
  



Os Cadernos Selvagens não são propriedade de ninguém, são uma etiqueta (label) para identificar uma 

comunicação escrita sob forma digital ou em papel, cuja característica é a não-conformidade com a norma, a recusa de submissão a 

padrões ideológicos, morais, religiosos ou outros, a liberdade de crítica e de criação e o respeito absoluto pelos direitos e 

liberdades dos indivíduos. 

Os Cadernos Selvagens são uma publicação da «Fábrica de Alternativas» de Algés. A Comunidade na forma da 

Assembleia da Fábrica escolheu o grupo redactorial desta publicação, composto por três pessoas, que terão de se submeter a 

estas linhas-guias.  

 

LINHAS-GUIA PARA OS CADERNOS SELVAGENS  

 

 Será presente este texto em cada número da revista 

 Cerca de um mês antes da saída de cada número será feito um apelo a participação através dos canais de 

comunicação à nossa disposição. 

 Os conteúdos são decididos pelas pessoas que se disponibilizam a colaborar com os Cadernos Selvagens 

desde que os referidos conteúdos respeitem os seguintes princípios: 

- Não serão tolerados ataques pessoais, 

- Quaisquer apologias de ideias, sistemas ou credos contrários à dignidade do ser humano não serão tolerados, 

como sejam o racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, etc. 

Não serão permitidos textos anónimos, todos os textos devem ter menção do nome real do/s autor/res. Quanto 

aos textos colectivos deverá também ser mencionado o nome do colectivo que o redigiu, ou dos seus membros.  

 O número de páginas não deverá exceder 40 no total, por edição (devido aos custos associados à edição em 

papel). Se o material destinado a publicação exceder esta paginação, serão escolhidos os textos a publicar, por ordem de chegada 

à redacção, sendo possível (com o acordo do respectivo autor) que os textos que não couberam numa dada edição sejam 

conservados para a edição seguinte. 

 Cada número terá um editorial da responsabilidade do colectivo de redacção, ocupando uma página, no 

máximo. Todos os números terão uma pequena informação sobre a «Fábrica de Alternativas» (o que é; meios de contacto; morada; 

horários…)  

 Cada número terá uma crónica da «Vida na Fábrica de Alternativas» onde serão relatados os 

acontecimentos mais relevantes, como debates, iniciativas, concertos, etc. Este texto pode ser redigido, pelo comité redactorial, 

mas também pelos protagonistas dessas actividades, como forma de estimular o conhecimento da Fábrica de Alternativas por um 

lado, como treino de reportagem de qualidade e como encorajamento a participação mais activa e reflexiva dos próprios 

intervenientes, por outro. Essa crónica deverá ocupar um máximo de 6 páginas (texto e imagens). 

 Quaisquer textos serão da exclusiva responsabilidade de quem os assina. Os Cadernos Selvagens declinam 

quaisquer responsabilidades sobre informações incorrectas, ou outras falhas de conteúdo, com excepção dos textos produzidos 

pelo próprio comité redactorial dos Cadernos. 

 Cada número em papel será lançado numa pequena sessão de apresentação, onde a comunidade da Fábrica 

de Alternativa e seus amigos irão debater presencialmente determinados assuntos relacionados com a publicação. 

 A edição online de cada número só ficará acessível algum tempo após o lançamento da edição em papel.  

 Cada participante que veja editado o seu material nos Cadernos Selvagens deverá, em princípio, contribuir 

financeiramente para custear a mesma edição. O seu contributo será proporcional ao número de páginas em que interveio. O 

produto da venda de cada número, uma vez deduzida uma quantia pré-determinada para a «Fábrica de Alternativas», irá ser 

repartido na mesma proporção em que contribuiu.  

 Quaisquer divergências que surjam, com quem publicou ou pretende publicar textos nos «Cadernos 

Selvagens», serão resolvidas em diálogo com o grupo redactorial. Em última instância, decide a Assembleia da Fábrica de 

Alternativas. 

  

GRUPO EDITORIAL 

Em Assembleia de Fábrica foram escolhidos para o grupo redactorial dos Cadernos Selvagens os seguintes 

associados: Manuel Baptista, Naná Rebelo, Élia Morgado, João Pestana 

 
Cadernos Selvagens 

Publicação da Associação Fábrica de Alternativas 

Mar 2017 

 

Próximo número dos Cadernos Selvagens 

Junho de 2017 
 

Quem desejar participar, publicando os seus textos ou imagens deve enviar os mesmos até final do mês de Maio para o email:  

fabrica.de.alternativas@gmail.com.  
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EDITORIAL 

A edição de Março dos Cadernos Selvagens é, para todos nós, um motivo de enorme 

satisfação pela grande adesão que estamos a ter em número de associados a participar com 

os seus textos, inéditos ou não, e que estão a enriquecer em cada trimestre a publicação da 

Associação Fábrica de Alternativas (AFA). 

Em jeito de resumo, neste número passamos em revista as actividades da Fábrica, com 

destaque para as Danças Tradicionais Europeias através de uma entrevista ao André Cid, 

o mentor desta actividade desde o início da formação da associação. Destaca-se também a 

síntese apresentada por um dos autores deste número, de um debate havido a 11 de 

Fevereiro aqui no espaço da AFA sobre 'gentrificação', um problema muito actual e que 

mexe com a vida dos cidadãos.   

Podemos, ainda, encontrar textos de análise política, económica e social, sejam eles mais 

aprofundados ou em jeito de crónica, prosa poética, poesia e artes gráfica, neste caso 

pintura, ou, como lhe chama a autora, poesia gráfica. 

De resto, importa apenas reforçar a ideia de que são aceites todas as contribuições 

que nos cheguem dentro do prazo fixado, sob pena de ficarem a aguardar o número seguinte, 

como, aliás, ficou definido em reunião de editorial e já divulgado na edição anterior. 

Lembramos que não fazemos selecção de textos, não fazemos revisão, nem qualquer 

alteração. Por cá não há censura e todos têm direito à palavra, desde que cada um se 

responsabilize pelo que quiser divulgar publicamente. Encontraremos, seguramente, textos 

que respeitam o acordo ortográfico e outros que não o fazem, sempre à responsabilidade de 

cada autor. 

Mas, e porque não há regra sem excepção, o colectivo editorial reserva-se o direito de 

não publicar textos de teor racista, homofóbico, fascista ou xenófobo. São os princípios da 

AFA e por eles nos regemos desde a formação da AFA. 

Colaboram neste número: 

André Cid Nuno Miguel Morais 

André Clemente Paula Mendes 

Élia Morgado Paula Montez 

João Pestana Pedro Faria Bravo 

Jorge Fonseca de Almeida Sara Pestana 

Manuel Banet Baptista Sandra Alfaiate 

Naná Rebelo Vitor Lima 

 

Boa leitura!  
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FÁBRICA DE ALTERNATIVAS. QUEM SOMOS. 

 

A Associação Fábrica de Alternativas é um colectivo independente, livre e autogerido que 

tem como finalidade a cidadania através da participação activa dos cidadãos na vida da sua 

comunidade. Funcionando pelo consenso só não são aceites actividades que tenham na sua 

base princípios que desrespeitem a dignidade humana como sejam o racismo, xenofobia, etc.. 

Baseado no conceito de “Banco de Horas” (oferta de duas horas semanais ao serviço dos 

outros) e da partilha de saberes e conhecimentos procura-se possibilitar a todos o acesso a 

actividades que que de outra forma lhe estariam vedadas, seja por dificuldades financeiras, 

morais, ideológicas ou religiosas. 

 

O Horário de abertura da Fábrica de Alternativas é o definido conforme o horário das 

actividades existentes em cada dia. 

Rua Margarida Palla 19 A, 1495-143 Algés 

Email: fabrica.de.alternativas@gmail.com 

Actividades: 
A Fábrica de Alternativas está sempre aberta realização de todas as actividades que os seus 

associados pretendam partilhar com os outros. As actividades organizadas pela Fábrica de 

Alternativas são normalmente gratuitas embora exista sempre uma caixa de donativos para 

quem deseje contribuir para as despesas de manutenção (renda, água, luz, gás). Nos casos 

das actividades propostas e produzidas por outros e onde a Fábrica de Alternativas apenas 

cede o espaço, pode haver custos associados mas sempre da responsabilidade de quem as 

organiza. No entanto, mesmo nestes casos, é solicitado ao promotor que faça o mais baixo 

custo possível e procurando que haja um ainda mais baixo para quem participa no Banco de 

horas.  

 

A programação bem como todos os dados relativos à participação nas nossas actividades 

pode ser consultado na página da Fábrica de Alternativas no facebook. Quais quer dúvidas 

ou marcações devem ser feitas para o correio electrónico: fabrica.de.alternativas@gmail.com 

Solicita-se a todos que façam as suas marcações ou informem das desistências das mesmas 

atempadamente de forma a não se gastarem recursos e evitar deslocações desnecessárias a 

quem generosamente se desloca à fábrica para partilhar o seu saber.   
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2ªfeira 

Oficina de Costura 10H00  

Chi Kung 19H30  

Danças Tradicionais Europeias 21H30  

3ªfeira 

Apoio Escolar 17H00  

Espanhol (Conversação) 18H00  

Tai Chi 19H30  

Reunião de Fábrica  21H30 Quinzenal 

Jogos de Mesa 21H30 Quinzenal 

4ªfeira 

Yoga 10H30  

Apoio Escolar 17H00  

Alongamentos e Flexibilidade 19H30  

Actividades diversa 21H00 Consultar página facebook 

5ªfeira 

Apoio Escolar 17H00  

Italiano (Conversação) 18H00  

Jantar na Fábrica 20H00  

Ciclos de Cinema 21H30  

6ªfeira 

Yoga 10H30  

Constelações Familiares 18H30  

Danças 21H30  

Sábado 

Yoga 11H00  

Iniciação ao Teatro 15H00  

Actividades diversa  18H30 Consultar página facebook 

Jantar na Fábrica 20H00  

Actividades diversa  21h30 Consultar página facebook 

Domingo 

Mercadinho Alternativo 11H00 1º Domingo do mês 

Actividades diversa   Consultar página facebook 

Por marcação 

Leituras Esotéricas Massagens Relaxamento 

Massagens Terapêuticas Psicoterapia 

Reiki Tarot 

Terapia Sacro-craniana  

   



Cadernos Selvagens 
 

4 Fábrica de Alternativas 

 

Um Olhar sobre o último trimestre na Fábrica 
 

O primeiro ponto a realçar nas nossas actividades deste trimestre parece-me ser a excelente 

aceitação que a edição de Dezembro dos Cadernos Selvagens conseguiu ter entre os 

nossos associados, tendo-se esgotados todos os números impressos e havido a necessidade 

de imprimir uma segunda edição. Também os “Produtos da Fábrica”, objectos recriados por 

uma nossa associada, a partir de objectos em desuso que vão do simples porta-chaves a 

molduras, galheteiros etc. têm sido o foco de atenção e apreciação de muitos.  

 

 

Quanto às actividades do período a que se refere este número dos Cadernos Selvagens 

começaram podemos destacar a continuidade das muitas actividades regulares, (ver quadro na 

página anterior) com excepção da Meditação que esperamos recomece em breve com um novo 

“Mestre”, bem como o surgimento de algumas novas: “Yoga”, “Conversação de Italiano”, 

“Iniciação ao desenho e pintura” e “Leituras exotéricas”. Também os mercadinho têm 

acontecido no primeiro Domingo de cada mês e com cada vez mais visitantes.  

 



Cadernos Selvagens 
 

Fábrica de Alternativas 5 

 

No projecto de festas temáticas foi decidido que a festa de passagem de ano fosse 

transformada num jantar/ceia partilhada e realizaram-se festas na época do Carnaval. E 

claro, não podíamos deixar de referir o excelente concerto do músico Fercy Nery. 

