
  



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

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

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

liberdades dos indivíduos. 

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

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

estas linhas-guias.  

 

LINHAS-GUIA PARA OS CADERNOS SELVAGENS  

 

 Será presente este texto em cada número da revista 

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

comunicação à nossa disposição. 

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

desde que os referidos conteúdos respeitem os seguintes princípios: 

- Não serão tolerados ataques pessoais, 

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

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

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

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

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

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

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

conservados para a edição seguinte. 

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

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

horários…)  

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

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

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

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

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

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

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

pelo próprio comité redactorial dos Cadernos. 

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

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

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

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

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

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

repartido na mesma proporção em que contribuiu.  

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

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

Alternativas. 

  

GRUPO EDITORIAL 

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

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

Olá a todos e sejam bem vindos a mais uma edição dos Cadernos Selvagens. 

Nesta edição vários e diversos são os temas abordados e cada um deles com relevância de 

conteúdo, como vem sendo habitual. Contudo, e contra o que é nosso costume, um deles 

merece-nos destaque, pois pouco se fala dele e é de toda a importância para a saúde pública e do 

planeta. Estamos a referir-nos ao artigo do associado João Pestana, que nos fala do perigo da 

poluição electromagnética, citando o Prof. Doutor Augusto Albuquerque (actual Director do 

IST na Área de Projectos para a Sociedade de Informação), e que nos parece merecedor da 

nossa atenção. 

 

Teremos, ainda, a habitual entrevista que, desta vez, coube à associada Paula Dores, e que nos 

vai falar sobre o Apoio ao Estudo, uma das actividades que deste o início da AFA (Associação 

Fábrica de Alternativas) tem sido uma constante e da qual muito nos orgulhamos, sem 

desprimor para qualquer outra. 

Apresentamos também uma entrevista a João Aguiar sobre Bullying no Trabalho, na sequência 

de um do eventos realizados no último trimestre. Falaremos também sobre Inteligência 

Artificial, um tema algo preocupante, sobre a Escravatura Moderna, não menos preocupante que 

o mencionado anteriormente. Vamos falar sobre Depressão, esse papão que nos vai assaltando 

(uns mais, outros menos) e, porque as eleições autárquicas estão a passos largos, são aqui 

descritas as preocupações de um cidadão, e associado, e de como ele entende que deveria ser a, 

e citamos, «Mudança de Paradigma». Aqui, aproveitamos a deixa para referir que o penúltimo 

evento ocorrido na sede da AFA foi, precisamente um debate público, para o qual foram 

convidadas todas as listas concorrentes à autarquia de Oeiras. 

 

Ainda, um dos nossos associados mais “jovens”, o Sr. Armando Rodrigues, deu a sua 

contribuição para este número, escrevendo sobre «Os Indignados (...)», e disse de sua justiça o 

que acha sobre o tema. 

 

E chegamos à poesia, ou prosa poética como lhe quiserem chamar, e que acreditamos ser do 

agrado dos nossos leitores, com produções de Nuno Miguel Morais, Paula Mendes, Pedro Faria 

Bravo e Naná Rebelo, presença assídua nas nossas edições, sem deixar de referir a “crónica dos 

dias” de André Clemente. 

Boa leitura! 

 

Participaram nesta edição os associados: 

André Cid João Pestana Paula Mendes 

André Clemente Manuel Banet Baptista Pedro Faria Bravo 

Armando F. Rodrigues Naná Rebelo  

Élia Morgado Nuno Miguel Morais  
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FÁBRICA DE ALTERNATIVAS. QUEM SOMOS 
 

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

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

Não vivemos de subsídios ou da ajuda institucional de nenhuma entidade pública ou privada e 

contamos, sempre e só, com o engenho e a generosidade de todos e de cada um de nós para 

seguirmos em frente neste nosso caminho. Um caminho que tem dificuldades e alegrias, 

problemas e amizades, desânimos e abraços, mas que continua sempre com a certeza que quando 

algo se faz por bem, há sempre um retorno para nos confortar e fazer mais felizes. 

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

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

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

afirmamos que a nossa Associação é autogerida o que queremos realmente dizer é que ela é de 

todos os que nela participam, que há espaço para a opinião de todos ser escutada e que as 

responsabilidades são também de todos. Para isso, fazemos uma Reunião de Fábrica aberta a 

todos os nossos associados e onde todos podem participar e ajudar a procurar o consenso na 

tomada de decisões. Evitamos o voto para que aqueles que votam vencido não se afastem das 

decisões tomadas. Nem todos temos de estar sempre de acordo em tudo, mas podemos encontrar 

sempre uma forma de todos verem as suas opiniões respeitadas e incluídas nas decisões. Como 

sempre contamos contigo, contamos com todos. 

