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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 
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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. 
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EDITORIAL 

Chegámos à edição de Junho de 2017 dos nossos Cadernos Selvagens e a satisfação 

com que o fazemos é sempre grande, uma vez que vamos tendo sempre muitos associados a 

querer colaborar nesta publicação que é de todos nós. 

Nesta edição destacamos, entre outros eventos, a participação da Fábrica de Alternativas 

na mostra social da junta de freguesia, cujo convite já vem sendo recorrente em edições 

anteriores deste evento. 

Resumidamente, tivemos a exposição de trabalhos da ceramista Alice Diniz, patente 

durante o mês de Maio e Junho, seguindo a anterior com as fotografias do artista Pedro 

José Martins. 

Tivemos música com Pedro Branco e pertinho das comemorações do 25 de Abril, 

recordou-se um dos episódios mais negros da história recente de Portugal. O comandante 

Pedro Lauret veio à Fábrica falar sobre a Guerra Colonial 1961-1974 e sobre a sua 

experiência enquanto militar em vários teatros onde a mesma se desenrolou. 

Cristiano de Paula Couto (doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul e investigador auxiliar no Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra) trouxe-nos o tema “A investida do neoliberalismo no Brasil: o assalto ao Estado 

e à representação popular pela via da instrumentalização do poder judiciário”, onde se falou 

da enorme crise que aquele país está a travessar. 

A fechar o trimestre das actividades, recebemos o grupo LLAB21 que nos veio falar de 

arquitectura paisagística urbana e de como poderemos contribuir para cidades mais “felizes” 

e harmoniosas, onde os habitantes se sintam bem. O tema do evento foi, justamente, 

Feli(z)cidade, muito bem conduzido por Álvaro Cidrais, numa agradável tertúlia, onde todos 

os participantes colaboraram activamente. 

De resto, e a fechar este editorial, podemos aqui encontrar, como de costume, os mais 

variados temas, sempre com um cantinho guardado para a poesia. Destacamos, ainda, a 

entrevista do trimestre que coube em sorte ao João Pestana, mestre de Reiki, e que nos fala 

um pouco sobre esta actividade por ele desenvolvida. 

Boa leitura! 

Participaram nesta edição os associados: 

André Cid João Pestana Pedro Faria Bravo   

André Clemente Jorge F. de Almeida Rita Saraiva 

Armando F. Rodrigues Manuel Banet Baptista Sandra Alfaiate 

Cristiano de Paula Couto Naná Rebelo Sara Pestana 

Élia Morgado Paula Mendes Victor Lima 
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FÁBRICA DE ALTERNATIVAS. QUEM SOMOS. 

 

O principal propósito da Fábrica de Alternativas é hoje, como sempre foi, juntar pessoas, 

promovendo a cidadania e a troca de ajudas, amizades, sorrisos, ideias saberes e 

conhecimentos. Não vivemos de subsídios ou da ajuda institucional de nenhuma entidade 

pública ou privada e contamos, sempre e só, com o engenho e a generosidade de todos e de 

cada um de nós para seguirmos em frente neste nosso caminho. Um caminho que tem 

dificuldades e alegrias, problemas e amizades, desânimos e abraços, mas que continua sempre 

com a certeza que quando algo se faz por bem, há sempre um retorno para nos confortar e 

fazer mais felizes. 

A Fábrica não é uma alternativa a esta sociedade cada vez mais economicista, competitiva e 

desumanizada, mas sim um local onde procuramos que esses não valores não entrem. Não é 

nem o dinheiro nem a competição que nos movem mas sim a solidariedade e a partilha. 

Quando afirmamos que a nossa Associação é autogerida o que queremos realmente dizer é 

que ela é de todos os que nela participam, que há espaço para a opinião de todos ser 

escutada e que as responsabilidades são também de todos. Para isso, fazemos uma Reunião 

de Fábrica aberta a todos os nossos associados e onde todos podem participar e ajudar a 

procurar o consenso na tomada de decisões. Evitamos o voto para que aqueles que votam 

vencido não se afastem das decisões tomadas. Nem todos temos de estar sempre de acordo 

em tudo, mas podemos encontrar sempre uma forma de todos verem as suas opiniões 

respeitadas e incluídas nas decisões. Como sempre contamos contigo, contamos com todos. 

 

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

actividades existentes em cada dia. 

Email: fabrica.de.alternativas@gmail.com 
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2ªfeira 

Aprender Crochet e Macramé 17H00  

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 11H00  

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 11H10  

Yoga para os mais novos 17H00  

Actividades diversa 21H30 Consultar página facebook 

Sábado 

Yoga 11H00  

Iniciação ao Teatro 15H00  

Actividades diversa  18H30 Consultar página facebook 

Jantar na Fábrica 20H00  

Actividades diversa  21h30 Consultar página facebook 

Domingo 

Actividades diversa   Consultar página facebook 

Por marcação 

Leituras Esotéricas Massagens Relaxamento 

Massagens Terapêuticas Psicoterapia 

Reiki Tarot 

Terapia Sacro-craniana Constelações Familiares 

Consulte as nossas actividades e eventos semanais no facebookou na nossa página 

https:// fabricadealternativas.pt  

Marcações para o email: facrica.de.alternativas@gmail.com 
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Um Olhar sobre o último trimestre na Fábrica 
 

Chegada a hora de olhar para este último trimestre da Fábrica penso que todos devemos 

estar orgulhosos pelo trabalho realizado. Uma vez mais, a Fábrica esteve presente na Mostra 

Social organizada pela Junta de Freguesia e o nosso stand foi, sem dúvida nenhuma, um dos 

mais animados e concorridos e que maior número de actividades apresentou.  

 

Quanto às actividades regulares da Fábrica estas têm decorrido sem grandes problemas e 

mais algumas têm sido acrescentadas. Como novidades temos o início do Yoga e Meditação 

para os mais jovens e a oficina de Crochet e Macramé. O Cinema apresentou mais três 

ciclos nomeadamente, “Cinema de Animação” (Rugas, A loja dos Suicídios, A viagem de 

Chihiro, Valsa de Bashir e O menino e o mundo), “Cinema Oriental” (Andando, Poesia, A 

Fossa e Febre tropical) e “Questões de Género” (O sonho de Wadjda, A fonte das 

Mulheres, North Country e Dou-te os meus olhos).  

Quanto aos debates e tertúlias, o programa também foi variado: “Introdução ao 

Autoconhecimento”, ”A situação na Europa e no Mundo: Contestação e Alternativas”, 

“Investida neoliberal Brasil”, “A guerra Colonial por Pedro Lauret“, “The great invisible, 

sobre a exploração de petróleo na costa Alentejana”, “Introdução ao Taoismo” e 

“Feli(Z)cidade, sobre a sustentabilidade e felicidade nas cidades actuais. 

Nas exposições foi a vez de vermos as fotografias de Pedro José Martins e a cerâmica de 

Alice Diniz. Na música um único concerto, o do Pedro Branco. 

E claro, jantares muitos e muitas vezes abrilhantados pelos sabores do nosso Chef Cláudio.  
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As actividades da Fábrica 

 

Neste número dos Cadernos Selvagens (CS), apresentamos uma pequena entrevista 

feita a João Pestana (JP), responsável pelo Reiki, dando assim a conhecer mais uma das 

diversas actividades existentes na Fábrica.  

 

CS - João explica-nos em que consiste o Reiki, qual a sua utilidade e benefícios. 

JP - A melhor definição de Reiki, e aquela que faz todo o sentido para mim, é a que 

diz que “Reiki é amor incondicional”. Reiki (Rei/Universo e Ki/Energia) é uma técnica 

ancestral, redescoberta nos finais do século XIX por um médico Japonês chamado Mikao 

Usui, de equilíbrio e harmonização pessoal que trabalha a Energia Vital, ou seja a força que 

gera a vida de todos os seres vivos no planeta. O Reiki é uma terapia complementar, que se 

aplica pelo contacto ou proximidade das mãos, proporcionando alterações nas nossas 

dimensões físicas, emocionais, mentais, espirituais e energéticas. 

O Reiki é uma técnica não intrusiva e que por si só não cura mas potencia a auto-cura a 

quem o recebe, desbloqueando o nosso sistema energético, tornando-o mais fluido, mais 

capaz de resistir às doenças. O Reiki produz um estado de relaxamento, aliviando o stress, 

cansaço, ansiedade e promovendo a eliminação de toxinas. 

CS - Como e quando surgiu esta ligação ao Reiki? 

JP - Não fui eu que escolhi o Reiki mas foi ele que veio ter comigo. Sendo um 

materialista durante mais de cinquenta anos e procurando sempre uma justificação científica, 

provada e comprovada, nunca tinha prestado grande atenção aos assuntos mais holísticos 

nem a práticas espirituais. Por várias vezes fui convidado a práticas de meditações, Chi 

Kung, Tai-Chi e outras, mas nunca liguei nenhuma. Até que um dia uma amiga me falou de 

um curso de Reiki e, aproximando-se o aniversário da minha filha ainda muito jovem e ligada o 

Yoga e a outras actividades mais espirituais, perguntei-lhe se gostaria de participar, ao que 
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respondeu afirmativamente. No dia do curso acabou por preferir ir a um festival qualquer e, 

como me tinha comprometido com o curso, acabei por ir eu. Depois de um dia em que 

questionei tudo e não deixei o pobre o Mestre em paz, sai de lá com o primeiro nível de Reiki e 

a recomendação de fazer auto Reiki nos 21 dias seguintes. Assim fiz e, para grande surpresa 

minha, comecei a sentir grandes alterações em mim. Medos, inibições a desvanecerem-se e uma 

maior calma e felicidade a manifestarem-se. O Reiki não é imediato e é uma mudança que vai 

acontecendo com o tempo. Iniciei assim a prática de Reiki em mim e oferecendo sessões a 

outros, tendo posteriormente feito os segundo e terceiro 

níveis. Posso dizer que o Reiki acabou por mudar muita coisa na 

minha vida. 

CS - E foi assim que o Reiki surgiu na Fábrica? 

JP - O Reiki surgiu na Fábrica logo no seu início, por 

haver além de mim, outras pessoas com a disponibilidade para 

oferecer sessões de Reiki. Assim tornou-se uma prática 

comum, com sessões individuais e algumas partilhas. Embora 

algumas dessas pessoas tenham seguido outros caminhos e por 

ser, para mim, quase um “milagre” o bem que o Reiki me faz e, 

quero acreditar, ajudando os outros, sempre desejei manter viva 

a sua prática na Fábrica. 

CS - Qualquer pessoa em qualquer idade pode fazer Reiki? 

JP - Sim. Todos podem receber Reiki independentemente da idade. O Reiki pode 

também ser dado a animais, plantas ou até simplesmente à mãe terra ou ao Universo. O Reiki 

não pode fazer mal nem prejudicar, até pela sua definição de ser amor incondicional. Para se 

dar Reiki é necessário possuir pelo menos um curso de nível 1 onde se aprendem as suas 

bases, as posições de tratamento e se recebe a iniciação que abre os nossos canais 

energéticos, possibilitando a partilha da energia universal aos outros através de nós. O Reiki 

é não intrusivo e sendo, simples e fácil, pode ser feito em qualquer local, em qualquer altura e, 

pessoalmente digo, faz milagres. 