 

No cinema podemos destacar os ciclos dedicados aos realizadores Ingmar Bergman (Da vida 

das marionetas e o Sétimo Selo) e Michelangelo Antonioni (As amigas) em Dezembro, 

seguidos de dois meses de comédias; Buster keaton (Pamplinas Maquinista), Jacques Tati 

(O meu tio), Eran Korilin (A visita da banda), Jean Renoir (Piquenique no campo), Bakhtiar 

Khudojnazarov (Luna Papa), Monty Pyton (A vida de Brian), James W. Horne (Bucha e 

estica no Oeste) e António Lopes Ribeiro (O Pai Tirano). Para o mês de Março o tema é 

cinema de animação tendo já sido exibidos os filmes “Rugas” de Ignacio Ferreras, “A loja dos 

suicídios” de Patrice Lecontei, “A Viagem de Chihiro” de Hayao Miyazakie, “A valsa com 

Bashir” de Ari Folman terminando com “O menino e o mundo” de Alê Abreu. 

 

Também o Teatro aconteceu na Fábrica um espectáculo para os mais novos com 

“Conta-me uma história” de Inês Fouto e Pedro Branco. 

 

As nossas paredes continuaram a ser enriquecidas com a exposição de pintura e 

desenho de Nuno L. Pimentel e Paula Lopo e actualmente por fotografias de Pedro Martins. 

 

Os debates também foram variados. “O que aconteceu aos movimentos sociais?”, 

“Linha vermelha contra as alterações climáticas”, “CETA Como o pode travar”, 

“Gentrificação. E em Algés?” bem como outros a complementar a exibição de comentários 

sobre temas importantes e alternativas possíveis; “White Waves” e “Amanhã”. Tivemos 

também a apresentação de mais um livro; “Atlas das Utopias Reais: Criatividade, Cultura e 

Artes”, com Ana Esteves e Jorge Malheiros. 

 

Aconteceu ainda uma tertúlia com uma “entrevista” a Fernando Pessoa e o Grupo 

“Soluções para a paz” tem reunido regularmente tendo já alguns projectos em curso, tendo 

realizado umo debate sobre o papel das Forças Armadas Portugueses já durante este mês 

de Março. Também a Mulher foi estrela com mais um jantar partilhado no dia que 

Internacionalmente lhe é dedicado. 

 

E, claro uma última palavra para os nossos convívios e jantares na sua maioria 

apaladados pelos petiscos do nosso Chefe Cláudio .  

https://www.facebook.com/events/771203236366950/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%7D%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1213287108720558/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%7D%22%7D%5d%7D
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As actividades da Fábrica 

Danças Tradicionais Europeias 

Segundas-feiras das 21H30 às 23h30 
 

 

 

A partir deste número, os Cadernos Selvagens (C.S.) vão dar a conhecer, através de 

pequenas entrevistas, os colaboradores da Fábrica e respectivas actividades. 

Começámos por entrevistar André Cid, o responsável pela actividade “Danças 

Tradicionais Europeias”. 

 

C.S. – André como começou esta tua participação na Fábrica, no domínio da dança? E 

porquê as danças europeias? 

André – No início do projecto da Fábrica de Alternativas (finais de 2013), eu já andava 

apaixonado pelas Danças Europeias pois tinha tido um ano de aulas com a Associação 

Tradballs e não faltava a uma única tertúlia de danças na Fábrica Braço de Prata. Quando 

surgiu a ideia de partilhar conhecimentos através do Banco do Tempo, não sabia bem como 

poderia colaborar, e aí, alguém me perguntou: porque não trazes as danças para a Fábrica? 

Entrei em pânico! Estava inseguro, e não me sentia capacitado para tal… mas ao mesmo 

tempo achei que esse desafio fazia todo o sentido e, aceitei-o com uma certa dose de  
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carolice mas com enorme prazer! E assim nasceu a minha colaboração que se prolonga até 

hoje!   

As Danças Tradicionais são muito especiais: Por um lado, têm um reportório musical 

riquíssimo, extremamente variado em que à matriz tradicional se junta alguma erudição através 

de violinos, flautas etc…e uma sensibilidade contemporânea, com imensos grupos portugueses 

e estrangeiros a compor para os bailes. Do outro, as danças, de coreografias (normalmente) 

simples, na sua maioria em roda e os pares estão permanentemente a trocar e onde 

rapidamente qualquer pessoa aprende a dançar. Assim, (genericamente falando) o ambiente 

das Europeias é pouco dado a protagonismos individuais. O que realmente importa é o 

prazer de dançar em comunhão com os outros, num clima de partilha e inclusão. Este é o meu 

modo de sentir as danças, a fábrica e a Vida… 

 

 

 

C.S. – Fala-nos um pouco sobre esta actividade  

André – O meu compromisso é dinamizar as Danças Europeias todas as 2as feiras das 

21:30 às 23:30h. Normalmente, decorre no interior da Fábrica de Alternativas, mas na altura 

em que as noites começam a ficar agradáveis (de Maio até Setembro) levo as danças para a  
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rua! Com a ajuda de todos comprei uma coluna com autonomia que dá para fazer bailes em 

qualquer parte. Normalmente é feito no Largo Comandante Augusto Madureira (à Av. 

Dos Bombeiros) e nessa altura tento também convidar músicos pois dançar na rua e com 

música ao vivo tem outro sabor… Por norma aparecem cerca de 10 a 20 pessoas para 

dançar, a maioria são habitués, mas aparece sempre alguém de novo. Há alturas em que há 

mais pessoas e o espaço torna-se pequeno, mas em Novembro e Dezembro o frio e a chuva 

deixaram as pessoas em casa e as noites estiveram menos animadas. O custo da actividade é 

um donativo (recomendado) de 2 euros que revertem integralmente a favor da Fábrica. 

Quem pertencer ao Banco do Tempo, se desejar, pode ficar isento dessa contribuição. 

 

C.S. – Projectos para o futuro desta actividade? 

André – Decorridos 3 anos, sinto que tenho que alterar alguma coisa pois como referi, os 

últimos meses têm sido mais fracos. Será importante estudar para poder ensinar novas 

coreografias e criar outras dinâmicas. As danças com música ao vivo correm sempre bem mas 

são situações pontuais. Por outro lado sinto que a divulgação apenas no facebook não é 

suficiente para captar novas pessoas. Ao mesmo tempo, o espaço da fábrica é um pouco 

limitado para eventos de maior dimensão. São tudo questões que tenho andado a reflectir. 

 

C.S. – Queres deixar um convite para aqueles que nos lêem? 

André - O meu convite é para que as pessoas saiam do conforto imobilista do sofá, mesmo 

nas noites mais frias de inverno. Acredito que a felicidade passa essencialmente pela 

qualidade das relações e dos afectos e por isso os bailes de Europeias são um óptimo 

veículo de ligação entre as pessoas. Para além das danças, quem vier pela 1ª vez irá descobrir 

e fruir de um sem número de músicas belíssimas fora dos circuitos habituais.    
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Debates na Fábrica 

Da Gentrificação            Por Manuel Banet 

Na concorrida sessão na Fábrica de 

Alternativas (Algés), fomos convidados a 

ouvir e debater com Luís Mendes, Augustin 

Gant e Marina Carreiras, sobre as causas, os 

efeitos e os condicionamentos, no curto e 

longo prazo, da gentrificação nas nossas 

zonas urbanas. 

A gentrificação foi definida pelo primeiro 

palestrante, Luís Mendes, como significando 

um deslocamento da população que 

tradicionalmente habita uma zona, 

normalmente de interesse turístico, para a 

instalação de uma nova população, constituída por indivíduos e famílias de capacidade 

económica nitidamente superior à população tradicional, havendo uma intensificação deste 

fenómeno com a gentrificação turística porque, neste caso, todo o tecido urbano - e não 

apenas a aquisição ou arrendamento de habitação - fica fortemente condicionado pela 

«invasão» turística. 

Augustin Gant, falou-os a seguir, como testemunho e estudioso do efeito do turismo no 

tecido social do sul de Espanha. A sua perspectiva é, com razão, muito crítica em relação ao 

consenso fabricado de que «o turismo é uma coisa boa, porque tem efeitos positivos em toda 

a economia de um país», tendo estudado com maior pormenor o que ocorreu na zona central 

de Barcelona, nos últimos 30 anos.  

A terceira oradora do serão, Marina Carreiras, deu-nos um panorama do concelho de 

Oeiras com especial enfoque na freguesia de Algés, nos últimos decénios, tendo ficado  

http://feedproxy.google.com/~r/ManuelBanetElePrprio/~3/WjviilaOpxY/da-gentrificacao.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.facebook.com/events/771203236366950/
https://www.facebook.com/events/771203236366950/
http://www.ces.uc.pt/e-cadernos/media/documentos/ecadernos2/Lu%C3%ADs%20Mendes(1).pdf
http://www.albasud.org/noticia/es/747/gentrificaci-n-y-turismo-en-la-ciudad-contempor-nea
http://www.albasud.org/noticia/es/747/gentrificaci-n-y-turismo-en-la-ciudad-contempor-nea
https://zoeceg.wordpress.com/page/3/
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claro que a população residente rejuvenesceu: verifica-se a importação de gente jovem e o 

aumento da natalidade da ordem de 18%. Esta nova população possui nível económico e 

sócio-profissional mais elevado que a população envelhecida, que existia anos 80, fragilizada 

economicamente.  

 

Algés tem continuidade física - em termos de tecido urbano e de rede de transportes - com 

Lisboa, sendo um subúrbio bastante antigo. Será naturalmente uma escolha pertinente 

para todos aqueles que não têm posses para viver com conforto na capital, mas que aí 

trabalham ou estudam.  

Não tem as características de «dormitório» das periferias das grandes cidades, onde 

grandes blocos de cimento se perfilam no horizonte, com uma população que vai todos os 

dias trabalhar a muitos quilómetros de distância.  

Algés conta com uma malha urbana estabilizada e possui uma grande diversidade de 

comércio. A taxa de nascimentos subiu muito acima da média nacional e do próprio concelho 

de Oeiras, havendo um aumento correlativo do preço de compra das habitações e dos 

alugueres.  

Penso que estes fatores indicam o efeito de proximidade em relação à gentrificação 

turística, muito acentuada, que tomou conta dos espaços urbanos de Lisboa.  

O efeito de aumento exponencial da população jovem e, correlativamente, das rendas em 

Algés é um efeito reflexo do que se passa em Lisboa.  
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Na capital, para famílias de recursos modestos ou 

médios, tornou-se inviável a compra ou 

arrendamento em todo o lado, já não apenas nas 

áreas mais afetadas pelo fenómeno da 

gentrificação turística,  já não apenas para aquelas 

faixas da população com menor capacidade 

económica, como seja o caso de estudantes ou de 

jovens com rendimentos baixos e incertos. 

Na viva discussão que se seguiu apontaram-se 

várias questões que são subjacentes ao fenómeno 

de gentrificação: falou-se das mudanças na lei dos 

arrendamentos, nos grupos internacionais 

investindo no imobiliário, na completa 

descaracterização da paisagem  

humana, como uma «bomba de neutrões» deixando bairros ditos típicos vazios dos autóctones 

e onde deixou de haver a vida tradicional.  

Nestes bairros investidos pelo turismo as habitações são alugadas ao dia. Uma rua de 

Alfama (prédios com um ou dois pisos apenas) pode ter mais de uma centena de 

apartamentos para aluguer turístico. Quanto à raríssima oferta de aluguer de longo prazo, é 

de preço bem acima das possibilidades da família com rendimento médio.  

