
  



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 
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Quem desejar participar, publicando os seus textos ou imagens deve enviar os mesmos até dia 15 de Fevereiro de 2018 para o 

email: fabrica.de.alternativas@gmail.com.  
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EDITORIAL 

«De pequenino se torce o pepino…» (ditado popular) 

 

Faz um ano que começou a aventura colectiva, sob os auspícios da Fábrica de Alternativas 
(FA), da produção dos «Cadernos Selvagens» (CS).  

São estes «CS», simultaneamente, um veículo de cultura, de debate e de informação sobre as 
actividades da FA. 

Como diz o bem conhecido provérbio, este pequeno ser vivo cultural «torce-se» para estar em 
melhor posição de captar o Sol e para se nutrir dos nutrientes necessários ao seu crescimento. 

De entre estes nutrientes,temos contado com os nossos colaboradores regulares e 
esporádicos, mas igualmente com os que nos seguem e acompanham, quer lendo a edição em 
papel, quer a edição «online».  

É que, acima de tudo, são importantes as pessoas, as que escrevem, as que leem, as que se 
interrogam, as que interpelam... 

Os CS, como seres vivos, formados por seres vivos, começam uma vida… Pois têm visibilidade 
pequena, por agora, mas todo e qualquer ser vivo começa por ser “piquinino”!  

Sabemos que temos de melhorar, de aprender com os erros, de tentar novos caminhos, de 
acolher novas propostas. 

 Mas sabemos também que a ideia fundamental é boa, porque se baseia, apoia e é apoiada, 
noutra pequena/grande aventura colectiva, que é afinal a Fábrica de Alternativas de Algés!  

Feliz Natal e Ano Novo de 2018 com muita energia e felicidade para os nossos leitores e 
colaboradores são os desejos do Grupo Redactorial. 

Uma menção para a associada Kátia Salema, que criou a nossa árvore de Natal fazendo juz ao 
lema da Fábrica de Alternativas: reciclar com engenho e arte. 

 

Participaram nesta edição os associados: 

André Clemente 

Armando F. Rodrigues 

Élia Morgado 

João Pestana 

Jorge Almeida 

Manuel Banet Baptista 

Naná Rebelo 

Sara Pestana 

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  ||Endereço Internet: fabricadealternativas.pt 

 

 

A FÁBRICA DE ALTERNATIVAS É UM ESPAÇO DE CIDADANIA ABERTO A TODOS, CONSTRUÍDO NO CONCEITO 

DA LIBERDADE, RESPEITO, PARTILHA E SOLIDARIEDADE. 

A FÁBRICA DE ALTERNATIVAS RECUSA A SUBMISSÃO A PADRÕES IDEOLÓGICOS, MORAIS, RELIGIOSOS OU 

OUTROS, REGENDO-SE PELA DEMOCRACIA DIRECTA E PARTICIPATIVA, LIBERDADE DE CRIAÇÃO E RESPEITO 

ABSOLUTO PELOS DIREITOS E LIBERDADES DOS INDIVÍDUOS.  

NA FÁBRICA DE ALTERNATIVAS SÓ NÃO SÃO TOLERADAS APOLOGIAS DE IDÉIAS, SISTEMAS OU CREDOS 

CONTRÁRIOS À DIGNIDADE DO SER HUMANO, COMO SEJAM O RACISMO, XENOFOBIA, SEXISMO, 

HOMOFOBIA, ETC. 
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AS NOSSAS ACTIVIDADES 
2ªfeira 
Macramé 17H00  
Chi Kung 19H30  
Danças Tradicionais Europeias 21H30  
   

3ªfeira 
Apoio Escolar 17H00  
Espanhol (Conversação) 18H00  
Yoga 19H15  
Reunião de Fábrica 21H30 Quinzenal 
   

4ªfeira 
Apoio Escolar 17H00  
Alongamentos e Flexibilidade 19H30  
Actividades diversa 21H00 Consultar página da Fábrica 
   

5ªfeira 
Yoga 11H00  
Apoio Escolar 17H00  
Italiano (Conversação) 18H00  
Jantar na Fábrica 20H00  
Ciclos de Cinema 21H30  
   

6ªfeira 
Yoga para Crianças 15H30  
Actividades diversa 21H30 Consultar página da Fábrica 
   

Sábado 
Adestramento para Cães 11H00 Quinzenal 
Iniciação ao Teatro* 15H00  
Actividades diversa  18H30 Consultar página da Fábrica 
Jantar na Fábrica 20H00  
Actividades diversa  21h30 Consultar página da Fábrica 
   

Domingo 
Actividades diversa    Consultar página da Fábrica 
Floor Barre 17H00  
Salsa (LadyStyle) 18H30  
   

Por marcação 
Leituras Esotéricas Massagens Relaxamento 
Massagens Terapêuticas Psicoterapia 
Reiki Tarot 
Terapia Sacro-craniana Constelações Familiares 
 
*Actividades que ainda não recomeçaram após as férias podendo estar sujeitas a uma futura mudança de horário. 

Consulte as nossas actividades e eventos semanais no facebook ou 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 
 

De cada vez que surge a necessidade de escrever sobre as actividades do último trimestre 

lembramo-nos da aventura que é a Fábrica de Alternativas. Não estamos preocupados em saber se 

fizemos mais ou menos que no anterior, nem em pensar como fazer mais no próximo. A Fábrica é 

feita por pessoas para as pessoas e é, em cada momento, aquilo que elas fazem. Assim, também a 

Fábrica é um organismo vivo com dias cheios de energia e outros em que esmorece. O importante 

é que continua a ser um espaço livre e aberto a todos, onde todos podem fazer acontecer os seus 

sonhos e ideias. Mas vamos ao que interessa: 

Continuaram os eventos regulares e que nos acompanham há muito tempo. Falamos das Danças 

Tradicionais Europeias, o Chi Kung, Yoga, Yoga para crianças, Aulas de Alongamentos e 

Flexibilidade, Conversação em Francês, Macramé, Cinema, jantares, etc. E claro as Massagens 

terapêuticas, Sacro-cranianas, Tarôt e Reiki. 

Neste trimestre também recomeçou o Apoio ao Estudo para ajudar os nossos jovens.  

Quanto ao cinema tivemos em Setembro um ciclo dedicado ao realizador David Lynch (Coração 

Selvagem, Twin Peaks, Mulholland Drive, Uma História Simples e o documentário David lynch live 

art); em Outubro o Ciclo dedicado ao Cinema Americanos dos anos 70 (Destinos Opostos, Fim-de-

semana Alucinante, O pecado do Xerife e Corrida contra o Destino); em Novembro o ciclo foi 

dedicado à actriz Ingrid Bergman (Casablanca, Difamação, Anastásia, Crime no Expresso do Oriente, 

Sonata de Outono e o documentário Ingrid Bergman por si própria).  

As aulas de Tai-chi foram interrompidas por impossibilidade de tempo da nossa excelente 

monitora, mas com a promessa de voltar logo que lhe seja possível. 

Aos Domingos, iniciaram-se aulas de Floor-Barre (técnicas de postura) e de Salsa para senhoras. 

Também os donos dos nossos companheiros caninos têm agora a possibilidade de aprender como 

podem ter um melhor relacionamento com o seu cão nas aulas de Técnicas de Adestramento e 

Cuidados Básicos. Acontecem, quinzenalmente,  aos sábados pelas 11 horas. 

A música na Fábrica esteve a cargo do Jovem José Mendes que nos veio apresentar os seus últimos 

trabalhos. Foi bonito de ouvir. Também a poesia teve a sua noite com a leitura de poemas, 

acompanhados ao som do clarinete de Gustavo Nunes. 

Fez-se um debate muito participado com os candidatos às eleições autárquicas por Oeiras onde 

todos puderam colocar as suas questões.  

Realizaram-se dois debates sobre experiências de autogestão territorial e urbana, um sobre Kobane 

na Síria e outro sobre Marinaleda - Autogestão na Andaluzia, com a presença de José António 

Antunes . Foi ainda realizado um debate de solidariedade com a Palestina onde se falou da história 

da região e do estado de opressão a que os palestinianos estão sujeitos actualmente. Sobre o tema 

foi também exibido o filme O Filho do outro. 

A Esclerose Múltipla foi falada numa sessão apresentada por António Medeiros Correia, em 

representação da SPEM (Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla). 

Dirigida pela Emilia Borges realizou-se uma Cerimónia de Gaia: “Criar Espaço Novo”. 

Neste trimestre as nossas paredes estiveram engalanadas pelas Fotografias de Pedro Barão da 

Cunha e actualmente pelas pinturas de Isabel Gomes da Silva. 

A Fábrica participou ainda numa recolha de materiais para as vítimas dos incêndios.  

As reuniões de Fábrica continuam a acontecer quinzenalmente às terças-feiras. Aparece e participa. 
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As actividades da Fábrica 
 

 

Dando continuidade à divulgação das atividades da Fábrica, temos neste número dos 

Cadernos Selvagens (CS) uma entrevista a Isabel Martins (IM), uma das responsáveis pelos 

ciclos de cinema apresentados às quintas-feiras à noite. 

 

CS – Isabel, conta-nos como e porquê te envolveste neste projeto. 

IM – Começo pela Fábrica. A Fábrica entrou na minha vida porque eu comecei a assistir 

esporadicamente às reuniões da Assembleia Popular de Algés, que decorriam aos sábados no 

jardim do Palácio Anjos. A ideia de se ter um espaço em Algés com atividades baseadas na 

partilha e na troca de saberes, com interesse para a comunidade local, surgiu nestas reuniões 

e eu aderi a ela. Esta ideia concretizou-se na associação e num espaço alugado, tendo-se 

criado rapidamente várias atividades neste espaço. Uma delas foi a exibição semanal de filmes, 

integrada em ciclos temáticos mensais. E eu propus-me participar na organização destes ciclos. 

Não porque eu soubesse muito de cinema, mas porque era uma forma de eu contribuir para a 

dinamização da associação numa área de que eu gostava. O primeiro ciclo ocorreu em janeiro 

de 2014 e foi sobre a problemática do lixo em que estamos “afogados”. 

Sobre o meu interesse pelo cinema. Comecei a ir ao cinema com mais regularidade a partir 

dos 18 anos (anos 80). Depressa comecei a interessar-me pela cinematografia menos 

comercial, menos glamorosa, e que eu considerava mais próxima do que as pessoas realmente 

viviam e sentiam, mais ao ritmo da vida como ela era. Estava particularmente atenta aos filmes 

que eram exibidos em certos cinemas, como por exemplo, o Quarteto, os King, o Mundial, o 

Cine-Estúdio 222, já encerrados, ou o Nimas, que ganhou há já algum tempo um novo folgo. 

Mais tarde, passei a ir a alguns festivais de cinema. Não era frequentadora da Cinemateca e, 

por isso, o meu conhecimento sobre filmes anteriores aos anos 70/80 era (e é) muito fraco.  
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CS – Existe um critério específico que tenhas mantido até agora na escolha dos filmes?  

IM – Gostaria de dizer que quem tem organizado os ciclos não sou só eu. Eu sou a pessoa que há 

mais tempo tem estado nesta atividade. Mas, muitos dos temas são sugestões de associados, bem 

como os filmes para esses temas. Os temas podem ter a ver com alguma data comemorativa, um 

realizador, um ator, uma atriz ou uma nacionalidade, com um assunto que se ande a discutir, etc. 

De vez em quando, há um ciclo do tipo “Filmes pedidos”. Quando sou eu a sugerir, seleciono filmes 

menos conhecidos pelo grande público. 

 

CS – Que dificuldades tens sentido na organização desta atividade? 

IM – Falta de tempo e conhecimentos para preparar boas introduções aos ciclos. Aliás, eu 

gostaria que cada ciclo começasse com uma introdução feita por alguém mais conhecedor da área. 

Já tentei que alunos ou ex-críticos de cinema participem nesta iniciativa, mas não obtive nenhuma 

resposta positiva. Não tenho dúvidas que essa introdução iria enriquecer muito esta atividade, 

tornando as discussões ao longo do ciclo mais enriquecedoras.  

Dificuldade em planear ciclos com filmes que agradem a todos. Embora eu ache, até por 

experiência própria, que relativamente a muita cinematografia menos conhecida pelo grande 

público “primeiro estranha-se, depois entranha-se”.  

 

CS – Consegues, assim de repente, selecionar um filme que tenha sido exibido na Fábrica de que 

tenhas gostado muito? 

IM – O odor da papaia verde, filme vietnamita. Este filme interagiu com todos os meus sentidos.  

 

CS – Já nos podes adiantar quais são os temas, realizadores ou géneros de cinema dos próximos 

ciclos? 

IM – Alguns associados da Fábrica estão a planear um ciclo dedicado ao cinema de animação, e 

outro dedicado ao documentário, mas ainda não sei qual vai ser exibido primeiro. O ciclo dedicado 

ao documentário será, em princípio, sobre os graves problemas ambientais que nos estão a 

destruir. 

 

CS – Por último, faz um convite aos cinéfilos frequentadores e potenciais frequentadores da 

Fábrica de Alternativas. 

IM- Algés tem poucos espaços de convívio abertos à noite e não tem salas de cinema. A Fábrica 

tem um espaço muito agradável e exibe filmes de qualidade (a Antena 2, por exemplo, tem referido 

de vez em quando os filmes que passam na Fábrica). A ida ao cinema da Fábrica às quintas-feiras à 

noite pode ser um programa muito agradável. Quem quiser pode ainda jantar na Fábrica antes do 

filme. Além disso, qualquer pessoa pode propor um ciclo e, se fizer parte do grupo dinamizador do 

cinema, pode usufruir de outras atividades da Fábrica de acordo com os princípios da partilha.  