CS - O que dirias a potenciais “clientes" de Reiki na Fábrica? 

JP - O que disse anteriormente sobre a sua prática e os seus efeitos. Acredito que 

pode ajudar e trazer mais bem-estar a quem o recebe. Eu ofereço as sessões de Reiki não 

cobrando nada, embora agradeça a quem puder, que deixe um pequeno donativo livre à 

Fábrica pela utilização do espaço. A prática do Reiki é tão boa para quem o recebe como 

para quem o oferece. Pela felicidade que sinto quando posso ajudar e pelo bem que me faz 

sentir, só posso ficar grato por cada sessão em que participo.   



Cadernos Selvagens 
 

8 Fábrica de Alternativas 

 

Debates na Fábrica 

Sessão realizada dia 1 de Abril de 2017. 

A investida do neoliberalismo no Brasil 
O assalto ao Estado e à representação popular pela via da 

instrumentalização do Poder Judiciário 
Por:Cristiano Pinheiro de Paula Couto (Historiador) 

 

No Brasil, o pêndulo da história move-se, atualmente, em direção ao fascismo. A 

história, agora, repete-se como farsa, na forma de um golpe parlamentar e jurídico, depois de 

já se ter repetido como tragédia na ditadura que aterrorizou o país nos anos que sucederam 

ao golpe militar de 1964. Outrora, o terror interveio para aniquilar as pretensões do campo 

popular, escoradas na intensa mobilização social e na organização sólida de setores 

progressistas da sociedade civil, bem como no programa do governo trabalhista de João 

Goulart. Agora, um “arrastão de trombadinhas de quinta categoria”, nas palavras do ex-

ministro da justiça, Eugénio Aragão, atropelou a Constituição para derrubar, por meio de 

um estratagema cínico, um governo legítimo, fiador dos direitos sociais conquistados depois 

da redemocratização. O objetivo desta intervenção consiste na apresentação de fatos, 

atores e dinâmicas implicados no processo que resultou na destituição ilegítima da 

presidenta Dilma Rousseff. 

 
 

O que está em marcha, no Brasil, é um acerto de contas histórico. A sociedade 

brasileira, seus direitos, suas demandas tornaram-se um estorvo aos mercados. O Brasil 

vinha sendo, de 2003 a 2015, uma ofensa à livre empresa.  
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Esgotou-se a paciência do capital privado com urgências de carne e osso e o “custo 

humano” brasileiro tornou-se insustentável. Chegou a hora do Brasil confrontar-se 

novamente com o discurso da austeridade, de enfrentar a sua troika”. 

No fim do segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na 

sequência de oito anos de vigência de um programa essencialmente neoliberal, assumidamente 

alinhado com o chamado Consenso de Washington, o Brasil passava por severa crise fiscal e 

cambial, com impactos sociais drásticos, manifestos cabalmente em elevadíssimo índice de 

desemprego de 12,6% em 2002 (IBGE). Tendo em conta que o rendimento do trabalho é 

uma das variáveis com maior influência sobre a desigualdade social, não é de admirar que o 

IPEA tenha registrado que os 5% mais pobres da população tenham tido uma perda de 16% 

no rendimento entre 1995 e 2001. Após oito anos de governo, foi pífia a queda da pobreza, 

com uma redução de somente 2,24% na evolução do Coeficiente de Gini, que, em 2001, era 

de 0,592 (em uma escala de 0 a 1). À componente anti-social desse programa, somou-se a 

componente antinacional, expressa na sanha privatizadora, com a venda de importantes e 

estratégicas empresas estatais. 

Em 2002, na quarta vez em 

que disputava eleições 

presidenciais, Lula foi 

vitorioso. Entre 2003 e 

2013, no ciclo de governos 

do PT, o IBGE registrou 

uma taxa de desemprego 

anual médio de 5,4%. De 

2003 a 2014, o rendimento 

médio da população 

ocupada com rendimento de 

até um salário mínimo cresceu 

52% a mais do que o salário 

mínimo, sendo que, em Janeiro de 2015, o poder de compra do salário mínimo foi o mais alto 

em uma série histórica de cinquenta anos, de acordo com o Banco Central. Entre 2003 e 

2012, o valor oscilou de 56,50 a 330,73 dólares, traduzindo um aumento real de 485,4%. Em 

2010, Lula encerrou o segundo mandato presidencial com 80% de aprovação popular. Dilma 

foi eleita em 2011 e reeleita em 2014. De acordo com dados do IPEA, os 5% mais pobres da 

população tiveram um ganho de 64% no rendimento entre 2001 e 2005 e de 20% entre 2005 e 

2009. Em dez anos, entre 2003 e 2013, a percentagem do crédito em relação ao PIB pulou 

de 25% para 55%, segundo dados da Anefac. Crédito dado preferencialmente para as 

camadas sociais mais desfavorecidas: para a agricultura familiar, para a construção civil etc. 

Em suma, o programa neodesenvolvimentistado PT, vitorioso nas últimas quatro eleições 

presidenciais, consistiu: na valorização do salário mínimo; em baixa taxa de desemprego; no 

aumento do crédito; em mais acesso às universidades, por meio de políticas de ação afirmativa,  



Cadernos Selvagens 
 

10 Fábrica de Alternativas 

 

com cotas raciais e sociais; na saída do Brasil da condição de devedor para credor 

internacional, com volumosas reservas; na formulação de uma política externa altiva e ativa, 

com ênfase no fortalecimento do MERCOSUL e nas relações Sul-Sul; na saída do 

Brasil do mapa da fome da ONU, com a redução de 82% no número de pessoas 

subalimentadas; na promoção e defesa da igualdade de género, com a criação de um 

Ministério próprio com a atribuição de estimular e formular políticas públicas em benefício das 

mulheres. 

Em 2014, após o anúncio da segunda vitória de Dilma, setores do derrotado 

conservadorismo já acenavam com a ideia do derrube do governo eleito com 54 milhões de 

votos. Após quatro derrotas consecutivas, com a expectativa clara de um quinto revés em 

2018, os representantes do mercado resolveram mudar de estratégia, convencidos de que 

neoliberalismo e democracia são incompatíveis, certos de que o campo popular não sabe 

votar. 

A análise de Jeferson Miola, um dos coordenadores do 5º Fórum Social Mundial, é 

esclarecedora. Para Miola, a história do Brasil testemunha a índole conspirativa da classe 

dominante, que subverte a ordem jurídica e golpeia o Estado Democrático de Direito sempre 

que consideram ameaçados os seus privilégios de classe por polícias distributivas. Essa 

oligarquia é um obstáculo a qualquer estratégia de construção de uma nação igualitária, 

moderna, democrática e integrada com soberania no mundo. A oligarquia brasileira sempre 

agiu para impedir a modernização e a democratização do país:  

1) Em 1954, fabricou o clima beligerante que levou Getúlio Vargas ao suicídio;  

2) Em 1955 e 1961, tentou impedir as posses de Juscelino Kubitschek e de João Goulart;  

3) Entre 1962 e 1964, sabotou a economia e conspirou contra o presidente João Goulart 

com a assistência explícita do governo dos EUA sob o comando implícito de John 

Kennedy;  

4) Em 1º de Abril de 1964, desfechou o golpe militar que depôs Jango e interrompeu as 

reformas de base e o processo de inserção soberana do Brasil no mundo;  

5) Em 2002, condicionou a garantia da normalidade política, eleitoral e institucional ao aceno, 

por parte de Lula, da “carta ao povo brasileiro”, documento elaborado para “tranquilizar” os 

mercados;  

6) Em 2014, não aceitou a derrota eleitoral e tentou impedir que Dilma assumisse. Primeiro, 

pediu a recontagem dos votos; e, fracassado o intento, requereu a cassação da candidatura 

no TSE; e 

7) De 2014 a 2016, infernizou o país, instalou o clima de ódio político e induziu à brutal crise 

económica para legitimar o golpe jurídico-mediático-parlamentar consumado em 31 de 

Agosto de 2016 pelo impeachment fraudulento da presidenta Dilma. Um golpe de novo tipo, 

sem baionetas, tanques e generais, mas, assim mesmo, um golpe continuado, de impressionante 

violência conta os interesses nacionais e populares do Brasil.  

Em todas essas circunstâncias, a denúncia hipócrita da corrupção foi o tempero da 

propaganda ideológica que aglutinou as classes médias e altas contra governos progressistas. 
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A continuidade das políticas neoliberais, no Brasil, está condicionada à escalada 

autoritária. Assim, a solução pela direita poderá ser autoritária. Dependendo da força das 

candidaturas de esquerda, poderá não haver eleições, em 2018. Não seria nada inesperado 

diante do que já aconteceu, afinal, as políticas económicas ortodoxas voltam ao Brasil por 

meio de um estelionato eleitoral e se aprofundam por meio de um golpe de Estado, como 

observou o professor do Instituto de Economia da UNICAMP, Pedro Rossi. 

E por que se deve falar em golpe? Um golpe não é necessariamente uma quartelada? 

Ora, o cinismo é uma das grandes marcas da pós-modernidade, o tempo da “razão cínica”, na 

definição do filósofo alemão Peter Sloterdijk. Esse novo tipo de golpe do tempo da pós-

verdade está perfeitamente encarnado nos processos políticos de tentativas de destituição 

presidencial dos últimos anos em países da América Latina, como Venezuela (2002), Haiti 

(2004), Honduras (2009) e Paraguai (2012). O impeachment, instrumento legal inscrito na 

Constituição brasileira, é um mecanismo jurídico importado dos EUA. Entrou no 

ordenamento jurídico do Brasil em 1891. Depois da redemocratização, em pouco mais de 

vinte anos, houve dois impedimentos de presidentes: Collor (1992) e Dilma (2016). A lei foi 

banalizada por conveniência política. 

O impeachment é um ato extremo, não pode ocorrer a esmo. A segurança jurídica em 

um julgamento levado a efeito por deputados e senadores é uma figura de retórica, mera peça 

de “ficção”. Ali, tudo é política. Ocorre que o Brasil é regido por um sistema presidencialista, 

e um parlamento não tem a prerrogativa de impedir um presidente sem a inequívoca 

caracterização de crime de responsabilidade, para além de qualquer dúvida razoável. A julgar 

pelo que se viu, o fundamento jurídico é nada. Já a política – no sentido partidário – é tudo. 

Os crimes imputados à Dilma são corriqueiras manobras contábeis, banais em todas as 

esferas de governo do Brasil, seja federal, seja estadual, seja municipal. O próprio Ministério 

Público Federal no Distrito Federal, representado pelo Procurador Ivan Cláudio Marx, 

arquivou, no dia 8/7/2016, procedimento criminal que apurava as chamadas “pedaladas 

fiscais” do governo Dilma – atrasos nos pagamentos de valores devidos a bancos e fundos 

públicos. O parlamento esteve sempre indiferente. No dia 17 de Abril de 2016, a Câmara 

dos Deputados, a “assembleia geral de bandidos, presidida por um bandido”, na lapidar 

definição do escritor português, Miguel de Sousa Tavares, aprovou o impeachment. 