Todos os comércios e serviços são desviados para  satisfazer o turismo. Outras actividades, 

não directamente dependentes do turismo, estão condenadas. Dá-se o efeito «bola de neve»: 

à medida que desaparecem os empregos que tradicionalmente eram ganha-pão da população 

de uma zona, as pessoas deixam de lá morar e isso vai causar o desaparecimento do comércio 

de proximidade que naturalmente abastecia essa população e o ciclo vicioso vai-se agravando 

irreversivelmente.  
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A gentrificação turística é porventura a mais agressiva modalidade de gentrificação. Ela é 

consequência do fenómeno turístico, ele próprio altamente sujeito a modas, a 

acontecimentos geopolíticos, além da constante alternância entre períodos de expansão e 

de crise, próprios do capitalismo.  

A sustentabilidade de tal modelo é nula ou muito fraca e sempre no curtíssimo prazo, os 

decisores políticos sabem-no perfeitamente. No entanto, facilitaram os referidos 

alojamentos turísticos e os albergues (hostels) nos últimos dez anos na cidade de Lisboa, 

com o falacioso argumento de que isso traz dinheiro, actividade económica e emprego: resta 

saber que aplicação é dada ao dinheiro, qual a qualidade e a sustentabilidade das atividades 

económicas e sobretudo se esse tal emprego é de qualidade, se as remunerações são a um 

nível decente ou se são empregos temporários, mal pagos, com uma total desprotecção em 

termos de direitos e condições laborais? 

 

Há muito que fazer e que trabalhar para desenvolver uma luta (desigual) entre a cidadania, 

que reclama o espaço urbano como seu, face ao poder do dinheiro que tem influenciado de 

maneira avassaladora o establishment político e mediático.  

Se houver uma forte pressão sobre os políticos nas autarquias, com «observatórios cívicos» 

permanentes, que revelem as realidades no terreno, permitindo que se leia a realidade por 

debaixo da propaganda auto-elogiosa desses poderes... talvez se possa fazer valer os 

desejos e direitos das populações.  

http://www.noticiasmagazine.pt/2017/24823/
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Caracterização da População de Algés 

Por: Jorge Fonseca de Almeida 

 

Algés tinha no ultimo censo (2011) cerca de 22 mil habitantes um pouco mais do que no 

censo anterior (2001). Atualmente estimamos que tenha em redor dos 21.000 habitantes 

dada a recente onda de emigração de portugueses e de saída dos imigrantes estrangeiros do 

país. 

 

 

População Residente em Algés 

Fonte: INE, Censo 2011 

Algés tem uma população jovem considerável e em crescimento fruto de uma renovação de 

gerações. O maior grupo etário com cerca de 50% da população é constituído pelos adultos 

(25 aos 65 anos) em idade ativa, sendo os jovens até aos 25 anos o segundo maior grupo com 

25% da população e os seniores (mais de 65 anos) representam apenas 22%. 

Note-se que a população mais jovem até aos 14 anos tem vindo a crescer fortemente, 

passando de 12% da população para 16%. Em termos absolutos passando de 2.254 crianças 

para as 3.554. 

 

 

Grupos Etário em Algés 

Fonte: INE, Censo 2011 

 

Em termos de famílias existiam 9.562 famílias em Algés em 2011 na altura do Censo. A 

estrutura familiar da população comporta uma maioria de casais com filhos (52% das famílias), 

estando a crescer o número de famílias monoparentais (19%) e as unipessoais (29%).  
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Estes valores revelam por um lado a dificuldade de os jovens poderem constituir família e 

por outro a desarticulação familiar provocada pela crise económica. 

Artigo Diário de Notícias 

 

Em termos de habilitações literárias Algés possui uma população com índices de 

escolaridade superior à média, mas com grandes assimetrias. 

 

 

 

Habilitações Literárias da População de 

Algés 

 

 

 

 

Estrutura das Famílias 

Fonte: INE, Censo 2011 
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Emprego 

 

Das pessoas com idade de trabalhar verificamos que apenas 10.679 estavam ativos em 2011 

e parte destes desempregados (10% dos ativos). A maioria da população empregada eram 

mulheres. 

Se considerarmos os inativos mais os desempregados então verificamos que mais de 17% da 

população em idade de trabalhar não tinha emprego em 2011. Desde essa altura o número de 

desempregados e de inativos disparou o desemprego é hoje um grande problema em Algés. 

  

 

 

 

Emprego, Inatividade e Desemprego, 2011 

   Fonte: INE, Censo 2011 

 

A população residente em Algés emprega-se maioritariamente nos serviços, quer nos de 

vertente social quer nos de vertente económica. Apenas 10% trabalha na indústria contra 

89% que labora nos serviços.  

 

 

 

 

Emprego da população residente 

em Algés 
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Imigração 

De acordo com o Censo de 2011 cerca de 6,5% (1.450 pessoas) da população de Algés é 

constituída por imigrantes. As principais origens destes imigrantes encontram-se nos 

seguintes países: Cabo-Verde, Brasil, seguida a alguma distância por nacionais da 

Espanha, Roménia e China. 

 

Classes sociais 

Algés tem marcadas diferenças sociais que se refletem mesmo na ocupação do espaço.  

Algés contém uma pequena faixa de operariado mas é essencialmente constituída por uma 

larga camada da pequena burguesia de serviços e de funcionalismo, empobrecida, 

desempregada e que constitui a larga maioria da população. Estas duas classes, que 

designamos por classes populares, são ambas vítimas da exploração capitalista e podem 

aliar-se na defesa dos seus interesses. Aqui englobamos também um conjunto de pequenos 

comerciantes e lojistas que tenta sobreviver mas que não consegue resistir à pressão do 

grande comércio e da redução do poder de compra das classes populares. 

Existem depois alguns núcleos de média e alta burguesia urbana constituída por quadros 

empresariais e profissões liberais, bem como um pequeno conjunto de médios e grandes 

capitalistas. 

No núcleo residencial antigo vivem essencialmente as classes populares (o operariado e a 

pequena burguesia de serviços), enquanto na zona mais afastada da costa, junto à A5 vive 

concentradamente a média e alta burguesia, sem prejuízo de exceções que sempre 

acontecem. 

Entre as classes populares encontram-se hoje uma fatia de idosos, vivendo de pensões 

baixas, bem como um grande número de desempregados, alguns de longa duração que não 

têm acesso a apoios sociais. 
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FIB – Felicidade Interna Bruta   

Por João Pestana 

Qual a verdadeira necessidade, que parece ser a mais lógica, para a vida de uma qualquer 

espécie, neste caso do homem? Ter uma vida calma, sustentável, longa, mas também ser feliz. 

Sendo assim parece que quem assume a liderança dos estados deveria criar as condições 

para que esses objectivos pudessem ser atingidos por todos os cidadãos. 

Nas sociedades modernas e capitalistas concluiu-se que a para o realizar o mais importante é 

o dinheiro, a riqueza. A argumentação é a de que criando riqueza para o país mais facilmente 

se poderiam criar as condições, com escolas, hospitais, serviços e outras obras, potenciando o 

bem-estar e a cultura. Vivemos, por isso, cada vez mais, numa sociedade em que o crescimento 

económico é visto como a solução milagrosa para todos os problemas e onde, perante a 

persistência desses problemas em continuarem a existir, se exige ainda mais crescimento e se 

afirma mesmo que este deve ser eterno. Um país só está bem quando cresce, ano após ano, 

indefinidamente.  

 

Se o discurso até poderia fazer sentido, na verdade a realidade é bem diferente. Este tipo 

de política económica acaba por transformar o homem numa ferramenta ao serviço da 

produção de riqueza e, como o foco está na riqueza, este pode ser descartado sempre que 

necessário. O objectivo é servir os interesses de alguns à custa das populações, distorcendo 

toda a lógica que deveria existir no sistema. A riqueza não é criada para servir o homem, pelo 

contrário o homem é utilizado para criar riqueza. O valor do dinheiro sobrepõe-se ao valor da 
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 vida humana. A isto podemos ainda acrescentar a utilização sem controlo a que é sujeito o 

nosso planeta, poluindo, destruindo a natureza e colocando em risco a própria existência da 

vida, a nossa e a de todos outros seres vivos. Poder-se-ia ainda acrescentar as guerras pelas 

matérias-primas, os massacres, a miséria, a fome, etc.. 

Infelizmente este discurso faz escola nas sociedades modernas e o PIB (Produto Interno 

Bruto) é o indicador que mostra a riqueza de cada país e é utilizado para escravizar os 

povos e para lhes exigir cada vez mais sacrifícios, ou seja, a infelicidade.  

Em 1972, o Rei do Butão, Jigme Singye Wangchuck, em resposta às críticas de o seu país 

ter um crescimento do PIB demasiadamente baixo criou uma nova forma de analisar o 

estado do país; O FIB, a Felicidade Interna Bruta (Gross National Happiness - GNH).  

 

Assim o objectivo do modelo de desenvolvimentos deixou de ser o simples crescimento 

económico, mas sim de uma sociedade mais humana em que o desenvolvimento espiritual e 

material devem coexistir em simultâneo, complementando-se e reforçando-se mutuamente, 

sendo o FIB avaliado segundo os seguintes parâmetros:  

      Promoção do desenvolvimento educativo para a inclusão social 

     Preservação e promoção dos valores culturais 

    Resiliência ecológica na base do desenvolvimento sustentável 

   Estabelecimento da boa governança 

   Preservação dos valores capazes de garantirem a vitalidade comunitária 

  Saúde na garantia da vida 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jigme_Singye_Wangchuck
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 Desenvolvimento sustentável para a inclusão e potencialização do padrão de vida 

 Diminuição da jornada de trabalho na promoção do tempo livre e do lazer 

 Estimulo à participação em actividades esportivas 

 Igualdade entre géneros e liberdade de pensamento 

Assim, promovendo o desenvolvimento da vida em todas as suas vertentes, económica, social, 

e cultural, respeitando as diferenças, é possível criar uma sociedade que tenha como objectivo 

a felicidade de todos.  

 

Talvez esteja na altura de também nós mudarmos os paradigmas criados nas nossas 

sociedades, ditas evoluídas, e os discursos economicistas para prestarmos um pouco mais de 

atenção à vida e às razões que estão na sua essência. Talvez esteja na altura de escolhermos 

a felicidade como a nossa “moeda.” 

 

“Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a 

saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro esquecem do presente de forma que acabam 

por não viver nem no presente nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer...e morrem 

como se nunca tivessem vivido. “            

           Dalai Lama 
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MUDANÇA DE PARADIGMA 

Uma revolução silenciosa                Por: André Cid 

O modelo de sociedade em que vivemos é como uma droga que nos mantém 

superficialmente “felizes” apáticos e inconscientes (colectivamente) mas no fundo, está a 

agonizar. O crescimento económico que todos os políticos apregoam, como motor de 

desenvolvimento é um mero paliativo que atenua a dor aqui e ali, mas a todo o momento essa 

dor volta, cada vez mais devastadora e profunda. Falo não apenas da crise económica mas 

também social, cultural, e ambiental. 

O poder sem rosto das multinacionais, subalterniza o poder político e domina a 

comunicação social, a opinião pública e a sociedade que se quer competitiva, individualista e 

fútil. Paga ainda a fazedores de opinião e instiga medos que são perfeitos imobilizadores 

sociais. 

 

A publicidade, é o engodo para aliciar as pessoas ao consumo quantas vezes inútil, 

quantas vezes perverso nos seus efeitos nocivos ao próprio consumidor e quase sempre 

devastador para o planeta, ao arrepio das suas promessas! 

