o seu corpo. Portanto, segundo ele, 
todas as informações contidas no seu livro eram verdadeiras. 

Apesar de se ter provado a falsidade do autor – o canalizador que se fez 
passar por um monge tibetano –, ainda existia um mercado para os livros de 
Lobsang Rampa, que ele continuou a escrever até à sua morte em 1981. Mas 
nunca nenhum dos seus livros conseguiu o sucesso de Third Eye.

A minha humilde 
homenagem ao 

grande canalizador!


