
  



 

A nossa capa 

 
24% Das espécies de abelha da Europa 

estão em perigo de extinção de acordo com 

um estudo da Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza. 

As abelhas são responsáveis pela 

polinização, essencial para a agricultura e na 

produção de cerca de 70% de frutas, 

vegetais e sementes e ainda de 94% das 

plantas silvestres. A extinção de espécies de abelhas é tão grave que pode provocar a fome mundial. 

Desde 2007, as abelhas têm desaparecido misteriosamente. Tem-se tentado encontrar uma causa 

para este fenómeno e a explicação pode estar na existência de uma classe de insecticidas chamada 

neonicotinóide que afecta o sistema nervoso da abelha. Assim, uma abelha afectada que transporte 

esse químico no regressa à sua colmeia afecta todas as outras. Há também quem defenda que os 

invernos mais rigorosos, a ocupação pelo homem dos seus habitats, a falta de diversidade genética nas 

abelhas usadas nas colmeias e carência de variedade de néctares nos campos também podem estar na 

origem do problema. Em Portugal, o aparecimento da vespa asiática vindas de Espanha e França está a 

dizimar as colmeias no norte e ameaça, estender-se a todo o país em poucos anos. 

Os fogos que fustigaram o país em 2017 destruíram milhares de colmeias bem como os “pastos” 

onde se alimentavam e que demorarão pelo menos 3 anos a regenerarem-se. Se a isso juntarmos a 

seca que assola muitas das regiões do país temos de constatar que vivemos um período de 

emergência.  

Devido à importância que as abelhas têm para a nossa sobrevivência é necessário proibir o uso de 

pesticidas que são perigosos para elas, proteger espécies e habitats, restaurar ecossistemas 

degradados e promover práticas agrícolas amigas da biodiversidade. 

Para além da indispensável polonização que produtos nos oferecem as abelhas: 

Mel: Utilizado desde a antiguidade o mel é o único produto doce que contém proteínas, diversos 

sais minerais e vitaminas essenciais à nossa saúde. É um alimento de alto potencial energético e de 

conhecidas propriedades medicinais. Tem reconhecida acção anti bactericida e contém em proporções 

equilibradas: fermento, vitaminas, minerais, ácidos e aminoácidos 

Pólen: Conhecido também como pão das abelhas, o pólen é um produto riquíssimo em proteínas, 

vitaminas (A e P) e hormônios de crescimento, encerrando todos os elementos indispensáveis à vida 

dos organismos vivos. Tem acção eficaz nos casos de anemia, regulariza o funcionamento dos 

intestinos, abre apetite, aumenta a capacidade de trabalhar, baixa a tensão arterial e aumenta a taxa 

de hemoglobina do sangue. É ainda um fortificante geral para desgaste físico e intelectual, 

descongestiona a próstata, rins e fígado, melhora a pele e fortifica os cabelos, estimula o pâncreas, 

combatendo o diabetes, favorece a virilidade e a fertilidade. É eficaz nos transtornos da gravidez e 

menopausa, nas afecções orgânicas funcionais (coração, estômago, vesícula biliar e digestão) 

Geleia Real: A geleia real é um produto natural que na colmeia, é utilizada na alimentação das 

larvas de abelhas operárias e dos zangões até o terceiro dia de vida mas é mais conhecida como 

alimento por excelência da rainha. Tem acção vitalizadora e estimulante do organismo, aumenta o 

apetite e efeito antigripal. Não se conhece, na biologia e na medicina, outra substância com 

semelhante efeito sobre o crescimento, longevidade e reprodução das espécies. 

Própolis: Constituída de resinas vegetais, que as abelhas colhem de determinadas árvores, cera, 

pólen, ácidos e gorduras. Possui propriedades antibióticas e tem acção imunológica, anestésica, 

cicatrizante e anti-inflamatória. 
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EDITORIAL 
 

Esta edição dos Cadernos Selvagens, a 1ª de 2018, segue a linha das anteriores, em que são 
publicados todos os textos que nos chegam até à data que a redacção estipulou como limite, sem 
censura. Como podemos verificar, já vamos tendo participações assíduas, por parte de alguns 
associados, e de outros que aqui publicam agora pela primeira vez, como é o caso de Alice Diniz, 
Nuno Lobo Pimentel e do Pedro Santos. Sejam bem vindos! 

Neste número, e a partir daqui, daremos um destaque especial à nossa capa. Em todas as nossas 
edições utilizámos sempre a fotografia de um animal, por definição, selvagem. Desta vez 
decidimos continuar com a tradição, mas com uma novidade: passaremos a seleccionar animais 
que estão potencialmente em vias de extinção e faremos um breve enquadramento histórico do 
animal em foco. 

Para esta primeira edição de 2018 (Março), escolhemos a Abelha. Um animal tão pequeno, mas 
tão poderoso. Já a seguir veremos a sua influência na vida de todas as espécies animais e de como 
todos dependemos destes pequenos animais. 

Teremos mais uma entrevista, como habitual e, pela primeira vez, uma sondagem de opinião a 
uma das actividades da Fábrica e Alternativas, para conferir na página 7. 

Seguem-se várias reflexões de caracter social, político-económico, prosa poética e poesia e 
fechamos, desta vez guardámos para o fim, com as linhas guias para as nossas edições, ou seja, 
aquilo que nos rege para a criação dos Cadernos Selvagens. 

 

 

 

Participaram nesta edição os associados: 

 

Alice Diniz  Naná Rebelo 

André Clemente  Nuno Lobo Pimentel 

Armando F. Rodrigues  Paula Mendes 

Élia Morgado  Pedro Santos 

João Mendes  Sandra Alfaiate 

João Pestana  Sara Pestana 

Jorge Fonseca de Almeida  Victor Lima 

Manuel Banet Baptista   
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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 expressar 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 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 NÃO SENFO APOLITICA POIS NUM CERTO SENTIDO TUDO O QUE É FEITO EM 

SOCIEDADE É “POLITICA”, MAS É APARTIDÁRIA, NÃO PRESTANDO VASSALAGEM, NEM ESTANDO LIGADA A 

NENHUM OUTRO PODER QUE NÃO SEJA A VONTADE DOS SEUS ASSOCIADOS. 

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 IDEIAS, 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  
Reunião de Fábrica 21H30 Quinzenal 
   

4ªfeira 
Apoio Escolar 17H00  
Alongamentos e Flexibilidade 19H30  
   

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

6ªfeira 
Yoga para Crianças 15H30  
Actividades diversas 21H30 Consultar página da Fábrica 
Meditação com sons 18H30  
Jogos de Mesa 21H30  
   

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

Domingo 
Actividades diversas    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 facebookou na nossa página 
https:// fabricadealternativas.pt  

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

E assim se passou mais um trimestre de actividades na nossa Fábrica. Nem sempre é fácil falar 

sobre tudo o que foi feito, nem explicar porque se fez mais ou menos que no anterior. A Fábrica é 

um organismo vivo que, para além do espaço físico, é principalmente feito por pessoas. É no espaço 

físico que temos encontrado as maiores dificuldades quer pela sua pouca visibilidade e dificuldade 

de acessos quer pela dimensão do mesmo. Encetaram-se diligências para encontrar um outro que 

possa ter melhores condições mas tal ainda não foi possível. A Câmara Municipal mostrou 

indisponibilidade para nos apoiar e os preços do aluguer em Algés estão elevadíssimos. Vamos 

continuar a tentar. Quanto às actividades, algumas esmoreceram um pouco, outras ganharam mais 

dinâmica, como sempre aconteceu e, certamente, como continuará a acontecer.  

De relevante também foi a realização da Assembleia Geral onde foram apresentados resultados 

do trabalho feito e garantida a continuidade do projecto com a eleição de novos corpos gerentes. 

Neste trimestre prosseguiram os ciclos de cinema na Fábrica sempre à quinta-feira e sempre 

antecedidos de jantar. Em Dezembro o Ciclo de cinema Alemão com “Algures em África” de 

Caroline Link, “O medo devora a Alma” de Rainer WernerFassbinder, “O sal da terra” de 

WimWenders e Juliano Ribeiro Salgado e “O homem urso” de Werner Herzog. Para Janeiro esteve 

reservado o Ciclo dedicado ao cineasta espanhol Pedro Almodóvar com a exibição dos filmes, 

“Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”, “Voltar”, “Tudo sobre a minha mãe” e “Julieta”. Já 

para Fevereiro foi feita uma selecção de filmes realizados em 2017 onde exibimos “O quadrado” de 

Ruben Östlund, “Paterson”, de Jim Jarmusch, “Silêncio”, de Martin Scorsese, “Lucky”, de John 

Carroll e “Aquilo Que Nos Une” de Cédric Klapisch. 

Realizou-se uma sessão sobre Eutanásia em que se debateu os argumentos pró e contra, seguido 

da projecção do Filme “Mar adentro” realizado pelo chileno AlejandroAmenábar. Também fora do 

Ciclo de cinema tivemos ainda a projecção/debate do filme “Ensaio sobre a Cegueira”. 

Recebemos os responsáveis pelo Projecto “BoaBoa”, que nos vieram explicar como funciona e 

como -quem assim o desejar -pode beneficiar da sua plataforma de “Crowdfunding”. 

Foi ainda feita a apresentação de mais um do Livro de poemas, “Sonhos e Pesadelos” de Anita Só. 

Realizou-se o primeiro workshop sobre “Fotografia sem Câmara” que terá continuidade já neste 

mês de Março. 

As Exposições que embelezaram as nossas paredes estiveram a cargo de três pintoras: Isabel 

Gomes da Silva (1) (2), Rita Saraiva (3) (4) e Margarida Leitão (5), ainda a decorrer. 

Iniciou-se recentemente a Meditação com Sons que pretende ser uma sessão de uma hora e meia 

em que os nossos associados podem beneficiar da regeneradora terapia com sons.  

Também se iniciaram as noites de “Bar” em que qualquer associado pode propor-se dinamizar 

uma noite de convívio num ambiente por ele criado.  

Foi iniciado um projecto que se pretende venha a ser editado num futuro número especial dos 

Cadernos Selvagens, sobre o antigo comércio tradicional de Algés e entrevistas a alguns dos lojista 

que já fazem parte da história de tantos de nós. 

Outro projecto que está em andamento e que acreditamos poder vir ser uma mais-valia para a 

nossa terra é o da “Feli(z)cidade”. Na continuação das sessões já realizadas na Fábrica pensa-se 

agora avançar, em parceria com professores e alunos da faculdade de Arquitectura, com a 

apresentação de propostas concretas para o embelezamento e dinamização para alguns dos  
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espaços de Algés,   nomeadamente a zona circundante da Fábrica na Rua Margarida Palla, os 

terrenos junto à Ribeira e na rotunda da antiga Praça de Touros.  

Para terminar é bom relembrar que as Reuniões de Fábrica continuam a realizar-se 

quinzenalmente às terças-feiras para se ir decidindo o funcionamento e dar vida a novos 

projectos e às ideias que vão surgindo. Este espaço é de todos e para que todos possam levar à 

prática as suas ideias e os seus sonhos. Aparece e participa.  

 

Exemplo de algumas das pinturas que embelezaram as paredes da nossa Fábrica durante este 

último trimestre. A qualidade das obras que temos exposto merece bem a visita de todos 

1 

1 

2 

3 

4 5 
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DEPOIMENTOS DOS ALUNOS DO APOIO ESCOLAR 

 

Neste número da nossa Revista, a associada Paula Dores, uma das professoras responsáveis 

pelo apoio escolar, teve a ideia (e muito bem) de incluir uma pequena sondagem da opinião 

que os “nossos” meninos têm acerca desta actividade e do tempo que passam connosco 

quando vêm da escola. Eles, melhor do que ninguém, podem avaliar a qualidade destas horas 

e fazem-no com a sinceridade que só as crianças conseguem. Vejamos! 