A obsolescência programada, desenha deliberadamente os objectos de consumo para que 

se desgastem rapidamente, tornando-os descartáveis para que se possa consumir cada vez 

mais e mais rápido, e aumentar os lucros das empresas, sem cuidar de homens, mulheres e 

crianças que trabalham 14 horas amarrados a máquinas (distantes dos olhares dos 

consumidores), sem olhar aos resíduos provenientes da sua produção e do lixo que se infiltra 

na terra e vai para os oceanos depois de consumidos. 
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O crédito, é o terceiro mecanismo de amarração das pessoas ao sistema, que as torna 

escravas das prestações, que as sufocam, que as levam a sujeitar-se a todo o tipo de 

humilhações e explorações para garantir o emprego, para pagar dívidas! Estes são os 

ingredientes perfeitos para quem quer manter o sistema e dominar as populações com rédea 

curta! 

O que fazer então?   

Há que iniciar uma longa caminhada individual: Despertar para a acção cívica, ao ritmo 

próprio de cada um. Vou falar um pouco das minhas motivações para a mudança: Não se trata 

de ser contra isto ou aquilo mas simplesmente agir de acordo com os nossos princípios e 

valores em que acreditamos, não sem antes observar o mundo que nos rodeia, e rejeitar o que 

não queremos para assim, ajudar a construir um mundo mais justo. O meu primeiro passo foi 

ganhar consciência desta complexa teia e, aos poucos, tentar sair das amarras que atordoam a 

mente e nos tornam passivos!  

A televisão é o primeiro fabricante de receios, angústias, vícios e estereótipos. Por 

outro lado, existe um regime de censura ao nível da informação que filtra o que deve ser 

divulgado. Por isso, quando adquiri casa própria não a comprei. Das inúmeras vantagens 

destaco: A menor exposição à publicidade enganosa, agressiva e à instauração colectiva de 

medos. Porém a mais importante, é o ganho de tempo (quando todos se queixam da sua falta) 

para dançar, ouvir música, ver filmes, ler, estar com amigos e para participar em projectos 

comunitários nomeadamente na Fábrica de Alternativas! Considero que este aparelho é o 

grande responsável por desconectar as relações familiares e de vizinhança que urge 

recuperar. Por isso, várias localidades têm vindo a organizar dias da semana sem televisão, e 

recriam o mundo (real) mais solidário e essa energia colectiva gera mais poder efectivo e mais 

confiança! 

O segundo ponto que me parece importante referir, é que todos somos consumidores 

no final da cadeia, e por isso, somos todos nós que alimentamos o sistema. Cada gesto de 

consumo vai contribuir activamente para fomentar as linhas de produção e de distribuição  
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perversas que existem a milhares de quilómetros de distância. Estas, espremem até ao 

tutano os trabalhadores, não respeitam as mais básicas leis ambientais e assim, esmagam os 

preços, impossíveis de competir com o mundo ocidental onde apesar de tudo 

(comparativamente com o regime de escravatura oriental) existe alguma protecção laboral e 

ambiental. Este é aliás, o principal motivo das deslocalizações das empresas que fecham 

portas por toda a Europa e deixam um rasto de desemprego. 

Ao comprar local estou enriquecer a economia local. Ao comprar produtos 

produzidos fora, estou a secar a economia e desenvolvimento produtivo do país e a 

contribuir para aumentar a sua pobreza e engordar os cofres dos grandes distribuidores e 

intermediários. Por outro lado, quanto mais distante for a produção, maior é o rasto da 

pegada ecológica e menor a qualidade e frescura dos produtos alimentares, que no fim da 

linha influenciam a nossa saúde! 

O crescente contacto com pessoas vegan e vegetarianas, abriu ainda mais o meu 

horizonte: um mundo novo e maravilhoso de ingredientes, aromas e sabores e com tantos 

ainda por descobrir… Ao mesmo tempo, comecei a recusar alimentos que consumia com 

regularidade mas consegui abdicar facilmente: produtos processados, congelados prontos a 

servir, fritos e pizas congeladas, douradinhos de peixe ou frango, fiambre, salsichas, 

margarinas, sumos e refrigerantes, leite, (queijo e iogurtes, batatas fritas compro de vez em 

quando). A redução do consumo 

de carne também foi significativo 

reduzindo assim o meu 

contributo para a desflorestação 

e mau trato animal, ciente que 

estou no caminho certo e 

empolgante para um modo de 

vida mais saudável!  
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Assim, a Fábrica de Alternativas surge como plataforma experimental onde todos 

estes pensamentos têm “assaltado” a minha mente. Mas mais importante do que isso, é uma 

plataforma de ligação entre as pessoas e a sua diversidade que é ao mesmo tempo a sua maior 

riqueza! Todos os seus participantes têm mostrado diariamente que é possível construir uma 

sociedade diferente onde a competição é substituída pela cooperação, onde existe uma 

ligação solidária, plural e inclusiva, e onde jamais um idoso morrerá abandonado e esquecido 

em casa dias, meses, anos…  

Estas questões levaram-me a reequacionar de forma positiva todo o modo de vida e, ao 

meu ritmo, comecei uma longa caminhada no sentido de orientar os meus hábitos de consumo 

para o comércio local e de pequena escala, procurando sempre que possível produtos 

biológicos, conhecer os seus produtores, e fomentar o comércio justo. Participar em projectos 

de partilha de saberes e de trocas. Restabelecer laços de confiança, de solidariedade, e 

cuidar das pessoas. 

Por fim de compreender a importância da Terra como elemento de suporte à vida, que 

todos os seus Seres devem ser considerados e respeitados. Cada um de nós tem a 

obrigação ética de reconhecer com humildade, que este modelo económico está esgotado e 

exausto, que os recursos naturais são limitados, e que urge contribuir para restaurar as 

agressões constantes à casa onde todos moramos. 

Sinto que há um movimento crescente que me faz acreditar que está em marcha uma 

verdadeira revolução, que caminha passo a passo, em silêncio, na direcção da mudança de 

paradigma para um mundo mais sustentável, mais saudável mais solidário, mais promissor e mais 

feliz!  
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O grande problema chama-se capitalismo 

 e não globalização         Por Vitor Lima  

Há quem considere que a globalização tem de ser cavalgada pelo capitalismo e quem 

entenda que o nacionalismo deve substituir a globalização, aceitando o capitalismo. Duas 

vias, um só vencedor, o capital.  

A globalização é um longo processo no âmbito do qual se vem construindo a Humanidade. 

A Terra só se tornou conhecida nos seus principais contornos, com a integração das 

Américas, da Austrália e das ilhas do Pacífico, a que ficaram ligados os nomes de Colombo, 

Gama, Magalhães… O estabelecimento de rotas marítimas consolidou e densificou as 

relações comerciais, as trocas culturais, a miscigenação, sem que se deva esquecer o 

conspurco constituído por guerras, saques, lutas religiosas, escravatura, genocídios. 

Enquanto essa globalização acelerava, a China e o Japão fechavam as suas fronteiras, num 

encerramento nacionalista que só lhes viria a trazer atraso e humilhação. 

A China, que no século XV tinha condições técnicas para praticar um caminho marítimo 

para a Europa, fechou-se sobre si mesma, queimando os seus enormes navios de 2000 t, 

muito antes da construção dos galeões europeus, que no século XVII se ficavam ainda por 

600 t. 

Muito cobiçada, a China, foi retalhada em zonas de influência, ocupada, destruída em 

guerras que só terminaram com o triunfo de Mao em 1949. O Japão, por seu turno, só saiu 

do seu isolamento perante a ameaça dos canhões do almirante Perry em 1854. Ainda que 

com formas e em tempos históricos diversos, aprenderam rapidamente as vantagens do 

capitalismo, sobre a ruralidade e o feudalismo, cavalgando a globalização. Hoje, com outros 

países da sua área geográfica, vão mostrando a nova centralidade política e económica do 

planeta – no Pacífico Ocidental ou na Ásia Oriental, como se prefira, tendo em conta que 

o planeta é redondo. 
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Essa nova escala tornou obsoleta a ordem feudal, os seus ducados e condados, tal como 

arruinou as cidades-estado italianas baseadas no comércio mediterrânico e na finança. Daí 

resultou que a Alemanha e a Itália só tenham surgido como estados e actores na concorrência 

inter-imperialista, muito depois de a Inglaterra e a França terem repartido o mundo entre si; 

tendo decorrido daquele atraso, ambições territoriais que originaram duas guerras mundiais.  

Enquanto se extinguiam 

impérios, relicários históricos 

como o império Austro-

Húngaro, ou o Otomano, 

entrava-se numa era em que a 

expressão “a cada povo o seu 

estado” correspondia aos 

desejos de cada burguesia de se considerar dona de um território – qual herdeira dos antigos 

senhores feudais – com direitos de exploração, em exclusividade, dos seus recursos; e 

sobretudo, do trabalho desenvolvido pela sua população, em disputa constante com os 

vizinhos. 

As nações colonizadas – “não civilizadas” – iriam ficar ainda durante algumas décadas fora 

desses direitos de autonomia, uma vez inseridas na concorrência inter-estatal, inter-

imperialista, entre os vários capitalismos nacionais globalizados. 

A globalização é um processo de aproximação dos povos, anterior ao capitalismo que, sem 

dúvida a aprofundou e estendeu. Os limites inerentes ao capitalismo na sua versão neoliberal, 

hoje dominante, são conhecidos – concentração dos capitais na área financeira, captura de 

pessoas e estados através da dívida, emagrecimento de rendimentos do trabalho  

e dos direitos, baixo crescimento (esse fetiche do capitalismo), abandono de grande parte da 

Humanidade na doença e na inanição, menosprezo pelos efeitos colaterais da produção e 

circulação, no ambiente e na cadeia alimentar, subaproveitamento das tecnologias e dos 

conhecimentos existentes, mercantilização das vidas… 
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Hoje, politicamente, a hierarquia do capital é determinada pelo capital financeiro e pelas 

multinacionais que dirigem a acção das classes políticas nacionais, regionais ou globais no 

sentido da “gestão dos recursos humanos” através de um placebo denominado democracia 

representativa, da administração dos fundos da punção fiscal, com a submersão das pessoas 

em enormes caudais de informação enviesada e cascatas de dívida. 

Hoje, os estados nacionais, na sua grande maioria, têm a soberania restringida ao uso do 

hino e da bandeira, uma vez que as ciosas burguesias nacionais, que outrora se acantonavam 

nos seus territórios, foram substancialmente substituídas pelas redes globais de negócios 

das multinacionais, que integraram os recursos dos estados-nação, deixando aos capitalistas 

locais os negócios paroquiais. 

Perante esta situação em que a globalização tem sido aproveitada e ampliada pela lógica do 

capital, há dois caminhos que se podem apontar como alternativos: 

Um desses caminhos é o do romântico retorno aos nacionalismos que enformaram as 

entidades estatais até à II Guerra, na Europa; ou, até ao final dos anos 60, no caso dos 

antigos espaços coloniais, na sequência da descolonização. Os seus defensores de hoje 

acreditam em medidas keynesianas, ancoradas em gastos públicos, de difícil concretização 

dadas as limitações de rendimentos de populações empobrecidas e porque a produção é 

segmentada e distribuída por vários territórios, só globalmente tendo coerência. O retorno 

a uma moeda própria é uma via rápida para a inflação, a exigir a repressão adequada, 

protagonizada por sindicatos domesticados, numa política com efeitos semelhantes à actual 

“desvalorização interna”. Essa deriva nacionalista, fixando-se numa maior relevância das 

fronteiras, facilmente se torna xenófoba à medida que as dificuldades se desenvolvem; e, o 

patriotismo facilmente se torna fascismo, como se assistiu na conjuntura autárcica dos anos 

30.Por outro lado, como reconstruir estados-nação, cujas principais estruturas económicas 

fazem parte das redes multinacionais e onde as burguesias autóctones pouco mais são do 

que conjuntos de empresas descapitalizadas perante populações de escasso poder de 

compra?  
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Finalmente, em todas as derivas nacionalistas, de direita ou de “esquerda” aponta-se a 

globalização como causa de todos os males, admitindo-se implicitamente que o capitalismo 

deve continuar desde que reforçado por nacionalizações… desde que não atingissem o capital 

estrangeiro, como aliás se observou em Portugal, em 1975. 