 

CICLOS DE CINEMA NA FÁBRICA DE ALTERNATIVAS 

Quintas-feiras 21H30 (20H00 Jantar) 

Para ver programação e fazer reserva para o jantar, consultar a nossa página em 

https:// fabricadealternativas.pt 
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Homenagem à Catalunha    Por:Victor Lima 
 

Um princípio ético e portanto, acima do direito instituído, é que qualquer povo tem o 

direito imanente de decidir a qualquer momento a forma de se organizar e com quem se 

pretende articular (estado-nação, região…), sem ingerências, ameaças ou repressão, venham 

de onde vierem; 

Esse direito é de ordem superior a qualquer constituição em cuja aprovação esse povo 

tenha participado: a expressão desse direito é mesmo constituinte, implica revisão 

constitucional ou nova constituição. Por isso, as classes políticas, como naturais oligarquias, 

são avessas a referendos; a CRP no artº 115 nº 4 impede que sejam referendados elementos 

da própria 

São os povos que escrevem as constituições. Não são, portanto aquelas, textos 

sacralizados, herdados do passado, mas apenas repositórios de um consenso construído no 

tempo da sua adopção. Se os tempos ao mudarem, mudam também o sentir expresso de um 

povo cabe às constituições aceitarem essa mudança, de serem reinterpretadas e 

posteriormente reescritas. Uma constituição não pode ser um argumento de enquistamento 

de posições dominantes; se estas ao existirem vincarem os interesses de uma oligarquia contra 

uma parte significativa de quantos a votaram ou herdaram, essa constituição torna-se um 

elemento de opressão. 

 

Todos os povos têm o direito de decidir,livremente e sem constrangimentos, o 

seu enquadramento geopolítico e a forma de organização que entendam 

melhor satisfaça as suas necessidades colectivas.  

 

 

1 - A vassalagem portuguesa face a Rajoy 

Juncker, embora não goste de uma Europa que possa conter uns 90 estados considera que 

“a Europa não tem um papel a desempenhar no conflito evidente entre Barcelona e Madrid“ e 

que “cabe aos espanhóis resolverem este problema”. Trata-se de uma afirmação coerente, de 
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não interferência num assunto interno de um estado membro, embora seja também evidente 

que, depois de consensualizada uma eventual independência da Catalunha e esta vier a 

candidatar-se a membro da UE, a candidatura será certamente aceite.  

Na mesma linha, DonaldTusk, após a declaração de independência da Catalunha de dia 27/10, 

refere que "Para a UE, nada mudou. A Espanha continua a ser a nossa única interlocutora". E 

acrescenta um apelo a Rajoy para escolher "a força do argumento e não o argumento da força". 

Um conselho que as subserviências portuguesas não quiseram ou puderam expressar. 

Em 11 de Outubro, na - até então - fase mais aguda da crise a propósito da questão catalã, o 

governo português mostrou-se prudente considerando o assunto como questão interna do estado 

espanhol, não deixando de evidenciar a sua subserviência a Rajoy que acabava de anunciar o 

recurso art.º 155º (onde se prevê a suspensão da autonomia, entretanto concretizada). O governo 

português prescreve que "no quadro constitucional, sejam encontradas as soluções que 

assegurem a continuidade da Espanha unida, próspera, país irmão e parceira na União Europeia, 

na NATO". Quando é consensual que a Constituição de 1978 precisa de revisão, o governo Costa 

avançava uma opinião sobre uma questão interna que é a unidade das várias nações que 

integram o estado espanhol; o que, em outras circunstâncias, mereceria um repúdio de Madrid e 

que foi, naturalmente, ignorado em Barcelona, dada a irrelevância de quem produziu a opinião, 

no contexto que se conhece.  

Precisamente, quando é a Constituição de 1978 que está em causa, a atitude de Costa em falar na 

defesa do quadro constitucional espanhol chama-se subserviência face ao Grande Irmão Rajoy; é 

um acto de vassalagem perante um estado que domina parte substantiva da economia 

portuguesa e que é a principal origem das importações e o primeiro comprador de bens 

portugueses. Nesse contexto de vassalagem, porque não oferecer-se Portugal para substituir a 

Catalunha como autonomia do reino bourbónico, assumindo o que é, em muito, a sua situação de 

facto? (Recordemos que a CEE obrigou Portugal – com os dossiers de adesão já fechados – a 

esperar pela conclusão das negociações CEE-Espanha; e que o velho escudo esteve indexado à 

peseta antes da introdução do euro). 

 A 27/10 António Costa reforça a subserviência face a Rajoy, contrariando as declarações 

prudentes de Juncker e Tusk, proclamando que a declaração de independência daCatalunha é 

"perturbação da vida política" espanhola, sobre a qual não tem que se manifestar. Na mesma 

linha, Marcelo Rebelo de Sousa, o actual figurante na função dessa inútil reminiscência 

monárquica denominada presidência da República comunicou que “O Presidente da República, tal 

como o Governo, reafirma o respeito pela unidade do Estado espanhol, incompatível com o 

reconhecimento da invocada declaração unilateral de independência da Catalunha, que, além de 

não respeitar a Constituição [espanhola], não contribui para a salvaguarda do Estado de direito 

democrático e o regular funcionamento das instituições".  

Se ambos reconhecem tratar-se de um assunto específico do estado espanhol, não lhes 

compete meter o nariz no assunto; por razões bem mais elogiosas deveriam empertigar-se no 

caso de direitos humanos que assola os rohingyas. Como zelosos guardiões dos interesses pátrios 

deveriam ter em conta que o conflito na Catalunha não perturba a unidade patriótica em torno da 

geringonça, como aliás, também aconteceu com os fogos; e, por outro lado, também não se faz 

sentir grande pressão junto do governo por parte dos grupos de idiotas que reclamam a 

devolução de Olivença… mesmo que nunca se tenha ouvido um clamor dos oliventinos para o 
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regresso à pátria lusitana. Em contrapartida, ninguém no estado espanhol, alguma vez terá 

comentado as quezílias entre o governo de Lisboa e o Jardim das delícias que floresceu na 

Madeira. 

 A unidade e o funcionamento da ordem constitucional espanhola é assunto dos espanhóis, 

do seu governo e das suas comunidades autonómicas, independentemente do que no exterior 

se pense sobre isso, como aliás frisado por Juncker e Tusk; e, nesse sentido, o da aplicação da 

constituição espanhola, António Costa e o seu fabuloso antecessor nunca manifestaram 

opinião e menos ainda, repúdio, sobre um caso de direitos humanos da autoria do governo 

Rajoy – a leymordaza que também se mostra um bom negócio fiscal.  

 Antonio Costa e Marcelo para emitirem algo de válido e digno sobre a questão catalã, 

teriam de referir que “A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes 

públicos” e, não o contrário, como se assiste, na acção do neofranquista PP; a qual “deve 

exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e 

igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de 

voto” (Declaração Universal dos Direitos do Homem art.º 21º nº 3). Mais concretamente, 

teriam de referir que a independência ou não, da Catalunha só pode resultar da vontade dos 

seus cidadãos, muito acima das simpatias ou antipatias de todos os que não estão 

incorporados no cenário catalão.  

 

 
E, para terminar, uma referência ao que Costa e Marcelo poderiam ter feito e não se 

atreveram a fazer. Fazendo jus à relação entre o povo português e os povos do estado 

espanhol, bem como às proximidades políticas e ideológicas entre as suas instituições 

governativas – diremos que se poderiam ter apresentado para intermediar o diálogo entre as 

duas partes do conflito centrado na Catalunha. De certo modo, compreendesse porque não o 

fizeram, pois andaram ambos, um a tentar apagar fogos e o outro, a dizer as banalidades 

habituais, entre abraços e beijos, aos quais acrescentou a importante declaração, nos Açores, 

sobre as suas capacidades… para coser botões; o que Cavaco não terá aprendido, porque tinha 

a consorte à disposição. 
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 Costa e Marcelo, como homens de direito e de direita, conhecerão e saberão interpretar a 

Constituição que, aliás, têm a obrigação de cumprir.  

 Diz o art.º 7º nº 2 que “Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de 

quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos…”. Ora o 

governo de Madrid mantém-se na lógica imperial que é apanágio da dinastia Bourbón e insiste em 

formas de humilhação e agressão sobre o povo catalão que até agora, tem privilegiado apenas 

formas pacíficas de reivindicar os seus direitos; e, no âmbito da agressão, vai permitindo (se não 

mesmo incentivando) a actuação de grupos fascistas não só na Catalunha, como em Madrid, 

Aragão e Valência, como num regresso aos gangs falangistas dos pais fundadores do PP;  

 O mesmo artigo constitucional, no seu nº 3, estatui que “Portugal reconhece o direito dos 

povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à 

insurreição contra todas as formas de opressão.” Perante a realidade actual, Costa e Marcelo 

espezinham a Constituição que, aliás tem tido um tratamento deplorável por parte da classe 

política, a que se deve juntar o forte e primordial traço antidemocrático da própria Constituição e 

do modelo de representação naquela contido.  

Os catalães são um povo e não uma bancada de fãs do futebol ou de um cantor na moda. Para 

que Marcelo e Costa emitam posições de subserviência ao hegemonismo repressivo de Madrid e, 

simultaneamente, interpretem bem a Constituição terão de dizer que não há povo catalão e que 

os milhões de independentistas são arruaceiros; se, na Catalunha, só há arruaceiros, não têm 

aplicação os conceitos seguintes insertos no artigo acima referido.  

 Se ambos os trintanários de serviço reconhecem existir um povo catalão e se lhe retiram 

implicitamente, o direito à autodeterminação, independência e o direito de resistir à opressão, 

então não cumprem a Constituição. E aí entra mais uma blindagem constitucional que favorece o 

regime cleptocrático vigente; o Tribunal Constitucional não tem iniciativas, é apenas um analista 

do que lhe é colocado pela classe política. O desrespeito pela Constituição adormece tranquilo no 

ninho da serpente; 

 Assim sendo, a actuação servil e oportunista da dupla que se tem evidenciado em posições 

favoráveis ao governo de Madrid e ao sublime Rajoy, só pode encarar-se como de subserviência 

ditada pela situação de dependência económica de Portugal, muito mais pobre do que Espanha, 

no seu conjunto. Em 2015, Espanha acolhia 29% das exportações portuguesas e apenas 10% das 

suas exportações se destinavam a Portugal, num contexto de grande desequilíbrio financeiro pois 

as exportações portuguesas valiam $ 3800 M e as importações de Espanha $ 7200). E, por outro 

lado há uma dependência financeira, tendo em conta o papel dos bancos espanhóis em Portugal, 

o país onde existem mais filiais de empresas espanholas (335 que empregam cerca de 37000 

trabalhadores).  

 

2 - As contradições no seio do estado neofranquista  

Franco preparou a sua sucessão repescando uma monarquia que havia sido abolida por 

iniciativa popular, após eleições locais em Abril de 1931, com a constituição republicana aprovada 

pelas Cortes em Dezembro desse ano. Foi uma Segunda República, pois entre Fevereiro de 1873 e 

Dezembro de 1874, vigorou a Primeira República.  
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Essa sucessão recaiu num indivíduo superficial – Juan Carlos – que só valia por ser um 

Bourbón, um idiota útil para restaurar a monarquia e prosseguir, com nova roupagem, uma 

Espanha una e temente a Deus. Juan Carlos só teve de estar do lado certo no 23-F  

notabilizando-se depois disso, como matador de elefantes em África e de ursos na 

Roménia, para além das burlas que envolveram a família real e que levaram à sua abdicação.  

O centralismo ultranacionalista e autoritário que vigora no neofranquista PP gera um 

imobilismo repressivo com fundas tradições e que se não manifesta, ao contrário, nas perdas 

de funções e soberania inerentes aos poderes das multinacionais, do sistema financeiro e das 

instituições zeladoras dos seus interesses, como a OMC, a Comissão Europeia, o BCE e os 

tratados instituintes da exacerbação dos direitos das multinacionais sobre o que resta dos 

estados-nação de pequena ou média dimensão. Essa vocação nacionalista mostra estar a 

exacerbar-se quando Rajoy e os seus pares (Ciudadanos e PSOE) dão rédea solta e maior 

visibilidade aos grupos fascistas, recordando a todos que Espanha foi o único país europeu 

onde o fascismo não foi derrotado, nos anos setenta mas, apenas reestruturado; no caso, 

através da habilidade de Adolfo Suárez em recrutar Felipe González e Santiago Carrillo para 

uma transição democrática muito cosmética.  

Sob a luz do que se passa na Catalunha entende-se perfeitamente que os governos 

espanhóis de hoje e de sempre, tenham sido sempre muito cuidadosos a propósito de 

secessões:  

 
 

 No caso do Kosovo, a Espanha não reconheceu a sua existência como estado 

independente, ao contrário dos outros países da UE; e não foi por pruridos face à sua natureza 

de entidade artificial que vive da enorme base americana de Bondsteel, dos apoios financeiros 

da UE e de vários tráficos mafiosos. A questão é que Espanha tem dificuldade em aceitar 

sucessões não consensuais alheias, que poderiam funcionar como exemplo para as 

autonomias do estado espanhol, mormente a Catalunha e o País Basco, duas das regiões mais  



Cadernos Selvagens 
 
 

Fábrica de Alternativas 13 

 
 

ricas do estado espanhol, ao contrário do Kosovo face à Sérvia. E, qualquer secessão que 

envolva o governo de Madrid não será facilmente consensual uma vez que o Pentágono não 

irá bombardear Madrid como fez em Belgrado para impor um novo estado-nação; 

 Espanha achou-se com o direito de incluir tropas nos esquadrões da NATO, em 

“humanitária actuação” no Iraque e no Afeganistão, naquilo que foram invasões, fora de 

qualquer ameaça daqueles países ao estado espanhol. Ficou célebre a presença de Aznar na 

Cimeira das Lajes e a sua colaboração na burla das armas de destruição massiva, bem como a 

terrível retaliação ocorrida na Atocha em 2004, que fez Aznar perder as eleições, depois de ter 

acusado a ETA. Não sabemos de Aznar foi um pré-Rajoy ou se Rajoy é um género de Aznar. 