 

 “Eu estou no apoio escolar da Fábrica há 5 anos. 

Isto ajuda-me a dar um reforço no trabalho para a escola e assim não piorar as notas” 

Bernardo, 7º ano 

 

“Ando cá há 2 anos. Estou aqui 

para melhorar as notas e passar 

de ano. 

A professora Paula e o Pedro 

ajudam-me a Matemática. A 

professora Judite ajuda-me a 

Português. 

Os professores de que eu mais 

gosto são a Judite e o Pedro. 

E ajudam-me muito.” 

Salvador, 4º ano 

 

“Na minha opinião, o apoio 

escolar é muito bom, pois ajuda a 

melhorar as notas e a esclarecer 

as dúvidas. Para além de estudar 

é um espaço sossegado e 

silencioso e dá para fazer os 

trabalhos de casa em sossego, 

com cabeça.” 

Júlia, 9º ano 

 

“Na minha opinião, o apoio escolar é muito bom, pois tem professores bons que me ajudam a 

fazer os trabalhos, que me tiram as dúvidas, ajudam a melhorar as notas e quando não 

percebemos à primeira, arranjam uma maneira para nós percebermos. 

Aqui, no apoio escolar, o ambiente é calmo e também tem professores para cada disciplina” 

Márcia, 10º ano 



Cadernos Selvagens 
 
 

8 Fábrica de Alternativas 

 
 

 As actividades da Fábrica – Reciclagem 
 

 
 

Neste número dos Cadernos Selvagens (CS) voltamos a conversar com a Isabel Martins (IM), 

desta vez no âmbito da actividade de Reciclagem. 

Cadernos Selvagens – Isabel, sabendo nós que a Reciclagem hoje em dia é um tema muito 

abrangente, diz-nos, no teu caso, de que se trata? Um hobby apenas, integra-se numa forma de 

vida, ou é ainda outra coisa? 

Isabel Martins – Vivemos numa sociedade de consumo desenfreado onde é preciso fazer 

marcha atrás. A actividade de reciclagem que eu desenvolvo no âmbito da Fábrica de Alternativas 

é uma consequência da minha visão crítica sobre o consumo e integra-se perfeitamente na minha 

maneira de viver. Como consumidora, por exemplo, não uso o carro sem primeiro pensar em 

alternativas de transporte mais amigas do ambiente, o meu telemóvel é já um clássico e enquanto 

não se avariar não quero outro, quando se avaria um pequeno electrodoméstico, averiguo 

primeiro se tem arranjo e, em caso afirmativo, opto normalmente pelo arranjo, e faço 

obviamente a separação do lixo para os ecopontos. 

Para a Fábrica de Alternativas, transformo materiais usados que já ninguém quer em novos 

produtos com vista à sua reutilização. As transformações que eu faço são simples. Uso 

ferramentas como um berbequim, chaves de fendas, uma pequena serra para cortar 

parafusos/tubos roscados e pouco mais. Com esta actividade, pretendo sobretudo mostrar às 

pessoas o que é possível fazer com os materiais usados que já ninguém quer, sem grande esforço 

e aptidão. No meio disto tudo, acabo por me divertir muito, desde o ato de respigar até à 

visualização do produto final. É claro que se as pessoas quiserem comprar o resultado das 

transformações que eu faço, em vez de serem elas a fazer, fico também muito contente: 1) 

gostaram do meu trabalho; 2) posso continuar a fazer mais transformações com materiais que 

respigo do lixo; 3) contribuo monetariamente para a Fábrica com o dinheiro obtido nas vendas.  
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CS – Quando e em que circunstâncias começaste 

com esta actividade? 

IM - Antes de a Fábrica estar nas atuais 

instalações, eu não fazia nada disto. Sempre gostei 

de ver trabalhos desta natureza, mas feitos por 

outros. Quando a Fábrica se instalou no espaço 

actual, achei que estava na altura de meter as 

mãos na massa. Respiguei muito material do lixo 

nas minhas caminhadas a pé e imaginei 

parcialmente algumas das peças que lá estão 

actualmente. Entretanto, fui a Hamburgo e vi à 

venda um objecto que adorei: um livro velho 

transformado em cabide. Desde então comecei a 

usar livros, disquetes, caixas de filmes VHS, CDs, 

que as pessoas iam colocar, ou colocavam no lixo, 

para os transformar em objectos com uma nova 

vida, potencialmente apetecíveis para estas ou 

outras pessoas. 

CS - Esta actividade decorre de uma vocação estética, de um jeito para o artesanato ou é 

essencialmente conceptual? 

IM - O processo de transformação que sigo é simples, quase óbvio, do tipo “Como é que eu 

ainda não me tinha lembrado disto?”. O objectivo é que o observador se surpreenda com a ideia 

e, através deste efeito, reflicta sobre o ambiente e o consumo. Em certa medida, pode dizer-se 

por isso que é conceptual. Não tenho nenhuma aptidão artística. O processo de transformação 

de que falo é muito cerebral. O objecto a transformar em geral tem alguma idade, faz parte do 

meu passado, é minimamente atractivo para mim, plasticamente falando, e é facilmente 

manejável. Observo-o, para perceber as suas 

características e seleccionar aquelas que podem ser 

aproveitadas para o transformar noutro objecto com 

uma nova utilidade. Costumo ver na internet o que se 

tem feito com o objecto que vou transformar e, em 

geral, procuro ter uma ideia diferente. Se for preciso 

intervir muito no objecto inicial para se ter o segundo 

objecto, abandono a ideia, porque considero que 

estou a forçar um processo que não me interessa 

seguir. É claro que o produto final tem de me agradar 

esteticamente, mas isto não é difícil de conseguir, pois 

ele vive muito do valor plástico do objecto inicial.  

CS - Sei que os últimos objectos que reciclaste 

resultaram de uma cooperação com outra actividade 

da Fábrica. Conta-nos como foi. 
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IM - Recentemente, eu aprendi a fazer macramé com Cátia Salema, associada da Fábrica de 

Alternativas e artesã, com trabalhos de costura e outros trabalhos muito bonitos e minuciosos. A 

partir dos seus ensinamentos, ministrados em aulas integradas no Banco do Tempo, fiz suportes 

para vasos com macramé, em que os suportes são livros respigados do lixo e disquetes. 

CS – Que feedback tens recebido das pessoas em relação a este trabalho? 

Há quem goste (a maior parte, julgo eu) e quem não goste. Há quem não goste que eu 

danifique os livros, por exemplo. Há quem ache que estando a fazer castiçais ou saleiros-

pimenteiros a partir de chávenas de café, não estou a combater o desperdício, por as chávenas 

ainda terem utilidade. E há quem não ache piada nenhuma aos exercícios de transformação que 

executo. Talvez tenha havido um objeto que eu fiz para o Festival do Vento, realizado no Barreiro 

no Verão passado, que foi apreciado, acho eu, por todos os que frequentavam a Fábrica na altura. 

Era um espanta-espíritos feito com oitenta caixas de CDs distribuídas por filas e ligadas umas às 

outras com fio de sisal. Cada caixa de CD podia ser aberta por quem quisesse para colocar no seu 

interior algo, como por exemplo um objecto ou imagem que representasse de alguma forma a 

nossa sociedade ou simplesmente porque sim. 

CS – Queres destacar alguma 

ideia/objecto entre os teus trabalhos? 

Destaco talvez o saleiro-pimenteiro 

feito com chávenas de café, porque 

um coleccionador de saleiros e 

pimenteiros, com mais de 1300 pares 

destes objectos, gostou muito da ideia 

e do produto, tendo adquirido alguns. 

Ele já me pediu para reservar um 

saleiro-pimenteiro que eu fiz a partir 

de embalagens de vidro de iogurte. 

Cada frasquinho tem uma tampa de 

borracha de lavatório (furada) e um 

boneco colado no seu interior. As duas tampas são da mesma cor e os bonecos são ligeiramente 

diferentes e de cores diferentes. Inspirei-me naquelas semiesferas transparentes que têm “neve” 

a cair depois de terem sido viradas ao contrário.  

Destaco também, embora não tenha sido um produto da Fábrica de Alternativas, as pastas do 

congresso Optimization 2017 (Faculdade de Ciências de Lisboa) que eu ajudei a organizar. 

Encontrei em Pedrouços, junto a um contentor do lixo, cerca de duzentos filmes VHS (o filme era 

sempre o mesmo, “A companha do João da Murtosa”, de Paulo Nuno Lopes e Helena Lopes, 

melhor primeira obra dos encontros internacionais de cinema documental, Malaposta - 1998). As 

caixas (sem os filmes) foram usadas como pastas para os congressistas. Posso acrescentar que 

usámos também disquetes como clips para segurar as senhas dos almoços e outros eventos. O 

feedback dos congressistas foi muito positivo. Antes do congresso, tentei convencer os meus 

colegas da organização em usar as disquetes como badges, mas a ideia foi chumbada. Ainda 

espero ver as disquetes transformadas em badges num encontro que eu venha a organizar. 
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Crónica – Pensem comigo            Por Élia Morgado 

A Autoridade 
 

A autoridade ainda é respeitada e recohecida como legítima? Ou é apenas obedecida? 

Ao rever as fotos das minhas últimas 
férias de Verão fixei-me nesta, de uma 
velha porta em Marraquexe. 
A frase sempre sugestiva, “Fuck Police”, 
aqui inscrita, o que é que põe em 
causa? 
Somente a polícia marroquina, 
enquanto autoridade local repressora? 
O sistema, enquanto autoridade laica 
instituída na vida diária? 
O rei, enquanto figura do Pai político? 
Seja qual for a intenção, a conotação é 
sempre a da contestação ao Poder. 
Nos países em que o governante, além 
de ser líder político, é também líder 
religioso, o sagrado e o profano unem-
se, como no caso do ayatollah Ali 
Khamenei do Irão cuja autoridade do 
cargo (acima do poder executivo 
presidencial) concentra em si diversos 
poderes, incluindo o poder do 
Conhecimento – ayatollah significa em 
árabe “sinais de Allah” (sinais de Deus) 
e é considerado o expoente máximo do 
conhecimento dentro do Islão Xiita. O líder transmite aos homens a lei, a Verdade, através da 
palavra divina, máxima autoridade. 
Se tudo é criação e manifestação divinas, então tudo é sagrado e, da espiritualidade à acção 
concreta, tudo deve ser orientado pela palavra divina, a Verdade, contida no livro sagrado. Esta 
parece-me ser a lógica dos países cujo quotidiano é determinado e regulado por princípios 
religiosos impostos pela autoridade política-religiosa. 
Nos sistemas mais radicais ou fanáticos, pelo menos assim considerados pelos ocidentais, 
parece não haver qualquer espaço fora desse sagrado. Consequentemente, neles não há lugar 
para a dúvida pois neste contexto, ela é herética. Segundo esta lógica, duvidar seria profanar (no 
sentido negativo, tratar sem reverência e respeito, macular) o Sagrado, a Verdade. 
 
Mas nos países ocidentais, desde a filosofia antiga grega, a premissa é separar sagrado e 
profano e desde Descartes, primeiro que tudo é preciso duvidar. Então de que natureza é, 
para nós, a autoridade e o que é que a fundamenta? 
 
Atualmente e na maior parte dos países, as autoridades laica (profana, secular) e religiosa estão 
separadas e é no contexto político das chamadas “democracias” que o conceito de Autoridade e 
o seu exercício continuam a ser questionados. 
 O que é que confere autoridade (legitimidade) à Autoridade? A Lei, claro! 
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A Lei escrita por seres humanos (não por deuses!) que constituem uma classe política, a qual faz 
uma política de classe, aplicada pela Justiça, que é uma autoridade exercida por seres humanos, 
os juízes. E quem julga os juízes? De onde lhes vem a superioridade moral para julgar? Da Lei, 
claro... 
Mas esses órgãos e as instituições são eleitos pelos cidadãos! 
Representam, protegem e governam os cidadãos! 
O que é que acham? Sentem-se representados e protegidos? 
 