 

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

existentes em cada dia. 

Email: fabrica.de.alternativas@gmail.com  ||  Endereço Internet: fabricadealternativas.pt 

 

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

CONCEITO DA LIBERDADE, RESPEITO, PARTILHA E SOLIDARIEDADE. 

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

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

RESPEITO ABSOLUTO PELOS DIREITOS E LIBERDADES DOS INDIVÍDUOS.  

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

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

HOMOFOBIA, ETC. 
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AS NOSSAS ACTIVIDADES 
 

2ªfeira 
   

Chi Kung 19H30  

Danças Tradicionais Europeias 21H30  

 

3ªfeira 
Apoio Escolar 17H00  

Espanhol (Conversação) 18H00  

Tai Chi* 19H30  

Reunião de Fábrica 21H30 Quinzenal 

 

4ªfeira 
Yoga* 11H00  

Yoga para Crianças 15H00  

Apoio Escolar 17H00  

Alongamentos e Flexibilidade 19H30  

Actividades diversa 21H00 Consultar página facebook 

 

5ªfeira 
Apoio Escolar 17H00  

Italiano (Conversação) 18H00  

Jantar na Fábrica 20H00  

Ciclos de Cinema 21H30  

 

6ªfeira 
Yoga* 11H10  

Actividades diversa 21H30 Consultar página da Fábrica 

 

Sábado 
Yoga* 11H00  

Iniciação ao Teatro* 15H00  

Actividades diversa  18H30 Consultar página da Fábrica 

Jantar na Fábrica 20H00  

Actividades diversa  21h30 Consultar página da Fábrica 

 

Domingo 
Actividades diversa   Consultar página da Fábrica 

 

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 
 

 

As férias de verão marcaram este 

trimestre na Fábrica de 

Alternativas. Muitas das actividades 

pararam para férias em Julho ou 

Agosto mas, contrariamente ao ano 

passado, a Fábrica nunca fechou e 

algumas actividades continuaram 

ininterruptamente como foi o caso 

do cinema e dos Alongamentos e 

Flexibilidade. 

Quanto às actividades regulares da 

Fábrica estasdecorreram grandes 

alterações. O Cinema apresentou 

mais três ciclos nomeadamente, 

“Cinema Britanico” (Billiy Elliot, 

BrassedOff, Discurso do Rei, 

Naked e Homem no Arame), 

“Cinema Nórdico” (A Caça, Oslo 

31 de Agosto, Força maior e o 

Homem Sem Passado) e em 

Agosto, “Filmes mais nomeados 

para o Óscar” (Africa Minha, O 

Paciente Inglês, O Último 

Imperador, A Million Dólar Baby e 

Dança com Lobos).  

Quanto aos debates e tertúlias, o 

programa também foi variado: “Dos 

humores e da Vida, uma conversa sobre o sorriso no quotidiano gráfico, quântico e virtual” com 

Osvaldo Macedo de Sousa, recebemos o Cacique LádioVeron que nos veio falar da sobrevivência 

cultural e material dos povos indígenas no brasil, nomeadamente doa Guarani-Kaiowás”, 

“Iniciação à Tradição Espiritual Portuguesa” apresentada por Pedro Teixeira da Mota“, “Olhares 

sobre a diversidade, Um diálogo de gerações” com a presença de Ana Sanches e ainda mais uma 

sessão, desta vez num espaço público do evento “Feli(z)cidade”. 

Nas exposições foi a vez de vermos as belas fotografias de Margarida Macedo de Sousa. 

E, para além dos jantares de Fábrica das quintas e sábados ainda um outro de apoio à causa do 

povo Guarani-kaiowáe uma sessão com o visionamento de documentários sobre a luta dos Índios 

no Brasil ambos seguidos de debate. 

 

Visite a nossa nova página na Internet: https:// fabricadealternativas.pt 
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As actividades da Fábrica 
 

 

Neste número dos Cadernos Selvagens (C.S.) entrevistámos a Paula Dores (P.D.) que, além de 

ter sido até agora, a Coordenadora do Apoio Escolar, faz parte do grupo de docentes que 

desenvolvem esta atividade, acompanhando diariamente os alunos nos seus estudos e tarefas 

escolares. 

C.S. – Paula, faz uma apresentação do Apoio Escolar para dar a conhecer aos leitores da 

revista, em que consiste esta actividade, a sua origem e objetivos. 

P. D. – O Apoio Escolar tem sido uma actividade desenvolvida por um conjunto de 

associados da Fábrica de Alternativas, através da qual se pretende ajudar os alunos a  

- melhorar os níveis de conhecimento, esclarecendo dúvidas e orientando o trabalho escolar 

quotidiano. 