 Se o regime neofranquista se achou com o direito de invadir terras estranhas e longínquas, 

mais legitimidade Rajoy encontra para uma intervenção na Catalunha, que toma como feudo 

de um tal Bourbón, a quem todos devem prestar vassalagem; embora goze de muita 

indiferença ou antagonismo por parte de republicanos, firmes defensores da unidade 

espanhola ou autonomistas e independentistas que, por maioria de razão, não aceitam o 

avatar; 

 Não deixa de ser curioso que Rajoy e o regime bourbónico seja tão inflexível em deixar os 

catalães decidirem sobre o seu futuro quando, nos anos 70, Espanha abandonou o Sahara 

Ocidental e o seu povo à ocupação marroquina e no âmbito da qual muitos saharauis se 

encontram refugiados, há décadas, mormente em Tindouf, na Argélia. É interessante perceber 

que Madrid não quer largar o filetmignon catalão mas que se livrou dos pobres saharauis, 

sacudindo as mãos; tal como preferiu no século XVII conjurar a revolta catalã em detrimento 

da intervenção em Portugal, empobrecido e com colónias a mais para defender, por parte de 

uma Espanha acossada e enfraquecida.  

 Curioso é também o comportamento do poder em Espanha (sempre partilhado entre PP e 

PSOE) face a Gibraltar, ocupado pelos ingleses há pouco mais de 300 anos. É certo que, em 

dois referendos, os gibraltinos votaram a favor da sua consideração como território britânico e 

com votações massivas que recusaram até qualquer soberania conjunta GB-Espanha. De facto, 

Gibraltar, pela sua dimensão geográfica e demográfica, tem a sua economia baseada na sua 

qualidade de offshore e, não quererá perdê-la como acontecerá às dúzias de outros registos 

espalhados pelo mundo. Com origem em Portugal, Gibraltar, nos últimos seis anos recebeu € 

248.4 M, o que, anualmente corresponde a € 1380/habitante no Rochedo; e, certamente, 

Portugal não é a fonte mais relevante dos capitais fugidos à tributação ou angariados no crime 

que circulam em Gibraltar, bem como este território também está longe dos lugares cimeiros 

para onde se destinam capitais vindos de Portugal. Gibraltar pode ofender o orgulho dos 

espanhóis mas recebe diariamente trabalhadores andaluzes que lá vão ganhar a vida e… cabe 

perguntar se os magnatas e mafiosos espanhóis são suficientemente patriotas para não 

utilizarem os “serviços” de fuga fiscal e de lavagem de ganhos corruptos oferecidos em 

Gibraltar;  

 A respeito de Gibraltar há um aspecto mais relevante politicamente. No caso de Espanha 

se mostrar muito reivindicativa da soberania sobre o Rochedo… teria o embaixador 

marroquino na Moncloa a exigir a devolução de Ceuta, Melilla, Peñon de Velez, Peñon de 

Alhucemas e ilhas Chafarinas, com as alterações daí advindas sobre a soberania das águas e 

fundos submarinos; como sinal de boa vontade negocial… o embaixador talvez entregasse a 
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 Rajoy o testículo do seu venerado Franco, (ao que consta) perdido na guerra do Rif, nos anos 

20 do século passado...  

 Se o governo espanhol se mostra muito reivindicativo face a Gibraltar terá de o ser 

também no capítulo das bases dos EUA lá próximas – Rota e Morón. Em Rota, no perímetro da 

base, há uma praia privativa para os americanos e suas famílias que tem uma alta rede que 

entra pelo mar e que a separa da praia pública, apinhada de gente. Cerca de 2010 uma 

movimentação popular exigiu o direito de frequentar a “praia da base” o que foi conseguido 

desde que os andaluzes se apresentem e identifiquem junto do portão da base; um apartheid 

na Andaluzia;  

 A UE mostra em 2017 uma atitude face às eventuais sucessões no estado espanhol 

diferente da que adoptou em 1991 no que respeitou à Jugoslávia, sem se preocupar muito 

com as guerras e violências extremas, divisões familiares, ódios étnicos e religiosos que do seu 

desmantelamento advieram. Como se sabe a Alemanha queria alargar o seu mercado para os 

Balcãs e o Vaticano queria ter influência sobre as comunidades católicas da Eslovénia e da 

Croácia e apressaram-se a reconhecer a independência da Eslovénia e da Croácia. E os EUA, 

usaram a subtileza típica do Pentágono, para rapidamente avançarem em força e validarem 

uma Bósnia-Herzegovina que não se sabe bem o que seja enquanto estado-nação. Os sérvios 

eram o inimigo a abater. Primeiro porque tinham maltratado a Alemanha hitleriana enquanto 

muitos croatas católicos (os tenebrosos ustachas), saudosos da suserania austríaca até 1918, 

colaboraram com Hitler. Em segundo lugar, sendo os jugoslavos, na sua maioria, eslavos, a 

Sérvia, tradicionalmente próxima da Rússia era um inimigo a abater e daí que lhe tenham 

amputado o Kosovo para aí constituírem uma plataforma do crime organizado e, mais tarde 

empurrado o minúsculo Montenegro para a secessão, falhando contudo o mesmo propósito 

na Voivodina. O mundo germânico nunca gostou de eslavos, do norte, do sul ou do leste e, 

nem sequer Marx, como homem do século XIX, esteve isento dessa tara racista.  

 Em 2006, houve um referendo no Montenegro, ganho por aqueles que preferiram a 

independência em vez da continuidade da união com a Sérvia que se verificava desde o final 

da I Guerra Mundial, a despeito de uma cultura e língua comuns. O veredicto popular foi aceite 

pacificamente pela Sérvia e o Montenegro foi reconhecido pela UE, tendo entretanto 

adoptado o euro como moeda, que também é moeda corrente, ainda que informal, na Sérvia. 

A Espanha reconheceu o Montenegro, como todos os outros países da UE; como aquele país 

não brilha no futebol, Rajoy não saberá da sua existência porque não aparece nas suas leituras 

únicas e compulsivas de jornais desportivos; 

 E o ziguezague habitual dos avatares acampados em Bruxelas em animadas e corruptas 

conversas com os lobistas aceitou pacificamente a chamada separação de veludo, entre checos 

e eslovacos, deixando certamente roídos de inveja alguns moravos, rutenos ou sudetas. E não 

consta que o estado espanhol tenha contrariado ou ficado amuado com checos ou eslovacos e, 

menos ainda com os burocratas de Bruxelas. Pelo contrário, o exemplo poderia servir para 

monitorar uma eventual secessão da Catalunha.  

 

Este e outros textos em: http://grazia-tanta.blogspot.com/  
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MALTHUSIANISMO E NEO-MALTHUSIANISMO 

Por: Manuel Bannet Baptista 

 

Neste curto ensaio vou desenvolver alguns aspetos da questão populacional. A biologia das 

populações sempre foi um domínio de que eu gostei, embora não tenha especificamente 

trabalhado como biólogo das populações.  

O malthusianismo, do economista inglês Thomas Malthus (1766-1834) é uma teoria que 

encara a população sob o duplo prisma dos recursos e da sua taxa de reprodução. Malthus 

postulou que os recursos - os bens necessários à subsistência humana tais como alimentos, casas, 

roupas, etc. - poderiam - quanto muito - progredir numa progressão linear (ou diretamente 

proporcional), enquanto a multiplicação dos indivíduos ocorria numa progressão geométrica ou 

exponencial.  Da divergência entre estes dois crescimentos, originava-se fatalmente uma 

escassez, que se traduzia em fomes, violências e guerra. Para evitar este terrível destino, teriam 

de ser tomadas medidas concretas para limitar a população (encorajamento da contracepção, 

esterilizações...), com vista à estabilidade populacional. 

 
O princípio malthusiano era pessimista porque postulava que as pessoas, ao multiplicarem-se, 

iriam necessariamente ficar cada vez mais pobres, mais destituídas. A elite aproveitou o mesmo 

princípio para lutar contra a tendência para aumento dos salários e diminuição das horas de 

jornada de trabalho, que foram as grandes causas movimentando o proletariado, desde a 

primeira metade do século XIX, até hoje. 

A obra de Malthus foi utilizada por Marx e Engels assim como por Darwin, entre outros. Marx e 

seguidores tiraram daí o conceito da autodestruição inerente ao sistema de exploração 

capitalista.                                              

Darwin inspirou-se em Malthus para explicar a inerente competição pelos recursos escassos 

entre todas as espécies vivas; foi também buscar a este autor a ideia do efeito da predação (e 

incluindo o parasitismo) como forma de ajustar os efetivos das populações de presas e de 

predadores.                  

Após Darwin, o seu sobrinho Galton adaptou os conceitos de seu tio e de outros. Numa linha 

neomalthusiana defendeu a eugenia - ou seja - que os «melhores» deviam ser estimulados a 

procriar enquanto os que eram portadores de «taras» deviam ser impedidos de procriar.               

https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
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Vários países praticaram a esterilização sistemática de pessoas consideradas «inferiores». 

Muitas pessoas têm ideia de que apenas a Alemanha de Hitler e quanto muito alguns dos seus 

estados-vassalos da Europa praticaram essas medidas. Hoje, sabe-se que não foi assim: Desde 

a Suécia à Austrália, sucedem-se histórias verídicas de políticas de Estado, da esterilização 

forçada de certos grupos de cidadãos. 

 

( http://sttpml.org/the-horrifying-anglo-american-roots-of-nazi-eugenics/ ) 

 
A grande indústria e em particular o império Rockefeller estão associados desde o princípio, 

ou seja, antes ainda do partido NAZI subir ao poder, através da Fundação Rockefeller, em 

apoio entusiástico ao eugenismo prático, além de serem financiadores de muita da 

investigação científica destinada a melhoramento da espécie humana. É com base em 

programas financiados pelos grandes empórios da agroquímica que são criados OGM, 

organismos geneticamente modificados. William Engdahl explica de modo muito convincente 

e exaustivo, no livro «As sementes da destruição»,  que a oligarquia (Rockfeller e outros 

bilionários) esteve - desde o princípio - a subsidiar e promover as OGM. Décadas antes (nos 

anos 70), defendendo uma estratégia tipicamente neo-malthusiana, o seu protegido H. 

Kissinger tinha já delineado uma estratégia de guerra económica utilizando sementes, trigo, 

soja, leite, principalmente.                   

A utilização dos alimentos estratégicos (sobretudo dos cereais) como arma de chantagem 

permitiu a Washington impor aos governos de países do Terceiro Mundo, programas de 

«controlo da natalidade» (que incluíram esterilizações em massa e sem 

conhecimento/consentimento das mulheres) como condição para beneficiarem do apoio 

alimentar não só dos EUA, diretamente, como também de agências internacionais, mas de 

facto controladas pelos EUA. 

http://sttpml.org/the-horrifying-anglo-american-roots-of-nazi-eugenics/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Rockefeller
http://manuelbaneteleproprio.blogspot.pt/2017/10/sementes-de-destruicao-ogm-f-w-engdahl.html
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Atualmente, as chamadas guerras contra o terror têm uma dimensão de destruição massiva 

não apenas das populações como também das infraestruturas. Assim, no Afeganistão, no 

Iraque, na Síria, na Líbia, no Iémen... estão documentados atos destinados a destruir ou 

inviabilizar estruturas fundamentais para a população civil, desde centrais elétricas e 

geradores de corrente, a sistemas de canalização e tratamento de água potável e de esgotos. 

O resultado é a morte de milhões de crianças, principalmente causada pela desnutrição, 

ausência de cuidados básicos de saúde, de água potável, etc. Note-se que estes países ficam 

com uma população reduzida, não somente porque tem de emigrar para longe, como 

refugiados, como também está desnutrida, enfraquecida, mais sujeita a doenças, em países 

devastados, onde não existem os recursos médicos e sanitários mais elementares.  

                  

Estas guerras do Império, de uma crueldade incrível, seriam suficientes, por si só, para 

condenar os presidentes e seus respetivos governos (George H. Bush, Bill Clinton, George W. 

Bush, Barack Obama e DonaldTrump), se houvesse o equivalente do tribunal de Nuremberga. 

Infelizmente, os países que participam no tribunal da Haia, consentiram que os EUA se 

autoexcluíssem de poder jamais comparecer no dito cujo tribunal, apesar de terem sido os 

mais fervorosos impulsionadores do mesmo. 

A política de destruição sistemática ocorre nos países do «crescente fértil», onde nasceu a 

agricultura há 12 mil anos, onde existe uma parte muito grande do petróleo explorado. 

 

O trazer aí o caos, encorajando a intolerância religiosa, sectária e étnica, não é fruto do acaso 

ou daquilo que os  media corporativos nos querem fazer crer: é resultado duma política 

neomalthusiana destinada a reduzir drasticamente certas populações, sobretudo,  se elas são 

dos países que detêm recursos (o petróleo, mas também certos minerais) de que o «Ocidente» 

carece para as suas indústrias, para satisfazer o seu estilo de vida e consumo. 