Será a autoridade benéfica e/ou necessária? 
O conceito de autoridade implica uma relação entre quem possui o poder - político, religioso, do 
conhecimento, paternal, educacional, etc.- e aquele que se sujeita, livremente ou não, a esse 
poder. 
Quando alguém aceita consciente e livremente a autoridade do outro, está a legitimar e a 
reconhecer essa posição de ascendente do outro sobre si, que poderá ser, por exemplo, a mestria 
na execução técnica, ou o domínio de uma área de conhecimento teórico, tornando-o, 
supostamente, o mais competente para um cargo de chefia, de coordenação ou de 
aconselhamento. 
Nas sociedades atuais continuam a serem necessárias autoridades funcionais, de natureza prática, 
baseadas na competência especializada, para gerir diferentes áreas da sociedade, mas existe cada 
vez mais a consciência de que a autoridade infalível e absoluta de caráter religioso, político ou 
outro, não existe por si, antes tem motivações e interesses ‘humanos, demasiado humanos’ 
(expressão do filósofo Nietzsche), ao contrário do que por vezes se quer fazer crer, nem tem 
como fundamento uma verdade incontestável.  
Além do factor necessidade, a obediência à autoridade nutre-se de outros factores como a 
crença, a ignorância, o medo, ou do conjunto de todos eles. Mais consciência, menos autoridade.  
 
Ou menos autoritarismo?  
O autoritarismo impõe-se pela força, quando não é reconhecida legitimidade à “autoridade” e 
esta teme ser posta em causa, confrontada, destruída. 
Frédéric Gros, professor de pensamento político, diz numa entrevista publicada pela revista 
Philosophie de Setembro de 2017, pág. 66:” (...) as políticas autoritárias – que limitam a liberdade 
de expressão, proíbem os partidos de oposição – destroem a própria autoridade, porque não 
agem com recurso ao reconhecimento da sua legitimidade mas somente pelo recurso ao medo. 
(...) 
Pegando no conceito pela perspetiva pedagógica, o que é que confere autoridade ao professor? O 
saber, a idade mais avançada e experiência, a proximidade e confiança, o distanciamento do 
magister dixit ou o carisma? 
A Autoridade baseada no Saber, era o que defendia Platão. Aquele que refletia sobre as essências, 
o filósofo, era quem melhor conhecia as realidades eternas e por isso sabia distinguir o Bem do 
Mal, a Justiça da Injustiça, etc. Eu diria que este princípio de autoridade está muito longe da 
presente relação professor – aluno em que a via principal de acesso ao conhecimento será cada 
vez menos o professor, passando este a ser simplesmente um orientador/tutor. 
É a idade e a experiência que conferem autoridade? Confúcio defendia que não era necessário 
criar nada de novo, mas sim seguir e respeitar os exemplos dos mais velhos. Uma boa fórmula 
para justificar a doutrinação totalitária do sistema e o conformismo do aluno! 
Ou é a confiança? Segundo Thomas Hobbes obedecemos porque acreditamos, depositamos a 
nossa confiança em…, mas também porque decidimos delegar poder em alguém que nos defenda 
de nós mesmos. Convém muito bem à preguiça, à passividade e à irresponsabilidade! 
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 Será o distanciamento que inspira autoridade? Para Diderot não é a pessoa que interessa, mas 
sim a qualidade do seu discurso. Mas o discurso pode tornar-se apenas retórica oca e 
demagogia... 
Ou é o carisma que faz reconhecer a autoridade? Max Weber considerava a capacidade de 
sedução do mestre fundamental para este ser reconhecido como autoridade. O mestre 
carismático é o ideal dos seguidores e seguidistas, sempre prontos a deixar-se guiar. Por vezes, 
por perigosos visionários! 
 
Obediência e espírito crítico são, ou não, compatíveis? 

Os jovens alunos podem/devem ficar entregues a si mesmos, com a irreverência que lhes é 
própria? Sem limites? Sem regras? “Hei, teachers leave those kids alone” já exortavam os Pink 
Floyd em 1979. 
As regras possibilitam aprender e desenvolver capacidades como a criatividade? Ou 
condicionam-na negativamente, matam a curiosidade natural e nivelam por baixo essa 
aprendizagem? 
Dariam os génios o seu contributo inovador, se não tivessem sido primeiramente discípulos 
dedicados, para depois poderem contestar e romper com o pensamento dos mestres? 
 Frédéric Gros, no texto anteriormente referido, pag.64 defende que” primeiro é necessário 
disciplinar a criança, e que sobre esta base, a emancipação pode surgir” e ainda na pag.65 
declara: “exaltar a desobediência a priori, fazer dela uma ‘palavra de ordem’ parece-me contra 
produtivo, tão perigoso como fazer da obediência uma virtude incondicional. Trata-se sempre 
de saber a quê se obedece ou desobedece.” Não só a quem, acrescento eu. 
Talvez seja saudavelmente inevitável que a autoridade e as regras existam para, por vezes, 
serem desafiadas...porque assim se desenvolve a personalidade e se afirmam as convicções 
próprias. 

 

 
Jovem mulher iraniana manifestando-se contra o uso obrigatório do lenço. 
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JORNALISMO                                                        Por: Victor Lima 

 
Circulam por aí mensagens relevando que o jornalismo precisa de ser apoiado. Claro que sim. Mas 
para isso precisa de pesquisar, de tomar a informação existente, analisá-la, descodificá-la e 

acrescentar algo de socialmente 
valioso. 
1 – Atualmente os media vendem 
conteúdos publicitários e é daí que 
extraem as suas receitas; e é assim, há 
décadas. A informação bruta e a 
opinião jornalística tendem a ser 
apenas um custo de produção para a 
captação de publicidade, o “core” das 
empresas de media;  
2 – Se a informação bruta e a opinião 
jornalística são, sobretudo, custos de 
produção, têm de ser objeto de um 
gasto minimizado. E daí, o desemprego 
que vigora entre jornalistas e a sua 

precariedade, pois as empresas de media preenchem grande parte das suas publicações com as 
vacuidades habituais dos membros da classe política, com as suas tricas fictícias ou parvas que… 
têm um custo zero. E isso porque para os mandarins, o espaço mediático disponível é um campo 
de oportunidades aberto para a angariação de notoriedade, tendo em vista uma eleição qualquer 
ou a promoção no seio do gang partidário. 
3 – Para quem goste ou necessite de andar informado, a existência de um espaço mediático 
global onde circula informação - boa ou má, real ou fictícia – bem como opiniões para todos os 
gostos, exige esforço de pesquisa e de interligação entre dados. E essa massa de informação ou 
de opiniões está, em grande parte disponível de modo gratuito, como aliás, grande parte do 
conteúdo dos periódicos. E, nessas pesquisas, não é fácil subtrairmo-nos a um tropeço em 
publicidade. 
4 - Se a informação circula por aí, disponível a todos; se qualquer pessoa pode opinar e divulgar as 
suas ideias, cabe a um verdadeiro jornalismo estudar, descodificar e criticar os vários aspetos da 
realidade, usar com seriedade os seus conhecimentos e técnicas, no contexto dos valores 
individuais de cada um, competindo aos leitores a apreciação do seu trabalho.  
Se o jornalismo se subordina aos interesses das empresas de media, dos seus anunciantes, da 
classe política e se dedica à tradução dos despachos das agências de notícias, o jornalista torna-se 
um plumitivo, um copista, que nada acrescenta pois apenas manipula uma informação bruta que 
é superabundante e gratuita. E aqueles projetos jornalísticos que se pretendem afirmar balançam 
entre a angariação de publicidade para pagar os custos e a captação de leitores para interessar os 
anunciantes que irão pagar os custos. 
PS-1 – Pessoalmente sou assinante de três publicações mensais em português com pouquíssima 
publicidade; e quanto a tv, zero de visualização. Tudo o mais está por aí, na net, gratuitamente. 
PS-2 No FB há pelo menos uma página dita de jornalistas onde vigora a vontade de um avatar - 
que parece já nem ser jornalista, passando a censor de tudo o se não insere na área do centrão. 
Creio que terá esquecido os seus tempos de militante antifascista, quando a liberdade de 
informação era uma sua natural bandeira.  
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A ACTUAL CAMPANHA DE CAÇA GROSSA  Por: Victor Lima 
 

Numa república das bananas que conheço, com fortes tradições em corrupção, é sabido o papel 
que cabe às várias estirpes de confrarias da toga. A complexidade das leis, a vulgaridade de 
negócios virtuais e da utilização de 
offshores, assim o exige e torna 
fulcral a sua intervenção; daí, por 
exemplo, a proliferação das 
sociedades de advogados, bem 
representadas nos governos e na 
AR. Em meios afetos à magistratura 
costuma dizer-se que um advogado 
é um tipo que sem saber nada de 
nada (por isso há muitos códigos e, 
anotados para facilitar) se 
apresenta pronto para fazer tudo. 

Quase todos os dias surgem novos 
casos, prometedores de grandes 
escândalos, mas falha o conhecimento de punições exemplares e amiudadamente, o seu 
desenlace arrasta-se até desembocar na prescrição, depois de muitos recursos e manobras 
dilatórias, de legalidade garantida para que todos fiquem impunes. Alguém tem a noção de 
quando acaba o processo do Oliveira e Costa? E o do Sócrates? E o do Veiga já poucos se 
lembravam dele, não? 

A prisão do Isaltino até surge como excepção; e tão excepção que os oeirenses até o levaram em 
ombros, de novo para a Câmara local, como um herói, um “daqueles que rouba mas faz”!, frase 
bem reveladora numa paróquia onde a alta gatunagem gera muitas invejas.  No tempo do Vale de 

Azevedo – mais um ligado ao futebol – 
dizia-se que o azar dele terá sido 
“trabalhar” sem rede partidária que o 
protegesse; como um espontâneo a 
querer participar na tourada. 

Em todos os casos há sempre advogados 
cúmplices. A alta mafia exige sempre 
conhecimentos “jurídicos”, desvios para 
offshores, tráficos diversos, falsificações, 
branqueamentos de capital e fraudes 
fiscais; e a dimensão desses negócios - de 
milhões - permite pagar bem e vencer as 
dúvidas e os receios de quem usa o 
escrúpulo como um bem transacionável, 
isento de recibo e de IVA. 

E a coisa vai atingindo os segmentos mais 
íntimos, mais formais da confraria da toga 
– juízes, procuradores, desembargadores 
e ofícios correlativos; o que coloca sob 

suspeita a justiça que, num país de faz-de-conta, só pode ser, naturalmente, uma farsa. 
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Aliás, quem elabora os códigos, os decretos relevantes, quiçá os despachos ministeriais de 
conteúdo capcioso, os procedimentos, os prazos, as hipóteses de recurso, os tempos de 
tramitação que não essa mixórdia onde chafurdam membros da classe política, advogados e 
membros do aparelho judicial? Alguém tem dúvida que, numa república de bananas, o petróleo 
de Angola seria pouco para comprar tipos da classe política, aliciar advogados habilidosos e 
membros do aparelho judicial para ajuizarem convenientemente?   

Se um trabalhador, pouco destro no manejo da kafkiana legislação fiscal da república das 
bananas, falhar no pagamento de umas dezenas ou centenas de euros, tem à perna a sádica 
máquina tributária, com coimas, multas, penhoras, execuções, retensões. Um filhote de um 
mediático ricaço, não paga um milhão de IRS e a máquina fiscal arrasta os pés até a dívida atingir 
aquele montante? 