Um segundo caminho consiste na superação do capitalismo, necessária quando os próprios 

bancos centrais reconhecem não terem formas de superar a próxima crise financeira, como 

conseguiram depois de 2008. Se a dívida global cresce em ritmos claramente superiores ao 

aumento do PIB e se os rendimentos das populações de muitos países são anémicos, a 

solução terá de passar por um enorme encolhimento do capital financeiro, em contrapartida 

da anulação de muita dessa dívida, matematicamente impagável. 

Diante deste cenário de alta probabilidade deve ter-se em conta: 

a) Que não há uma narrativa anticapitalista atualizada e popular, democrática e crítica das 

sociedades de trabalho, sobrando no terreno, as velhas lógicas autoritárias, burocráticas, 

crentes no crescimento do PIB, comuns nas margens esquerdas dos regimes parlamentares. 

Sendo marginal aquela narrativa e perante a crise social que se vive, desenvolvem-se lógicas 

nacionalistas, xenófobas e fascistas susceptíveis de grande apoio eleitoral, de onde vão 

saindo Brexits, Trumps ou Le Pens, pobreza e guerra. 

b) Qualquer narrativa anticapitalista não pode recusar a unidade da espécie humana, 

acelerada pelo capitalismo nas últimas décadas e, pelo contrário, deve responder à unidade 

do capital com a unidade da multidão de trabalhadores, ex-trabalhadores e marginalizados, 

independentemente do local de nascimento, da nacionalidade, da “raça”, da confissão 

religiosa, do género. 

Essa unidade, há cem anos tinha um nome, entretanto esquecido – internacionalismo; e, 

certamente não se cimentará através de ditaduras do proletariado mas, com a criação de 

redes rizomáticas de cariz local/regional actuando de modo concertado e solidário e decisão 

radicalmente democrática. 

      Autor do Blog : grazia-tanta.blogspot.com 
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Princípios de funcionamento para a construção da “verdadeira 

democracia” preconizada pelos movimentos sociais, a partir de um 

panfleto distribuído em tempos por grupos anarco-libertários argentinos 

trad. Paula Montez 

Quer se goste ou não de o admitir, os movimentos sociais decorrentes das acampadas, de 

Wall Street (EUA) à Plaza del Sol (Madrid) e ao Rossio (Lisboa), passando pelas 

assembleias de rua dos “Indignados”, de microfone aberto, buscando pôr em prática o que 

chamaram de “uma verdadeira democracia”, procuraram adoptar modos de funcionamento 

muito próximos dos já antes experimentados pelos anarquistas, como a horizontalidade, a 

possibilidade de todos tomarem a palavra nas assembleias e a tomada das decisões ser feita 

por consenso (o que implica discussão, cedência e construção em conjunto dos mínimos 

acordos alcançados) e não por votação (modo de decisão mais rápido mas em que uns 

ganham e outros perdem, logo não vão todos juntos puxar para o mesmo lado). Estes 

princípios foram teorizados e têm orientado há muitos anos a acção de grupos ditos 

anarquistas ou anarco-libertários. Estão muito próximos do modo de funcionamento dos 

movimentos sociais, pelo menos em teoria, sabemos que nem sempre é bem assim. Por isso 

mesmo, e para que não voltem sempre a cair no esquecimento, é necessário que se continuem 

a fazer cumprir de forma vigilante e que constituam uma prática comum a todos os colectivos 

e espaços em demanda por mais participação e empenho das pessoas na construção dessa 

almejada “verdadeira democracia”. Este folheto que aqui se reproduz resume esses 

princípios de funcionamento e adverte para as consequências do seu desleixo. É um 

panfleto de carácter prático-informativo, organizado pelo Grupo Archivo: Biblioteca 

Archivo de Estudos Libertários (Bael), Federação Libertária Argentina (FLA) e 

Internacional de Federações Anarquistas (IFA), cuja tradução poderá servir como matéria 

de reflexão, discussão e informação a todos que vão chegando a estes grupos de acção, que 

desconhecem e estranham o este modo de funcionamento que se choca com os vícios e com 

as certezas da pseudo-democracia a que foram habituados. Mesmo quando tudo são boas 

intenções, se se perdem de vista estes princípios no exercício da própria democracia, dá-se 

um péssimo exemplo de mudança e acaba-se desadequando e desvirtualizando estes 

princípios que são vitais à construção de uma verdadeira democracia directa e participada. 

(PM) 
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«Como se organizam os anarquistas? 

Para a maioria das pessoas a palavra Anarquia é sinónimo de caos e desorganização. Mas 

isto não só é falso como dentro do anarquismo há diversas formas de abordar a organização.  

Pode-se dizer que as variantes surgem quando nos pomos a questão: “A nossa organização 

deveria estar orientada apenas em criar uma ferramenta potente e eficaz para derrubar o 

sistema? Ou colocamos a força na construção de experiências que procurem assemelhar-se à 

sociedade que buscamos, para a partir daí gerar a mudança? 

Esta divisão pode parecer falsa, porque tanto uma opção como a outra constituem uma 

tarefa construtiva do ideal anarquista, assim como a procura de revolucionar o sistema actual.  

Estas opções são complementares, mas o ênfase posto numa ou noutra parte faz a diferença 

e marcará a nossa forma organizativa.  

É sabido que resulta impossível escaparmos totalmente às relações capitalistas (relação 

assalariada, consumo, uso de dinheiro, uso de documento de identidade, estereótipos 

estéticos, formação escolar, relações familiares, etc.) e que só podemos iniciar relações livres e 

iguais quando cair a farsa capitalista. Mas não é menos certo que só cairá essa farsa se 

desejarmos relacionar-nos e nos organizar de forma contrária à forma dominante na 

sociedade, e assim o vêm fazendo milhares de companheiros por todo o mundo.  

O nosso objectivo é conduzido pelos nossos princípios. Não poderemos alcançar um mundo 

livre e igualitário se o caminho que escolhemos para o fazer não for livre e entre pares. Não 

poderemos mudar o mundo se a forma como nos organizamos imita a forma como está 

organizado esse mundo. 

 

Princípios 

Os princípios que unem os anarquistas são os mesmos que derrubaram a escravatura e as 

monarquias e deram vez às repúblicas: «Liberdade, Igualdade e Solidariedade», e que 

tomaram parcialmente as correntes socialistas. 

A diferença crucial está em que os anarquistas consideram que nenhum desses princípios 

deve ir adiante de outro: “liberdade sem igualdade resulta na exploração (capitalismo) e 

igualdade sem liberdade resulta em opressão (comunismo de Estado) ”. Por isso também se 

combate qualquer forma de organização firmada em hierarquias, já que este foi o princípio 

ordenador da opressão e da exploração ao longo da História.  

Daí a negação e o combate contra todas as formas de hierarquia herdadas das monarquias e 

reformulada nas repúblicas: o exército, as igrejas, o Estado, os partidos políticos, o 

patriarcado, o racismo, a heteronormatividade, o especismo, etc. 
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Que diferença há entre um partido político e o anarquismo? 

Um partido político organiza-se em função de interferir nas políticas do Estado (liberais, 

social-democratas) ou de tomar o poder do Estado (populistas, marxistas). Significa que 

reconhecem o Estado como uma necessidade (pequena, grande ou transitória). 

Os anarquistas acreditam que o 

Estado reproduz o sistema jurídico 

necessário para a opressão e 

exploração. Não só porque os 

exércitos são a principal força dos 

Estados e porque as políticas 

económicas favorecem (na maioria 

dos casos) as minorias, como 

também porque o Estado cria 

necessariamente uma divisão entre 

dirigentes e dirigidos, líderes e 

seguidores, profissionais das 

decisões e votantes. O estado joga 

o mesmo jogo que o mundo 

empresarial, que divide entre 

patrões e operários, executivos e 

empregados, proprietários e 

assalariados. Neste sentido, o 

Estado e os partidos políticos 

reasseguram a concepção hierárquica e fazem parecer natural a organização piramidal da 

sociedade e as desigualdades, encobertas por detrás da ideia de “aptidões profissionais” e 

divisão do trabalho. 

O anarquismo opõe-se a gerar líderes, quadros políticos e dirigentes, e procura criar 

ambientes onde todos possamos desenvolver as nossas potencialidades e dar-nos conta de 

que não há limites para a aprendizagem nem e para as capacidades quando somos livres. 

 

O que é um grupo de afinidade? 

Um grupo de afinidade surge livre e espontaneamente formado por companheiros que 

decidem desenvolver actividades. Tomam os princípios anarquistas como guia, sutêm a 

horizontalidade nas decisões e geram os seus próprios recursos autogestionados (sem 

receber subsídios do Estado, nem de empresas).  



Cadernos Selvagens 
 

Fábrica de Alternativas 31 

 

Os grupos de afinidade são característicos do anarquismo desde sempre e abarcam as mais 

variadas actividades: periódicos, editoriais, bibliotecas, trabalho comunitário, projectos 

económicos, educação libertária, ecologismo, trabalho sindical, anti-carcelário, anti-

especismo, feminismo, género, autodefesa, antimilitarismo, software livre, etc. 

O grupo de afinidade pode contar com só 2 ou 3 membros e geralmente não excede a 

quantidade de 15 [elementos]. O fundamental no grupo (além da coincidência das ideias e da 

tarefa empreendida) é a confiança mútua, baseada na relação pessoal (por isso o número não 

supera os 15 membros), que visa romper o amiguismo (característico do clientelismo) e elevar a 

fraternidade como recurso revolucionário. Nada obriga um companheiro a permanecer num 

grupo, pode mudar de grupo se sentir pouca afinidade, estar em vários, ou colaborar como 

indivíduo. Quando a quantidade de grupos é grande as opiniões multiplicam-se e aparecem 

os problemas de comunicação e decisão. Para enfrentar isto os anarquistas unem-se em 

Federações. 

 

O que é uma Federação? 

Uma federação é uma forma de organização que reúne os grupos de afinidade, como também 

os indivíduos. A organização federativa anarquista busca evitar a centralização na tomada de 

decisões, não tem comité central, nem conselho directivo, nem dirigentes. Nem mesmo 

proclama a unidade teórica enquanto interpretação do momento histórico, nem a unidade 

táctica enquanto tarefas de conjunto, e não procura uma resposta única ante a complexidade 

da realidade. 

Quer dizer, os grupos não têm que se subordinar à visão da maioria e como tal não há luta de 

facções pelo poder, nem por se apoderar de um comité central que vigie a linha estabelecida. 

A verdadeira vida da Federação passa pelos grupos e sua autonomia. Os grupos formam 

Federações para potenciar as suas actividades, para intercambiar experiências, para se 

apoiar mutuamente, para debater pontos de vista, para ampliar perspectivas e para propiciar 

um âmbito maior que alguns denominaram “cultura libertária”. 

Mas também se unem para se mostrarem mais fortes face ao resto da sociedade; para tornar 

visível uma alternativa, para unir forças ante uma luta concreta e para se defenderem de 

ataques. 

 

Como funcionam os congressos e as assembleias 

Os congressos são as reuniões de todos os grupos e dos indivíduos que compõem a 

Federação, donde por meio da Assembleia Geral, desenvolvem assuntos comuns que 

consistem em: 
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a) Trocar pontos de vista sobre a realidade e propor acções conjuntas 

b) Apresentar novos grupos/indivíduos aderentes e decidir a sua incorporação 

c) Criar um Órgão Relacionador que mantenha os grupos conectados. 