 

Existe uma forte corrente que se designa de «neocon» que capturou sectores inteiros do 

governo dos EUA e sobretudo do chamado «Estado Profundo», incluindo as agências CIA, NSA, 

HomelandSecurity, etc. Esta corrente advoga que é possível uma guerra nuclear ser «ganha» 

pelos EUA, havendo depois um redistribuir de poderes e de recursos em benefício dos mesmos 

e de seus vassalos de «primeira» (essencialmente anglo-saxónicos «de pele branca»: Grã-

Bretanha, Austrália, Canadá, Nova-Zelândia). 

 

Todos os outros países sofreriam devastações tais, que durariam muitos anos a 

recomporem-se. Loucamente, delirantemente, imaginam conseguir obter uma redução de 4/5 

da população mundial, por este meio (o holocausto nuclear) e que as populações 

sobreviventes viverão em condições muito satisfatórias. Mas uma guerra nuclear significa a 

destruição completa da habitabilidade do planeta ou, no mínimo, a perda irreversível das 

condições para os sobreviventes. É este o perigo que o mundo enfrenta, se deixar um punhado 

de pessoas com poder (os neocons e a oligarquia mundial) manobrar as políticas dos Estados. 

 

Este e outros textos em: http://manuelbaneteleproprio.blogspot.pt/ 

 

http://manuelbaneteleproprio.blogspot.pt/
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Não esquecer as lágrimas das crianças palestinas presas 

em Israel                                

                               Por: Jorge Fonseca de Almeida 

Num ano em que se comemora os 100 anos da infame Declaração de Balfour, em que os 

ingleses para não receberem refugiados judeus no Reino Unido prometeram terra alheia para 

construção de um “lar judeu”, os 70 anos da partição da Palestina e da implantação do Estado 

de Israel logo seguido de um ataque massivo às populações locais que culminou com a 

expulsão de centenas de milhar de palestinos das suas casas e terras e os 50 anos da terrível 

guerra dos seis dias em que os israelitas desbarataram as forças árabes, ocuparam extensas 

áreas do Egipto, Síria e Jordânia e adiaram por muitos anos a independência da Palestina, é 

importante não esquecer o drama deste povo que continua a resistir na Palestina e nos 

campos de refugiados onde vivem mais de 5 milhões de palestinos. 

 
 

A brutal ocupação israelita tem muitas faces feias, completamente ignoradas e censuradas 

pela mesma comunicação social que nos inunda os telejornais e as páginas de diários e 

semanários com lágrimas de indignação quando um qualquer milionário venezuelano da 

oposição não consegue ser eleito para o Parlamento. 

Um dessas facetas mais cruéis da ocupação é o tratamento dado às crianças palestinas. Israel 

julga crianças palestinas em Tribunais militares. Naturalmente existe outra regra para as 

crianças israelitas.  

Entre 500 e 700 crianças palestinas são sumariamente julgadas por Tribunais Militares todos os 

anos em Israel sem que isso suscite a indignação dos poderes públicos dos países ocidentais 

que pelo contrário continuam a apoiar este regime criminoso. 
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A UNICEF, de que Israel e os EUA se retiraram 

recentemente, no seu relatório “Children in Israel 

Military Detention” de 2013 concluiu que Israel 

viola todas as regras de Direitos Humanos e 

tratados Internacionais ao julgar crianças em 

Tribunais Militares. A UNICEF concluiu mesmo que 

Israel é o único país no mundo a fazê-lo. 

A forma de detenção segue normalmente o 

seguinte padrão: raidnoturno com soldados a 

invadir a casa da família e a prender a criança que 

é vendada, amarrada e levada para instalações 

militares onde é interrogada sem a presença de 

advogado ou da família e colocada em prisão 

solitária. Muitas são torturadas e forçadas a 

assinar falsas confissões – algumas em hebraico, 

uma língua que nem sequer dominam.Este padrão 

configura a violação dos Direitos Humanos mais 

básicos e constitui uma, particularmente cruel, forma de tortura. 

Embora o número de crianças presas seja flutuante, as organizações não-governamentais no 

terreno, apontam para uma média mensal de 204 crianças encarceradas nos últimos anos.  

É importante apoiar as crianças palestinas. Exigir a sua libertação e o tratamento humano a 

que têm direito. 

 

O que podemos fazer? Quatro sugestões: 

 Assinar a petição internacional contra a prisão de crianças em Israel (disponível para assinatura 

em http://palestinecampaign.iparlsetup.com/petition/childprisoners); 

 Divulgar a causa Palestina, por forma a pressionar as autoridades portuguesas a pugnar pelo fim 

desta prática de tortura; 

 Fazer boicote aos produtos israelitas, não os comprando, como forma de protesto; 

 Integrar um dos vários movimentos de apoio à Palestina em Portugal. 

 

 

http://palestinecampaign.iparlsetup.com/petition/childprisoners
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Fim a Escravatura dos nossos irmãos negros na Líbia 

                                                        Por: Jorge Fonseca de Almeida 

Desde Abril de 2017 que correm notícias de que na Líbia se vêm organizando mercadosde 

venda de pessoas escravizadas sem que as autoridades intervenham para desmantelaressas 

redes criminosas. 

Recentemente uma cadeia 

televisiva conseguiu provas 

irrefutáveis dessa criminosa 

atividade captando imagens de 

uma desses leilões. 

A Líbia está na rota dos emigrantes 

africanos que procuram asilo 

político ou económicona Europa. 

Procurando impedir essa migração 

a União Europeia tem canalizadoavultados fundos para o Governo líbio para que trave no seu 

solo a marcha dosmigrantes. Assim os emigrantes têm vindo a ser presos na Líbia e internados 

emcampos, onde sofrem espancamentos e inumanas condições de detenção. A fome e 

adoença grassa e são muitos os que acabam por morrer. 

Outros, porém, igualmente capturados pelas diversas milícias e outros grupos criminosos, as 

famílias separadas, os filhos retirados 

das mães e vendidos comoescravos 

em mercados abertos em leilões em 

que a vida humana pode valer tão 

poucocomo 50 Euros. Os homens são 

usados no trabalho agrícola e as 

mulheres para otrabalho doméstico 

ou para a prostituição. 

Na Líbia hoje testa-se o regresso da 

escravatura em larga escala. Se nada 

for feito o fenómeno vai alastrar. Um 

perigo para os negros de todo o mundo. Um perigo para todaa Humanidade. 

É urgente uma grande mobilização em todo o mundo para obrigar as 

autoridadesinternacionais a terminar com esta terrível situação. 

Apelo a todos para que se juntem em torno das seguintes reivindicações que têmsurgido e 

ganhado força por toda Europa nas comunidades africanas e afrodescendentesmas que 

alastram aos grupos anti-racistas, comunistas e humanistas: 

 Libertação imediata de todas as pessoas escravizadas na Líbia ou enviadas parapaíses 

terceiros; 

 Fim imediato do tráfico de negros africanos na Líbia; 

 Prisão, julgamento e punição exemplar dos responsáveis, a todos os níveis, porestes 

atos criminosos.  
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Pela abolição da sociedade mercantil. Espírito da Utopia  
Por:Armando F. Rodrigues 

 
“He thinks to much, such men are dangerous”. Shakespeare, "Julius Caeser"  

 

"Entre direitos iguais é a força que decide". Queiram ou não, a luta de classes torna-se central 

para as políticas de igualitarismo radical”. Karl Marx, "Manuscritos filosóficos"  

 

Dedico esta modesta crónica a todos os homens comuns que têm o "Espírito da Utopia" do 

cidadão José António Pinto (que gostaria de conhecer). Um Chalana a fintar a pobreza, ou seja, os 

Chalanas do nosso país que, mais cedo ou tarde… Empurrarão para o caixote do lixo da história; 

os nossos actuais dirigentes políticos. Baptista-Bastos com lucidez cita: "Lemos e ouvimos o que 

esta gente diz e, com nitidez crescente, percebemos que as suas impreparações chegam a ser 

criminosas".  

Trabalha desde 1997 na freguesia de Campanhã, a mais 

pobre do Porto. O bairro do Lagarteiro é o seu principal 

território de intervenção - ali, existe trabalho para mil 

assistentes sociais. Mas como ele há só um. O comum dos 

mortais desanimaria perante as necessidades colossais com 

que é confrontado, tendo ao dispor tão parcos recursos. Mas 

este homem franzino, de 46 anos, não se deixa vergar pelo 

desânimo e consegue· manter o sorriso, acreditando sempre 

na existência de uma solução. "Vamos ver, vamos ver... ", 

repete aos moradores, que confiam cegamente nele. Sabem 

bem que, a haver hipótese de receberem ajuda, será pela sua mão. Chalana, como é conhecido, 

tornou-se perito em driblar as dificuldades. Escusado será dizer que tem muitos amigos no Porto. 

E inimigos. A sua dedicação revela, demasiadas vezes, as incompetências de outros.  

Mestre em Sociologia, assume-se comunista, com uma visão não assistencialista da pobreza. 

Mas não diaboliza os subsídios sociais. Sobretudo nesta época de crise, que faz a fome roer os 

estômagos de cada vez mais pessoas. "Agora, para fazerem uma refeição de carne, alguns dos 

meus utentes vão, de forma envergonhada, ao fim do dia, bater à porta do dono do talho, pedir 

aparos, a carne que se dá aos cães... " Por isso, lamenta "a estigmatização de quem recebe o 

rendimento social de inserção", e os "cortes cegos" de quase 20% de beneficiários, no último ano. 

Como não quer assinar por baixo das "políticas de austeridade", trabalha muito além das horas 

que lhe são pagas. Naqueles bairros, o Estado não é uma entidade abstracta, tem um rosto - o 

seu. E ele não vira a cara à luta.  

Só há urna condição de que não abre mão, a bem da sanidade mental: não tem telemóvel. 

"Então é que deixava de ter vida!”, Diz divertido. Quando está em casa desliga-se do resto. A 

mulher e as duas filhas agradecem. Mas Chalana parece ter descoberto o segredo para multiplicar 

as horas do dia. Ainda arranja tempo para tocar numa banda rock na prisão de Custóias e para ser 

voluntário na associação “Cor é Vida”, arrancando sorrisos às crianças  
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doentes. É quando põe o nariz vermelho de palhaço e entra pelas enfermarias, de viola em 

punho, que mais se sente vivo. Diz-se "um privilegiado por ser feliz ao fazer felizes os outros".  

(Texto publicado na Visão em 10 de Maio de 2012)  

Na simplicidade, ingenuidade e romantismo de cidadão comum (Nadando no mar que  

há-de vir... Em: "Alice no País das Maravilhas"). - No mundo actual - Era da globalização 

capitalista planetária, quer dizer, o mundo reduzido a um único mercado: Corrupto.  

Manipulador. Mercantilista. O descontentamento em todo o lado, as soluções onde estão? 

Será na Social-democracia, no Socialismo Democrático, nos Liberalismos? Ou, em lado 

nenhum... Os cidadãos e cidadãs envolvem-se nestas Forças Sociais. Certamente, ninguém os 

pode acusar de terem deixado "A REVOLUÇÃO" por metade, isto é: quando nem sequer, 

acalentam esse empreendimento - Fugir à Servidão... Voluntária.  

Aqui, abrimos uma janela para questionar? Será no socialismo do século XX!... Na 

esplendorosa expressão do notável sociólogo Boaventura Sousa Santos. "O Socialismo é a 

Democracia sem fim". Concordamos plenamente, em face das nossas aspirações civilizacionais. 

Novamente, questionamos? Como conseguir esse empreendimento por processos 

institucionais... De forma Democrática? Eis, o grande dilema? Exemplificando: na Revolução 

Bolivariana da Venezuela, liderada pelo mais carismático - revolucionário - do nosso tempo 

Hugo Chávez. Certamente, o carisma caracterizou a sua liderança com genial talento na 

tentativa da construção do Socialismo, ou seja, demonstrar a possibilidade da passagem do 

Capitalismo (por meios institucionais) para o socialismo. Após a sua morte e sem liderança 

compatível, questionamos? Como legitimar o processo democrático com as profundas 

desigualdades sociais ainda existentes (com inimigos internos e externos muito fortes).  

Certo, Hugo Chávez tinha todos os "excluídos" do seu lado, na sua imensa generosidade e 

coragem ao tentar caminhar para sociedade de menos injustiça. Em nosso ver, nos tempos 

perigosos, duros e complexos que aí vêm, isto é: A luta de classes vai emergir em força, quer 

queiram ou, não...! Aqueles que têm subjugado - numa psicose de sabotagem - a emancipação 

das massas populares (Ascensão Social), a classe capitalista avançada, não põem de modo 

algum, a desistência da conquista do poder (Privilégios). Nessa perspectiva, apesar da maioria 

do exército no seu lado, (cedendo privilégios). Aqui, em nossa concepção, faltou - ou, não foi 

conseguido - a constituição de um amplo movimento forte e coeso (Partido) das massas 

populares (Expropriadas) como verdadeiro suporte da força da Revolução Bolivariana da 

Venezuela. Por outro lado, por causa tanto de circunstâncias, ou seja, falta de politização e 

fraqueza ideológica intrínseca do povo, nada poderá ser excluído na luta de classes a surgir! 

Se, o conflito "descambar" na destruição das comunidades colectivas das "Zonas" rurais 

(Comunas Camponesas), então abalará todo o processo de emancipação? Só o tempo nos 

esclarecerá...? Receamos: As revoluções; Cubana, Bolivariana e Equatoriana. E, mais... Possam 

vir a ser "amolgadas". Advertência! Esquecer Salvador Allende é um erro fatal.  

Rematamos: Na actualidade, por cá... Com a algazarra do regresso de José Sócrates. 

Alguém! Disse: Comparar a Hugo Chávez (Chavismo) é: "Como ir a Roma e não ver o Papa..."  