 
Ainda no âmbito da máquina fiscal, um conjunto de incógnitas entidades, transfere milhões para 
offshores e, por falha informática isso ficou de fora da base de dados... Por acaso a área tributária 
é sempre representada em qualquer governo por um… advogado bem ancorado num escritório 
de causídicos bem pagos.   

Sei de alguém que está à espera de um cheque de acerto da pensão de reforma há quatro meses. 
Na Segurança Social um gangzinho de 17 funcionários desvia cheques para proveito próprio. Há 
cada coincidência! 

Para terminar uma piada comum. Os acusados não podem contatar uns com os outros!! Mas os 
advogados podem? A prima de um não pode levar um recado à avó de um outro? Sempre que 
ouço referirem esta proibição com ar sério, fico sem saber, numa república das bananas quem é o 
mais parvo: quem emite a proibição ou quem a cumprir com zelo. 
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Por outra Lei da Nacionalidade    Por: Jorge Fonseca de Almeida 

 

Prossegue a campanha “Por outra Lei da Nacionalidade” que quer ver reconhecida a todos os que 
nascem em Portugal a nacionalidade portuguesa regressando ao direito do solo que foi o que 
sempre regeu o Estado português até 1981 altura em que, sob o impulso da Direita, a Lei foi 
alterada impedindo o acesso à nacionalidade portuguesa aos filhos de emigrantes.  

 

Irmãos nascidos em Portugal, antes e depois dessa data, têm nacionalidades distintas e direitos 
fundamentais diferentes, nomeadamente no acesso à saúde, ensino, trabalho e também direitos 
políticos. Não faz sentido. É preciso corrigir esta injustiça, alterando a Lei e integrando os que 
ficaram de fora durante o período de 1981 até hoje. 

O direito do solo não deve, naturalmente, excluir o direito do sangue que permite aos filhos de 
pais portugueses manter a nacionalidade se nascerem no estrangeiro. Os dois, direito do solo e do 
sangue, devem ser conjugados como o fazem outros países. 

Em Janeiro os peticionários apresentaram na Assembleia da Republica (AR) perante a I Comissão 
argumentos muito convincentes a favor da mudança. Como obriga a Lei a petição deve ser 
discutida em plenário nos próximos meses.  

Durante a fase de recolha de assinaturas a Fábrica de Alternativas acolheu os peticionários para 
um debate que, na altura, foi muito vivo e participado. 

Um dos coletivos mais ativos nesta luta tem sido o Movimento da Consciência Negra que defende 
os direitos dos negros em Portugal e combate de 
forma consequente o racismo institucional no 
nosso país.  

Continua contudo a ser necessário sensibilizar o 
maior número possível de pessoas para que no dia 
da discussão na AR se possam mobilizar e 
manifestar a favor desta petição. 

Para que se torne novamente verdade que “Quem 
nasce em Portugal é o quê? Português e ponto 
final”. 

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT84505 
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O Partido Socialista no trapézio voador  

Pensar a esquerda, Hoje! Velhas e novas lutas de classes.                          Por: Armando Rodrigues 
 
 

A hipótese comunista continua a ser a única 
hipótese. Se essa tiver de ser abandonada, 
não vale a pena fazer seja o que for na 
ordem da acção colectiva. Sem horizonte no 
comunismo, nada no devir histórico é de 
natureza a interessar o filósofo. 

Alain Badiou, em” L.Lypóthese Communist” 
 

Existe uma luta de classes, é verdade, mas a 
minha classe, a abastada, é que está na 
ofensiva e estamos a ganhá-la. 

Warren Buffet “O Sábio de Omaha” 
 

Ao ler, no jornal “Público”, em meados de 2013, as entrevistas da lúcida cronista São José Almeida 
às mais destacadas personalidades do PS como; Ana Benavente, Ana Gomes, Cravinho, Alegre, 
Medeiros Ferreira, Ferro Rodrigues, Carrilho, incluindo Alfredo Barroso pela sua generosa 
frontalidade, fiquei impressionado com a lucidez dos textos, sobretudo, por afirmações tão sábias 
como há muito tempo não via. 
Citando um dos nossos maiores pensadores políticos, Baptista-Bastos numa das suas brilhantes 
crónicas disse: “Depois da queda do muro de Berlim e da implosão da Sociedade de Leste, o que 
sobrou da esquerda foram caricaturas mal-amanhadas, de que são exemplos funestos o Sr. Tony 
Blair e a “terceira-via”. Este assassinato da ideia socialista foi perpetrado por António Guterres e 
José Sócrates mas igualmente por outros mais. 
Na simplicidade e ingenuidade de homem-comum, questiono-me: as personalidades citadas, se o 
entenderem e quiserem, têm capacidade para ajudar o PS a dar a volta à situação indecisa, isto é, 
concretizando o ideal socialista em detrimento da subserviência aos partidos à sua direita? Caso 
contrário é, por consequência, dispensável a tentativa de emancipação do nosso povo, 
independentemente da honestidade intelectual desses experientes Militantes do Partido 
Socialista. 
“Emancipação” significa, em nosso entender, não apenas a elevação do nível de vida. O concreto 
desenvolvimento é o motor principal, ou seja, a conquista de um sólido sistema de protecção 
social e igualdade jurídica (direitos e deveres) entre homens e mulheres. Da mesma forma, uma 
mudança radical em que que os “Sem-Partido” possam controlar de igual para igual, os abusos de 
poder dos vários árbitros – a participação das massas trabalhadoras organizadas é fundamental. 
Na ideia de lutar contra os egoísmos naturais do ser humano 
No último Congresso do Partido Socialista, apesar das bonitas palavras de Alegre e, sobretudo, as 
do jovem Pedro Nunes Santos, a questão é saber para que lado se caminha; se para a “terceira 
via” (falhada) ou se para a o que subscreveu e vinculou na Constituição Portuguesa, “a caminho 
do Socialismo”. 
Receio, de cedência em cedência 
A não ser que tão belas expressões sejam para fazer de conta, os intelectuais citados sabem bem 
que o 25 de Abril, e foi um tempo fértil no qual houve justiça, igualdade e liberdade.Hoje o 
sentimento generalizado que ficou é que nada voltará a ser como dantes. 
Se não, vejamos:  



Cadernos Selvagens 
 
 

Fábrica de Alternativas 19 

 
 

“Parafraseando Marx, esta Comissão Europeia parece-se com um concelho de administração de 
grandes interesses e transforma os governos em seus apêndices.” 
“O Capitalismo vai por mau caminho, semeando fome, miséria e desespero.” 
“O PS tem de ir ao fundo da questão, olhar para o mundo, aproveitar a “crise” para se renovar e 
refundar. O PS, que sempre teve a bandeira contra a injustiça social, necessita recuperar a 
ideologia e o primado da política sobre a economia, combater a ignorância e a DESPOLITIZAÇÃO.” 
O Capitalismo tomou a direcção que este pensador revolucionário, Karl Marx, também descreveu 
para a sua época. A tendência geral da produção capitalista não é elevar, mas sim baixar o nível 
médio dos salários, ou seja, diminuir o “VALOR” do trabalho até ao seu limite mínimo. 
Será que o PS vai recuar, apoiando a privatização da Segurança Social aos bocados e também, 
ceder em aceitar a introdução de círculos uninominais? Isto seria condenar os “HUMILHADOS” 
deste país a níveis de degradação insuportáveis. 
A experiência da construção socialista é vital para os partidos socialistas e as correntes que 
procuram alternativas como: Socialismo Renovado, Socialismo de Rosto Humano ou Socialismo 
Democrático. Na verdade, até aqui essas correntes derivam sempre na rejeição do Socialismo. 
Em complemento do acima dito, recordo a interpretação do insigne pensador político Miguel 
Urbano Rodrigues, no VI Fórum Internacional de Filosofia de Maracaibo (Venezuela), em que 
participaram sociólogos, historiadores e escritores, de 30 países de todos os continentes. 
Este Fórum, em homenagem à memória de Franz Fanon1, autor de “Condenados da Terra” 
(documento onde narra a exploração dos camponeses “Sem-Terra”), teve como tema central 
“Estado, Revolução, Construção e Hegemonia”. A ênfase das intervenções foi para a criação de “O 
Homem Novo”. Falou-se de Che Guevara como paradigma do revolucionário ideal, fonte de 
inspiração do chamado Socialismo do Século XXI. 
Nas palavras atentas de Miguel Urbano Rodrigues, seria o homem novo que estaria a surgir o 
agente da transformação social – o motor da construção do Socialismo – uma tentativa da 
demonstração da viabilidade da transição do Capitalismo para o Socialismo pela via institucional. 
Contudo, na prática o Socialismo do Século XXI nega o socialismo científico, ou seja, a socialização 
dos meios de produção e planificação central.Recorda o desfecho trágico da via pacífica para o 
socialismo no Chile (Salvador Allende) e argumenta que a unidade popular tentou levar adiante 
uma revolução desarmada, enquanto na Venezuela se assiste a uma revolução armada e apoiada 
pela grande maioria das Forças Armadas. 
Independentemente do que se pense da revolução Bolivariana da Venezuela, das suas opções e 
do seu processo revolucionário em curso (PREC), é apaixonante, “eles estão a lutar pela 
Humanidade, naquilo que é o mais íntimo do ser humano – a justiça colectiva”. 
Certamente, a unidade da ESQUERDA é um tema actual e, portanto, um acontecimento a 
prosseguir, sob pena de mergulharmos num charco.Os partidos socialistas de Portugal, Espanha e 
Grécia, aderiram ao neoliberalismo e alguns orgulham-se de administrar melhor as economias, que 
os partidos à sua direita. Pensamos que no PS, em grande medida, está a recomposição da 
ESQUERDA Revolucionária. Será que a sua parte mais combativa e lúcida sairá vencedora da 
contenda? 
Em nosso entender, NEO-LIBERALISMO é uma ideia de classe, concebida para centralizar a riqueza 
produzida pela “força do trabalho” e, sobretudo, desvalorizá-la para fortalecer e consolidar o 
poder da classe capitalista. Mais uma vez uma viragem camaleónica que, ao longo de crises 
sistémicas, o capitalismo (flexível, perspicaz e astuto) tem conseguido dar a volta e sobreviver. 
Esta é, certamente, uma situação de servidão para milhões de seres humanos que vêm o seu  

                                                           
1
 Filósofo revolucionário, criador da teologia da libertação, tornou-se famoso em todo o mundo (em parte 

graças a Sartre) com o êxito da peça de teatro “lesDamnés de la Terre”, onde descreveu realisticamente os 
conflitos anticoloniais na Argélia (década de 50) e profeticamente os que se seguiram em toda a África, 
incluindo as antigas colónias portuguesas. 
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sustento reduzir-se drasticamente e o seu quotidiano ser uma incerteza. Tudo isto, feito à custa 
da expropriação da condição humana (vidas destruídas). Como disse Marx, “O Capitalismo surgiu 
de um banho de sangue, quando brotou do Feudalismo; a transição para um mundo melhor não 
pode ser pacífica”. 
Falemos da Grécia. Por motivo de políticas recessivas, assistiu-se a um generalizado aumento da 
opinião pública relativamente aos partidos da extrema-esquerda, em que as sondagens indicam a 
coligação Syriza com 20%, o PC Grego com 10% e o Pasok (partido Socialista) com uns magros 8%. 
Será que o nosso País poderá escapar à armadilha em que caiu, ou seja, sair do buraco negro 
Grego-Português? Somos todos Gregos ou não? Será que o povo Grego está a lutar pela 
dignidade? 
No meu ponto de vista, uma parte da população ainda não interpretou as lutas de classes na 
Grécia. Neste caso, verificamos que a classe representante do Capital, com habilidosa flexibilidade 
e estratégia, soube vergar-se e perdoar grande parte da dívida soberana para que, dessa 
cedência, possa continuar com a manutenção de privilégios, sem percalços de momento. 
No caso Grego há uma certeza: a combatividade do Povo não desarma desde 2012 ao colocar-se 
no centro da Humanidade. Por cá, também sabemos que sem os partidos, PC, Bloco, Verdes, 
pequenos partidos à esquerda e Sindicatos Revolucionários, a nossa democracia seria uma trágica 

farsa. 
Será que a ESQUERDA está condenada a 
morrer na praia? Certamente que não. A 
lei da vida é mudar. A maré cheia vai 
voltar, não sabemos é quando. 
No século passado, assistimos às trágicas 
derrotas das revoluções de causas 
emancipatórias: 
ESPARTAQUISTA, liderada pela lendária e 
grande revolucionária Rosa Luxemburgo; 
Guerra Civil de Espanha, Durruti 
(anarquista), Andreu Nin (trotskista) e 
José Diaz (comunista). Os vultos mais 
carismáticos, admirados e respeitados 
nesses tempos de grandeza histórica. 
Será que a expressão “Socialismos, 
Civilização ou Barbárie (extraída do livro 
“Acumulação Capitalista, de Rosa 