A tomada de decisão realiza-se por consenso, ou seja, quer dizer que se evita a votação por 

maioria-minoria, e no caso de suceder, os grupos minoritários não estão obrigados a 

subordinar-se, mas sim a não prejudicar as acções decididas. 

 

Que são Órgãos de Relação? 

Os congressos da federação tendem a realizar-se cada ano ou mais, já que são encontros 

massivos, mas entretanto só existe um Órgão de Relação que mantem conectados os 

grupos, alerta sobre necessidades imediatas do movimento e realiza actividades que mostram 

a visão de conjunto (periódicos, Web, etc.) 

Estes órgãos chama-se Conselhos, são integrados pelos delegados dos grupos e podem 

chegar a reunir-se semanalmente ou quando for considerado necessário. 

Por sua vez os Conselhos podem criar comissões que atendem aos assuntos necessários da 

Federação. A estes últimos chama-se Responsáveis ou Secretários, podendo ser das 

Finanças, das Actas, de Relacionamento, etc. De modo geral estas funções são assumidas 

por grupos de forma rotativa, por consenso e são revogáveis a todo o momento. 

 

Recursos Económicos 

Os grupos de Afinidade que compõem a Federação têm plena autonomia quanto às suas 

acções (conquanto não contradigam os princípios anárquicos nem prejudiquem as 

resoluções dos Congressos). O mesmo critério se utiliza para os seus recursos económicos, 

que provêm das actividades autogestionadas ou financiadas pela cotização dos seus 

membros. Por sua vez a Federação recebe cotização dos Grupos para realizar as tarefas 

comuns e pode gerar recursos mediante as actividades. Mas no sentido de manter a 

independência nega qualquer tipo de subsídio estatal ou apoio empresarial. 

Desta forma, não existem militantes a soldo, e as funções de responsabilidade não implicam 

saldo algum, evitando o aparecimento de burocracias e castas políticas. 

 

 

TRANSFORMA O TEU MUNDO, CRIA O TEU GRUPO DE 

AFINIDADE, INVENTA FEDERAÇÕES!  
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Crónica-Pensem comigo 

    “ A verdadeira filosofia é o melhor material para o grande poeta” -T.S.Eliot  

Razão Filosófica versus Emoção Poética? 

      Por: Élia Morgado 
A minha última reaproximação a Fernando Pessoa, quando decorreu um recente «café 

literário» sobre o poeta, levou-me a pensar a relação (?) entre poesia e filosofia. 

Caminham elas paralelamente, acenando-se com cumplicidade? 

Ou andam por caminhos e em direções diferentes, solitárias, iludidas talvez, mas nunca 

desistentes, ambas em busca do sentido da existência? 

O filósofo Platão, na sua obra A República, refere-se ao enorme poder que tem a palavra 

poética. Segundo ele, quanto melhor é a poesia mais eficiente e perigosa a sua influência, 

porque de forma sedutora se enfeita para nos enganar. E em A Apologia de Sócrates, 

Platão exemplifica o que pensa da inspiração poética: ” Após os políticos, fui com efeito, ao 

encontro dos poetas (….) eu interrogava-os em cada oportunidade, sobre o que queriam dizer, 

com a intenção de aprender algo com eles. Ora, que vergonha cidadãos experimento em vos 

dizer a verdade, (…) : pouco faltava, com efeito, que a cada ocasião, o auditório falasse melhor 

que eles dos poemas que eles mesmos haviam composto (…) Não foi preciso muito, portanto, 

(…) para reconhecer que não é em virtude de uma sabedoria que eles compõem o que 

compõem, mas em virtude de algum instinto (…) pois são pessoas que dizem muitas belas coisas 

mas que não têm nenhum conhecimento sobre as coisas que dizem” (22 b-d). 

Mas seria que Platão queria mesmo expulsar os poetas da cidade? Ou apenas queria 

“expulsar” da pólis, o modelo tradicional grego de formação, veiculado pela poesia grega 

clássica, como a de Homero, considerada de inspiração divina e fonte de verdade? O enredo 

poético contido na Odisseia transportava um manancial de conhecimentos históricos, éticos, 

políticos, informações sobre rituais, costumes, procedimentos técnicos,  
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etc., tudo através do ritmo da poesia, que facilitou a transmissão oral da cultura, de geração 

em geração. 

O quadro sócio-político em que Platão viveu, a pólis democrática, produziu a laicização da 

palavra ao debater-se livremente e publicamente qualquer opinião. O filósofo defendia que 

doravante a paidéia (educação) deveria assentar na investigação racional sobre a ética, 

através da filosofia, pois segundo ele, a poesia é frívola e apenas uma arte de imitação, muito 

longe da verdade. É verdade que a filosofia pretende analisar o real com rigor e que a 

poesia, em geral não o analisa, mas ela fala do real indefinível através da criação estética. 

Como faz o filósofo-poeta Nietzsche em,  

Vocação de poeta 

Recentemente, ao repousar  

Sob essa folhagem 

Ouvi bater, tiquetaque, 

Suavemente, como em compasso. 

Aborrecido, fiz uma careta, 

Depois abandonando-me, 

Acabei, como um poeta, por imitar o mesmo tiquetaque. 

Ouvindo assim, upa, 

Saltar as sílabas, 

Desatei de repente a rir, 

Durante um bom quarto de hora. 

Tu poeta? Tu poeta? 

Estarás assim mal da cabeça? 

“Sim, senhor, você é poeta”, 

Diz Pic, o Pássaro, encolhendo os ombros.      

in  “A Gaia Ciência” 

Será a filosofia do domínio exclusivo da Razão e a poesia exclusivamente do campo da 

Emoção? 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1h5Cq9KHSAhVFXRoKHZw7A7EQjRwIBw&url=http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2011/11/duy-huynh-1975-vietnam.html&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNF6mGgd-IuDMQcgd1cU5IIWHZK-fQ&ust=1487791203408692
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O neurocientista António Damásio diz-nos no seu livro Sentimento de Si, pg. 77 “ A 

consciência permite que os sentimentos sejam conhecidos, promovendo deste modo o impacto 

interno da emoção e permitindo que a emoção permeie o processo do pensamento pela mão 

do sentimento” ou seja, diz-nos que essa separação nítida entre razão e emoção não existe no 

indivíduo, e a poesia de Fernando Pessoa, poeta-filósofo, parece-me ser expressão disso 

mesmo. 

Eu diria que na criação individual ambas, emoção e razão, são sempre convocadas, embora em 

proporções e com prioridades diferentes. Por trás da investigação racional do filósofo quais 

são as motivações do indivíduo? E não é a expressão poética um jogo significante? 

Poderão alguns defender que Fernando Pessoa, ele mesmo, é racional e analítico (como um 

filósofo), que manipula friamente as marionetas/heterónimos (diferentes personagens em que 

se desdobrou). Mas como é possível falar das emoções e das sensações de forma tão sentida, 

sem sentir, ainda que o tenha feito através de “outros”? Fernando Pessoa a custo, mas 

corajosamente, mantem unida a multiplicidade de razões, sensações e emoções personalizadas 

nos heterónimos. Analisa essas sensações, questiona a honestidade intelectual e a 

veracidade das emoções. E sofridamente, expressa a sua necessidade de verdade, de crueza, 

de vida vivida, não pensada. 

“O poeta é um fingidor. Finge tão completamente. Que chega a fingir que é dor. A dor que 

deveras sente” (…) Fernando Pessoa em Autopsicografia. 

Dobre    No túmulo de Christian Rosencreutz 

Peguei no meu coração       Conheceremos pois toda a escondida 

E pu-lo na minha mão.       Verdade do que é tudo que há ou flui? 

Olhei-o como quem olha      Não: nem na alma livre é conhecida… 

Grãos de areia ou uma folha.       

Fernando Pessoa, Cancioneiro 

Nem Deus, que nos criou, em Si a inclui. 

Fernando Pessoa, Cancioneiro 
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Em Fernando Pessoa cruzaram-se o poeta e o filósofo e a partir daí, tornaram-se Pessoas 

inseparáveis… 

Então há relação entre a filosofia e a poesia? 

Enquanto atividades humanas, elas vão por caminhos diferentes, mas, parece-me, caminhos 

paralelos - ambas se ocupam do SER. 

 Por vezes, piscam o olho mutuamente.  

Por vezes, cruzam-se… 

VI XXX 

Pensar em deus é desobedecer a deus, Se quiserem que eu tenha um misticismo,  

      está bem, tenho-o 

Porque deus quis que o não 

conhecêssemos, 

Sou místico, mas só com o corpo. 

Por isso se nos não mostrou… A minha alma é simples e não pensa. 

 O meu misticismo é não querer saber. 

 É viver e não pensar nisso 

Alberto Caeiro (heterónimo de Fernando Pessoa), O Guardador de Rebanhos 

Coitado do Álvaro de Campos! (…) 

Tão isolado na vida! Tão deprimido nas  

     sensações! 

Nem nunca, propriamente reparei, 

Coitado dele, enfiado na poltrona da sua 

      melancolia! 

Se na verdade sinto o que sinto. Eu 

 

Coitado dele, que com lágrimas (autênticas)  

      nos olhos, 

Serei tal qual pareço em mim? Serei 

 

Deu hoje, num gesto largo, liberal e moscovita, Tal qual me julgo verdadeiramente? (…) 

Tudo quanto tinha, na algibeira em que tinha  

 pouco, àquele 

Poesias de Álvaro de Campos 

 

Pobre que não era pobre, que tinha olhos tristes por profissão. 

Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa) 
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Sinais* 

HOMENAGEM A FERNANDO PESSOA                    
 (* texto inédito, in ESTÓRIAS DE ESTAR E DE SER- 1985) 

                  Por: Manuel Banet 

 

Os sinos da tua aldeia do Largo de S. Carlos ouviam-se e não te restava outro remédio 

senão o de escrever. 

-          O corpo complexo esvai-se de raiva quando o fogo retira o canto. 

-          O segredo não se resolve na poça em torno do menino deitado... Sabe-se lá se 

dormindo ou sonhando, pois seus olhos vazios azuis fitam o azul. 

-          Não queria tornar a descer o rio do silêncio e, por isso, todas as portas 

cercadas de palmas eram refúgio ou ancoradoiro do vapor da Real Companhia Britânica. 

-          E... porém há sempre uma esperança feita de estrelas, coroando a fronte de Ti em 

odes mordidas e rasgadas no ventre 

-          Não guardei rancor às ovelhas que desciam o monte em manhãs de neblina... 

... Os cais socorriam o meu andar funambulo como se fossem ignorantes do morticínio das 

baleias 

-          Há sempre um além.. o que não fica inscrito no momento... o que sonhamos para 

nunca atingir ... o que pesa, soturno, os contornos de Aurora. 

-          “Bum! Truz! Catrapuz!” 

“Sou eu, o Gigante Adamastor! Sou eu, o Novo redentor da Pátria! 

Hei-de varrer as cobardias que enlutam as Quinas da Bandeira, ó única mortalha 

virginal! 

Fujam aves de bico longo! Fujam! 

Deixem-me mover a rápida locomotiva em perseguição do Século! 

-          “Deixei o tabaco sobre a mesa, repare, não tanto por esquecimento, mas antes 

como marca ou sinal do fumo que me contém!” 
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.... 

E, todavia…                 “I know not what tomorrow will bring” (**) 

**últimas palavras de Fernando Pessoa, no leito de morte...)  
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O Peso da Solidão 

Por: Naná Rebelo 

 

 

Seguia sem destino, por caminhos que não conhecia. A trouxa, sentia-a pesada, cada 

vez mais pesada. 