José Sócrates: INTELIGENTE. CARISMÁTICO. CONSERVADOR. MANIPULADOR.  

DEMAGOGO. PERIGOSO. (Face à fraqueza ideológica do nosso povo). A não ser... Como 

enfatiza a historiadora Fátima Bonifácio no programa de Medina Carreira na SIC, diz:  

'José Sócrates na sua desmedida ambição vai tentar construir alianças espúrias com: PC, Bloco,  



Cadernos Selvagens 
 
 

Fábrica de Alternativas 23 

 
 

Verdes e Organização de Trabalhadores (sindicatos) a fim de concorrer às próximas eleições 

Presidenciais. Ao contrário da historiadora, em nosso ver...se: José Sócrates aprendeu filosofia no 

seu curso em Paris, isto é: Lendo, estudando e aprofundando os seus conhecimentos dos filósofos 

(clássicos) Marx, Engles, R.Luxemburgo, Keynes, Luckás, Gramsci e também nos modernos 

pensadores franceses como: Alain Badiou, Althusser, Deleuze, Barthes, Sartre, Livovestky, Derrida 

e outros... Oxalá! "Quando a esmola é grande o povo (pobre) desconfia".  

Concretizando: O eterno combate, em nossa opinião, é: "Os excluídos" incorporarem a justa 

ideia, na qual, a grande maioria das populações (PAUPÉRRIMAS), ou seja, a DEPRADAÇÃO da 

Sociedade Mercantil, semeando: FOME. MISÉRIA. CAOS. Por todo o planeta.  

Na realidade, o cidadão comum vai começando a entender... "O sistema dominante (Capital), 

não tem cor, não tem classe, não tem partido e, só tem interesses; Jogando tanto nas Esquerdas 

como nas Direitas", ou seja, tudo é permitido desde que dê DINHEIRO".  

Também, é tempo no mundo do trabalho assalariado (por conta de outrem), se: Veja na 

especulação do DINHEIRO através dos ditos "Mercados" por processos mafiosos de roleta de 

casino, isto é: Numa lógica de ganância acumulativa, portanto, invalidando quaisquer hipóteses 

de justiça colectiva. Longe de ser falacia! O facto, de o desenvolvimento geográfico desigual é 

fundamental na reprodução do sistema mercantil, quer dizer, as desigualdades...  

Ao fim ao cabo, deve ser... Questionar o nosso futuro como seres humanos? Visto: na fase 

autofágica na degenerescência das 

sociedades do capital. Se: acentua cada vez 

mais... a ética (INVERSA) hipocrisia do 

totalitarismo mercantil. Certamente, o 

projecto de sociedade humana; Perfila-se em 

base da economia sustentável (mais energias 

naturais). De facto, pela primeira vez na 

história, a genuína ideia de se banir a 

exploração e a pilhagem, ao ceder lugar a um 

tratamento harmonioso dos recursos 

inesgotáveis (controladas) oferecidos pela 

mãe natureza: pela terra, pela água, pelos 

oceanos, pelo ar, pela luz solar, pela força 

vegetal, ou seja, o princípio da gratuitidade - 

incompatível com o valor da troca - isto, 

introduz na irracionalidade do sistema 

mercantil a "limalha" que irá engripar mais 

tarde ou cedo...os mecanismos da 

engrenagem do totalitarismo mercantil. Na 

humanidade, no processo de ascensão civilizacional, vai encontrar imaginação criativa que, 

acabará com o cadáver do capitalismo arcaico. Não sabemos é quando?  

Será que grande parte da humanidade têm de se sacrificar à: Tirania associal; À cupidez, 

egoísmo (irracionalidade) do lucro...?  

Será que, alguma vez... se: Entenda = DINHEIRO = pertença dos que descobrem o valor do seu 

uso criando progresso humano e não aos que o trocam para obter lucro?  
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Cabe a todos nós... Tentar abrir a via de uma sociedade, fecunda na inteligência e no 

progresso humano, a única que verdadeiramente nos interessa. Por uma sociedade que 

enalteça a vida, contra os predadores - a classe CAPITALISTA.  

Deixemos de imaginar o que decorre no mundo mercantil - não é transformável - é  

senão... Ignorar o devir histórico, isto é: Avanços civilizacionais. Exemplificando: nas 

sociedades humanas; constantemente, varridas por repentinas mudanças. "No século XX... O 

mais violento (Massacres, Torturas. Guerras Fratricidas). Apesar de tudo, (Tragédias). Neste 

século, houve mudanças radicais de melhorias civilizacionais como nunca antes, após séculos 

de tremenda opressão".  

Noutro capítulo - Queda de Impérios. "Durante e após a segunda guerra mundial 

DEVASTADORA): Os grandes impérios coloniais colapsaram sobre os ventos da história".  

Voltando ao nosso assunto: Na profunda complexidade da engrenagem do sistema 

dominante, permanentemente, sujeito a bolhas derivadas por especulações próprias (Crise 

Sistémica).  

Contudo, nunca resolvidas, passando de um lado para o outro lado. Não sabemos até 

quando? No mundo dos grandes negócios (Concentração do Dinheiro). Certo. Os seres 

humanos nada valem! Mas, uma vida perdida vale DINHEIRO. Eis, o perfil "mafioso" desde que 

se ganhe é: Abençoado o ser superior o DEUS DINHEIRO.  

Questionamos? O dinheiro sempre arrastou na sua senda: "SANGUE. VIOLÊNCIA E 

CORRUPÇÃO". OS exorbitantes privilégios (Pertença de alguns), acrescentamos: o ridículo e o 

odioso. Porquê? Vemos deserdados (Humilhados) apoiarem as mentiras, falcatruas, aceitarem 

o empobrecimento extraído da "Força do Trabalho", curvarem a espinha, caírem em 

desespero, plebiscitar DEMAGOGOS cujas políticas serventuárias sejam destruir vidas... Aqui: 

Um intermitente fenómeno no processo histórico, quer dizer, no choque entre poderosos e 

excluídos (Luta de Classes). Novamente, a classe do capital atenta e astuta vai arregimentar 

"Tropas de Choque" na arraia-miúda (Zé Ninguéns) para desígnios necessários na reprodução 

(Acumulação…) vital no sangue do sistema.  

Certamente, a contestação dos "INDIGNADOS" anticapitalista no século XXI:  

"DESEMPREGO. VIDAS DESTRUÍDAS. MISÉRIA. DESESPERO. E CAOS". Em nosso ver... a 

contestação deve ter sentido mais reflectido - mais profundo - Não somente, melhores 

salários e melhores condições de vida. É preciso não perder de vista a expectativa que, 

caracteriza as mudanças nas populações (Extractos mais atrasadas), quando essa expectativa é 

de justiça colectiva - a felicidade dos humilhados -, ou seja, o desaparecimento da divisão 

entre pobres e ricos. Certamente (INDIGNADOS) têm toda a razão do seu lado. Mas não basta 

pedir pão... Sabem que não devem aceitar mais austeridade opressora. Certo. Que fazer? 

Naturalmente, lutar (ORGANIZADOS) para que o destino do país lhe seja confiado, ou seja, a 

toda a classe trabalhadora, Numa simples palavra: "manter viva as ideias de Abril - 

emancipação dos povos". Exemplificando: (INDIGNADOS) São todos aqueles que, por 

quaisquer razões foram "Excluídos" do processo do desenvolvimento capitalista. Evidente, são 

a maioria das populações do planeta.  

Por outro lado, nas necessidades básicas do ser humano, não podemos deixar de evocar; o 

trabalho (não forçado) é com toda a certeza a base (alicerce da sustentabilidade da própria 

vida). E foi através da "Força do Trabalho", de qualquer forma, foi o trabalhador que,  



Cadernos Selvagens 
 
 

Fábrica de Alternativas 25 

 
 

modificou o mundo. Com o tempo e a partir dele os homens se afastaram dos animais! Num 

processo de longa consciencialização - O HOMEM - procurou o prazer... Naturalmente, a procriação 

como suporte da vida. No entanto, se ao querer compreender o homem em geral (como um todo). 

Uma observação: em nosso entender...na necessidade de absorver o trabalho, e neste caso 

particular, ou seja, no processo de evolução (Darwin). Na perspectiva do seu comportamento, ler: 

"Freud, Jung e Reich". Portanto, ajudam-nos a interpretar os desvios: na sexualidade, no erotismo, 

na política e nas necessidades gregárias. Questionamos? Por este caminho armadilhado - não 

sabemos até quando? - O sistema do capital cairá num beco sem saída... Visto: com a revolução da 

automação (informática e robótica) o problema do desemprego permanece e em grande escala, 

parece ser a última e mais importante das insolúveis contradições do capitalismo - o desemprego 

(vidas destruídas). Ou, então? Uma tragédia (devastadora) para a humanidade. Certamente a nova 

"ORDEM" a surgir; opor-se-á ao modo de produção (acumulação), do sistema do capital. Aqui: uma 

observação do padre António Vieira (1608-1697) cita:“A cegueira que cega cerrando os olhos, não é 

a maior cegueira;aque cega deixando os olhos abertos, essa é a mais cega de todas." Felizmente, 

alguém disse: "Haverá sempre aqueles que são maiores que a vida. Se não os houvera a iniquidade 

venceria necessariamente".  

No entanto...vão surgindo 

novas abordagens para 

perspectivar saídas para a maior 

crise global do capitalismo, em 

que, estamos mergulhados... 

Anselm Jappe, filósofo. Fez 

parte do grupo "KRISís" 

(Alemão) "Cuja releitura da 

teoria crítica de Marx foi muito 

importante para libertar das 

interpretações cristalizadas 

numa vulgata. Assim, a crítica do valor, do trabalho e da mercadoria constitui o eixo de elaborações 

teóricas de Anselm jappe". Três livros chave no pensamento deste filósofo: "As Aventuras da 

Mercadoria", "Guy Debord" e "Balsa de Medusa".  

Como é terrível ler o poema de Shelley (para não falar dos cantos camponeses egípcios de há 3 

mil anos), denunciando opressão e exploração. Serão eles lidos num futuro ainda repleto de 

opressão e exploração, e dirão as pessoas: "Até naquele tempo... "? 

Bertolt Brecht, ao ler "The masque of anarchy" de Shelley, em 1938 (Brecht 1964)  

Quando da revolução de Outubro de 1917. Como é histórico: a revolução de Outubro produziu 

de longe o maior movimento revolucionário organizado na história moderna. (10 dias que abalaram 

o mundo, Reed 1919)  

Contudo, nas enormes e complexas tarefas da nova "ORDEM" que, os dirigentes enfrentavam...! 

(Não cabe aqui falar das disputas pelo poder entre Stalin e Trotsky): ideológicas, políticas, militares 

e nos conflitos no processo revolucionário da construção do Socialismo. Por exemplo: Damos um 

salto de meio século para traz... Uma profecia ainda mais pertinente, até decididamente admirável 

pela sua lucidez, pode ser lida num artigo sobre a Rússia publicado por Marx num jornal estado-

unidense (New York Daily Tribune) 17 de Janeiro de 1859. Se, a nobreza continuar a opor-se à 
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 emancipação dos camponeses, uma grande revolução estourará nascerá um "Regime de 

terror dos semi-asiáticos servos da gleba sem precedentes na história".  

Mais tarde... 1917 (Revolução de Outubro) essa violência inaudita (CAOS) foi controlada 

pelos novos dirigentes com a liderança de Lenine. De facto, o único homem com "génio" e 

força para manter tudo junto (o Processo). Nesse contexto, o clima surgido do horror suscitado 

pela Primeira Guerra Mundial provocada pela competição imperialista e pelo saque das 

colónias: visando os mercados e as matérias-primas pela caça capitalista do lucro e superlucro.  

Acontece: em 1918, o jovem filósofo E. Bloch publicou o famoso livro "Espírito da Utopia" 

cita: "Nós jovens comunistas, crescemos todos na convicção que o "DINHEIRO" desapareceria 

de uma vez para sempre...e se o "DINHEIRO" voltasse não reapareceriam também os ricos? 

Não nos encontraríamos numa ladeira escorregadiça que nos levaria ao Capitalismo." 

Acrescentamos: na polémica já conhecida no "Manifesto do Partido Comunista" cita: "O 

nivelamento do campo das necessidades e da vida pessoal é um absurdo reaccionário 

pequeno-burguês digno de qualquer seita de "ascetas", mas não de uma sociedade socialista 

organizada no espírito Marxista, porque não se pode exigir que todos os homens tenham 

necessidades e gostos iguais, que todos os homens vivam a sua vida pessoas segundo um só 

único modelo... Por igualdade, o MARXISMO entende não já o nivelamento no campo das 

necessidades pessoais e das condições de vida, mas a destruição das CLASSES. Aqui: TROTSKY, 

já em oposição; insistia no acentuar das desigualdades, isto é: as burocracias descambam por 

vezes...no nível mais alto dos dirigentes: devem ser retribuídos com salários idênticos aos dos 

operários - Marx "não falava em desigualdades, nem numa eliminação gradual das 

desigualdades mas numa eliminação gradual das desigualdades nos salários preferível a uma 

eliminação brusca".  

De facto depois, dos conceitos de Marx, pela primeira vez... (antropologicamente) Se 

questiona...? "Fetichismo do Dinheiro".  

Apontamento: O texto da revolução de Outubro de 1917 foi extraído do livro do marxista 

Doménico Losurdo: "Stalin História Crítica de uma Lenda Negra" Edições Revan. 

Como cidadão comum preocupado com o nosso destino! Apelo aos nossos intelectuais: 

pensadores, filósofos, historiadores e quejandos...  