Luxemburgo), é válida? Certamente é, e hoje dramaticamente actual. 
Será que a ampla frente popular, liderada por Léon Blum2, agiu correctamente ao não participar 
com intervenção ao lado dos Republicanos? Naturalmente, a história acabará por explicar. 
Interrogo-me com uma incerteza acutilante. Será que têm sido os Zés-Ninguém, em aliança com 
os burgueses utópicos pelo sonho de justiça colectiva, os grandes culpados das trágicas derrotas 
do povo de Esquerda? Como por exemplo na Comuna de Paris e na Guerra Civil de Espanha, onde 
Socialistas e Comunistas se digladiaram num tágico morticínio. E, por isso mesmo, questiono: 
como resolver este eterno dilema a Esquerda? 

                                                           
2
 Intelectual e Presidente do Partido Socialista Francês nas décadas de 20, 30 e 40, foi o impulsionador da 

ideia do “Socialismo Democrático”, sobretudo baseado nas ideias de filósofos como Kant, Comte e 

Proudhome. A sua influência foi caracterizada por se opor à luta de classes, com a respectiva deriva à 

direita. 
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Na realidade, na esquerda existem diferentes correntes de pensamento que vêm de modo diverso 
e confrontam o mundo actual. Sociologicamente não se pode pôr de parte as cisões entre 
Anarquistas e Marxistas, entre Trotskistas, Maoistas, Socialistas e Comunistas. Essas cisões são 
ferozmente criticadas por ideólogos de diferentes concepções, que dizem: Quando da queda do 
fascismo (Salazarismo), esses grupelhos surgiram em força e não se entendiam entre si, sendo 
bota-abaixo, sobretudo para com os “Socialistas Burgueses”, sem terem uma visão coerente de 
como salvar o país que não fosse a de “ser contra tudo e contra todos” na ideia de esperarem 
pela Revolução Mundial, onde se desejavam inserir. 
É certo que existem diversas correntes de militância à esquerda. Um exemplo são os movimentos 
radicais das ONG que militam num esforço épico para a melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores. No entanto, apesar de pequenos avanços e melhorias, colectivamente não são 
movimentos emancipatórios e a condição humana em nada se alterará. É certo que as ONG têm 
tido papel importante no “Fórum Social Mundial” por tentarem forjar uma alternativa ao 
neoliberalismo. Contudo, por outro lado, e por diversas peripécias nunca especificadas, nada 
fazem para impedir práticas da irracionalidade do capitalismo e, algumas vezes, abraçando-as. 
Também nos lembramos dos movimentos revolucionários radicais dos anos 60 e 70 do século 
passado. Certamente, na sua generosa e imensa coragem existia o desejo da erradicação do 
capitalismo mas nunca conseguiram ampliar o activismo para fora dos seus próprios locais, isto é, 
ajudar a implantar um “amplo movimento global, forte e coeso, anticapitalista”. Apesar das 
vigorosas intervenções, (com armas nas mãos) somente tiveram eco em outros movimentos de 
cariz semelhante. 
No entanto, no campo das lutas de classes, não se invalida que esses movimentos não possam 
proporcionar tentar testar outras acções anti-establishment. Os grandes utópicos desde, 
“Spartacus, Robespierre, Zapata, Lenine, Mao-TséThung, Durruti, Che Guevara ou Chavez são, a 
meu ver, a alavanca para uma sociedade mais justa e onde se atenuem as desigualdades entre 
homens e mulheres de todo o mundo. 
Na actualidade (2018), devido a circunstâncias específicas (Geringonça), o Partido Socialista tem 
um lado positivo, ou seja, o acordo de cavalheiros com PC, Bloco de Esquerda e Verdes. Em nossa 
opinião, com a liderança carismática de António Costa é absolutamente inviável qualquer desvio 
(passo em falso) para acordos com partidos à direita. Advertência: A “traição” do Syrisa 
enfraqueceu a ênfase da transformação, isto é, o melhoramento da qualidade de vida dos 
trabalhadores das classes mais frágeis de todos os países europeus.  
Termino com a expressão de Jerónimo de Sousa, em que afirmou: “Não se pode estar bem com 
Deus e com o Diabo”. 
Positivo: A indicação de Sampaio da Nóvoa para próximo embaixador de Portugal na UNESCO. O 
homem certo no lugar certo. 
Negativo: PSD, PS e CDS chumbaram pagamento das “horas extraordinárias”.  



Cadernos Selvagens 
 
 

22 Fábrica de Alternativas 

 
 

Como podemos transformar a nossa realidade  
          Por: João Pestana 
 

As crenças que se encontram enraizadas no nosso subconsciente influenciam a interpretação de 

tudo o que acontece connosco, seja no nosso mundo exterior ou interior. Muitas dessas crenças 

são erróneas e levam-nos a ter pensamentos, emoções e comportamentos que constituem fontes 

de bloqueio e sofrimento. Todos temos o poder de transformar a nossa realidade e até mesmo de 

escolher os sonhos que alimentamos. Muitos já sentiram que a mudança que fizeram 

internamente, alterou a realidade à sua volta. A ciência, nomeadamente a física quântica, vem 

ajudar a explicar o porquê. 

 

 
 

Todos os seres vivos e tudo o que temos ao nosso redor (o que acreditamos ser a realidade) são 

formados por átomos; átomos cujo interior é, em grande parte, vazio. A matéria é mais “nada” 

(energia) do que “algo” (partículas). Antigamente acreditava-se que os electrões orbitavam em 

volta do núcleo, como os planetas orbitam em volta do sol. Actualmente, os cientistas dizem-nos 

que o átomo é composto de 99,99999% de energia e cerca de 0,00001% de matéria. Em forma de 

proporção, o “quase tudo” é “nada”. Tudo o que é físico na nossa vida não é composto de 

matéria, mas de campos energéticos ou de padrões de frequência de informação. 

Uma lei da física, chamada Princípio da Incerteza de Heisenberg, que diz que nunca saberemos a 

exacta posição das coisas. Nunca saberemos onde os electrões de um átomo estão exactamente; 

nunca. É algo estranhíssimo, mas é a verdade. Há electrões que desaparecem de um lugar e 

reaparecem noutro, algo como um teletransporte. Não é possível ver que caminhos seguiram 

para ir de um lugar para o outro, só sabemos que o fazem. 
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Os físicos quânticos descobriram que uma pessoa que está observar as partículas infinitesimais 

do átomo afecta o comportamento da energia e da matéria. As experiencias quânticas 

demonstraram que os electrões existem como uma infinidade de possibilidades ou probabilidades 

num campo visível de energia. Apenas quando o observador se fixa numa qualquer localização de 

um electrão é que esse electrão aparece. Em suma, uma partícula não pode manifestar-se na 

realidade (ou seja, no espaço-tempo tal como nós o conhecemos), até que ela seja observada. 

Então, quando o observador “procura” um electrão, há um ponto concreto no espaço e no tempo 

em que todas as possibilidades do electrão colapsam num acontecimento físico. 

Mente e matéria já não podem continuar a ser consideradas de forma separada; elas estão 

intrinsecamente ligadas, porque a mente exerce mudanças perceptíveis no mundo físico. Se a 

nível subatómico a energia responde à nossa atenção e se converte em matéria, como 

mudaríamos a nossa vida se aprendêssemos a dirigir o efeito observador e a colapsar ondas 

infinitas de probabilidade na realidade que desejamos? Não seríamos um melhor observador da 

vida que desejamos viver? 

Por natureza, tudo o que existe no universo físico é feito de partículas subatómicas como os 

electrões. Estas partículas estão num estado de energia (99,99999%), enquanto não são 

observadas. Potencialmente são “tudo” e “nada”, elas existem em todos os lugares e em lugar 

nenhum, até que sejam observadas.  

Assim, tudo o que existe na nossa realidade física existe como puro potencial. Se as partículas 

subatómicas podem existir de forma simultânea em uma infinidade de lugares possíveis, somos 

potencialmente capazes de as colapsar numa infinidade de possíveis realidades. Ou seja, se 

imaginarmos um acontecimento futuro na nossa vida baseando nos nossos desejos, essa 

realidade já existe como possibilidade no campo quântico aguardando que a observemos. Se a 

nossa mente quântica é capaz de influenciar o aparecimento de um eléctron, em teoria também 

pode influenciar a aparição de qualquer possibilidade. 
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Os nossos pensamentos e sentimentos não são uma excepção em tudo isso. Os pensamentos e 

os sentimentos têm um sinal electromagnético. Os nossos pensamentos enviam um sinal para o 

campo quântico. Assim, os nossos sentimentos terão o poder de “atrair magneticamente” 

situações na nossa vida. Ao unir isso, o que pensamos e o que sentimos, produzimos um estado 

do ser que gera uma marca electromagnética, que por sua vez influencia cada átomo do nosso 

mundo. Pergunta: Que estou a transmitir (de forma consciente e inconsciente) na minha vida 

quotidiana? 

Todas as experiências existem potencialmente como impressões electromagnéticas no campo 

quântico. Há uma infinidade de possíveis marcas electromagnéticas (de inteligência, riqueza, 

liberdade, saúde…) que já existem como um padrão de frequência de energia. Se ao mudar o 

nosso modo de ser, ou seja, se mudarmos as nossas crenças e assim mudarmos os nossos 

pensamentos, emoções e comportamentos, estaremos a criar um novo campo electromagnético 

que coincide com este potencial no campo quântico da informação. 

Mas para que isto ocorra, temos que ter consciência sobre todas aquelas crenças que estão no 

subconsciente e que nos provocam bloqueios. Por exemplo, conscientemente queres ser feliz, 

mas a tua mente subconsciente dá uma ordem contrária; desde sempre te disseram que a vida é 

feita de sofrimento e o mundo cheio de injustiças. Este sinal é o que a tua mente subconsciente 

envia para o campo quântico e por isso não atrais felicidade para a tua vida. Seria preciso 

desbloquear este tipo de crença, pois a mudança exige coerência. 

Essa coerência começa pelo alinhamento entre pensamentos e sentimentos. Quantas vezes 

tentamos criar algo, acreditando que o conseguiremos, enquanto o nosso coração nos diz o 

contrário? Que resultado aquele sinal incoerente que enviamos produz? 

 As ondas de um qualquer sinal são muito mais potentes quando são coerentes, e o mesmo 

ocorre quando os pensamentos estão alinhados com os sentimentos. Quando pensamentos claros 

e centrados no seu objectivo, são acompanhados por uma forte implicação emocional, é 

transmitido um sinal electromagnético mais potente que atrai uma possível realidade coincidente 

com aquilo que se deseja. 