Restava o julgamento no Senado, ocorrido no dia 31 de Agosto de 2016, que consumou a 

ruptura democrática no Brasil. Curiosamente, apenas dois dias após o afastamento de 

Dilma, o mesmo Senado aprovou lei que permite “pedaladas fiscais”. O golpe, entretanto, 

ainda não se consolidou. Segue em marcha, no espectáculo pirotécnico em que se 

transformou a vida política brasileira, com uma persistente e vulgar novelização do escândalo, 

com a perversa instrumentalização do Poder Judiciário para fins políticos e com a sistemática 

presença da lawfare, o uso manipulado da Lei contra o inimigo.  
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O QUE OCULTA O TEATRO ELEITORAL? 

Por: Manuel Batista 

          Por: Manuel Batista 

O sistema eleitoral instituído nas chamadas democracias, implica não apenas um 

voto universal, ou seja, qualquer cidadão/cidadã pode ser eleitor, como também que os 

candidatos uma vez eleitos tenham apenas de prestar contas aos seus verdadeiros 

«empregadores». E quem são eles?  

Basicamente são os financiadores das campanhas, entidades que têm obviamente 

algo a ganhar com a eleição de tal ou tal candidato, não admitindo portanto que este se 

desvie do verdadeiro programa – aquelas garantias com base nas quais recebeu montões de 

dinheiro para pagar a sua campanha eleitoral, como monstruosa campanha publicitária.  

É assim que as eleições se transformam em meros despiques para ver que candidato 

tem a melhor equipa de publicitários por detrás, em geral a mais bem paga…  

 
As pessoas que votam têm, em geral, uma visão completamente diferente deste 

cenário. Pensam que são participantes do processo de tomada de decisão no seu país, 

contribuindo com o seu voto para a escolha dos políticos que irão representá-los.  

Esta ideia totalmente ingénua é matraqueada – vezes sem conta – a todos os níveis, 

masainda assim, as pessoas precisam de algo mais, isto não chega. Então, para as 

«incentivar» é preciso o medo.  

O medo é que faz votar. Porque as pessoas votam sobretudo «contra». O medo do 

candidato do outro partido, odiado e temido, esse é o factor decisivo pelo qual uma fracção 

muito importante do eleitorado se mobiliza para ir votar. 

Depois, evidentemente, a realidade impõe-se, após o carnaval eleitoral, seja nos 

países ricos e poderosos, seja nas «repúblicas bananeiras», não importa.  
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Em ambos os casos, a oligarquia ao comando assegura-se que os recém-eleitos vão 

fazer aquilo para que realmente foram pagos.  

Não o seu programa eleitoral, evidentemente, mas somente o programa de 

manutenção do «status quo», polvilhado - aqui e acolá - de uma pequena medida inócua, de 

uma pequena variante sem importância, mas que a média – a prostituta de serviço – irá 

hipertrofiar, como sendo um sinal de que o governo realmente mudou, de que as coisas agora 

são diferentes! 

Este sistema funciona de maneira mais ou menos eficaz, repetindo-se o ciclo ao longo 

dos anos, em várias «democracias».  

 
Mas este sistema deveria ser rejeitado, na medida em que quase todos os eleitores 

ficam frustrados, mesmo aqueles que votaram nos candidatos maioritários e que vêem o «seu» 

partido ou candidato subir ao poder, pois - aos poucos - vão percebendo que as suas 

esperanças eram infundadas e que os novos rostos apenas trouxeram mais do mesmo. 

Então, como é que ele subsiste e, mesmo, prospera?  

Trata-se de um paradoxo, tanto mais que as pessoas comuns têm uma visão já não tão 

ingénua do sistema, todas sabem que há uma enorme dose de representação (teatral) no 

palco da política? 

Aqui entram dois factores de psicologia das massas que interessa analisar. 

1-    O factor desresponsabilização: a maneira como o eleitor anonimamente coloca o 

voto na urna, faz com que esteja completamente «impune», seja qual for o resultado, sejam 

quais forem as consequências do seu acto. A impunidade significa que poucas pessoas 

proclamam aos quatro ventos em quem votaram (e, mesmo neste número, até pode acontecer 

que algumas não sejam sinceras). Portanto, a grande maioria das pessoas sente-se 

psicologicamente «irresponsável», sempre que participou activamente na subida ao poder de 

um dado candidato, de uma dada facção, de um dado partido e esta escolha se revela como 

desastrosa.  Muitas pessoas «consolam-se» prometendo a si próprias votar noutro candidato, 

noutro partido, aquando das eleições seguintes. 
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O mecanismo de retirada da responsabilidade é completamente previsto e 

acarinhado pelo sistema em vigor. Não é um acaso, não é uma «falha» do sistema. É 

condição essencial. Logicamente as pessoas – ao votarem dentro deste contexto – nunca 

são praticamente tornadas responsáveis ou coniventes pelos crimes, grandes ou pequenos, 

daqueles que eles ajudaram a colocar no poder. Quando nos dizem que as nossas 

«democracias» são promotoras da responsabilidade e do sentido cívico dos cidadãos, não 

podiam dizer mentira mais descarada! 

2-    O constrangimento do grupo. Dentro de um determinado grupo, é muito difícil 

de se ter uma visão diferente, uma forma diferente de se estar, de se comportar e de se ser 

aceite. A maior parte dos grupos humanos, sejam eles «naturais», como a família, sejam eles 

colegas de profissão, amigos, etc… não aceitam muito bem alguém que contradiz aspectos 

essenciais da sua coesão. A ideologia é um deles, não dos menos fortes. Por isso, os que 

não se conformam com a norma imperante dentro de determinado grupo serão relegados 

para as margens, tolerados no limite. Para muitas pessoas, o medo de serem expulsas e serem 

consideradas traidoras, de serem ostracizadas… causa um medo maior do que a aceitação de 

toda a irracionalidade inerente às escolhas do grupo. 

Então, muitas pessoas, apenas manifestarão da forma mais ténue os seus 

pensamentos de dissidência, ou mesmo não irão sequer exprimir essa divergência com a 

norma dominante dentro do seu grupo. 

Por outro lado, as pessoas sentem-se «fortes» quando estão no seio de uma 

multidão que clama pelo mesmo que elas, seja num comício partidário, seja num jogo 

desportivo… ou, como antigamente, nas batalhas - precedidas por cânticos e gritos 

guerreiros ritualizados. 

São, portanto, estes dois factores que têm a ver com a manutenção das pessoas 

num estado de infantilismo, por um lado, e de medo de exclusão, pelo outro, os factores 

decisivos na manutenção do mito de serem os presentes sistemas de governo considerados 

como democracias. 

Portanto, as pessoas teriam de ser capazes de individual e colectivamente perderem 

o medo: o medo de serem apontadas a dedo, o medo de serem excluídos da «tribo». Assim, 

haveria hipótese de se comportarem como adultas e responsáveis, pelos seus actos, 

incluindo a escolha de seus mandatários ou representantes. 

Penso, contrariamente às teorias pessimistas e antidemocráticas, que há lugar para 

uma verdadeira pedagogia cívica. Um grande objectivo de tal pedagogia seria as pessoas 

assumirem os seus actos, não terem medo. Deve-se aceitar que somos todos falíveis, que - 

muitas vezes - cometemos erros com as melhores das intenções, além de que por vezes, 

somos impulsionados por forças psicológicas nada reluzentes, como a inveja, a vingança, o 

desejo de poder… 

Mas uma pedagogia partindo do princípio da realidade «tal como ela é», não 

se conforma com esta, não se «adapta» a ela, mas está apostada em transformá-la. 
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Como? Através da modificação das condições em que as pessoas evoluem, desde os 

anos mais precoces, passando pela escolaridade, pela actividade profissional, etc. Se as 

condições forem favoráveis, as pessoas tomam uma postura mais aberta e mais amadurecida, 

pois elas ficarão mais felizes (alguns dirão que produzirão mais «hormonas do prazer») se 

estimadas por aquilo que são e pela sua contribuição livre e voluntária à comunidade, com 

toda a reciprocidade e estímulo que isso implicará. 

 

 
 

A democracia directa é possível e já é realizada em pequena escala, de forma mais ou 

menos formalizada, em pequenos ou médios agrupamentos humanos. A transformação dessa 

forma de democracia à escala de conjuntos maiores, de muitos milhares de cidadãos ou mesmo 

de um país inteiro, será possível, não será uma utopia pois o engenho das pessoas, da espécie 

humana, permitiu muitas formas diferentes de organização social e política no passado e, no 

presente, existem muitas diferenças entre os povos, no que toca aos seus regimes políticos. 

Portanto, o argumento de que, intrinsecamente, pela natureza da espécie humana, seria 

impossível uma democracia directa, participada, em larga escala, é falho de lógica, de 

fundamento e parece-me ser um argumento para encobrir uma atitude conformista. 

Afinal, o teatro eleitoral, esse sim, impede a democracia verdadeira de se manifestar, 

pois oculta e confunde os cidadãos sobre o que seria uma verdadeira democracia ou seja, a 

tomada colectiva de decisões, a deliberação livre depois de discussão livre e bem informada 

sobre quaisquer assuntos que digam respeito às mesmas pessoas que deliberam. 
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Se falta uma política de habitação onde está a 

justificação para o IMI?    Por : Vítor Lima 

Está a abrir a primeira época da colheita do IMI deste ano. Em dez anos a sua 

receita mais que duplicou enquanto os rendimentos do trabalho aumentaram 20%. 

Democracia ou cleptocracia? 

 
1 –  Incumprimento constitucional 

O subdesenvolvimento pode definir-se através de três caraterísticas. Empresas 

estrangeiram que controlam o essencial da economia; capitalistas autóctones entregues a 

atividades de menor rendabilidade e dependentes de baixos salários; um regime político 

oligárquico que, mesmo quando adornado com leis e eleições, funciona na base da excepção, 

da manipulação e da repressão, aplicadas por aparelhos de estado ávidos agentes da punção 

fiscal. 

O artº 65 da Constituição Portuguesa define muito claramente que incumbe ao 

Estado “programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento 

geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede 

adequada de transportes e de equipamento social” (2. a); e promover…a construção de 

habitações económicas e sociais (2.b), entre outros compromissos colocados ao governo 

central, aos regionais e às autarquias. 

A classe política desprezou completamente a Constituição no capítulo do urbanismo 

e da habitação, subordinando esses assuntos essenciais na vida de todos, às conveniências 

do mercado; mas, não se dispensando de onerar a população com um tal IMI – Imposto 

Municipal sobre o Imobiliário. E, daí que tenha promovido soluções individualizadas para as 

famílias, entaladas entre a ganância dos bancos, a especulação ou a má qualidade dos 

equipamentos promovidos por imobiliárias e construtores, com o aval dos autarcas. 



Cadernos Selvagens 
 

Fábrica de Alternativas 17 

 

2 –  Uma santa aliança 

Nos anos 80/90 os bancos 

viram limitadas as suas possibilidades de 

concessão de crédito junto das 

empresas, mormente industriais, cujas 

instalações já lhes estavam dadas como 

garantias. E descobriram que as famílias 

tinham uma boa capacidade de criação 

de poupança, mesmo num contexto de 

baixos rendimentos relativos. Assim 

surgiu o mercado como panaceia para a 

solução de uma das necessidades 

básicas de toda a gente – a habitação. 