Não se lembrava de ter trazido tanta coisa, não que assim pesasse tanto. Mentalmente 

tentou lembrar-se do que tinha lá posto. Nada, não tinha posto nada mais que um pedaço de 

pão, que não sabia quando nem onde, chegaria. Podia dar-lhe a fome… 

Mas a trouxa pesava cada vez mais. Talvez fosse do caminho, que há quem diga que a 

carga vai pesando cada vez mais, à medida que se vai avançando. 
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Era urgente chegar, como urgente era saber quando parar. Saberia? 

Resolveu parar um pouco, descansar e comer um pedaço de pão. Ali, debaixo daquela 

árvore, que a sombra a isso convidava e estava calor. Abriu a trouxa, procurou o pão e 

percebeu que já só tinha o bastante para mais um dia de viagem. Só um dia? Não podia ser, 

ainda não tinha chegado nem a metade do caminho… 

Metade. Como saber se faltava metade, como saber sequer o que faltava? Comeu só 

um pedaço do bocado do pão. Era melhor prevenir. Matou a fome, recostou-se e 

adormeceu, que estava cansada, muito cansada. 

Dos sonhos que teve, não se lembrou de nenhum que valesse a pena ser lembrado. 

Agarrou na trouxa e pôs-se de novo a caminho para nenhures. Mas como pesava a 

trouxa. Abriu-a novamente, que não podia ser estar assim tão pesada. Ainda há pouco 

tinha comido a metade do pão, deveria estar mais leve. 

Foi então que o viu e de imediato o reconheceu, que tinha estado em quase todos os 

seus sonhos. Era um pássaro negro, que de tão negro era quase azul, e do seu bico alvo de 

neve saíram palavras que nunca mais esqueceria. 

Esvazia a tua trouxa, mulher. 

Mas está vazia, só tenho um pedaço de pão e precisarei dele para o resto da viagem. 

Mulher, olha bem, mas olha sem olhos, olha com a alma e encontrarás carregos inúteis. 

E pôs toda a sua alma dentro da trouxa e chorou. Chorou muito, mas tanto que se lhe 

secaram as lágrimas. 

Então mulher, viste bem? 

Sim, vi e mais não quero ver. Aqui te deixo a minha carga que preciso continuar. 

E esvaziou a trouxa dos remorsos, das angústias, dos amores que já não eram, da 

juventude perdida que não queria largar. E viu as rugas que não queria ver e as cãs que 

teimava em esconder. 

Mais leve, seguiu caminho sabendo que chegaria ao destino quando se acabasse o 

último pedaço de pão. 
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A Rosa dos Amendoins 

       Por: Naná Rebelo 

 

Grande e gorda, tão de gorda como de grande, lá ia para a sua costumeira roda das 

esplanadas, de canastra à cabeça e sempre ataviada como se fosse para uma roda de samba, 

de um Brasil que nunca tinha visto. 

Muito preta, da Guiné, fazia as delícias de miúdos e graúdos com os seus amendoins, que 

eram amendoins que levava na canastra. 

Da varanda da minha casa, lembro-me de a ver a descer a avenida. «Pai, vai ali a Rosa dos 

amendoins, deixa-me ir lá comprar uns!!». Mas o meu Pai não se comovia, que sempre havíamos 

de ir ao Catavento e depois lá compraríamos. 

 

Sempre me impressionou, a Rosa dos amendoins, com os seus grandes olhos amarelos e 

fugidios, como se estivessem sempre à procura de alguma coisa. Mas o que mais me chamava a 

atenção era uma enorme batata que exibia num dos calcanhares. Aquilo devia doer, mas nunca 

se a via a mancar. Era como se tivesse sido sempre assim. Devia ser, que sempre a vira assim, 

com aquela batata no calcanhar. 
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De todas as vezes que a abordei para comprar amendoins, achava que ela a qualquer 

momento ia começar a ralhar comigo. Era brusca na voz mas os seus gestos, a tirar a quarta 

de amendoins e a embrulhá-los na folha do jornal, eram suaves e no fim ficava meiga, tão 

meiga como os seus olhos amarelos, quando paravam de fugir e se fixavam nos meus. 

De tola não tinha nada, que havia quem a tivesse visto várias vezes no Ribamar, a 

corrigir exercícios, entre uma venda e outra, a estudantes que dali faziam a sua sala de 

estudo. Aqueles olhos grandes e amarelos, da Guiné, viam mais do que se pensava e volta 

na volta lá se ouvia, «miúdo, estás a fazer isso tudo mal». Já não foi no meu tempo de por ali 

andar com livros, que a Rosa já não existia, mas contavam os que se lembravam. 

Sabia-se que era viúva e que o marido tinha morrido no mar, num naufrágio. 

A Rosa tinha um ritual estranho. Acabados os amendoins da canastra do dia, ia 

comprar comida. Confeccionava uma refeição completa, dirigia-se à praia de Algés e 

deitava-a no Tejo. 

É para o meu marido, dizia, lá onde Deus o tem, nunca lhe há-de faltar comida. 
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Dentes e Beijos ou a estória de um pesadelo 

Por: Pedro Faria Bravo. 

Vivo na suspeita de estar na boca o busílis do meu sex 

appeal, suposição natural em quem tem os dentes tortos e 

passou a vida com um pesadelo recorrente em que os dentes 

desatavam a abanar, anunciando a atracção pela queda, 

enquanto dormia passeava-me pelas alamedas dos dias 

deixando cair dentes pelo chão, sem que a lógica se 

surpreendesse nada com isso.  

É pois natural que considere que os dentes não são 

para pobres, basta abrir a boca para se perceber a condição 

desremediada de cada um, nem falo dos arrumadores de carros usualmente detentores de 

bocas devastadas de má vida, penso nos idosos pensionistas que contam os cêntimos até ao fim 

do mês entre o que sobra dos avios de farmácia, para alguma vez pensarem em gastar fortunas 

em bocas já bombardeadas pela vida. Como se trata dos dentes com as paupérrimas pensões 

de reforma, sabendo nós que os dentistas de agora cobram no mínimo uns setenta euros por 

consulta e tratam de organizar as coisas de modo a que restaurar um dente implique vários 

setentas, sim como é?  

O meu sonho premonitório com dentes talvez signifique que, chegando a essa idade, haja 

escolhas para fazer. Se arranjar um só dente pode custar algumas centenas de euros, mobilar 

devidamente uma boca, uns milhares, o preço de um carro, há que escolher. Mais depressa 

dispenso o nomadismo de possuir um carro que me carregue, do que algum dia abdicarei de 

ostentar uma boca beijável. Sim, é um direito humano que contém uma escolha, acordei a pensar 

que quero beijar até morrer. 

Nem que vá de burro. 
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Beleza Primordial 

       Por: Nuno Miguel Morais 

 
 
 

Este corpo que não me pertence 

É uma cidade de poetas abandonados 

Uma alcateia de cigarros psicóticos em cambaleantes danças de morte 

As mãos embalando um corpo de mulher que desconheço 

No meu sonho de panteras abandonadas 

Algo em mim deseja uma devastação de tempestades mortais 

Um soporífero de magníficas alcateias em transe 

Uma morte similar ao destino de escorpiões ébrios 

Já não tenho a destreza das feras 

Nem o dom dos acordes dissonantes 

Este corpo é apenas uma cama 

desfeita 

Um desalinho de sombras em lugares 

fantasmagóricos 

Moves-te com a agilidade dos fogos 

descontrolados 

Enquanto penso no zodíaco e nas 

marés violentas 

Dominas a atmosfera rarefeita 

Este corpo é uma nau sem regresso 

No mar da suprema ausência 
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Um amanhecer de lágrimas marítimas 

Um obituário de albatrozes de beleza indiscreta 

Perdidos na solidão de faróis violentados 

Algo em mim deseja um crepúsculo de bocas ardentes 

Um céu de sangue ou uma pérola quem sabe 

Envelheci na companhia de planetas em chamas 

Ascendendo à putrefação de magníficos girassóis estilhaçados 

Este corpo que não me pertence 

É uma fábula de fontes gélidas 

Abandonado ao lodo sísmico do teu retrato indiscreto 

Num eremitério de corvos empalados 

Escrevo uma epopeia de carícias hipnóticas 

Ou um poema sem sentido aparente 

Ainda sei o sabor amargo do teu ventre 

Ascendendo a uma dimensão de vertigem animal 

Mas algo em mim 

Deseja a imensidão dos inquestionáveis labirintos 

Um fim cartografado numa cidade de gladíolos salivares 

O chão de outonos impossíveis será o nosso leito definitivo 

Por vezes os lugares surgem em imagens irónicas 

Um olhar improvisado e ascendo ao poderoso inferno do éter 

Porque o teu corpo é um espectro de beleza primordial 

Como este sonho sombriamente real. 

 

           2017 
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Exercicios 

   Por: Paula Mendes 

 

Esta noite desenhei mais um poema no escuro 

O corpo de uma mulher plano, numa pena de luz com álcool puro 

Sou homem de mil mulheres e mulher de um só homem. 

Escorro whisky pelas sevícias que me consomem. 

Sou um hotel vazio, vomitado de solidão. 

Guardo na penumbra o odor a roupa engomada, arrumação e um pouco de masturbação. 

A família e os filhos, os seios dela, o cheiro a sexo no quarto. 

É tudo mentira, nem eu nem o movimento da cozinha no relógio eu desquartzo. 

Eu não existo, sou silêncio da palavra escondida. 

Dizem que sou fantasma de dedicação esquiva. 

Sou mulher oculta, de vida corriqueira e agradável  

Sou dislexia amorosa, homem caótico do jogo amável. 

Sou uma assombração, alma penada, sou uma mentira de verdade, porque escrevo, mapeio, 

insisto, não existo. 

 

 

Bio 

Nasceu em Lisboa há cerca de 30 anos mas é Alentejana, 

desenha mapas para piratas, gata das lenhas, feminista, de 

poucas falas, de muitos sorrisos, anda para trás quando vê 

muitas pessoas, gosta de ler e escrever  
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Desejo de Azul       Por: Manuel Banet 

Desejo de azul 

Com brumas no horizonte 

De mar e céu abertos 

De montes e planuras 

 

 

 

Desejo de azul 

Na montanha, no oceano 

Onda e vento escutados 

Segredos ao anoitecer 

 

Desejo de azul 

No olhar de uma criança 

Maravilhamento dum mundo 

A cada dia por descobrir 

 

 

 

Desejo de azul 

Na asa da borboleta 

Na anémona-do-mar 

No reflexo do riacho 

 

Desejo de azul 

 Em cada olhar 

Fugaz e terno 

De nosso encontro 
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Instante 

Por Sandra Alfaiate 

 

 

A lua vai alta e o céu já escureceu. 

Ouvindo uma música de fundo ela fica a contemplar a paisagem. 

O espaço verdejante que se encontra em frente à sua casa, o soar das canas da ribeira e o 

grito das aves que ali habitam é mais forte que a música saída do aparelho eletrónico. 

A sua melodia é mais autêntica porque se forma naturalmente a partir da própria natureza. 

À luz de uma vela perfumada ela consome-se no perfume que se espalha no ar. 

Vive apenas aquele momento com a intensidade que o seu pensamento lhe dá. 

Vive apenas o momento estonteante do presente, não pensando em mais nada. 

Absolutamente nada...  

Apenas está presente no momento presente na varanda da sua casa... 

Escreve não pensando sequer no texto que está a escrever, apenas escreve o que a sua 

caneta dita porque a escrita liberta e ela quer descrever a sensação desse momento a 

passar. 