Podemos querer abundância na nossa 

vida, ter pensamentos em ser rico, mas se 

nos sentirmos pobres não vamos atrair a 

abundância para a nossa vida. Os 

pensamentos são a linguagem do cérebro, e 

os sentimentos são a linguagem do corpo. 

Estamos a pensar uma coisa e a sentir outra 

totalmente diferente, e quando não existe 

essa coerência, o corpo deixa de responder 

de forma coerente, ou seja, estamos em 

dissonância cognitiva. 

Pensemos que há em nós um enorme poder 

para criar a realidade em que vivemos. 

Acreditemos que a mudança interior pode 

mudar a realidade que nos rodeia.  
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Uma carta a Jesus.     Por: João Mendes 

 

Santíssimo Sr. e Mestre Jesus de Nazaré. Com todo meu respeito invoco aqui o seu nome 

fazendo-me presente a vossa majestade. 

Mestre, eu me chamo João Mendes e tenho 64 anos prestes a completar os 65, estou 

escrevendo esta carta para contar ao Senhor o que aconteceu no mundo depois da sua 

ressurreição e a ascensão aos céus. 

Bem, como já estava agendado o seu irmão Tiago e o apostolo Pedro iniciaram a sua Igreja, a  

qual estava funcionando muito bem em Jerusalém, muitos aderiam as ideias pacíficas do Mestre 

em comparação ao que era pregado no judaísmo actual e sua Igreja crescia em todas as direcções. 

Com a derrota da Grande Revolta Judaica contra o domínio romano, no ano 70, Jerusalém foi 

tomada pelas forças do comandante romano, Tito. Outra vez, as muralhas e o templo de Jahwe 

(que o rei Herodes, o Grande, ampliara e embelezara, tornando-o portentoso) foram destruídos, e 

o resto da cidade voltou a ficar em ruínas, sem contar com os milhares de mortos e a miséria que 

se espalhou nesta cidade por muitos anos. 

Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade, ao cabo da revolta judaica liderada por 

Simão bar Kokhba. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade helénica (Élia Capitolina) 

e sobre o monte onde se erguera o santuário de Jahwe, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter. 

Lembro-me de palavras suas dizendo: 

Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas 

vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu 

não quiseste! Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que, desde agora, me 

não vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor! Mat.23:37 

O termo Igreja Primitiva é utilizado para se referir a um período histórico do cristianismo e da 

Igreja Católica entre 30- 325 d.C. O termo Igreja Primitiva refere-se a instituição do cristianismo 

primitivo e suas doutrinas. Neste período a Igreja estava engajada em diversas discussões acerca 

dos conceitos cristãos. Inicialmente cinco cidades surgiram como importantes centros da igreja: 

Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla.  

Em 330 funda Constantino uma nova 

cidade na Grécia e a chama de nova 

Roma. Tratava-se, no entanto, de uma 

cidade puramente cristã, dominada 

pela Igreja dos Santos Apóstolos que 

era uma nova versão da Igreja católica 

ou a própria. 

Durante este período os cristãos por 

vezes eram perseguidos e por vezes 

perseguiam e matavam os não cristãos, 

aos quais eles denominavam de pagãos ou hereges. 

Mestre, este tipo de igreja e de cristianismo não me representam em seu nome, também não 

reconheço nem um concílio criado por esta igreja ou por este cristianismo desde então. 
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Mestre, nos séculos de XIII-XVI aconteceram muitas coisas que me deixaram estarrecido. 

Primeiro veio o santo ofício ou Inquisição criada e dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era 

composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas do 

cristianismo (conjunto de leis) desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, 

e aqueles que eram condenados, cumpriam penas perpétuas ou eram torturados até a morte ou 

queimados vivos na fogueira em plena praça pública. 

Senhor meu Jesus, me sinto envergonhado e triste por este tipo e prática de cristianismo 

completamente inspirado pelo poder do mau: 

Muitas guerras e perseguições são feita pelos cristãos na tentativa de converter as pessoas ao 

cristianismo até mesmo os 

próprios judeus sofreram 

perseguições. 

No século XIV inicia-se as 

grandes descobertas com a sua 

cruz como símbolo na proa de 

cada caravela e com ela a morte e 

a desgraça de milhões de nativos 

nos novos continentes e tudo isto 

em seu santo nome. 

Em 1517 veio finalmente a 

reforma da igreja com Martinho 

Luthero,  um monge Agostiniano, que pregou uma proposta de reforma nas portas da igreja de 

Wittenberg, debatendo a doutrina e prática de indulgências. Esta proposta é popularmente 

conhecida como as 95 teses, que foram pregadas na porta da Igreja do Castelo (Schlosskirche). Em 

1520 a igreja se separa dando inicio a igreja Luterana da qual nasce dezenas de denominações. 

Os papas Calisto III, em 1456, Sixto VI, em 1481, e Leão X, em 1514), declaram que negros e 

índios não tem alma por isso também não sentem dores como os não negros. E desta forma 

segue o cristianismo maltratando as gerações com escravidão e morte. 

Nos séculos XVII e XVIII nascem grandes críticos dos sistemas religiosos na Europa forçando a 

população da época a pensar em outros termos mais humanistas criando assim novas sociedades 

cristãs. 

Meu querido Jesus, as igrejas de hoje em dia me perturbam a mente e o coração, vejo tanta 

hipocrisia nelas que só a metade já me era suficiente. Vejo o templo de Salomão ser outra vez 

erguido e a Arca da aliança refeita, desta vez sendo carregada por falsos levitas. Vejo igrejas 

vendendo tijolinhos de Deus, vassouras ungidas, fronhas bentas, cuecas e calcinhas sagradas para 

quem quer ter filhos e uma série de outros fetiches e amuletos que pertencem mais a práticas dos 

povos primitivos. 

Vejo igrejas incorporando rituais de Umbanda e Candomblé em seus cultos, que eles o 

chamam de Reteté ou Macumba evangélica,  pessoas recebendo espíritos e incorporando transe, 

danças em cima de tijolos e telhas quebradas além dos ritos à deusa do mar Yemajá. 

 

 



Cadernos Selvagens 
 
 

Fábrica de Alternativas 27 

 
 

 
Mestre, tenho que lhe confessar do fundo do meu coração,  não reconheço estas formas de 

cristianismo de adoração e louvor,  portanto os renego e me envergonho de tomar a palavra 

cristão sobre mim.  

 

Em frente, toda essa vasta corrupção na tua igreja venho a refletir o seu encontro com a 

mulher samaritana junto ao poço de Jacó. 

Logo depois que ela percebe que o senhor é um profeta judeu, ela  lhe dirige uma profunda 

pergunta: Senhor, nossos pais adoraram sobre este monte, e vós outros dizeis que em Jerusalém 

é o lugar onde se deve adorar a Deus, e o Senhor responde, mulher, crê em mim, é chegada a 

hora em que vós não adorareis o pai nem neste monte nem em Jerusalém. A hora vem, e agora é, 

quando os verdadeiros adoradores hão-de adorar o pai em espirito e verdade. 

Eu entendo muito bem que isto significa que temos que adorar o pai no íntimo do nosso 

coração com respeito, reverencia e amor. E não nos templos eufóricos ou nos montes desertos. 

Querido Jesus, sou membro de uma igreja bem pequena e vejo que meus irmãos em Cristo 

procuram ter uma vida focada em ti, mais acredito que precisamos da tua ajuda para 

melhorarmos ainda mais nossa conduta, tratar melhor do nosso corpo que é a morada do espirito 

santo de Deus, não permitais que este mesmo corpo seja inspirado pelo poder do mal, ajuda-nos 

a ser simples, humilde amando o nosso Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo atendendo 

suas necessidades, assim como nos ensinaste na prática do amor.  

A partir de agora quero que o Senhor me aceite como um simples seguidor de seus 

ensinamentos, assim como foram os seus seguidores quando o senhor aqui esteve, e não quero 

jamais ser chamado de cristão. 

Meus respeitosos cumprimentos a vossa majestade… 

João Mendes 
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FRAGMENTOS   Por: Manuel Banet 

Baptista 
 

 

SOBRE ARTE TRANSCENDENTE 

Há algo de transcendente na arte, por mais humana que seja sua expressão e por mais humanos 

que sejam os seus temas. Na verdade, ninguém saberá explicar exactamente a transcendência da 

arte. Não se estará nunca em condições de o fazer, porque esta qualidade é do foro emocional, 

não do racional.  

Algumas pessoas poderão dizer que todos os juízos sobre arte e, mesmo, todos os objectos de 

arte, se valem. Mas igualizar assim, de modo brutal, tudo o que seja produção artística, soa antes 

a um sofisma: Com efeito, a comunicação em arte ocorre, se e somente se houver transmissão da 

emoção, do sentimento, do objecto ou do ser representado, para o observador. 

A emoção em bruto, ressentida pelo artista, é filtrada, é trabalhada interiormente e transmite-se 

ao espectador/receptor... Será isto a essência do que se considera arte? 

 

Na verdade, a arte estará sempre presente. 

Pelo olhar, estou sempre a ver arte: A 

natureza que contemplo, o mar, o céu, o 

jardim e os animais que se abrigam nele, tudo 

isto faz parte do meu mundo emocional. A 

arte, o encontrar beleza nas coisas, nos 

objectos, ou nas pessoas, está no olhar... 

 

Com os anos, aprendi a apreciar as coisas 

óptimas ao meu alcance, já não me preocupando que os outros tivessem ou não os mesmos 

gostos.  

Sempre soube, ou intui antes de o teorizar, que o passado é que é real, mesmo que já não se 

possa experimentar directamente a emoção dum instante passado.  

Confesso ser influenciado pela música, pela pintura, etc. de eras passadas. Recebo a reverberação 

do passado sobre o presente. O passado, reactualizado na vivência do presente, está presente...  

 

 

SOBRE SABEDORIA 

Estar em modo de abertura e - ao mesmo tempo - centrado em si próprio, seria a base da 

sabedoria e da paz de espírito. Sabemos que o mundo sempre se agitou com paixões, com 

ambições, com desejos, com violência de vária ordem e com imenso amor, também. 

Compreendemos que não é coisa fácil, aceitar o mundo tal como ele é; será indispensável, porém, 

para uma tranquilidade de espírito.  

Os grandes sábios, os mestres iniciadores de religiões e correntes filosóficas, ao longo das eras, 

souberam dominar o medo e olhar sem vendas para o mundo tal como ele é.  

O princípio da sabedoria, poderia enunciar-se deste modo: manter a abertura para o mundo tal 

como ele é, sem descurar as tarefas necessárias para preservar o nosso ser.  
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SOBRE OS INSTINTOS 

Seria inútil ou mesmo impossível, toda e qualquer acumulação do saber e de arte se, a cada 

geração, fosse necessário tudo refazer.  

Tal equivaleria ao ciclo de vida  típico dos insectos, em que a geração filial está separada 

temporalmente da geração parental: os novos seres nascem de ovos, na estação favorável, 

quando seus progenitores já estão todos mortos.  

 

 
Em consequência disto, o comportamento destas espécies tem de ser quase todo determinado 

pelo instinto, pois não têm oportunidade de realizar aprendizagens, durante sua curta existência, 

que lhes ensinem como sobreviver e prosperar.  

À medida que se passa às formas mais complexas, mais elaboradas de seres vivos, a parte de 

instinto no comportamento vai diminuindo, a parte de cultura vai aumentando.  

O humano, será, afinal, um ser animal cujos instintos, não foram suprimidos, mas apenas 

dominados: no interior, pela mais recente aquisição evolutiva do cérebro  (oneocórtex) e, no 

exterior, pela organização social e pela cultura, no sentido lato. 