Tornava-se necessário encontrar empreendedores imobiliários, sabendo-se que a 

compra e venda de terrenos e casas não seria difícil numa conjuntura favorável, desde que se 

gerasse a especulação conveniente para acelerar o processo; e muitos industriais reciclaram-

se no imobiliário. Arranjar trolhas convertidos em construtores também seria fácil, bastando 

ter umas betoneiras e mão-de-obra africana ou de Leste, clandestina e mansa. 

Um terceiro elemento seriam os executivos autárquicos desejosos de mostrar obra e 

que vieram a facilitar as urbanizações de solos agrícolas, ao arrepio de qualquer planeamento. 

Quem circular, por exemplo, pelo interior do concelho de Oeiras pode observar uma 

amálgama de terrenos baldios, edifícios empresariais e núcleos residenciais; a obra de Isaltino, 

um autarca modelar. 

Como não há almoços grátis, toda esta engrenagem ficava dependente, na raiz, da 

boa vontade de autarcas compreensivos desde que houvesse proveitos para os próprios ou 

para os respetivos partidos. 

Como acabou esta volúpia, é uma conhecida e dolorosa estória. Como os bancos, 

esgotadas as poupanças lusas, se vinham abastecendo de capitais no exterior, quando esse 

canal fechou, na sequência da crise de 2008, veio o descalabro, selado pelas sábias palavras 

de Carlos Costa, o (ainda) governador do Banco de Portugal, numa reunião com os 

banqueiros dia 4/4/2011 às 10.30 - “Vocês não podem continuar a financiar (as emissões de 

divida pública). O risco é afundarem-se os bancos, a parte sã, e a República que é a parte 

que criou o problema. 

3 - A ilegitimidade de um IMI sobre a habitação 

Ao desenvencilhar-se da obrigação constitucional, o Estado e os seus sucessivos 

ocupantes aos vários níveis, endividaram as famílias, oneraram-nas com juros para toda a vida 

e são intratáveis nas operações de despejo de quem não poder pagar as prestações na 

sequência de desemprego; este, entretanto, facilitado pelas regras que o mesmo Estado 

impõe. 
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Não houve procura de escala, de menores custos obtidos pela satisfação das 

necessidades de habitação através de entidades coletivas; uma política que poderia ter 

evitado o recurso à compra de habitação, à amarração a uma dívida eterna e que facilitaria a 

mobilidade; mas… que enriqueceria menos o sector financeiro, empreendedores imobiliários e 

autarcas corruptos. 

A satisfação da avidez das oligarquias faz-se com a incidência de impostos sobre o 

rendimento, sobre transmissões/transações e sobre a propriedade/capital. Em Portugal o 

IMI, com o IUC, são os únicos impostos sobre a propriedade, uma vez que títulos, ouro ou 

depósitos são tributados apenas pelos rendimentos relacionados, se existirem. 

Um imposto é legítimo se dele resulta aplicação em bem-estar da população e se é 

visível equidade na sua distribuição pela sociedade; se isso não acontece, não se fala em 

tributação mas, de predação, de confisco. 

Todos percebem que há uma ligação entre os serviços prestados por escolas, 

hospitais e ação social, tal como a necessidade de abastecer a Segurança Social e, de 

pagar impostos para esses fins. Muito menos justificáveis, em termos de bem-estar são os 

gastos com as forças armadas ou, no capítulo da legitimidade, a dívida pública gerada a favor 

do sistema financeiro. Quanto à equidade, o IVA é um caso conhecido onde a mesma não 

existe. 

No caso da habitação, o Estado, na sua globalidade não investiu, nem investe nada 

de relevante, arrogando-se ao direito de lhe aplicar um imposto, como se aquela fosse tão 

supérflua como os refrigerantes ou nociva como o tabaco. Como se a habitação a que as 

famílias foram obrigadas a comprar seja, de facto, um capital acumulado e menos um 

instrumento de satisfação de necessidade elementar. Por outro lado, mesmo havendo em 

muitos casos hipoteca bancária e parte do empréstimo em dívida, o IMI incide sobre a 

totalidade do valor patrimonial atribuído pela AT e é totalmente da responsabilidade do 

onerado proprietário; mesmo pela parcela que ainda não pagou. Se tiver dificuldades, o 

banco apodera-se do imóvel e o Estado avança com penhoras; se o banco tiver 

dificuldades, irmanado com a classe política, impõem, concertadamente, os custos do resgate 

à população. Dizem que vivemos em… democracia. 

4 –  A predação 

O IMI, é um expediente da classe política para angariar fundos sobre a grande 

maioria da população, deixando de fora os imóveis do Estado central, dos regionais e das 

autarquias, suas associações e federações, sabendo-se que a Autoridade Tributária retém 

5% da receita de IMI, por conta dos encargos administrativos e de cobrança. Ficam isentas 

as associações ou organizações religiosas; as associações sindicais, patronais e de 

profissionais liberais; as pessoas coletivas de utilidade pública, as IPSS e equiparadas; as 

empresas não financeiras instaladas nas zonas francas da Madeira ou de Santa Maria; os 

estabelecimentos de ensino particular e as associações desportivas, bem como coletividades 

de cultura e recreio, ONG e outro tipo de associações não lucrativas desde que utilidade 

pública. 
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Para além das piedosas isenções descritas no parágrafo anterior há ainda a 

considerar aquelas que, de facto, têm um caráter social e que se dirigem a habitações a que a 

AT atribui um valor patrimonial inferior a 10 anos de IAS (Indexante dos Apoios 

Sociais[2]) e na qual os seus proprietários (se as habitarem) tenham um rendimento anual 

inferior a 2.3 vezes o valor anual do referido IAS. 

Concretamente, fica-se isento se o rendimento familiar for inferior a €969 mensais e o 

valor patrimonial abaixo de € 58985. A habilidade fiscal pode ser exemplificada através de 

um caso concreto, uma vez que sobre o património imobiliário gerido pela AT, não há 

informação estatística, é segredo. Uma casa concreta avaliada em 2006 em € 19800 foi, sete 

anos depois reavaliada em € 89000 o que, em época de quebra dos preços no imobiliário é, 

no mínimo um acto revelador de uma pulsão predatória, visando aumentar substancialmente a 

receita de IMI e, simultaneamente, reduzir na mesma proporção, o número de isenções. 

No gráfico que se segue, a evolução dos salários e dos rendimentos familiares revela 

uma tendência para a estagnação, que a crise e a troika vieram consolidar, consolidando 

também em Portugal 

uma região periférica 

onde, historicamente, 

ancora um capitalismo 

atrasado, dependente 

de baixos salários e 

debaixas qualificações. 

A evolução da receita 

de IMI revela a 

necessidade de abastecimento financeiro de autarquias onde confluem os interesses das 

estruturas partidárias e das famílias locais que preenchem os quadros autárquicos, perante 

uma população afastada de qualquer poder de decisão. Uma situação que replica o 

caciquismo já anterior à I República com uma diferença; o analfabetismo da população foi 

substituído pela iliteracia. 

Sem prejuízo da construção de um sistema fiscal mais simples e eficaz, sem a miríade 

de “taxas e taxinhas” que arrastam consigo uma pesada e kafkiana burocracia, entende-se que 

um IMI terá apenas algum sentido nas situações em que: 

Os imóveis não se destinem a habitação 

Os imóveis se destinem a habitação de terceiros que não os seus proprietários ou, 

forem considerados de luxo, neste caso, em qualquer circunstância; 

Constituam segundas habitações, qualquer que seja o seu valor; 

Os prédios estejam abandonados, devolutos ou arruinados, nesse caso, com taxas 

substancialmente agravadas, tendo a expropriação como cenário final, ao fim de certo número 

de anos,com as receitas inerentes consignadas à reabilitação e construção de habitação 

social. 

Vitor Lima, Autor do BlogGrazia-tanta 
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Apontamentos sobre Habitação em Algés 

Por: Jorge Fonseca de Almeida 

 

Em Algés existem 11.672 alojamentos distribuídos por 1.318 edifícios. O que tendo em 

conta as muitas empresas que ocupam alojamentos neles fazendo seus escritórios não 

parece um número excessivo para as 9.562 famílias que aqui vivem. 

Na lógica do abandono que Algés tem sido votada pela estratégia concelhia seguida pela 

direita em Oeiras, o imobiliário praticamente não cresceu, nem se renovou nos últimos 15 

anos. 

O número de pessoas por edifico é dos mais elevados do concelho “verifica-se que são 

as freguesias de Queijas, Linda-a-Velha e Algés que apresentam as maiores densidades” 

(*). Aqui predominam prédios com mais de 3 pisos, o que exigiria para compensar a excessiva 

densidade, um conjunto de espaços verdes e de infra-estruturas sociais que não existem. 

O parque habitacional é velho e degrada-se continuamente. “Algés e Cruz 

Quebrada/Dafundo apresentam a idade média dos edifícios mais elevada entre todas as 

freguesias, com larga percentagem de edifícios construídos entre 1946 e 1980” com grande 

envelhecimento dos edifícios “O Índice de Envelhecimento dos edifícios sublinha estas 

diferenças: mais elevado em Algés e Cruz Quebrada/Dafundo e mais baixo em Queijas, 

Porto Salvo, Carnaxide e Barcarena”.( *) 

Como se pode ver no quadro seguinte mais de 50% dos edifícios são anteriores a 1970 e só 

uma pequena fatia foram construídos neste século. 

Quadro 1 – Antiguidade dos edifícios de Algés 

 
(1) Oeiras Factos e Números – Edição Especial, http://factosenumeros.cm-oeiras.pt/ 
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Figura 1 – Prédio degradado 

 
 

Por isso predominam ainda os prédios de vários pisos, em construção densa em que os 

prédios se sucedem, sem espaços verdes. 

 

Quadro 2 – Tipologia dos Prédios de Algés 

 
É necessário investir na reabilitação urbana e na construção de infra-estruturas de 

apoio aos habitantes.  

Não precisamos de mais densidade de construção, rejeito a construção do Parque dos 

Cisnes entre a margem esquerda da ribeira de Algés e a CRIL, mas é imperioso recuperar 

os prédios devolutos, renovar as casas degradadas, e essencialmente disponibilizar 

centenas de casas/apartamentos a custos acessível para reter os jovens que a cada ano 

abandonam a nossa freguesia para se radicar noutros locais mais acolhedores. 
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Quadro 3 – Comparação de Algés comoutras localidades do concelho 

 
Figura 2 – Contraste entre tipologias de habitaçãoAlgés nos anos 70 

 
Figura 3 – Miraflores atual 
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Elogio da Velhice                                  Por: Armando Cordeiro 

 
"O operariado dos campos, os trabalhadores do mar, os "VELHOS", as mulheres e 

os jovens constituem grandes problemas cuja solução é indispensável e urgente. Ou, são 

conquistados para a causa do Povo formarão uma barreira invencível, um eterno obstáculo 

ao triunfo da justiça (EMANCIPAÇÃO)".  