Que nos ajudem a compreender! Porquê? Tantas batalhas perdidas... Acrescentamos: Por 

cá...' o povo e os mais desgraçados estão fartos desses discursos de falso humanismo e 

hipocrisia que a classe política dirigente embeleza as suas prevaricações e rivalidades no 

poder. Certo. Retórica sobre retórica, por vezes... Cinicamente, bem elaboradas - sem nada 

dizer - na contestação deste facto está no cerne de todo o processo da economia de mercado. 

Isto é: o facto de a economia ter submetido a vida humana às suas próprias leis. Segundo Marx 

e os pensadores modernos; nenhuma mudança é possível! Enquanto a própria economia não 

for submetida ao controlo dos indivíduos na busca de justiça colectiva. Por isso nos dirigimos 

aos homens (Sábios) honestos nos apontem caminhos para sobreviver numa sociedade de 

"predadores". Mas, também como vivermos entre seres vivos.  

Eduardo Lourenço, filósofo (o mais cotado com José Gil) por vezes insatisfeito: como nos 

textos expressos em "O Fascismo nunca Existiu". Num ensaio (Brilhante) cita: "A história da 



Cadernos Selvagens 
 
 

Fábrica de Alternativas 27 

 
 

humanidade é um combate sem tréguas. Nada e gratuito nela, de momento o enfraquecimento 

da ESQUERDA não é acontecimento formal. Faz parte do eterno combate. De facto, o tipo de 

sociedade em que nos convertemos é tão alienado e alienante que nem a mais magnífica 

"UTOPIA" que inventamos para nos dar um futuro com o nosso rosto é capaz de convocar a 

paixão e o sonho que a fizeram nascer". Em nossa concepção...sem "UTOPIA" não existe 

progresso civilizacional. A "UTOPIA" é sempre: luta por sonhos e ideias que engrandecem a vida. A 

"UTOPIA" pode nunca ser atingida, mas é o motor para a conquista da felicidade dos" 

HUMILHADOS" de todo o mundo... Eis a razão! Porquê? Insistir na grandeza e mais do que tudo 

na actualidade de Marx, como teoria política, isto é: - Projecto revolucionário - Como diz o poeta, 

(Eugénio de Andrade) "O 

comunismo é a única hipótese do 

homem". - "Espectro que Ronda". 

Com convicção desabafo: Nestes 

tempos tão cruéis... Necessitamos 

tanto de gente com grandeza 

intelectual de Óscar Lopes 

(recentemente falecido com 95 

anos) MARXISTA. COMUNISTA. 

SÁBIO. GENEROSO. PURO.  

Honestamente. Não sabemos compreender! Porquê? As causas históricas das "rupturas" entre 

Marxistas e Anarquistas. Visto: Na Europa por todo o século XIX...Foram forjadas alianças (causas 

emancipatórias) convergentes entre estas duas tradições que incendiaram todo o século XX.  

Apesar dessas "amargas" disputas terem surgido após a derrota da Comuna de Paris. 

Envolvendo as personalidades mais destacadas (Marx e Bakunine). Assim: os fatos do século XX…o 

século mais terrível da história do Ocidente.  

Em 1974/75 (Generosa Revolução de Abril) sem dúvida, com avanços civilizacionais 

significativos (extractos sociais mais atrasados; entraram pela primeira vez, num restaurante e 

numa livraria...). Imediatamente, no processo de Luta de Classes, emergiram violentas rupturas" 

entre: Socialistas, Sociais-democratas e Comunistas. A muito curto prazo "O 25 de Abril", 

começou a desmoronar-se numa tempestade perfeita (tragédia) para milhões de homens e 

mulheres - como se vê no combate eterno - foi sempre assim: não sabemos até quando? A classe 

dominante (privilégios) tem-nos roubado (alienado) "os sonhos". Nesta altura, (meados de 2013). 

Na verdade, os nossos dirigentes políticos: inexperientes, indecisos, menores e sem sangue 

humano. Ou, então? Com olhos bem abertos - cinicamente, fazendo opção de classe - 

infelizmente, haverá sempre gente que se presta a tamanha servidão... Agora, alguém tem 

soluções?  

No meio de nevoeiro serrado! Quem sabe...? Como o 25 de Abril "irá acabar". Ou, novamente. 

RENASCER... Oxalá! Não surjam nas trevas "FANTASMAS" que julgamos a dormir eternamente...!  

Eis, alguns exemplos: de grandes derrotas de "lutas de classes emancipatórias", tais como: 

Movimentos Comunitários dos séculos XII e XIII, Comuna de Paris, Levantamentos no México 

(Zapata) 1907, Concelhos Operários nos anos XX (século passado) na Alemanha e na Hungria, 

Revolução Espartaquista da lendária Marxista Rosa Luxemburgo, Guerra Civil de Espanha – 
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 colectividades Aragonesas e Catalãs de 1937 onde se lutava por igualitarismo radical - 

(Abolição do Dinheiro), Maio de 1968 (França) e, no Chile de Salvador Allende, em todos os 

movimentos emancipatórios do século XX, por último a incerteza do processo revolucionário 

da Revolução Bolivariana da Venezuela de Hugo Chavez...?  

Como no adágio popular: todos os homens têm em si (Deus e Diabo). É nas fraquezas e 

grandezas do ser humano onde o mundo que "sonhamos" e o realizável...! Neste processo, os 

desvios nos caminhos prosseguidos pela sociedade almejada: CAPITALISTA. SOCIALISTA. 

COMUNISTA. Isto é: (por meios, Privados. Públicos. Comuns.) Questionamos? No processo 

histórico: o pêndulo para que lado tombará...? Só o futuro explicará...  

Ao ter a sorte de viajar pelos cinco continentes como: "Bibliotecário de Navios de 

Cruzeiros". O que contou para mim foram as "vivências" resultantes da curiosidade pelos seres 

humanos.  

Aprendi muito sobre a condição humana (grandezas e fraquezas). Acumulei: ideias, 

preconceitos e opiniões. Sobretudo, ou seja, a explosão demográfica do mundo pobre 

(terceiro e quarto mundo). Fez-me ver... MISÉRIA...que nunca julguei existir! Contudo, foi nas 

viagens que me tornei comunista (devorando: os clássicos do Marxismo).  

Lembro-me! Das longas noites de navegação em mar aberto... As grandes amizades de 

amigos perdidos... Que nunca abandonaram a luta contra a OPRESSÃO. Reforçaram a minha 

ideia de justiça colectiva. Assumo que os problemas explosivos que a humanidade enfrenta...! 

Nada me impede de pensar: "O mundo inteiro está em permanente ameaça de guerra... " (Era 

das Revoluções).  

Assusta-me! Pensar numa nova tragédia tão ou, mais "DESTRUIDORA" que a segunda 

guerra mundial (50 milhões de seres humanos foram massacrados).  

OBSERVAMOS: Três grandes "vultos" de grandeza histórica: William Shakespare, em: 

Mercador de Veneza". Bertold Bretch, em: "Santa Joana dos Matadouros". Ambos: 

Questionaram? O capitalismo e o sistema social em que se apoia. O velho das barbas Karl Marx 

em "Manuscritos Filosóficos" cita: "O capitalismo seria apenas um parêntesis na história da 

humanidade".  

 

RESUMINDO: "Nunca: o capitalismo verá com bons olhos a força do trabalho."  

"O capitalismo nunca cairá por si."  

"Alguém! Terá de o empurrar: Quem o fará...?"  

"A classe capitalista nunca desistirá do poder (privilégios)."  

"Já houve tentativas nesse sentido." (O fim da história fracassou! FUKUYANA)  

"Certamente. Novamente. {"de certo que o farão. Não sabemos é quando...?"  

TERMINANDO: Na velhice (ganha-se e perde-se...) Mas nunca se perde a capacidade de amar a 

vida e gostar de viver... E, sobretudo gostar e honrar as pessoas que queiram tentar ajudar a 

melhorar e transformar o mundo.  
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ABC 

Por José Manuel Oliveira 

 

 

- Faz favor…. Já está atendido? 

- Bem…eu…é com a sua colega… 

E a loira e escultural funcionária regressou aos seus preciosos documentos amontoados 

ordenadamente sobre a mesa de trabalho. 

Então eles começaram a entrar. Movimentos lentos, levemente hesitantes. Nos seus olhos baços 

lia-se um certo espanto receoso, talvez pelos mármores e cromados sumptuosos da decoração, 

talvez pelas peles e cabedais de muitos dos habituais frequentadores… não sei ao certo. Os rostos 

profundamente sulcados pelos muitos anos, as mãos grossas e enrugadas do penoso trabalho. 

Aproximavam-se lentamente do balcão, envolvidos por uma espécie de receio místico. 

- Tem aí o seu Bilhete de Identidade? 

Sem responder, o velhote estendia a mão trémula… o olhar conformado… 

A loira empregada verificava, competente, fria, distante. 

- Assine aqui, assim! 

E marca com uma cruz, não fosse o homenzinho insignificante enganar-se no precioso 

documento. 

O velhote hesita e faz um aceno com o indicador, como se quisesse colocar o dedo em algum 

objecto invisível.  
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- Ah…Sim! Fez a loira e eficiente funcionária. As suas mãos de unhas vermelhas 

percorreram rapidamente o balcão em busca da almofada de tinta que usava para carimbar os 

preciosos documentos. Abriu-a com ar condescendente e os olhos do velhote iluminaram-se 

de satisfação ao ver que o tinham compreendido. Sim, agora tudo se iria resolver. 

Ensaiou primeiro o gesto, uma duas vezes. Procurou no papel cheio de sinais misteriosos. Era 

ali na cruz. E o seu dedo imprimiu no pequeno espaço em branco uma figura insólita de 

minúsculas linhas curvas paralelas. Contemplou com alguma alegria e orgulho o resultado do 

esforço. 

Outros esperavam pacientemente a sua vez. O acto repetia-se agora com maquinal rotina. 

Uma velhota de escuro, porém, procurava afanosamente na modesta mala. Sim, ela 

encontrara a esferográfica. Segurou-a com firmeza e mudou de óculos. Mirou longamente o 

pequeno espaço sem sinais misteriosos onde a loira e escultural empregada diligentemente 

assinalara uma cruz. 

Com lentidão nervosa, começa a desenhar insegura a longa obra de arte. O tempo parecia 

não existir. A caneta percorria vagarosamente um percurso talvez incompreensível nos seus 

detalhes, mas de há muito fixado indelével na sua mente. Era assim….tinha de ser assim… 

Todos os movimentos eram absolutamente uniformes, como se disso dependesse o 

sucesso do resultado final. E os sinais misteriosos lá foram aparecendo, na sua inclinação 

congénita, conservando formas delicadas e traço impreciso. Maria da Conceição. Dois nomes 

apenas. 

 

Depois de pronto, respirou fundo, pegou no papel e admirou o resultado. 

A eficiente e loira funcionária verificou, cortou pelo picotado, entregou, guardou, voltou, 

distanciou-se…. 

Outros aguardavam ainda. Vestiam de escuro. 
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Crónica - Pensem comigo 

Relações (e perversões) de Poder  Por: Élia Morgado 

“Durante séculos, os homens concederam às mulheres, a superioridade na escala da santidade e 

consolaram-nas pela sua inferioridade  fazendo-lhes crer que a santidade é mais desejável que o poder”. 

Bertrand Russel, O Elogio do Lazer 

A ideia de escrever sobre este tema surgiu quando vi 

“Lady Macbeth”, de William Oldroyd. Depois de escrito, 

o texto ficou meio esquecido mas tive vontade de o 

retomar quando se deu “o caso do juiz Joaquim Neto de 

Moura”. 

O filme retrata uma sociedade que normalizava a 

repressão e o paternalismo sobre as mulheres. 

Baseando-se no romance “Lady Macbeth of the Mtsensk 

District” de NikolaiLeskov, o realizador William Oldroid 

transporta o enredo do ambiente da Rússia feudal para 

o da Inglaterra vitoriana no séc. XIX. 

Mais do que fazer uma descrição, vou contar a história 

que eu vi. 

Uma jovem mulher foi, por casamento, transacionada, passandoa fazer parte de uma 

propriedade (como o próprio marido lhe recorda em certa ocasião). 

O dono e Senhor de tudo, é o velho lorde Macbeth pai de Boris, o recente marido da jovem, de 

seu nome Katherine. Entre pai e filho pressente-se uma relação de poder versus obediência, não 

de afeto. Este filho que já é um homem adulto, é como um jovem macho frustrado à espera da 

morte do macho dominante. 

O tempo foi passando mas Boris Macbeth nunca consumou sexualmente o casamento com 

Katherine,nem nunca virá a tocar-lhe – em casa do pai ele é literalmente impotente. Ainda assim, 

(e por issomesmo) exerce o seu poder de marido: frustrado e humilhado, humilha-a, obrigando-a 

a ficar de pé, nua,virada para a parede, enquanto ele a observa e se satisfaz sozinho, sem permitir 

a ela qualquer satisfação. 

Katherine (pelo casamento, Lady Macbeth) vive isolada, forçada a viver fechada em casa, 

vigiada por todos e em todos os sentidos espartilhada. 