 

 

SOBRE A EDUCAÇÃO 

Atribui-se uma importância primordial à educação. Esta não deveria estar centrada nos aspectos 

cognitivos, nas aprendizagens dos saberes teóricos, somente, mas deveria desenvolver-se 

enquanto prática social integradora, não amestradora, não castradora, dos jovens.  

A observação por dentro do sistema de «educação» permitiu-me constatar que, apesar de todos 

os discursos, a prática integradora exercida pela instituição escolar é ainda sobretudo 

«amestradora e  castradora», ou seja,limitadora da liberdade dos indivíduos. Pelo contrário, a 

componente de aprendizagem potencialmente emancipadora, o adquirir de competências 

socialmente úteis e capazes de gerar rendimento e, portanto que auxiliasse à autonomia real do 

indivíduo, tem estado atrofiada, marginalizada nos programas escolares e académicos. Tive 

ocasião de constatar que é algo que tem vindo a acentuar-se, cada vez mais, da escola básica até 

à universidade, inclusive.  
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SOBRE A MEMÓRIA 

A possibilidade de reescrever o passado existe, por mais estranho que pareça, à primeira vista: ela 

resulta da propriedade chamada resiliência. Sem ela, a existência dos humanos seria impossível, 

ou seria apenas mera sobrevivência.   

Seria útil reequacionar o conceito de memória humana como emanação dum órgão, como tendo 

uma essência orgânica. Não é ela de essência maquinal, como a memória de um computador. A 

analogia cérebro-computador está errada, ao nível profundo. Os mecanismos e modos de 

funcionamento inseridos nos  planos de construção respectivos são completamente distintos:  

- A memória humana é plástica, selectiva, altamente subjectiva, umas vezes precisa, outras vezes 

vaga. Ela também se pode auto-estimular, auto-construir-se e reconstruir-se; não tem nada que 

ver com máquinas fabricadas pelos homens. Estas podem simular, apenas e de modo muito 

imperfeito, o raciocínio lógico cerebral. Quanto ao domínio emocional, permanece exclusivo do 

cérebro humano (e animal). 

O funcionamento da memória permite que sejamos quem somos, que tenhamos consciência de 

nós próprios. Não existe qualquer máquina com verdadeira consciência de si própria, por mais 

que os romances de ficção científica tentem tornar isso verosímil, os mundos dominados por 

robots.  

 

 

SOBRE O NARCISISMO 

As pessoas confundem, muitas vezes, o conhecimento de si próprio com narcisismo. Enquanto o 

mito de Narciso tem profundo significado 

psicológico, o termo «narcisismo» é usado - de 

forma redutora - para designar uma patologia, 

uma forma extremada do amor de si.  

Mas o facto de estarmos atentos e olharmos 

nossa imagem ao espelho da alma, não somente 

será saudável, como consiste mesmo na base do 

comportamento reflectido, da consciência, da 

ética.  

Só um certo grau de auto-conhecimento pode 

proporcionar ao individuo que este veja o mundo 

(e se veja no mundo) de forma equilibrada. A 

visão do real está implicitamente centrada no ser 

que observa. Só podemos observar literalmente com os próprios olhos, com o nosso ponto de 

vista. Porém, o fio que separa a auto-consciência, da auto-indulgência (do narcisismo patológico),  

pode ser bastante ténue.  

Será necessária uma certa dose de amor de si, de auto-estima. Como traço estruturante da psique 

e do relacionamento na sociedade, será bem diferente do «narcisismo patológico». 

 

http://manuelbaneteleproprio.blogspot.pt/2018/01/obras-de-manuel-banet-fragmentos.html 
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O BARRO        Por: Alice Diniz 
 

O Barro. 

Sentir esta matéria fria e suave nas mãos.  

Envolvê-lo com os movimentos, livres ou contidos, e ele vai ganhando sentido na forma em que a 

peça se está a transformar. 

O processo da transformação do 

barro disforme em forma trabalhada, 

é lidar com o tempo e a criatividade 

que este processo de criação pede, 

onde não é necessário jeito, mas sim 

a tolerância de aceitar no que o 

tempo o está a transformar. É sentir a 

plasticidade do barro e neste 

estimulo que é uma linguagem, 

deixarmo-nos envolver e descobrir, 

descobrir sempre. Depois, com o 

barro a endurecer, consolidar a forma que surgiu, mimando-a com pequenos gestos que são 

como que caricias. Depois a secagem do barro onde temos de estar atentos porque tanto pode 

acontecer, e finalmente a cozedura, o longo e mágico momento onde o barro se transforma em 

cerâmica. 

 

A cozedura do barro modelado é um processo alquímico onde todos os elementos presentes, 

terra/barro, o ar, a água e o fogo se combinam em subidas lentas de temperatura que podem 

variar de 860 graus, para os tijolos, a 1280 graus ou mais para a porcelana. É o fogo que determina 

a transformação desta matéria 

frágil e moldável que é o barro, 

na cerâmica, material duro, fiável 

e resistente ao tempo. 

 

Na cozedura do barro, existe toda 

a surpresa do resultado, aqui se 

terá a felicidade da peça resistir 

inteira ou lidar com a frustração 

de fissuras, rachadelas ou ainda 

pior quando se fratura e 

transforma em cacos, ou 

derreteu e se transformou em 

lava por excesso de temperatura. 

 

Estas são apenas algumas ilustrações breves das várias etapas que envolvem a construção de uma 

peça de cerâmica.  
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Mas mais importante do que o 

resultado final bem-sucedido, é todo o 

seu caminho de construção e 

transformação em que nos 

envolvemos. Entender o quanto todas 

as suas etapas nos provocam e causam 

reações e emoções: o estímulo da 

nossa capacidade de criatividade, lidar 

com a insegurança, aceitação dos 

defeitos e surpresas que vão surgindo 

e, a partir, daí desenvolver opções para 

avançar com tudo o que vai ocorrendo. 

 

Muito gratificante é trabalhar com o 

barro, assim como com todas as linguagens artísticas criativas, porque nos proporcionam 

benefícios físicos e emocionais, desenvolvendo a nossa resiliência.  

 

Mesmo numa atitude “distraída”, ninguém passa “ileso” neste processo do barro à cerâmica. 

Ao modelar uma peça em barro, cada um se está modelando a si mesmo. 

 

  



Cadernos Selvagens 
 
 

Fábrica de Alternativas 33 

 
 

Para RIFAR na Fabrica 
 

Partilho um Alberto de cerâmica para ser “Rifado” na Fábrica. 

Albertos, é o nome de um animal alado feito de barro e sem Classe definida: são patos/pássaros, 

cegonhas, principalmente patos, assim os designam sem hesitação as crianças que por eles 

passam nas exposições onde se cruzam.  

E patos ficaram a ser! 

Alberto é o animal mais feliz da minha criação de animais; foram evoluindo, ganhando com o 

tempo e as diversas criações a expressão que hoje têm. 

São companheiros de se levar para casa. A sua presença simpática e comunicativa enche de 

alegria o espaço onde residem. 

 

Modelados em barro branco, vidrados em monocozedura e cozidos em forno cerâmico a 1040 

graus, aproximadamente. 

Características Técnicas 

- Dimensões: 1 metro 

- Peso: aprox.6Kg 

- Materiais: Grés e vidrados. Ferro 

-Técnica: Lastra e modelação escultórica. 

 

 

Preço: 2€ Rifas à venda na Fábrica de Alternativas ou na nossa página fabricadealternativas.pt 

Sai sempre. Sorteio público só entre as rifas vendidas: dia 19 Maio 2018 pelas 19 Horas  
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Consciências com histórias    Por: Naná Rebelo 
 

As histórias do Pinóquio sempre me aborreceram. Não pelo desgraçado feito em madeira, que até 

era um personagem simpático e quase parecido comigo, mas...aquela coisa do grilo sempre atrás 

dele a tolher-lhe as vontades, nunca achei muita piada. Depois pensava, «bom, pelo menos 

aquela consciência dele, sempre é pequenita, tem mais sorte que eu, que tenho duas consciências 

enormes sempre atrás de mim a dizer-me o que NÃO posso fazer....» 

O Pinóquio tornou-se humano e eu cresci. Finalmente podia largar as minhas consciências, podia 

partir à aventura, fazer o que me apetecesse. 

E apareceram a raposa e o lobo e fui com eles, explorar o mundo. 

Depois veio a dúvida, vieram muitas dúvidas e eu resolvia-as, pensava eu. E dei por mim à procura 

dos grilos, os dois enormes grilos que deixei para trás num dia de Ipiranga desafinado.  

Não estavam lá. Fiquei sem chão. E percebi quão parecidas eram as nossas histórias, a minha e a 

do Pinóquio. 

Hoje, manhã de Sol, lá estava ela, sossegadinha, espojada numa folha soalheira a beber cada raio 

de Sol. Não sei porque parei, mas parei. Como é que aquela criatura diminuta me fez parar?  

Acho que me chamou em silêncio e ali ficámos 

um bom pedaço a conversar uma com a outra. 

Eu e a minha consciência. Seria? 

Na manhã seguinte, passei outra vez e lá estava 

ela, na mesma folha quentinha, agora um 

bocadinho mais desbastada, que a fome não 

perdoa e uma consciência também tem de se 

alimentar. 

Bom dia!!! Já por aqui? 

Bom dia pequenita! Sim, hoje amanheci mais 

cedo. 

Estou a ver... a que se deve tal milagre? 

Meu Deus, esta verdita anda a querer ler-me os pensamentos e o pior é que a safada consegue... 

Não sei que lhe responda, se lhe diga a verdade, se lhe conte uma estória. 

Escusas de te esforçar, sei muito bem porque vieste mais cedo. O brilho dos teus olhos não me 

engana, nunca me enganou! Mas vá, se não quiseres contar não contes. Mais tarde ou mais cedo 

hás-de perceber que não vale a pena esconder. 

Virou-me as costas e voltou a aninhar-se na folha como que a desafiar-me. Não lhe respondi. 

Fiquei ali a olhá-la e a invejar-lhe o banho de Sol. 

Virou lentamente a cabecita, esfregou as antenas e disse-me que amanhã haveria de voltar, mas 

que não me admirasse se ela já não estivesse ali. Interroguei-a. 

Sim, posso estar noutra folha qualquer, ou posso continuar aqui, não sei. Tudo vai depender da 

forma como o Sol estiver quando aqui voltares. 

Veremos, disse-lhe. 

Sim, veremos até quando e até onde te vais conseguir esconder de mim. 

https://nanarebelodetox.blogspot.pt/  
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ESTÂNCIAS Por: Manuel Banet Baptista 
 

Hoje, como outro dia qualquer  

Podia ser Primavera 

Marulhar de seixos rolados 

N' areia firme da baixa-mar 

Na espuma de dias 

Coleantes sem fim... 

Assumo como passos na areia 

Este destino 

Imanente ilusão e 

Real se misturam 

Aqui estou; 

Posso descrever, pintar, 

Ou fotografar a paisagem 

Mas, como fazê-lo  

Com a paisagem interior? 

Esta beleza que me mata 

E me embala 

Tenho fome de azul 

O dentro está fora e fora o dentro 

Sábio? Louco? - Eu sei lá 

Gosto de pedras castanhas 

Com laivos de roxo 

Erodidas conchas encastoadas 

Junto ao cristal 

Podia ser noutro tempo 

Podia, eterno instante 

Ave cruzando o horizonte 

A espuma e a rocha 

A falésia intemporal 

Naquele dia vi 

Vi  sempre com devoção 

Recordarei 

Sempre e sempre voltarei 

Ao recôndito lugar  

Do teu templo 

Aqui neste preciso lugar  

Da minha escrita 
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Um dia sonhei a minha morte 

E fiquei tranquilo 

Guardo imagens dela 

sem igual no coração 

e nos olhos quando se fecham 

Meu pobre intelecto! 