Azedo Gneco in Conferência Nacional Socialista de 14-16 de Outubro de 1895  

A mãe natureza diz: 'Não à maneira de controlar a situação, isto é: morrer 

prematuramente, Ou, então? Envelhecer. Não existe outra alternativa.  

Em termos políticos, socioeconómicos e culturais na sociedade mercantil- o Capitalismo.  

Como se vê... O sistema é incompatível com a situação de "VELHCE", quer dizer, no 

"processo de reprodução Capitalista, os velhos são desperdício. Na realidade, o que conta 

(Acumulação)é o "DEUS DINHEIRO". Certamente, com honrosas excepções, os 

"VELHOS" acabam os seus dias em isolamento, ou seja, em "LARES DE 

IDOSOS", por conseguinte, uma troca mercantil. Certo. Os "VELHOS" são 

mercadoria... Pessimismo? Não! Realismo, sim.  

Será que a "VELHICE" 

poderá alguma vez ser uma fase 

de existência, diferente da 

adolescência, juventude e 

maturidade (fase produtiva). 

De certeza: Dada a sua longa 

experiência de vida (vivências). 

Naturalmente, dotado de 

equilíbrio próprio, com ampla 

gama de possibilidades: 

experiência, aptidões, saber e a 

dádiva de resistir às mudanças 

necessárias para sobreviver. 

De facto, ele é o elo principal 

na integração do processo de 

ascensão civilizacional.  .  

No entanto, e em certos aspectos a mais perturbadora, é a desintegração dos 

"VELHOS" no relacionamento social humano, e com ela, aliás, a quebra dos "elos" entre 

gerações, quer dizer passado e presente. Isto acontece sobretudo nos países onde 

predominam os "valores" de um individualismo associal (tenebroso). Países do Capitalismo 

avançado - Eis a realidade!  
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Evidente: SÓ com mudança radical! Mas, isso é outra questão. No nosso país, a 

constituição do Estado Social deu-se após a Revolução (Golpe) de "25 de Abril de 1974". 

Aqui homenageamos os "CAPITÃES DE ABRIL" e todos os cidadãos e cidadãs que, 

de uma maneira ou de outra, lutaram contra a opressão Salazarista - o Fascismo.  

Infelizmente, na altura em que escrevemos (meados de 2013), os nossos dirigentes 

políticos, por fraqueza de grandeza histórica, têm ido favorecendo todos os que têm alinhado 

na definhação dos nossos "VELHOS" (não cabe aqui explicar...). Certamente, mais tarde 

ou mais cedo,  apesar das circunstâncias momentâneas - no ponto de vista - de quem acredita 

nas potencialidades da razão (Inteligência humana), ou seja, avanços civilizacionais. No 

entanto, não queremos politizar a questão. Na actual crise das Democracias Liberais de 

Massas, particularmente grave em face dos descontentamentos dos cidadãos entre 

DIRIGENTES e DIRIJIDOS. Exemplificando: Aumento incontrolável das 

'desigualdades; corrupção e, acima de tudo, descriminações: geracionais, sexuais, raciais e 

religiosas. Em vez ... "Pão. Leite. Mel". Se: transformou em uma arma para os nossos 

queridos 'VELHOS"," assim como: os mais frágeis (excluídos) do sistema mercantil. A 

grande ilusão! "O Fim da História" (Fukuyama), Eclipsou-se ... ! ,  

Voltando aos nossos queridos "VELHOS": pior para eles. Daí o impacto do 

desmantelar do Estado Social. Ao invés, (reaccionarismo) não é um "fardo" social, quer 

dizer, antes; Coesão, democracia, socialismo e desenvolvimento: estrutural, social, político; 

económico e cultural.  

Uma observação: A 

historiadora Raquel Varela com 

científico rigor diz: "O Estado 

Social é totalmente sustentado 

por quem vive do seu salário". 

Ler: " Quem paga o Estado 

Social em Portugal" (Edições 

Bertrand 2012). Por favor... 

Nada de hipocrisias!'! Apenas 

são contra: 1% da população 

portuguesa (só alguns exemplos: 

ditaduras financeiras, 

autárquicas, PPP e outras... 

Offshores, etc., etc., etc.). "Com 

a morte do Estado Social 

renascerá o Fascismo".  

Noutra perspectiva: na última manifestação de protesto. (l° de Maio de 2013, Dia 

Internacional do Trabalhador), sem sombra de dúvida, os protagonistas - os "VELHOS", 

com excepção dos desempregados (1,3 milhões). FOME. MISÉRIA. DESESPERO.  
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Os cidadãos e cidadãs ("VELHOS") que deram o corpo ao manifesto (cidadania 

plena) sentem na pele... a exploração! Sabem bem que "estão no lado certo da dignidade e 

da grandeza da vida". Aqui: não interessa filosofias; apenas "VALORES" que enalteçam 

a nobreza desses queridos.  

"VELHOS". Lutam por "DECÊNCIA" - coisa rara na classe política dos actuais 

dirigentes. Em nosso ver... O mais cruel - criminoso - isto é: expropriação do "LAZER" 

após vida de sacrifícios...A maioria aos dez anos de idade já eram escravos: (rurais, 

pescadores e gente muito pobre). "ERA SALAZARlSTA"  

Questionamos? Basta! Tanta perversidade. Com indignação e revolta: uma sociedade que 

faça dos velhos escumalha a serem 

eliminados... Certamente será varrida 

da nossa história. 

Prosseguindo: A sustentabilidade 

do Estado-providência tem sido 

resolvida sob ideia keynesianas, isto 

é, baseadas nas contribuições dos 

trabalhadores e das empresas (nunca 

esquecer), as empresas vivem da 

"Força do Trabalho" (contrato 

social). Do ponto de vista de Keynes 

(Economia mista), com imperativo 

decrescimento económico - só possível com motivação e equidade social.  

No processo em curso. Mais tarde...fuga para a frente invalidando o "FORDISMO", 

ou seja, o desvio para a economia parasitária (roleta de casino) do Capitalismo Liberal de 

Massas (crises sistémicas).  

A crise de 2008 nos Estados Unidos - "Era da Globalização Planetária" - rebentou 

com severa violência: fecham fábricas, bancos não emprestam dinheiro (estagnação), 

desemprego dispara e torna-se avassalador (vidas destruídas).  

Questionamos? Será o fim do limite histórico do Capitalismo? Ou, alternativas ao 

Capitalismo Liberal do Século XXI. Pensamos...há alternativa. A questão é a seguinte: 

saberemos entrar na era de lucidez lucidária?  

Na sua teoria, Keynes integra as relações de capital e trabalho. Nestas condições, o 

Estado-providência toma-se Estado de intervenção económica, estrutural e 

regulamentadora das relações de classe. Já não é apenas aposta na 'Luta de Classes' 

traduz uma situação nas relações de classe ligadas à existência económica. Pelo contrário, 

Marx: "Analisa este movimento como contradição permanente, conduzindo cada resolução 

(crises sistémicas) nas contradições insolúveis no Capitalismo à expressão de novas 

contradições; para ele, de facto, a 'Luta de Classes' continua a desenvolver-se até à 

erradicação do Capitalismo (Abolição de Classes) ".  
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Na economia mista que Keynes' se institui ideólogo da moralização da economia liberal 

do mercado, ou seja, transformar o Capitalismo com rosto humano! Como se vê... As suas 

previsões, desmentidas pela realidade do mundo actual.  

No confronto entre Marx e Keynes: Economistas, filósofos, politólogos modernos: 

concluem que muitas das análises do judeu alemão estão para sempre entrelaçadas no devir 

do nosso futuro colectivo.  

Que fazer?  

Certamente, os "VELHOS" na acumulação do saber. Não entendem, na nossa 

comunicação social (médias) falam! Falam! Falam! - Sem nada dizerem - "Para que tudo fique 

na mesma". Numa advertência: convencer os jovens (qualificados ou não - 43% no 

desemprego, ou seja, fora da vida...) devem alinhar nas lutas de rua e outras. Com alianças 

convergentes com movimentos cívicos, organizações de trabalhadores (sindicatos), partidos 

à esquerda que: realmente, desejem atingir uma sociedade mais justa.  

Não emigrar! Não desistir! Não se comprometerem com os partidos manietados pelo 

Capitalismo (mafioso)! Não aceitar austeridade criminosa!  

Sim! À Revolução. Honrar todos os que o têm feito e de compromisso pode resultar na 

vitória contra a opressão...!  

Isto é, fugir à apatia e do medo que está a ser gerado. A bom entendedor… 

Por último, apelamos às forças de segurança em face da austeridade (irracional) 

causando uma catástrofe inimaginável ao povo trabalhador.  

Reflictam. Para que 

lado vão...Quando na 

repressão para quem 

pede dignidade. Parem!  

Para ver se "Estão a ver-

se no mesmo espelho". 

Cada vítima (remorsos) 

por irmão caído...  

Terminamos: com a 

"estrofe" da canção 

balada do Zeca Afonso 

"Os Vampiros", Zeca - o 

homem mais livre que já conheci - não só pelo trabalho de poeta do povo - os mais 

desgraçados (Expropriados) - pelo exemplo vivo. A sua glória, de nunca se ter preocupado 

com dinheiro ou carreirismo, mesmo do lado dos que lutam na defesa dos mais fracos... 

Ajudando com a viola às costas a dar grandeza (UTOPIA) aos humilhados do nosso país. 

Iniciou com outros “a sonhar” ser possível transformar esta sociedade cadavérica.  

"Eles comem... Tudo! Tudo! Tudo! E não deixam nada! Zeca dizia: "É necessário que 

todos comam menos para que todos comam".   
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Esclerose Múltipla                                        Por: Nana Rebelo 

 

As doenças são um tema que não me agrada, de todo. Sobre a Esclerose Múltipla 

(doravante EM), agrada-me ainda menos. Contudo, há ainda uma grande ignorância sobre 

esta patologia, e porque posso falar dela na primeira pessoa, creio que esta publicação é um 

veículo tão bom como qualquer outro para poder esclarecer alguns pontos de forma simples e 

inteligível por todos. Além disso comemora-se no dia 31 de Maio o dia mundial dedicado à 

EM e apeteceu-me falar um pouco sobre esta “amiga”, a quem por vezes apelido de Besta, e 

que me acompanha há aproximadamente 18 anos. 

Desde já peço desculpa por alguma falha ao nível do vocabulário mais científico, mas 

este texto não pretende ser uma tese, apenas um pequeno ensaio sobre o que é isto da EM 

e de como pode afectar o seu paciente. 

A EM é uma das muitas doenças auto-imunes e podem envolver qualquer órgão ou 

sistema do nosso organismo. Incluem-se as doenças que atingem simultaneamente ou 

sequencialmente esses órgãos ou sistemas e outras dirigidas especificamente contra alguns 

deles, como sejam o sistema nervoso, os aparelhos digestivo e respiratório, pele, sangue, 

olhos, articulações e glândulas endócrinas, entre outros exemplos. O problema é o mesmo em 

todas as doenças auto-imunes: o sistema imunitário fica desorientado e ataca o próprio corpo 

e os órgãos que deveria proteger. São exemplos deste tipo, além da EM, o Lúpus, a Artrite 

Reumatóide, a doença Celíaca e a de Crohn, entre muitas outras. No caso da EM a 

prevalência é na proporção de, aproximadamente, 3 mulheres para um homem e estima-se que 

em Portugal estejam diagnosticadas cerca de 8.000 pessoas. 