Esta jovem, que vejo a princípio, como a vítima indefesa de um sistema injusto, vai revelando 

uma personalidade perversa, produto deformado da moral da época (ainda que fuja ao 

estereótipo damulher passiva da sociedade vitoriana) e do modelo social e político de 

estratificação. Embora seja, e múltima análise, uma “vítima”, Katherine “ faz a sua escolha”: ser 

exatamente igual aos seus “donos”, fria e implacável para com aqueles que ainda estão abaixo de 

si na escala de poder. Como ela demonstra, nodia em que o velho senhor descobre que todo o 

seu vinho preferido tinha desaparecido e acusa a criadade roubo. Katherine, a verdadeira 

culpada, vê a criada ser vexada, obrigada a andar com as mãos pelochão, sem manifestar 

qualquer reação. Sem fazer nenhuma tentativa para a defender, não mostra nenhuma emoção, 

nenhuma empatia. 
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A certa altura, durante a ausência temporária dos dois homens da casa, Katherine torna-se 

a amante ávida de um dos empregados. Quando o sogro regressa, informado do que está a 

acontecer, repreende-a asperamente e esbofeteia-a. Ela não aceita essa humilhação, nem 

acata as ordens do velho no sentido de se comportar como uma mulher casada, respeitadora 

do bom nome da família. Em vez disso, envenena o sogro e deixa-o morrer a implorar por 

ajuda, impedindo acriada de o socorrer. 

Quando Katherine recusa a comida trazida pela criada, (como se tivesse medo de ser 

também ela envenenada) está, subtil mas eficazmente a ameaçá-la de que, se contar o 

sucedido, será acusada deter sido ela a envenenar o lorde. A partir de então a criada 

simplesmente deixa de falar. 

Entretanto a relação de paixão de Katherine com o empregado desenrola-se. Não como um 

drama de amor romântico, mas de posse obsessiva. Esta é a relação de poder mais significativa 

e gratificante para ela. O criado é, ao mesmo tempo, objeto de desejo e a sua realização, assim 

como objeto de domínio, a única “coisa”que ela possui, que lhe pertencerá para sempre... e 

para que isso possa acontecer é absolutamente necessário eliminar outro obstáculo, o marido. 

Este, que mesmo ausente tivera conhecimento do caso, chega a casa inesperadamente e 

desmascara-a. Katherine, vingativa e desafiadora, simula fazer sexo com o criado à sua frente. 

Quando o marido reage, ela agride-o violenta erepetidamente com um atiçador e mata-o. 

Lady Macbeth sente-se finalmente livre. Despudoradamente, traz o amante para dentro de 

casa, veste-o com roupas de fidalgo, come com ele à mesa. Já não precisa de esconder esta 

relação, porque agora é ela a Senhora da terra, de tudo e de todos que nela vivem, logo imune 

a desconfianças sem provas e impune pela morte do marido, que fácil e tacitamente, é dado 

como desaparecido. 

Mas a vida de katherine vai, novamente, correr o perigo de lhe fugir ao controlo. Mais uma 

vez, abalança do poder vai oscilar num sentido que lhe é desfavorável, quando o improvável e 

inesperado acontece. Uma mulher chega com um rapazinho, declarando que este é o seu neto 

e o herdeiro de Boris (que afinal não era impotente!) portanto o futuro senhor, Lorde 

Macbeth. Visto ser ainda uma criança, é a avó que, na hierarquia do poder, assume 

arrogantemente o lugar predominante na casa. 

Aparentemente, Katherine vai retrair-se novamente... até decidir eliminar o que considera 

ser o último obstáculo à sua libertação. Passando da intenção à ação, aproveita o facto do 

rapaz estar debilitado por um resfriado para assim explicar a sua morte durante o sono. Na 

realidade sufoca - o com uma almofada, enquanto o amante segura o pequeno corpo, que por 

momentos, se contorce. Morta acriança, a avó sem poder, sai de cena. 

Agora parece estar tudo resolvido definitivamente e a favor da concretização dos desejos 

de Lady Macbeth. 

No entanto e contrariando esta espectativa acontece o que Lady Macbeth não previra: o 

amante sucumbe à culpa por ter sido cúmplice na morte da criança! Ele vive atormentado pelo 

remorso e acaba por tomar a iniciativa de confessar o seu crime na presença da autoridade 

policial e do médico (este já mostrara ter dúvidas quanto à origem da morte do rapazinho, 

supostamente durante o sono, pois descobrira-lhe hematomas no corpo). Acusa-a também a 

ela, não só de participar, mas de ser a instigadora e a autora dos crimes de morte do sogro e 

do marido. 
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Derradeira traição: diz que ela o sufocava, que o manipulava e perseguia, que vivia nauseado... 

Impávida, Lady Macbeth nega tudo e passa a um ataque impiedoso. Explica com clareza que foi 

ele, quem cometeu todos aqueles crimes, com a ajuda da criada - “tinha-os visto irem juntos para a 

mata,onde a rapariga costumava ir apanhar cogumelos. Alem disso o velho lorde, seu sogro, tinha 

espancado severamente o criado pela ousadia deste em mostrar interesse por ela”. 

Apesar da descrição feita pelo empregado fazer sentido e explicar os sucessivos crimes, o 

médico e o polícia ignoram a confissão.Têm os bodes expiatórios perfeitos, dois seres 

insignificantes: ele é homem mas pobre e assumiu pelo menos parte da culpa, a criada é isso 

mesmo, uma criada, uma mulher, uma negra. Ambos são levados presos. 

Livre dos homens da casa, é Lady Macbeth quem herda o poder. A autoridade policial está 

abaixo e ao serviço desse poder; as suas funções são as de zelar pela ordem, manter tudo e todos 

no seu devido lugar. E é isso que acontece. 

Como diz o filósofo M. Foucault, em “Vigiar e Punir”: 

“ Seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei é feita para toda a gente em nome de toda a 

gente; émais prudente reconhecer que ela é feita por alguns e se aplica a outros; (...) que nos 

tribunais não é asociedade inteira que julga um dos seus membros, mas uma categoria social 

encarregada da ordem quesanciona outra fadada à desordem”. 

No final como é que eu vejo Lady Macbeth? A camada exterior mostra uma mulher 

implacável,dominadora e cruel, mas por baixo dessa camada vejo (também) uma mulher que 

decidiu não se limitar a sobreviver como uma folha ao sabor do vento das circunstâncias, nem 

consentiu que fizessem dela um corpo espartilhado sem voz. 

 
 

Portugal, 11 de Outubro de 2017 

No acórdão assinado pelo Juiz Joaquim Neto de Moura acerca de um caso de violência 

exercida por dois homens sobre uma mulher, podemos ler: 

“ (...) sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na bíblia 

podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo 

que a lei penal (de1886) punia com uma pena pouco mais que simbólica o homem que, achando a 

sua mulher em adultério,nesse ato a matasse. (...) O adultério da mulher é uma conduta que a 

sociedade sempre condenou (...) e por isso vê com alguma compreensão a violência exercida pelo 

homem traído, vexado e humilhado pela mulher”. 

Retirados o verniz social, o politicamente correto e as falsas aparências, constatamos que os 

poderes político e religioso, de forma aberta ou dissimulada, continuam a reproduzir por este 

mundo fora, estereótipos e mecanismos de injustiça, domínio e descriminação.  
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SINDROME, DE GILLES DE LA TOURETTE 
Por: Naná Rebelo 

ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

A origem do nome  

Foi aproximadamente em 1885 que o médico 

francês Gilles de La Tourette (1857-1904), escreveu 

um artigo, em que descrevia o caso de um indivíduo 

que desde a infância sofria de movimentos e sons 

involuntários e compulsão para exibir rituais 

invulgares. 

 A este conjunto de sinais foi dado o nome de 

Síndrome de Gilles de La Tourette, em sua honra, 

tendo, com o passar do tempo, sido conhecido 

apenas como Síndrome de La Tourette. 

 Todavia, não foi apenas o nome que mudou. A definição desta síndrome e o que hoje 

sabemos a seu respeito também foi mudando. 

 

O Mito de Tourette 

Tempos houve, em que esta doença era tida como uma maldição e que quem a tinha 

estava condenado a manifestar comportamentos bizarros até ao fim da vida. 

Não é incomum, nos dias de hoje, conhecermos pessoas que, por via de uma informação 

deficiente, continuam a achar que estamos perante uma doença rara. De facto não é assim; na 

verdade é uma das mais comuns sendo muitas vezes subdiagnosticada, ou mal entendida, no 

aspecto neurobiológico. Ainda que a Associação Americana da Síndrome de La Tourette tenha 

publicado estimativas sugerindo que esta doença afectava apenas 1 em cada 10.000 pessoas, 

sabe-se hoje que, segundo o DSM1 no grupo dedicado à prevalência, esta perturbação ocorre 

em 4 a 5 indivíduos por cada 10.000.  

 

Para Sempre ou Estádio de Desenvolvimento? 

Nos últimos anos, os estudos têm indicado que, na maioria dos casos, as crianças com estes 

sintomas podem ao fim de alguns anos entrar em remissão, por vezes mais cedo do que se 

possa pensar. As pesquisas levadas a cabo entre 1988 e 1999, por Spencer e Leckman 

mostraram que a maior parte dos jovens portadores desta síndrome, entraram em remissão 

por volta dos 12 anos. Estas constatações levam a que não se ponha de parte a hipótese que 

esta doença poderá ser resultado de uma passagem conturbada em determinado estádio de 

desenvolvimento psicomotor, usando o conceito de Piaget, eventualmente o operatório 

concreto, em que a criança está numa fase em que a sua estrutura interna se está a preparar 

para o momento em que adquirirá as competências próprias do raciocínio hipotético-dedutivo, 

que adquirirá no estádio seguinte - o operatório formal. Uma descompensação familiar ou 

traumatismos psicológicos podem ser factores causais.  

                                                           
1
Manual Diagnostico E Estatístico De Transtornos Mentais 
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A SINDROME, DE GILLES DE LA TOURETTE  

 

 Quadro clínico 

Esta doença está classificada no CiD (Classificação Estatística Internacional de Doenças) no 

grupo das Perturbações Emocionais e de Comportamento com Inicio Habitualmente da 

Infância e Adolescência e descrita como Perturbação de tiques vocais e motores múltiplos 

combinados.  

Sendo a descrição supracitada bastante explicita dos sinais que se podem observar, importa 

contudo referir que os múltiplos tiques motores e vocais, incluindo coprolalia2, podem 

aparecer em simultâneo ou em diferentes períodos da doença Numa primeira fase da doença, 

esta manifesta-se por episódios de 

tiques simples, normalmente faciais.  

 

A doença manifesta-se quase 

sempre na infância e adolescência e 

tem sido observado que é mais 

frequente em indivíduos do sexo 

masculino. Os tiques podem ser 

simples - piscar de olhos ou 

pigarrear - ou complexos - movimentos faciais, dos membros, ou coprolalia. São movimentos 

súbitos, rápidos, estereotipados, recorrentes e não rimados. Situações que provoquem stress 

podem agravar os sintomas. 

Esta perturbação pode estar ainda associada a Perturbação Obsessivo-compulsiva, podendo o 

doente apresentar ambas em simultâneo. 

 Relativamente às causas que podem estar associadas ao aparecimento da doença, para além 

das descritas no ponto anterior, Fonseca (1987) refere que podem estar relacionadas com 

modificações nas taxas de dopamina, o que faz com que hajam alterações neurotransmissoras 

ao nível dos centros extrapiramidais. Esta anomalia pode ficar a dever-se a uma certa 

vulnerabilidade genética transmitida hereditariamente. 

 

Vias Piramidais e Extrapiramidais  

A via piramidal, composta por neurónios que vêm do córtex, caminha pelos cordões lateral e 

anterior, indo até aos cornos anteriores da medula e tem como função decidir da contracção 

muscular, mas sem possibilidade de gradação. Comanda, portanto a motricidade idiocinética. 

 A via extrapiramidal é composta por múltiplos feixes neuronais que se dirigem dos centros 

superiores para a medula e é a responsável pela motricidade holocinética, i .e ., garante a 

harmonia dos movimentos. 

Ambas as vias confluem sobre o corno anterior da medula, donde sai um neurónio que 

formará um nervo que se dirige para os músculos. A conjugação das duas resulta num impulso 

nervoso adequado ao movimento desejado. 

                                                           
2
 Tendência involuntária de proferir palavras obscenas ou fazer comentários geralmente 

considerados socialmente depreciativos e, portanto, inadequados. 
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Desta forma, havendo uma 

deficiência ao nível da via 

extrapiramidal, que como vimos, 

proporciona a harmonia dos 

movimentos, não deverá pôr-se de 

lado a hipótese de esta ser uma 

possível causa da Síndrome de La 

Tourette. 

 

Diagnóstico  

Antes de se poder fazer o 

diagnóstico definitivo de Síndrome 

de La Tourette, é necessário 

despistar se os tiques apresentados 

pelo paciente não ficam a dever-se 

a outro tipo de perturbação de 

tiques.  

Assim, a Síndrome de La 

Tourette pode ser diagnosticada 

com segurança se se verificarem os 

seguinte 5 critérios: 

Presença de múltiplos tiques 

motores e vocais (um ou mais), em 

simultâneo ou não;  

Verifica-se a ocorrência de 

acessos de tiques várias vezes ao dia, ou durante um período de mais de um ano, sem que haja 

um período sem tiques superior a mais de três meses consecutivos;  

Grande mal-estar e significativo défice social, ocupacional e outros;  

A doença manifesta-se antes dos 18 anos de idade;  

Não é devida a efeitos fisiológicos induzidos por substâncias ou a um estado físico geral.  
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Livros que falam connosco 
Por: João Pestana 

Há livros que passam por nós e nada deixam, outros que nos ensinam e outros ainda que nos 

tocam no mais profundo do nosso ser. Há aqueles que nos chamam para os relermos porque 

ainda têm algo para nos dizer e aqueles que nos acompanham toda a vida. Outros há ainda que 

nos deixam passar sem nada nos dizerem, até ao dia em que sabem já estarmos prontos para os 

ler. É por isso que me é dificil desfazer-me de um livro pois nunca sei se e quando ele terá algo 

para me dizer. É por isso que as estantes se enchem de livros que nos acompanham toda a vida. 