Sempre descrente 

Sempre a duvidar  

Da natural divindade 

Da Natureza 

Até sempre, doutor!  

Apenas lhe desejo coisas boas, 

Bom caminho, boa viagem! 

Gosto de estar aqui  

Não lamento aqui ficar 

Aqui, além, noutro lugar, 

Em ti mesmo estou  

Estarei em ti somente  

Tu... que sabes  

Um simples calhau 

Mais que todas as palavras 

Deu eco à rocha 

No calor do raio solar 

Que me afaga o rosto 

Neste instante preciso 

Tudo é eterno 

O tempo não existe 

O mundo é vibração-onda 

Eleva-se esvai-se 

A onda sempre 

Não se cansa e segue sempre 

O sopro da respiração 

Mar primordial  

Te adoro e venero 

Te dou e me dou 

Mudo de encanto 

 

 S. Pedro do Estoril, 28-01-2018 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FBCrzlfc0eg 
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Existe um navio encalhado    Por: Paula Mendes 

 

Existe um navio encalhado com uma navalha cravada na proa. Está à espera do homem, que este 

tire a navalha que corte a fatia assoreada de mar. Que a abra cortando das entranhas o lodo da 

mesquinhez que o moveu em movediços actos. Se o homem for capaz de abrir um veio na lama, 

se correr um fio sanguíneo de uma manhã de cristal e se o sal lamber languidamente a proa... 

talvez... talvez exista mar, talvez o navio conheça as palavras aguadas, serpenteadas das sereias 

que um dia chamaram os poetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenho uma gota de água nas costas. Ela ebuliu 

na noite meiga, cheira a mato, a estevas e a 

desvelados e indomáveis amores. Sinto-a a 

trepar por mim. É cheia de licenciosidade e 

entrou-me na boca e beijou-me a língua. 

Contorço-me sou um tronco de azinho ardente 

na boreal tarde a saborear todas as agulhas de 

frio que engoliram a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenho uma manta morta no corpo, é comprida lenta e esburacada. Cadáveres escorregadios 

desfazem-se em mil retalhos arrastados pelo chão da calçada. Há dias em que eu e a minha manta 

somos toda uma rua húmida e pesada. Trago-os comigo porque sou incapaz de me despir. Sou 

incapaz de me despir de todos os que amei. 
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Condor        Por: Pedro Santos 
  

Daqui.  

Do topo do mundo 

A imensidão apodera-se do nosso peito 

E assume a forma de um enorme fantasma 

Que respeitamos e tememos até 

Daqui.  

Do topo do mundo 

A nossa dimensão, a das banalidades 

Resume-se à de pequenas pintas inertes 

Que olhamos com desdém distante e habituado 

Paramos, por um instante 

E tudo são memórias 

Que o precipício brota e projecta com imponência 

Por sobre a tela da distância e do invulgar infinito 

E que recolho embevecido 

Em perplexos êxtases, estonteado de emoção 

Daqui. 

Do topo do mundo 

A brisa irada que nos projecta contra o tempo 

Vai enganando subtilmente os momentos 

Para que doa menos 

A vida 

E tão depressa nos embala em utopias 

Como em seguida nos aponta um revólver 

Daqui.  

Do topo do mundo 

Peito rasgado pelas setas do cupido 

Grita alto o perverso 

E ergue aos céus o seu orgulho 

O amor, despiu-o ontem 

Jaz no chão, tombado 

Mesmo ao lado do seu leito 

Por entre a cinza e os gemidos 

Há no teu olhar, uma espécie de prazer secreto 

O prazer de ter gostado de ter sido mau 

 

E agora? 

Quem é que paga o planeta?  
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E quem passa a factura?  

A maçã ou a papoila?  

O ovo ou a galinha? 

Onde está o bode expiatório? 

Na cruz?  

No átomo?  

No céu?  

E agora? 

Quem é que paga o silêncio? 

E quem deduz o imposto? 

O perdão?  

A vingança?  

O amor? 

E agora? 

Quem é que paga o regresso? 

Quem quer ser fiador  

Da viagem de retorno  

De uma vida que não tem volta? 

Deus?  

O acaso?  

A morte? 

É que daqui.  

Do topo do mundo 

Constatamos as crateras 

Testemunhamos o vício 

Conhecemos o tabuleiro do jogo 

E a astuta movimentação das peças 

Mas não podemos jogar 

Daqui, sentimos o odor da batota 

A cor da poluição 

Daqui gravamos os dias 

E rezamos ilusões 

Daqui somos impotentes espectadores 

Torturados pela angústia 

Da distância 

Da altitude 

Do desdém 

Pobre sobrevivente 

Guarda a tua alma para logo, ao jantar. 
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MUSAMISTÉRIO      Por: Sara Pestana 

 

 

 

 

Debaixo da ponte, 

Na sombra húmida, 

Também há vida e verdade. 

 

No musgo verde das pedras 

Paira um silêncio ímpar. 

 

Debaixo da ponte, 

que liga 

este 

e aquele 

lugar, 

Há outro lugar. 

 

Espaço 

Vazio... 

Pacifico... 

Onde repouso, 

em descanso. 

 

O silencio, 

O mistério, 

O segredo escondido 

Debaixo da ponte... 

Onde ninguém passa. 

 

A beleza do mistério 

Que reside 

Onde nunca ninguém jamais a avistou: 

A Musa fantasma 
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2018        Por: Sandra Alfaiate 

 

 
2018, ano de lua cheia.  

A lua mexe sempre comigo, principalmente quando 

está cheia. A energia sobe, as hormonas saltam. 

Apetece.  

Apetece algo quente porque está frio, mas 

principalmente apetece o quentinho do fogo à 

lareira. Uma boa conversa, pessoas com conteúdo, 

interessantes.  

Uma dança alegre, um copo de vinho tinto. Um 

abraço forte, sentido. Um brinde de olhos nos olhos 

para não mentir no sentimento. Um reencontro 

comigo própria.  

- Onde é que eu andei? - Onde é que eu estou? - Para onde vou? 

Hoje não quero saber. Quero apenas estar sem pensar, brincar com o tempo, jogá-lo fora até me 

fartar. Passar o tempo sem pensá-lo, porque ele é tão leve que não pesa na balança.  

O tempo sobe, eleva-se como um balão cheio de hélio.  

Aqueles pedacinhos de vida dentro de cada balão a voar, e eu aqui em baixo olhando o céu cheio 

de balões com pedaços de tempo. O tempo da minha vida. Pedaços de mim voam em direção à 

lua cheia. Eu fico apenas a contemplar a lua.  

Despeço-me de mim e desses breves pedaços de mim que vão ficando cada vez mais longínquos 

no céu, dentro de balões de todas as cores, e adormeço no ventre da lua, grávida. 

Grávida de mim.  

Sei que o tempo chega sempre na hora certa, por isso a lua, grávida de mim, grávida de ti, vai 

parir. Parir-me, parir-te. Vai parir o tempo que será nosso este ano, para que o céu se encha 

novamente de balões de todas as cores, porque o tempo voa… 

2018/01/02 
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Janelas                Por: Nuno Lobo Pimentel 

 
 
 
 
Poderá o medo esconder uma enorme coragem? 

Essa, a da aventura, 

De percorrer sítios nunca navegados, 

De sentir o pulso do desconhecido, 

Longe, bem longe do normal, 

Dos afectos e convívios, 

Perto, bem perto dos loucos, 

Gentes que o ter rejeitou, 

E que eu AMO verdadeiramente, 

Pois que maior coragem, senão esta, 

De extrair o impossível em nós, 

Correndo todos os riscos, 

E sim, o de perder o “juízo”, 

Esse que inculcaram, 

De linhas certas e direitas, 

Esse, o Juízo Final. 

Que vontade em gritar, 

Até enlouquecer, até me rasgar sim, 

Pois os demónios são os bem comportados, 

Os que não levantam ondas, 

Travestis do bem e do mal, 

De um amor ao invés. 

(2018) 
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Momentos      Por: Nuno Lobo Pimentel 

 

 
 

 
 

Acordem, 

Abram os olhos, 

A sombra já avança, 

Pelos caminhos verdes da vida, 

O Sol já profere a Letra Mágica, 

Olhem para mim, adorem-me porque eu sou a vida, 

Eu, a Ideia do fogo que tudo possibilita, 

Eu, que tudo observo e descortino, 

Nada me é alheio, 

Nem a partícula ínfima, 

Eu, a onda que tudo varre, 

E que nada detém, 

Eu, o símbolo do eterno, 

Todos os dias no firmamento, 

Todas as noites na abobada-luar, 

A todos os instantes em ti, 

No escuro e negro, 

No teu sangue e coração oculto. 

 

 

(2018)  
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Dias  Por: André Clemente 

 

Reconheço no Português uma frutuosa capacidade para 

insultar, mesmo que a esmagadoramaioria desses insultos 

parta do desnecessário. 

Distante da capacidade de “cuspir facadas” de um Alemão 

ou de “ser molestado por bodes” de um Russo, mas mesmo 

assim considero que temos um óptimo leque de 

possibilidades de encher a boca e libertar peito e estômago 

com o requinte do nosso calão. 

Infelizmente, acho que os mesmos vocábulos que de 

catarse vocal nos servem, são pobremente utilizados e 

desconexos no sentido… 

 

Os mais comuns: 

- Vai-te foder! Ordenar a alguém que vá copular não pode ser considerado ofensivo, pelo contrário, 

demonstra a nossa aptidão natural para amar o próximo, a génese do 5º império. 

- Caralhos ma fodam! É das expressões mais intrigantes da ofensividade lusa, principalmente porque comum é 

ouvi-lo da boca dos mais machos dos Machos Latinos. Desejar ser penetrado por mais de um pénis também 

não pode ser considerado ofensivo para terceiros, é apenas a manifestação da auto busca do prazer, e de 

prazer no plural. Gostamos de muito prazer, amamos a vida que fadamos, somos Lusitanos. 

- Vai pró caralho! Sim, já tem peso semântico, se bem que não deva ser utilizado quando dirigido a fêmeas, 

principalmente às namoradas ou esposas, porque se elas realmente forem “pró caralho” tornam-nos Cabrões, 

este sim um insulto de real peso para o Ego do Macho Latino que gaba o quanto encorna mas mata quando 

encornado. 

- Depois temos os que de tão corriqueiros de Insulto perderam o carácter, como Merda e Puta, e os que de 

tão desprovidos de peso fonético nunca chegaram a insulto ser, como o Idiota, o Imbecil, o Pulha, o Crápula… 

 

Pessoalmente prefiro o dedo espetado. É mais físico, envolve uma maior carga sinergética, expressa melhor o 

que sinto. Mas num face-a-face, enche-me um belo dum Va Fan Culo! Não tem a amplitude maxilar dum Filha 

da Puta, que à Tripeira enche por completo boca e peito no dizer (catarse pelo ruído) mas tem a vantagem de 

poupar os familiares do insultado, desejando-lhe antes uma situação com maior probabilidade de ser 

desagradável. 

 

Lembro-me do “Que comas alcagoitas espanholas ao pequeno-almoço”, do “Vai obrar fino no meio de Silvas 

sem folha”, ou do “Mete a pata num ninho de víboras”, tudo situações bem mais desagradáveis, apresentadas 

com maior requinte, o requinte que deve existir numa ofensa... e lamento o quão mal se insulta hoje em 

Portugal. 
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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:  

Élia Morgado, João Pestana, Manuel Baptista e Naná Rebelo. 

Cadernos Selvagens 

Publicação da Associação Fábrica de Alternativas / Março 2018 

Próximo número dos Cadernos Selvagens / Junho de 2018 

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

2018 para o email: fabrica.de.alternativas@gmail.com.  
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