Até há alguns anos, cerca de 18, altura em que eu própria tive os primeiros sintomas, a 

EM era difícil de diagnosticar e facilmente confundida com outras patologias, pela grande 

diversidade de sintomas que pode apresentar. Diplopia (visão dupla), falta de sensibilidade 

da pele, espasticidade muscular (aumento do tónus muscular no momento da contracção 

muscular, ou seja, um distúrbio motor que compromete e incapacita o indivíduo, pois dificulta o 

seu posicionamento confortável, prejudicando várias tarefas da vida diária como: alimentação, 

locomoção, etc.), entre outros sintomas. 

A EM é uma doença crónica e degenerativa do sistema nervoso central e é auto-

imune porque as defesas do organismo (tal como já foi dito no segundo parágrafo), por um 

processo inflamatório, atacam uma substância chamada Mielina, responsável pela passagem 

da informação entre os neurónios. Assim, actos como falar, andar, pegar num garfo ou numa 

caneta (refiro-me agora à motricidade fina), podem ficar seriamente comprometidos. A fadiga 

é um dos sintomas quase sempre presente num doente de EM, em que por vezes o mínimo 

esforço é penoso e quase nunca entendido/compreendido. Aparece do nada, sem que a 

pessoa esteja a fazer nada que a justifique e desaparece tal como veio. Sim, é estranho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4nus_muscular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contra%C3%A7%C3%A3o_muscular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contra%C3%A7%C3%A3o_muscular
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Na imagem podemos ver um neurónio e o esquema da bainha de Mielina que cobre o 

axónio. Num dos desenhos do axónio observa-se a bainha de Mielina danificada. Neste 

caso, a sinapse/informação é transmitida de forma deficiente, por saltos, em vez de uma 

forma contínua. Desta forma, dependendo da área do cérebro onde surja a lesão, assim será 

afectada a parte motora e/ou sensorial. 

 
Apresenta-se de diversas maneiras, como já disse, e com três tipos de gravidade: 

Surto – Remissão, em que surgem os sintomas que desaparecem ao fim de algum 

tempo, normalmente com terapêutica de corticóides intravenosa; ao longo do tempo estes 

surtos vão deixando sequelas várias, afectando a parte motora e/ou cognitiva. 

Primária Progressiva, apresentado progressão, ainda que lenta, desde o primeiro 

sintoma. 

Secundária Progressiva, com progressão mais rápida e muito incapacitante, a prazo. 

Posso dar alguns exemplos práticos de como esta doença pode afectar os pacientes 

no desempenho das tarefas mais vulgares: 

Imaginem tentar abotoar os botões de uma camisa com luvas de borracha (e estou a 

ser menos drástica), caminhar com barbatanas de mergulho, ou como se estivessem a andar 

numa corda bamba. Comer de garfo e faca é igualmente penoso, até ao ponto em que chega 

a ser impossível. No limite, o paciente só conseguirá deslocar-se em cadeira de rodas. 

Muitos pacientes de EM precisam, também, de terapêutica antidepressiva. Os 

níveis de ansiedade/medo causados pela imprevisibilidade do desenvolvimento da doença, 

chegam a atingir níveis insuportáveis, o que pode vir a gerar novos surtos, ou a acelerar a sua 

progressão. Cognitivamente o cenário também não é pacífico, sendo as falhas de memória 

frequentes, bem como a incapacidade de aquisição de novos conhecimentos. 
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Não há, ainda, cura para a EM. O avanço da ciência neste campo ainda não 

conseguiu explicar o que é que faz falhar o sistema imunitário e de que forma se pode reverter 

a situação, nomeadamente a reposição da Mielina. Existem terapêuticas químicas, injectáveis 

(subcutâneas ou intravenosas) e orais, que apenas previnem o aparecimento de novos surtos, 

ou abrandam a progressão da doença. Qualquer destes fármacos tem inúmeros efeitos 

secundários, eles próprios temporariamente incapacitantes. Pessoalmente não acredito em 

nenhum deles. Já tomei vários tipos e nunca senti benefícios, muito pelo contrário, pelo que 

decidi seguir a via da homeopatia/naturopatia. Todavia, e quero que este ponto fique bem 

claro, não pretendo influenciar ninguém. Cada doente deve agir em consciência, juntamente 

com o seu médico neurologista, e não pelo exemplo de outros. O que é bom para mim, pode 

não o ser para ti... 

Como vivem os doentes de EM, com as suas variadas e tão diferentes 

incapacidades? Vivem com esperança, sobretudo isso, e com alegria nas pequenas tarefas 

que ainda conseguem realizar. Muitos ainda estão no mercado de trabalho, outros já tiveram 

de se reformar antecipadamente, mas todos partilham a mesma vontade de não parar e 

continuar a fazer coisas, muitas vezes ajudando-se mutuamente. E divertimo-nos, claro! 

 
Foto tirada num pic-nic, na Marinha-Grande, em 2010, se não me falhar a memória (?)... 

 

Muito mais havia a dizer sobre este tema. Talvez um dia o retome de outra forma, mas 

para já está na altura de ficar por aqui, pelo que termino com um pequeno poema que escrevi 

num dos momentos menos bons. 
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Tiras-me o sono 

Empestas-me a alma 

Vestes-me de negro 

E sorris 

E festejas 

E danças como o ceifeiro quando aprisiona mais uma alma. 

E eu deixo que meme violentes 

Às vezes 

Só às vezes. 

Nesses dias visto-me de negro 

E acordo as noites só para mim 

Porque eu quero 

Porque eu também gosto do negro 

Porque eu também gosto da noite e da lucidez que me trás 

Porque eu também sei sorrir 

E festejar 

E dançar! 

Ai como eu sei dançar 

Como me dá prazer ouvir-te gemer de agonia enquanto danço... 

Não sabias? 
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Crónica:Pensem comigo 

“o processo dialéctico (da História, da Civilização e do Espírito do Tempo) 

é ao mesmo tempo lógico, ontológico e cronológico” 

Hegel  

Que evolução desejamos para a Humanidade? 

 Por: Élia Morgado 

Proponho, desta vez, um exercício imaginativo para respondermos à questão.  

Se analisarmos, em paralelo e a traços largos, a ontogénese e a filogénese humanas, 

“podemos encontrar” muitas semelhanças entre a evolução do indivíduo (ontogénese) e a 

evolução da nossa espécie (filogénese). No entanto, temos que ter em conta que em cada 

fase, o grau de desenvolvimento não é exatamente igual, nem em todos os indivíduos da mesma 

faixa etária, nem entre todos os povos e respetivas culturas da mesma época. 

Comecemos pelo princípio… 

Como seriam os hominídeos? Não sabemos exatamente, lutavam com certeza 

ferozmente contra os outros animais e 

entre si para sobreviver na natureza 

(como os espermatozóides lutam pelo 

privilégio de se transformarem num 

novo ser). Os primeiros homens (na 

infância da espécie) terão deixado de 

“gatinhar” com a ajuda das mãos, 

passando a andar e a falar de forma 

cada vez menos vacilante e mais 

articuladamente, como acontece na 

infância dos indivíduos, bebés que se 

transformam em pequenas crianças 

que não mais param de andar, correr e falar. 

Entre os três/quatro e os cinco/seis anos do individuo, assistimos ao desabrochar de uma 

fase da inteligência da criança muito rica e dinâmica: ela absorve e apreende tudo o que capta 

do exterior com grande imaginação, curiosidade e energia. É a chamada “idade dos porquês”. 

O avô morreu porquê? O que é morrer? Porque é que as estrelas não caem? De onde vêm os 

bebés? ... Uma inteligência espontânea, uma intuição mental muito ligada à vida concreta, mas 

com a qual as crianças conquistam a capacidade de criar imagens sobre pessoas e objetos 

mesmo que estes não estejam presentes. Observam e sentem muito mais estímulos do que 

conseguem entender,por isso querem constantemente perceber como funciona o mundo à sua 

volta. Fazendo perguntas radicais e novas descobertas desenvolvem os mecanismos mentais. 

https://www.pinterest.com/pin/71776187790380238/
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Em termos de desenvolvimento civilizacional1, talvez possamos comparar esta fase do 

indivíduo à Antiguidade, cheia de heróis extraordinários e deuses caprichosos criados à 

imagem do homem, mas também com os primeiros filósofos a investigarem sobre a origem da 

vida e dos fenómenos naturais e que não mais pararam de perguntar Porquê? Eles tiveram a 

intuição da ligação entre o microcosmos - o Homem e o macrocosmos - o Universo, e da 

matéria comum a ambos - o átomo. Maravilhados e curiosos sobre os mistérios do mundo 

concreto, desenvolveram o conhecimento abstrato e criaram as primeiras teorias sobre a 

origem e a formação do universo - a relação entre o Uno e o Múltiplo. 

Mas depois veio a Idade Média, a fase de adoração de Deus, do Pai e da Autoridade e 

com ela a mentalidade feudal, da sociedade fechada, passiva e submissa ao rei, aos senhores 

e à religião, dominada por uma rígida estratificação social e pela ideia de pecado que reprime 

a sexualidade (também a sublima, é certo, em obras artísticas de grande beleza e 

espiritualidade como são as catedrais). A autoridade é instaurada e reproduzida pelo ritual, 

pela norma e pela família. Os inquietos, curiosos, alquimistas e bruxas desafiam-na e muitos 

pagam isso com a vida. 

 Esta fase medieval da civilização humana talvez seja comparável à idade pré-púbere do 

indivíduo, mais ou menos entre os nove e os onze anos – a idade da latência sexual. Nas 

crianças mais passivas, uma certa letargia, devaneio e submissão às regras. Nas mais ativas e 

criativas, as lutas físicas ou virtuais, quais cavaleiros de guerras santas, espaciais e outras. 

Ambas endeusam o(s) pai(s) que seguem cegamente. Mesmo quando são tiranos. 

E o indivíduo púbere, dos onze/doze anos, até aos treze/catorze anos? Poderemos 

compará-lo à fase civilizacional do Renascimento/Idade Moderna? O despertar da 

sexualidade, (do outro sexo), da individualidade, da tomada de consciência da falibilidade do 

pai e de qualquer outro tipo de autoridade, terão correspondência com a redescoberta do 

racionalismo, a questionação das autoridades religiosa e filosófica, mas também do 

paganismo sensual, através da divulgação dos Antigos gregos e latinos, da cultura 

humanista? 

Adolescência, fase dialética por excelência! Será esta a correspondente à Humanidade de 

hoje? 