Não pensa no passado nem tão pouco no futuro. Apenas vive aquele instante... 

Ao fundo as luzes da cidade clareiam o céu abaixo da lua. Elas são de todas as cores, 

movimentando-se para lá do verde que se encontra à sua frente.  

E apenas vive esse momento...  

Mais tarde tem tempo para pensar no que quer fazer da sua vida, no que está certo, no que 

está errado, nas contas que tem para pagar, no trabalho que tem para fazer, na mãe e no 

pai que se vão distanciando aos poucos...  
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No encontro amoroso das horas vagas ou no amor do conto de fadas que a mãe lhe contava em 

criança...  

Nos amores perdidos que não se voltam a encontrar e naqueles que poderiam chegar a ser 

grandes amores, outrora rejeitados... 

No amor-perfeito... 

Aquele que promete vir um dia ao seu encontro mas que nunca chega a horas. 

Enfim, tudo o que conhece e sabe deixa ficar para mais tarde... 
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Sonho de papel 

Por: Sandra Alfaiate 

 

 

Sonho de papel que voou com a notícia do dia 

Dançou à chuva na noite fria mais o beijo que ficou  

Junto com o jornal que a notícia levou 

 

 

 

Quente o teu coração  

Frias as minhas mãos 

O momento no teu olhar 

Sonetos em lábios de mar 

Não posso ficar 

 

 

 

 

 

E a musica etérea da noite que se estendeu pelo dia  

Desfez-se em silêncio quando a chuva passou 

Mas o sonho ficou Junto com o jornal que a notícia levou 
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“DIAS”: 
Por: André Clemente 

 

A única vez que não votei, foi quando referendaram o aborto. Agora discute-se a 

eutanásia… este povo é tão burro que não permite a quem realmente passa pelas situações ter 

pelo menos a opção de escolha. O português vota um rotundo não a toda a diferença sem 

nunca a ter atravessado!! 

Pois… Cavalo para G-3, Xeque.  

 

Obrigou-me a desabancar das sombras, percorrendo-me de um espaço tão seventen´s 

ao século de hoje. 

 

Qual será a rua menos comprida de Algés?, provavelmente a Rua Sport Algés e 

Dafundo? , Aquela do Sé da Guarda, Carvoeiro e da antiga esquadra de polícia... 

… só gostava que devolvessem a calçada aos munícipes, porque entre carros e contentores não 

passa alguém com dois sacos de compras ou uma cadeira de rodas…  

Bispo para D-7, Xeque. 

 

Nicotina, precisa-se… Não tenho saudades de fumar indoor, prefiro mesmo qualquer 

ambiente contemporâneo mas sim sinto e muito a falta de um cigarro em frente a um bom 

tabuleiro. E um bom tabuleiro estava montado. 

 

Quando por aqui se reside e caminha envolto em mediocridade, uma ou duas horas 

perolizadas são dos poucos privilégios. E este tabuleiro tudo de uma identidade, de uma 

morphinice de estar e ser, do âmago do eu e de mim, só podia ser ripostado com nicotina. 
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Devíamos criar uma claque para a UDRA, já para não falar do que muitas vezes foi 

tentado e nunca conseguido juntar todos os clubes de Algés; SAD, Liga e UDRA 

unidos num só. Agora que se prometem os melhoramentos nos espaços adjacentes, devia-se 

aproveitar para reunir tudo. 

 

Por falar em desporto; já reparaste que andámos ano e meio a tentar que a Junta de 

Freguesia, que empurrou o assunto para a Santa Casa da Misericórdia, que empurrou o 

assunto para a Camara de Oeiras, nos cedesse um espaço na ex-Escola Sofia de 

Carvalho e ELES agora, seis anos depois do fecho, gloriosamente anunciam que se vai 

converter na Fundação Luis Figo?  

Bispo F-7, Xeque. 

 

  Qualquer abstenção do vernáculo nada tem a ver com revisão de acordos 

ortográficos apenas assinados por portugueses e uma ditadura de língua oficial o francês, 

apenas o reconhecimento natural de uma rara superioridade, e que privilegio me é poder  
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enfrentar quem me é superior. Aprender. Mas tudo o que não me faltou no Ego foi um 

prolífero alçapão de fornicações, palpitando-se na escalada, traqueia acima, possivelmente 

disfarçado no gesto mas jamais no olhar. 

 

Já sentiste o imenso problema que o “novo” Mercado de Algés causa a quem tem de ir 

bulir? Encerraram-nos uma das principais fugas da Vila a bem de uns quantos miúdos filhos de 

gentes que desconheço? 

 

Deixei-me vaguear pelas paredes e descobri nas minhas costas uma nova exposição; 

crayons no papel by Nuno Pimentel e Paula Lopo, uma óptima estalada de cor e técnica 

emoldurava-me do tabuleiro para a parede. 

 

Sabes?, a malta da António (Arroio) foi até ao Saldanha homenagear com acenos, o 

aniversario da morte do “senhor do adeus”… 22 de Janeiro, lembrei-me...  

Cool. Dama C-4… 

 

Lixa-me a quantidade de comida que snacks, bares, restaurantes e tascas, diariamente 

botam no lixo. E saber que a ASAE não lhes permite oferece-la ainda me lixa mais! 

Torre para H-1, já foste! 

 

Rendi-me a um último copo, alguns últimos verbos, e arranquei-me do tabuleiro para me 

lamber pela vila.  

 

Atravessei-a sem nunca dela sair e na Damião de Góis descobri-lhe o período. 

Semáforo de um lado e não do outro?! Ainda alguém vai ter um azar na passadeira da Zínia… 

E oxalá fosse aquele tipo.           
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SARAPINTAR - Poeira Gráfica 

Metamorfose!  Simbiose!  Expressão!    Por : Sara Pestana 

 

Porquê a Pintura? 

"Não se trata só de pintura! É um movimento e a pintura é apenas o vestígio desse 

movimento." 

A pintura é uma expressão poética visual e pode servir de ferramenta para expressar todo o 

tipo de pensamentos, ideias, ideais, sonhos e emoções. 

Antigamente e na actualidade, muitos a usaram para representar o realismo captado pelo 

olhar humano, como uma fotografia, uma perspectiva. Muitos começaram a esconder 

símbolos e significados ocultos nas suas pinturas. Muitos a usaram para expor emoções, 

estados de alma, impressões. 

O que quero dizer com tudo isto é que a pintura pode ter muito mais conteúdo simbólico 

sobre o psicológico do que imaginamos. Desenhos são pensamento. Cores evocam 

sentimentos. Riscos, texturas são frequência. 

A pintura diz mais ao pintor sobre si mesmo do que o que ele próprio já sabe sobre si. Pintar 

é autoconhecer.  
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 O que inspira? 

Inicialmente os desenhos eram inspirados ´na natureza, no misticismo, no mistério oculto por 

trás das coisas. Desenhava formas geométricas e orgânicas, que partindo de um centro, 

estavam ligadas entre si, organizando-se harmoniosamente. Procurava não a mensagem mas a 

beleza. Até que a mensagem começou a chegar entre raciocínios e divagações associados ao 

estímulo que que era criar tais organizações abstractas. A esta fase chamei mais tarde de 

“escola dos mandalas”. 

Naturalmente o tempo foi voando e os temas mudando. Outras experiencias levaram-me do 

simbolismo abstracto dessas complexas construções para outro tipo de simbolismo mais 

minimalista. O simples risco bruto, a mancha natural de cores… começaram a falar comigo. A 

naturalidade das pinturas das crianças apelava aos meus sentidos a uma natureza mais bruta, à 

expressão natural das coisas:  Menos ordenada, racionalizada, organizada. Mais forte, 

espontânea, viva e livre. 
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Qual o tema? 

O tema é a vida em geral. O auto conhecer. 

O diálogo pessoas (com ou sem palavras). 

O tema é a natureza, o ser humano, as 

cidades, o frenesim, a revolta, a ondulação, 

as tempestades e ventos, as forças da 

natureza, as dores do crescimento. O tema 

não é definido, está em aberto.   

O tema, são as várias culturas do passado a 

serem fundidas numa só nova cultura da 

actualidade. O tema é o dia-a-dia de hoje 

gerado pela história de tempos passados. 

Para caracterizar o meu trabalho...diria que é 

uma expressão livre e um diálogo pessoal através da pintura e dos trabalhos manuais. O que 

faço é procurar uma nova linguagem com várias leituras possíveis e que toque a todos pelo 

seu impacto, sentimento e diversidade. Sinto-me, por vezes, a evocar uma vibração que é a 

fusão de tudo o que absorvo no dia-a-dia explodindo nas obras através da complexidade 

das minhas emoções actuando no presente. Acabo por criar associações dentro das obras 

e entre as obras: Associações entre símbolos, palavras, imagens e movimentos. Pode-se 

dizer que a forma como o faço é explosiva. 

Tenho especial prazer em utilizar materiais que apanho na rua e identifico-me com a 

natureza do bruto, do sujo, do gasto e do usado. Gosto quando consigo um equilíbrio no 

contraste deste tipo de material com a vida, o colorido e o movimento.  

(Neste tipo de trabalhos sinto que a minha inspiração provem do frenesim das cidades, 

sempre despertas e em movimento com uma energia dinâmica e febril). 
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Todos os trabalhos que faço são diferentes porque todos começam com uma experiência da 

qual não sei que resultado vou obter à partida. Portanto o que faço é na realidade muito 

simples. Como já referi, é sempre um diálogo em que o trabalho interfere em mim tanto como eu 

interfiro nele.  

 

Porquê expor a pintura? 

Esta é uma questão complicada, no entanto posso começar por dizer que só devemos expor 

pelo simples prazer  de mostrar o nosso íntimo semioculto nas obras e na sua disposição no 

espaço. Ter o simples gosto de mostrar e organizar as peças num determinado espaço. 

Convidas os outros a entrar nesse mundo até ao ponto em que quem vê quiser entrar. Explorar 

ideias já antes percorridas ou aventurar-me a entrar em novas através dos comentários de quem 

analisa e descreve o que vê. 

Expor é uma mais-valia para o pintor pois há muito a aprender com os outros. Expor é abrir 

essa possibilidade e deixar os outros interagir nesse mundo íntimo, abrindo a porta, tornando-o 

acessível.  
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Comunicação é tudo! Conseguir 

comunicar coisas que não podem ser 

ditas é essencial para o Homem! 

Sensações, estados de espírito, 

frequências, vibrações...serão sempre 

uma força da natureza mais poderosa 

para os homens que qualquer estrutura 

lógica que possamos usar para tentar 

encaixar as coisas. As palavras são 

como caixinhas onde colocamos os 

sentidos, os significados; são caixinhas 

que ligamos em associação a um objecto 

abstracto ou concreto. Também resulta 

mas, quando a comunicação é feita através de sensações e emoções, a compreensão de um 

estado preenche-nos de uma forma muito mais directa. 

E isso também tem muito que se lhe diga porque cada mente criará as suas associações e 

tudo acaba, no final das contas, como sendo uma poesia de infinitas interpretações... Ora 

isto é o que a pintura, a cor, e o movimento fazem: As acções e os objectos concretos falam 

sem dizer nada. Eles são a expressão em si. 

O que faço não quero guardar só para mim, quero partilhar! Todos temos o potencial para 

descobrir qualquer coisa nova. Todos os dias, quer saibamos quer não, reinventamos a 

realidade! Não se trata só de pintura! É um movimento e a pintura é apenas o vestígio desse 

movimento. 

- www.facebook.com/pg/drawingsofsara 

- http://sunriseonsaturnspace-hereandnow.tumblr.com 

  

http://www.facebook.com/pg/drawingsofsara
http://sunriseonsaturnspace-hereandnow.tumblr.com/