Gosto de livrarias. Gosto de me passear entre livros, ver-lhes as lombadas e de quando em 

quando tirar um para fora e prestar-lhe um pouco mais de atenção. Alguns tentam convencer-

nos a ficar com eles, outros não querem nada connosco. Mas na maioria das vezes o preço e o 

espaço que ocuparão na parteleira decide por nós e eles lá ficam à espera de outro dono. Os 

que não podem lá ficar são aqueles que nos chamam de longe. Há algum tempo, deambulava eu 

numa livraria e um chamou-me. Aproximei-me, estendi a mão e ele imediatamente deslizou 

para ela. Era o Tao Te King do Lau Tse 

(Livro do Caminho e do Bom Caminhar). 

Já o tinha, algures lá por casa numa outra 

edição, mas aquele tinha algo que me 

dizia que eu prescisava dele. Era a edição 

da “Relógio de água” com tradução e 

comentários de António Miguel de 

Campos. Sai da Livraria com ele na mão e 

comecei por ler a introdução. Os poemas 

(e os comentários que os acompanham) 

só fui lendo mais tarde e ao longo de 

muito tempo. Às vezes lia um por dia, 

outras voltava em busca de um que já 

tinha lido e noutras alturas ele ficava, 

algures, pousado e esquecido. Muitas das 

vezes era a mesinha de cabeceira onde 

me adormecia ou adormecia ele sem 

nada me dizer. Isto durou muitos meses, 

até que um dia ele me chamou e vi que 

estava ler o último dos poemas. Fiquei 

triste por não haver mais para ler mas 

também sabia que ainda havia muito para 

reler vezes sem conta, tantos e tão profundos são os seus ensinamentos e tão bela forma de os 

mostrar.  

Não vou aqui falar, por não ter nem o engenho nem arte para o fazer sobre os conceitos 

filosóficos do Tao Te King. (Podem ler sobre isso nos comentários no final do livro de que falo). 
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 São demasiado complicados para a nossa mente supostamente racional e materialista mas 

no fundo tão simples, como otudo pode ser se simplesmente o observarmos como tal. Não 

tentar racionalizar mas simplesmente intuir. Entender sem tentar compreender. Aceitar sem 

tentar justificar. Como diz no inicio desses comentários “Há qualquer coisa misteriosa e mágica 

que faz com que tudo seja como é”. 

Não vou dizer que agora sou Taoista porque não seria verdade. Não tenho nem o 

conhecimento, nem a serenidade nem o tempo para o ser. Foi uma vida inteira apegado a tudo 

para agora poder compreender o nada, mesmo que esse nada seja tudo. Tento entendê-lo e 

maravilhar-me com a sua simplicidade e clarividência mas sem o poder abarcar na totalidade. 

É uma longa viagem em que o caminho não é só o caminho mas também é o caminhar e isso 

não é fácil para quem sempre olhou para de onde vinha e para longe onde se encontrava o 

objectivo a atingir. O agora foi sempre um tempo que já era ou ainda ai vinha sem nunca o ser 

na realidade. A felicidade sempre foram memórias ou desejos, sempre houve a necessidade de 

agir para fazer quando ele nos diz que o que devemos fazer é agir sem agir. 

Nem sei bem porque estou a escrever isto se nada tenho realmente para dizer como conclusão 

disto. Simplesmente porque sim. E, para isto não ficar sem sentido deixo pelo menos uma 

sugestão de leitura. Tao Te King de Lao Tse  (Livro do Caminho e do Bom Caminhar), edição da 

“Relógio de água” com tradução e comentários de António Miguel de Campos. 

No mundo, 

Se todos reconhecem no belo o que o torna belo, 

Então já existe o repugnante. 

Se todos reconhecem 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 

Longe e breve dão forma um ao outro 

Alto e baixo assentam um no outro 

Voz e músicamonizam-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 delas. 

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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Um «piqueno» conto de... Natal (?) 

Por: Naná Rebelo 

Era uma vez uma rena chamada Rudolfo. Um dia, farta de tanto magicar com os seus galhos, 

resolveu ir tirar tudo a limpo. Afinal de contas uma rena tem de resolver as suas questões, não é 

verdade? 

Tropeça aqui, tropeça ali, c’os diabos, nunca mais mandam arranjar esta calçada, lá foi até à 

oficina do barbas. 

Ouve lá ó Pai Natal, ainda me hás-de dizer porque é que eu tenho este nome, argh, 

maravilhoso e as minhas amigas se chamam todas iguais, ou seja, Rena?! 

??!?? Quê??? Mas que disparate é esse, ó Rodolfo?? 

Atão, todas c'o mesmo nome??? Eu chamo uma aparecem todas!!! Não há rena que 

aguente... 

Mas tu andaste a beber, pá? Olha agora… 

Sem resposta adequada, resolveu consultar os gnomos. Ó verdinhos, venham cá se faz favor! 

Xiiiiii, o que será agora….Vamos cá saber que feno é que vocês deram ao Rudolfo, que ele 

anda a fazer perguntas estranhas! Ãn? 

Essa agora, o normal, o que estava lá dentro daquelas caixas que tinham garrafas dentro, foi 

desse… 

Olhavam uns para os outros, à rasca, a pensar «pronto, já fizemos merda».  

Não fizemos nada, pá, foi daquele que o Pai disse prá gente dar, atão não foi?? 

MAS QUAIS CAIXAS, MIÚDOS, QUAIS CAIXAS?? 

O pobre estava à beira de uma apoplexia, o que não dava jeito 

nenhum, que o duplo estava de folga neste ano. 

Aquelas, Pai, aquelas ali ao fundo! 

E AS GARRAFAS, O QUE É QUE FIZERAM ÀS GARRAFAS?? 

Atão, despejámos a água que estava dentro, até porque a 

palha estavam muito seca, e fomos pôr no vidrão! 

Pronto, agora é que estou mesmo tramado! Sempre gostava 

de saber que desculpa é que vou dar para a falha nas entregas do 

medronho… 

Fosse o que fosse o Rudolfo não estava conformado, que 

conversa prá’qui conversa prá’li, o que é certo é que o barbas ainda não lhe tinha respondido. 

Então e em que é que ficamos, ó Pai?? Como é que a gente resolve isto? 

Ó Rudolfo, TU NÃO ME CHATEIES OUVISTE??? Vai mas é beber água, MUITA, que isso passa-te e 

de caminho vês se dás um jeito nesses galhos que isso não é figura que se faça! 

Não estava conformado, não estava, mas resolver ir beber a tal água, que a modos que 

estava um bocado mal disposto. 

E o medronho?? Como é que eu vou descalçar esta bota?... 

Nota: Qualquer semelhança entre estes personagens e a realidade é pura ficção, contudo, e para que 

o Rudolfo não se sinta infeliz neste Natal, deixo-vos com os nomes das suas companheiras.  São eles 

(Cortesia de Marina Wellenkamp): Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder e Blitzen. 
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O Sonho dos Jardineiros de Ideias 
Por: Sara Pestana 

Era uma vez quatro jardineiros de ideias (a Sara, a Patrícia, o José e a Ornella). Eles tinham nas 

suas mãos uma delicada e bela semente de uma ideia para um projeto que os fazia sonhar com 

dias ainda melhores para eles e para outros. 

Na semente da ideia viam o 

potencial de uma grande 

árvore que pudesse vir a dar 

sombra às pessoas, 

abrigando-as do sol caótico. 

Uma grande árvore com 

fortes raízes de valores que se 

mantivesse sempre firme aos 

seus objetivos de harmonizar 

seres humanos e de recuperar 

e preservar a natureza 

selvagem. Uma árvore que 

pudesse, através da boa 

organização dos seus 

inúmeros ramos, inspirar uma 

organização mais consciente 

dos ramos das outras árvores 

(organizações) deste jardim 

desfeito a que chamamos 

Planeta Terra. Uma árvore 

que, sonhada, só pode ter 

como destino crescer e 

crescer até envolver e 

penetrar o próprio sol. 

Certo belo dia, a jardineira 

Patrícia ouviu falar de uma 

terra muito boa para crescer 

sementes chamada coopjovem. Rapidamente alertou os outros jardineiros sobre a 

possibilidade de lá colocarem a sua semente. Após a avaliação e análise das condições da terra 

e do clima envolvente os jardineiros concluíram que seria o sítio perfeito para colocarem a 

semente que juntos transportavam. 

Após alguns meses de espera estavam reunidas as condições climatéricas para colocar a 

semente (ideia) na terra (coopjovem). Nessa altura encontraram nessa mesma terra algumas 

ferramentas indispensáveis. Entre elas o regador (formação) que transportava a água do 

conhecimento que usaram para regar a semente que já fecundava a terra. Repararam que o 
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terreno tinha algumas pedras que poderiam tornar a germinação mais complicada para a 

pequena semente mas logo viram que de facto as pedras podiam ser úteis para arejar a terra. 

Assim a semente da ideia brotou num  jovem e ingénuo caule de cultura e em cinco raízes de 

valores que agora o alimentavam: a integridade, a sustentabilidade, a liberdade, a cooperação e a 

transparência, estas eram a base forte da árvore que juntos cultivaram e que se comprometeram 

a cuidar juntos. 

O pequeno caule, ainda bem verdinho, crescia e crescia… Começava agora a ramificar-se em 

três ramos principais de intervenção: a ecologia, o auto-conhecimento e a arte. Destes três ramos 

principais, por sua vez, partiam muitos outros pequenos raminhos dos quais nasciam os serviços 

que a jovem árvore sonhava um dia vir a prestar à comunidade do ecossistema envolvente. 

Os jardineiros de ideias sabiam que para tal sonho ser alcançado teriam de ser pacientes, 

observadores e atentos. Sonhavam com o dia em que cada ramo de cada serviço desse as suas 

flores, sonhavam que a beleza dessas flores pudesse tornar a árvore apelativa para todos os 

habitantes do bosque, atraindo entre eles as abelhas polinizadoras que espalhariam a essência da 

ideia por campos distantes. As flores constituem uma forma orgânica e harmoniosa que inspirava 

os jardineiros a colaborar uns com os outros, todos voltados para o mesmo centro e abertos a 

todas as direções, tal como as pétalas se dispõem no espaço. 

Seguindo a ordem natural das coisas, algumas dessas flores poderiam mais tarde vir a originar 

bons e sumarentos frutos. Como seria de esperar, os jardineiros de ideias também sonhavam com 

o dia em que a jovem árvore que cultivaram viesse a dar os seus frutos. Para que esses frutos 

pudessem vir a ser saborosos e ricos os jardineiros teriam de trabalhar juntos e nunca desistir da 

sua árvore. 

Os jardineiros sabiam que os frutos e as flores da árvore podiam vir a dar novas sementes de 

ideias. Se o vento e as circunstâncias climáticas forem favoráveis é certo que essas sementes se 

poderiam vir a espalhar por todo o campo, cobrindo a paisagem com novos projetos. 

Os quatro amigos já tinham observado bastante a terra e experimentado algumas das 

ferramentas que foram encontrando no caminho. Sabiam que o ecossistema que os rodeava 

estava cheio de vida e movimento. Entre a biodiversidade que foram captando repararam que 

tinham ao seu dispor muitos fatores favoráveis mas também viram que iriam ter de enfrentar 

alguns obstáculos. Viram joaninhas que, como é certo e sabido, são boas amigas de todos os 

jardineiros por se alimentarem dos parasitas que bebem a seiva das plantas. Avistaram uma 

coruja (símbolo da sabedoria) que possivelmente estaria convidado a habitar na futura árvore. 

Também encontraram caracóis (impostos) que queriam comer parte das folhas da jovem árvore. 

Estes jardineiros sabem que todos estes seres fazem parte do ecossistema e querem entrar em 

simbiose com o meio, por isso, têm de saber lidar com todas as circunstâncias e aprender a 

aceitar estas e outras criaturas do bosque que os podem vir a ajudar ou dificultar na 

concretização do seu sonho.  



Cadernos Selvagens 
 
 

42 Fábrica de Alternativas 

 
 

“DIAS” 
 Por: André Clemente 
 

 

Do verbar. 

Falamos, dizemos, debitamos. 

Hoje limitamo-nos a descarregar 

palavras, frases, conhecimentos, 

conceitos, certos ou errados mas 

invariavelmente monologados. 

Já não trocamos ideias, não 

conversamos, não permitimos 

que outrem nos ajude a 

enriquecer o discurso e o saber, 

não invitamos alguém a 

participar, queremos apenas 

ouvir-nos. 

Na melhor das tertúlias 

esprememo-nos em monólogos 

mais ou menos soluçados pelos 

ritmos de interrupção dos 

receptores, onde nos 

esforçamos por encontrar algum 

espaço decibelico na avalanche 

de monólogos inconfluentes que 

nos rodeiam, criando uma teia 

caótica de verbos que nem 

sempre se cruzam, que se 

entrelaçam sem sentido, sem 

sentidos, que chocam, que 

reverbam, que se perdem no 

ruído da torrente, bombardeando-nos apenas e também com as suas palavras, as suas frases, 

conhecimentos e conceitos, certos ou errados mas invariavelmente monologados. 

Já não ouvimos, não debatemos, não discutimos, não conversamos. Falamos, dizemos, 

debitamos. Atropelamo-nos, sobrepomo-nos… e chegamos ao final do dia com dois ou três 

semi parágrafos de interesse, que não desenvolvemos porque já estamos exaustos de tentar 

dizer a quem não ouve, respeita ou acompanha. Demasiado vampirizados para um direito de 

resposta, desmotivados para qualquer achega emocional ou cultural, e indiferentes a qualquer 

segundo de atenção. 

Blateramos-nos. 

 