Nesta longa fase de desenvolvimento convivem, no indivíduo adolescente, os maiores 

conflitos, contradições, e ambivalência de sentimentos: Indolência versus dinamismo, 

idealismo e altruísmos versus materialismo e egoísmo, resiliência versus fragilidade e 

tendência para a autodestruição, razão e emoção, sensualismo e espiritualidade, 

intransigência nas suas convicções e laxismo nos comportamentos. Tentando afirmar a sua 

identidade e personalidade, questiona os valores instituídos, insurge-se contra as regras, 

adapta-se, espera pela oportunidade de se libertar ou frustra-se e adquire um 

comportamento neurótico -ruptura entre o desejo e a sua não concretização. Como os 

jovens Stones gritavam “I can get no satisfaction”. As mesmas palavras, Pai, Deus, Morte e  

                                                           
1
 a referência é a civilização ocidental. 
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outras, usadas na idade dos porquês” com ingenuidade e curiosidade, são agora na 

adolescência pronunciadas com uma carga significante depressiva e nihilista, também 

características das sociedades contemporâneas. A “morte de Deus” e o declínio da 

autoridade política e moral revelam um crescimento/evolução do Ser Humano que quer tomar 

o destino nas suas próprias mãos. Mas ao mesmo tempo produziu sociedades que revelam 

desnorteamento, sentimento de exílio e de orfandade, gerando nova irrupção de fanatismos 

religiosos e políticos. 

O egoísmo, a ganância pelo poder económico e político geram conflitos, guerra e destruição 

do ambiente, mas também há uma procura de novos valores: novas ou recicladas formas de 

vida, de política, de organização familiar, de caminhos espirituais e de soluções racionalistas. 

Como disse Hegel “a sociedade é o resultado gradual do antagonismo entre as nossas 

inclinações individuais e sociais”. 

Parece pois, que a Humanidade ainda está a atravessar uma adolescência conturbada, 

confusa e conflituosa, mas também com grandes potencialidades para se libertar de vários 

tipos de opressão interior e exterior. 

 

Que futuro desejamos para a jovem humanidade? 

 Eu desejo que passe à fase de jovem adulta. Resta saber se entretanto não irá auto-

destruir-se antes que possa alcançar um pouco mais de equilíbrio em sociedades mais justas e 

em maior harmonia com a natureza. 

Sem uma organização 

consciente e humanista das 

sociedades, a Ciência e a 

Técnica ao serviço da 

crescente nuclearização, 

virtualização e robotização, 

poderão levar a espécie 

humana a ficar cada vez mais 

alienada de si e da natureza, 

pondo em risco a própria 

humanidade. Afinal, no 

princípio e no fim do caminho já 

percorrido, o essencial 

continua a ser a sobrevivência. 

 

Citando M. Foucault “a nossa subjetividade não é um dado natural inato mas o resultado de 

uma construção complexa na qual podemos participar de forma ativa”. O “Todo” social 

humano é constituída pela totalidade dos “Eus” que podem escolher renovar-se e assim 

contribuir para transformar a sociedade. E têm essa responsabilidade.  
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Taoismo ou o “Agir não agindo”  Por: João Pestana 

Lao Tsé foi um antigo filósofo  chinês que se pensa ter nascido há mais de 2500 anos. 

Considerado o fundador do taoismo filosófico, é-lhe atribuída a autoria de uma das obras 

fundamentais do pensamento Oriental, o Tao Te Ching (O Livro do bom Caminho e da 

Virtude). A influência deste livro é tão grande que se tornou num dos livros mais traduzidos 

em todo o mundo. 

Nele se defende o equilíbrio e a harmonia através do “agir não agindo” ou seja deixando fluir 

o equilíbrio das forças do universo. Deixando os movimentos do Tao acontecer, sem 

apegos a nenhum estado ou sem os direccionar com o nosso ego, traremos o equilíbrio dos 

seus movimentos para a nossa vida. 

Hesitei muito na forma de abordar este assunto neste texto, se com citações, poemas ou 

histórias, tanto mais que só há pouco tempo este livro entrou na minha vida e se tornou num 

livro de cabeceira obrigatório. Assim, acabei por tentar seguir os seus ensinamentos 

deixando fluir as ideias o mais livremente possível, sem preocupações de um sentido ou 

ordem predefinidas. Começo por deixar aqui um dos poemas que compõem este simples mas 

extraordinário livro. 

No Mundo, 
Se todos reconhecemos no belo o que o torna belo, 
Então já existe o repugnante. 
Se todos já reconhecemos no bom o que o torna bom, 
Então já existe o que não é bom. 

Porque, 
Ser e não ser nascem um do outro 
Difícil e fácil complementam-se um ao outro 
Longo e breve dão forma um ao outro 
Alto e baixo assetam um no outro 
Voz e música harmonizam-se uma com a outra 
Frente e costas seguem-se uma à outra. 

Por isso, quem é sábio 
Adere ao fazer sem agir 
E pratica o ensino sem falar. 
As dez mil criaturas surgem, e não lhes diz nada, 
Crescem e não se apodera dela. 

Agem, e nada espera delas. 
Completa a obra, mas nunca pára. 
Só quem não fica parado num lugar 
Não tem depois de o abandonar. 
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Segundo a tradição Chinesa, Lao Tsé trabalhou muitos anos como bibliotecário real. Mas 

tarde, desgostoso com as intrigas e disputas da vida na corte, decidiu abandonar essa vida, 

seguindo para as Terras do Oeste, em direcção à Índia. 

Ao chegar à fronteira, o guardião de fronteiras Yin-hsi reconheceu sua sabedoria, 

reverenciou-o conforme a tradição chinesa pedindo para se tornar seu discípulo e pediu-lhe 

que, antes de sair da China, deixasse um registo de seus ensinamentos por escrito. Assim, 

antes de partir, Lao Tsé escreveu os 81 pequenos poemas que receberam o título de Tao 

Te Ching. Mas é com um poema de um outro “Mestre”, Bertolt Brecht que acabo este 

texto.  

 

Lenda sobre o surgimento do livro Tao Te Ching durante o caminho de Lao-Tsé à 
emigração 

 

Quando estava com setenta anos, e alquebrado,  

O mestre ansiava mesmo era por repouso  

Pois a bondade mais uma vez se enfraquecera no país  

E a maldade mais uma vez ganhara força.  

E ele amarrou o sapato. 

E juntou ele o de que precisava:  

Pouco. Mas mesmo assim, isso e aquilo.  

Como o cachimbo, que ele sempre fumava à noite  

E o livrinho que sempre lia.  

Pão branco sem muito calcular. 

Alegrou-se do vale ainda uma vez e o esqueceu  

Quando pela montanha o caminho enveredou.  

E o seu boi alegrou-se da grama viçosa  

Mastigando, enquanto carregava o velho.  

Pois para ele ia-se depressa o suficiente. 

Mas no quarto dia, numa penedia  

Um aduaneiro barrou-lhe o caminho:  

"Bens a declarar?" - "Nenhum."  

E o menino, que conduzia o boi, falou: "Ele ensinou."  

E assim também isso ficou explicado. 

Mas o homem, tomado por alegre impulso  

Ainda perguntou: "E o que ele tirou disso?"  

Falou o menino: "Que a água mole em movimento  

Vence com o tempo a pedra poderosa.  

Tu entendes, o que é duro não perdura." 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliotec%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
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Para que não perdesse a última luz do dia  

O menino foi tocando o boi.  

E os três já desapareciam atrás de um pinheiro escuro  

Quando de repente deu um estalo no nosso homem  

E ele gritou: "Ei, tu! Alto lá! 

O que está por trás dessa água, velho?"  

Deteve-se o velho: "Isso te interessa?"  

Falou o homem: "Eu sou apenas guarda de aduana  

Mas quem vence a quem, isto também a mim interessa  

Se tu o sabes, então fala! 

Anota-o para mim! Dita-o a este menino!  

Coisa dessas não se leva embora consigo.  

Papel há em casa, e também tinta  

E um jantar igualmente haverá: ali moro eu.  

E então, é a tua palavra?" 

Por sobre o ombro, o velho mirou  

O homem: jaqueta remendada. Descalço.  

E a testa, uma ruga só.  

Ah, não era um vencedor que dele se acercava.  

E ele murmurou: "Também tu?" 

Para recusar um pedido gentil  

O velho, como parecia, já estava demasiado velho.  

Então disse em voz alta: "Os que algo perguntam  

Merecem resposta." Falou o menino: "Também vai 

ficando frio."  

"Está bem, uma pequena estada." 

E o sábio apeou do seu boi  

Por sete dias escreveram a dois.  

E o aduaneiro trazia comida (e nesse tempo todo 

apenas  

Praguejava baixo com os contrabandistas).  

E então chegou-se ao fim. 

E o menino entregou ao aduaneiro  

Numa manhã oitenta e uma sentenças  

E agradecendo um pequeno presente Entraram pelos 

rochedos atrás daquele pinheiro.  

Dizei agora: é possível ser mais gentil? 

  



Cadernos Selvagens 
 

Fábrica de Alternativas 37 

 

Viúva Ricardina     Por : Pedro Faria Bravo 

Os cães ladram entre eles e aos bichos furtivos da noite, há rãs no charco, grilos grilantes e 

noitibós a tricotar o silêncio, mas em Vilar Maior cada um trata do coração como pode. 

Horácio anda com o gado, tem poucas precisões, basta-se de saúde, o jogo da carta, uns 

trocos para bebida e uma ida ocasional à vivenda na beira da estrada aonde se embrenha nos 

braços de uma qualquer mulher de aluguer, fugaz faz o que tem a fazer e volta ao vilarejo de 

encosta. A vida tem poucas coisas mas basta-lhe assim muito bem. 

A viúva Ricardina, morena entradota e farta de tamanhos, não se acostuma a estar 

sozinha, galhofeira, tudo nela pede companha, o seu sono será mais sossegado com um corpo 

tépido ao lado, uma perna descansada sobre si amaciando 

as angústias das longas noites de inverno, a primavera 

quando surge, irrompe com promessas de amores, 

devaneios soltos e flores roxas, o verão pede-lhe 

companhia para dar umas boas gargalhadas, comer 

caracóis, conhecer o morno dos terraços, o corpo é louco 

e sempre foge, livre para a noite, em busca das fantasias e 

apreços que o calor faz nascer nos olhos alheios. No 

Outono quer camarada para descascar bolotas e comê-

las, fazer lume de chão e saborear cozidos lentos na 

panela de ferro. 

Horácio, não andando à pergunta disso, não desdenharia 

ter mulher aconchegadêra que lhe tratasse as necessidades do estômago, da estima das 

roupas e dos afazeres domésticos, companhia também nãofaria mal, uma mulher de espavento 

com quem circular de braço dado, e mal não faria se irradiasse fogo, como as mulheres da 

vivenda da beira da estrada. 

Por acasos do destino e intrigas de anjos, se encontraram conversados e bem entendidos 

sobre as coisas dos dias que haveriam de vir, a boda foi simples, assinaram uns papéis, fez 

Ricardina uns pastéis de bacalhau e um arroz doce empedernido, convidaram uns vizinhos com 

quem bebericar um cálice de vinho do Porto e ficou feito o trato. Horácio começou a demorar-

se mais por casa, menos assíduo na taberna e no jogo da carta, os homens desdenharam, 

qualquer dia dá em lavar a loiça ou até varrer a casa enquanto ela vê novela. Os bigodes dos 

homens estremeceram quando ele voltou a sentar-se com eles, germinavam perguntas, piadas, 

boinas descaídas na cabeça. Júlio não se conteve, queria saber como era a coisa com ela, 

mulher valente, tinha uns peitos promissores. Horácio ainda combalido desabafou: 

- Aquilo é bom, mas basta muito! Estou que nem sinto as pernas…A sala soltou um ahh entre 

o divertido e levemente consternado, palmadas no lombo, copos de três e cartas jogadas em 

ímpetos para cima da mesa. 

Reina a normalidade em Vilar Maior e cada um vai tratando do coração conforme pode.  
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Exercícios com poesia 

Por: Paula Mendes 

 

Um dia conto-te 

Explico-te no compasso dos silêncios 

O murmurar do mar nos teus ouvidos 

Na concha o som distante do segredo 

Fluirá morno por de trás do teu pescoço 

Uma estrela escorregará dele na eterna escarpa 

E cortará a minha boca cosida com linha escarlate  

Dela murmurarão os sons das pedras, as palavras 

Húmidas e caladas de musgo 

Luzentes de fantasias, fadas e esconderijos  

De quem não sabe, não entende o amor falado. 

 
 

Encontrei uma morte minúscula dentro da minha boca. Quando dei conta ela tinha nascido 

e nadava e saltitava na minha língua. Pensei até usá-la como rebuçado, afinal era alegre e 

dava vida aos meus silêncios. Mas não, decidi que melhor seria cuspi-la. Com a ponta dos 

dedos agarrei-a cuidadosamente pela cauda e puxei-a. Fiquei depois a observá-la dentro 

das minha mãos em concha, tentando respirar nos restos da minha saliva. Vi os seus olhos de 

peixe quando é pescado a brilhar, reluzindo através da janela. Desfaleceu devagar nas 

minhas mãos, como nas tardes compridas, enquanto eu pensava como era efémera a vida.  
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Apontamentos Poéticos 

Por: André Cid 

 

RITA 

Amanheces Cristalina, pura 

A tua beleza contagia o teu jardim perfumado 

À tarde, a maré sobe serena quando o sol beija o horizonte 

Frágil e desprotegida, a noite absorve os teus sentidos 

A tua liberdade está presa no fio da escuridão 

O medo imobiliza e consome 

Ri-te e corre com o vento e dança com a madrugada! 

E amanhã voltarás a ver a luz do dia 
 

RIO 

O rio não pára 

Ao contrário de mim 

Aqui sentado 

Longe do fim 

 

Como gostaria de te abraçar neste dia 

Embalar os nossos sonhos e desilusões 

Num só momento perpétuo, mais perto de mim 

E o rio continua porque esse não tem fim 
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MULTIDÃO 

A multidão abafa-me os sentidos e sufoca o meu Ser 

 

LONGE 

Não há relógios 

Não há bancos 

Não há ninguém a chamar por mim 

O rio corre 

Um cão ladra ao longe 

E o sol beija-me a face 
 

GRAÇA 

Já me esquecia deste lugar 

A Dyane trouxe-me para aqui  

Ou será que foi o vento? 

 

A lua ilumina a minha folha de papel as colinas e o rio 

E vejo o casario adormecido 

12 Badaladas anunciam que chegou o último dia de Outubro 
 

SUBSTANCIA 

Procuro um tempo com tempo 

Procuro uma substancia com substancia 

Encontro um lugar que já não tem lugar  
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Travessia 

Por: Sandra Alfaiate 

 
Pelas águas profundas do rio Tejo, navego para a outra margem. 

A terra vai ficando para trás e a pequena travessia do Terreiro do Paço para o Barreiro faz-se 

à semelhança da longa viagem do meu pensamento... 

Alcanço agora uma miragem do lado de lá da margem num fio de esperança de lá te encontrar. 

E enquanto navego neste curto espaço de tempo, as lembranças vêm-me à memória tão 

velozmente quanto as ondas que vão ficando para trás... 

E o meu passado confunde-se com o meu futuro espelhando-se simetricamente no meio do vazio 

que é aquele instante. 

Interrogo-me... 

O que me espera? 

Quem espera por mim? 

Por quem espero eu? 

E o tempo avança à medida do percurso que traço na esfera do espaço, enquanto a vida 

permanece absolutamente estática. 

Aqui estou parada, numa quietude inquietante, sendo embalada pelas ondas destas águas que 

me levam para a outra margem... 

Apenas contemplando a paisagem... 

Estou quase lá... 

E tudo passa, mas tudo fica na memória de uma curta viagem que se estendeu por toda a minha 

vida. 

E interrogo-me novamente... 

O que me espera o outro lado da margem …  
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Só porque me apetece 

Por: Sandra Alfaiate 

 

Não sei quem és nem de onde vens 

Não sei onde estás, aqui ou acolá 

Brota amor dentro de mim 

Quero bailar sem fim entre as estrelas,  

Beijar o céu e falar à lua. 

Escutar-te sem querer interpretar-te 

Apenas ouvir a melodia dessa lábia profunda 

Fazer um filho contigo, só porque me apetece 

Com flocos de neve para o deixar ao sol. 

Fazer de novo um outro filho contigo 

Com recortes de papel  

Para pendurar num cordel, 

Quanto mais filhos melhor! 

Hoje quero-te só porque me apetece. 

Quero-te despir a ánima e encobrir-te com a minha.  

Os dois dentro de um véu e um véu apenas,  

Será o que se vê.  

Se o vento o levará, e nós dois dentro dele 

Para onde não importa, se evaporamos com ele.  

Quero-te ver dormir e fingir que adormeço também 

Entrelaçada a ti. 

Só esta noite, porque me apetece.  
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Faço amor no meu quadro 

      Por: Rita Saraiva 

 

Faço amor no meu quadro 

um amor secreto publicado ... 

é para me veres que o faço 

para entrares no meu espaço . 

 

os traços eles mesmo compreendem-se em gritaria 

libertos vivos numa alegria 

e fico eu melancólica a perguntar 

se fui eu que o fiz, a duvidar...! 

fico também eu a olhar ... 

paro engulo bebo-o e cheiro 

no fim destes lugares onde o meu amor 

fica secreto publico partilhando...inteiro 

onde te encontro ai parado 

olhando-me... encontrando. 

 

Dou te grátis os meus dedos brincalhões 

estas musicas como cores cantarolando 

esqueço-me de ti aí a olhares 

e desfaço-me em encantos conversando... 

 

amor plástico nada platónico denso 

nada imaginário sempre intenso 

duro incomensurável sem medida imenso 

 

fito tu aí pleno sereno 

a fazeres amor com o meu quadro 

...o silencio... o teu olhar agrado 

e aí descanso... 

 

 

(Texto enviado por Frederico Paulo com o 

consentimento da Poetisa)  
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SARAPINTAR - Poeira Gráfica 

    Por Sara Pestana 

 Era uma vez um balão que andava perdido a vaguear pelo mundo. O balão 

conseguia reflectir tudo mas não conseguia voar e explorar o que o rodeava porque estava 

preso a um fio. 

Um dia, o balão soltou-se do fio e elevou-se em altura até alcançar as nuvens. Agora podia 

ver tudo à sua volta e sentia-se livre para explorar dentro das suas limitações de balão, 

objecto...arrastado para onde o vento o quisesse levar. 
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Perguntou para si mesmo: "Serei o reflexo das coisas em mim? Ou haverá algo dentro? De 

que sou essencialmente feito?" 

 

 O balão sempre vivera identificado com o que se reflectia nele, mas não era ele. Ao subir 

aos céus passou a observar o mundo de uma perspectiva mais elevada. A perspectiva de 

quem não pertence ao mundo. Já não se identificava tanto com o que nele se reflectia 

porque de um momento para o outro ele passou a reflectir muito mais coisas e, agora, podia 

vê-las de diferentes perspectivas e alturas; níveis diferentes e reflexos mais completos. 

 

 Então o balão continuou a elevar-se descobrindo também que não era feito daquele 

material estranho e elástico, (espelho que fazia a sua ligação física com o mundo e reflectia-o 

para si), mas sim de ar! Dentro dele existia um certo vazio - um espaço vazio necessário para 

existirem os reflexos exteriores; uma bolha de ar que apenas era o que era, apenas estava lá 

e sempre o estivera. 

 

 E o balão continuou a elevar-se… cada vez mais alto até ultrapassar todas as camadas da 

atmosfera terrestre, até não poder haver maior elevação possível! Agora a questão da 

elevação era relativa: como podia elevar-se mais se à sua volta só existiam astros a pairar, pó 

de estrelas e mais espaço vazio? Não existia um lugar que fosse alto nem um lugar que fosse 

baixo. Ele apenas poderia tentar-se a acreditar que estava a elevar-se a afasta-se da Terra 

para uma qualquer direcção oposta. Mas o balão compreendeu que a questão da elevação 

já não fazia qualquer sentido... 

 

 Então o balão já não tem para onde ir; o balão já não tem nada para se identificar nem 

qualquer objectivo a concretizar. O que havia nele estava à sua volta. Não era um balão à 

parte da existência por isso não podia estar separado. - Agora já não pensava ser apenas o 

espaço vazio que existia dentro dele, mas sim todo o vazio. 

 

 Então, terminada a sua jornada, rebenta! E aparentemente desaparece do mundo - 

(nada se cria nem nada desaparece, tudo se transforma). - No entanto ele não deixou de ser.  

 

 Como a sua consciência se alargou a toda a existência, ele perdeu a identificação que 

tinha consigo mesmo e fundiu-se com a corrente cósmica do todo. 

 

 Então o balão não pode morrer porque afinal não era um balão.  
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“DIAS”: 
Por: André Clemente 

 

Imagina-me; toalha ao ombro, 

t-shirt de alça, calçonito da moda e 

chinelo made in Brasil, a atravessar o 

viaduto pedonal sobre a marginal e a 

linha de comboios, um dos que nos foi 

prometido tanto pela Junta como pela 

Câmara há mais de uma década, 

telemarginalportado para a lindíssima 

avenida das palmeiras. 

 Imagina que se conseguia 

anular o monopólio exploratório do 

Mexicano Siesta e não tinhas a Volvo 

à esquerda nem o zombi da suposta 

“Universidade” da Doca de pesca à 

direita, mas sim uma recta de palmeiras 

emolduradas por duzentos metros de 

esplanadas repletas de gentes… 

 Logisticamente seria excelente 

para os que precisam de caçar multas 

porque só existe uma saída do spot. 

Vedações abaixo e teríamos, tanto à esquerda como à direita, quilómetros de estacionamento. 

Renovaria e acrescentaria Vida à nossa terra. E em Algés criava-se uma recta de dinâmicas 

que desde os anos setenta não nos é permitida. 

 Não o imagino com saudosismos de Támar, Catavento e outros, que tão bem 

preenchiam a única avenida que conheço que termina num beco. Imagino-o para nós, para os 

nossos filhos, para os nossos netos e para o Rio. 

 Não imagino Cassianozices, funcionalizo-nos enriquecendo-nos! 

 Não existissem todos os acordos e acórdãos e eu escusava de imaginar fosse o que 

fosse… 

 Duvido que conseguisse chegar à praia, mas regressava a casa muito mais completo e 

satisfeito com esta ilha nos confins de Oeiras. E até me ajudava a olvidar que na praia, até 

botar o pé na areia é desaconselhado. 

 