- Encontrar metodologias de trabalho e de organização do seu estudo.  

Na minha opinião, quanto melhor for o nosso conhecimento, quanto mais soubermos, mais 

opções teremos e melhor poderemos escolher. E esta foi a minha motivação para o 

desenvolvimento deste trabalho, o poder partilhar o meu saber. 

A actividade iniciou-se no ano lectivo de 2013/14, na anterior sede da Fábrica, com a oferta de 

explicações gratuitas. Nesse ano tivemos um aluno do 9º ano, desde a Páscoa até ao exame. 

Em 2014/15, ainda na anterior sede, eu e a Conceição Alpiarça, estruturamos o apoio, tal como 

o desenvolvemos actualmente. Tivemos meia dúzia de alunos e decidimos que os encarregados 

de educação, em contrapartida, poderiam colaborar com a Fábrica através de um banco de 

tempo ou fazer um pequeno donativo à Associação. 

EM 2015/16 e em 2016/17, a Fábrica mudou a sua sede e continuámos a oferecer serviços de 

apoio escolar. 

Neste último ano como o número de associados, que se ofereceram para participar no apoio 

escolar alargou (9 pessoas), conseguimos que a actividade se realizasse 3 vezes por semana, 2h 

de cada vez, ou seja, 6h por semana, o que nos permitiu apoiar cerca de 20 alunos do 3º ao 11º 

ano.Pontualmente, temos dado explicações de Matemática. 
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Convém referir que nunca fui nomeada ou eleita para ser Coordenadora desta actividade, fui, sim, 

estando disponível para acolher novos alunos, integrar novos associados na actividade, conversar 

com os pais, organizar os mecanismos de controlo da actividade, … 

C.S. – Da tua experiência como coordenadora, que balanço fazes desta atividade? 

Aspetos positivos e possíveis melhorias... 

P.D. – A mudança da sede da Fábrica para um local mais perto do centro de Algés e o 

aumento de associados interessados em participar nesta actividade permitiu o alargamento do 

apoio escolar a um maior número de alunos e a constatação de que podemos contribuir para a 

melhoria dos seus resultados. 

Com o pequeno contributo de cada aluno para esta actividade temos podido apoiar a associação 

Fábrica de Alternativas no cumprimento dos seus compromissos financeiros. No entanto, temos 

de nos organizar melhor por forma a garantir que os encarregados de educação cumpram com os 

seus compromissos. 

Com a experiência que adquirimos, podemos, em conjunto, definir quais os mecanismos de 

coordenação e organização que esta actividade necessita e quem os pode desenvolver e deve 

aplicar. 

Há ainda que fazer um esforço para que haja uma melhor articulação entre esta actividade e as 

restantes actividades da Fábrica. Por vezes, parece o apoio escolar está “desgarrado”. 

C.S. - No ano letivo de 2017-2018 já não farás a Coordenação da atividade, mas 

continuas a dar apoio aos alunos na disciplina de Matemática. Quais são as tuas expectativas e 

objetivos? 

P.D. – Continuarei a desenvolver as actividades de apoio escolar tal como atrás descrevi, 

esclarecendo dúvidas, investigando com os alunos os conteúdos das diferentes disciplinas, 

ajudando os alunos na organização do seu estudo e na aquisição de métodos de trabalho. Claro 

que também continuarei a esclarecer dúvidas da disciplina de Matemática, para todos os anos do 

ensino básico e secundário e também colaborarei nas actividades de suporte, que sejam 

necessárias. 

Penso que deveríamos modernizar o apoio escolar através de uma utilização mais 

alargada das novas tecnologias, que timidamente usámos este ano. Na reunião de encerramento 

do ano lectivo, decidimos arranjar um computador e contratar serviços de internet. 

Acho que seria interessante se conseguíssemos que os alunos trabalhassem mais em interajuda, 

que os alunos que frequentam o mesmo ano trabalhassem em conjunto (o que aconteceu com 

alguns alunos este ano) e que alunos mais velhos pudessem ajudar alunos mais novos. 

Tentaremos, também, reunir regularmente com os Encarregados de Educação. 

C.S. – Que diria aos Encarregados de Educação eventualmente interessados no Apoio 

Escolar? 

P.D. – Estamos disponíveis para motivar e ajudar os filhos, esclarecendo dúvidas sobre a 

matéria que têm de estudar, e definindo, com os mesmos, metodologias de trabalho e de 

organização do seu estudo. Esse apoio é dirigido a todos os anos do 1º ao 12º ano 

 

APOIO ESCOLAR - Terças, Quartas e Quintas-feiras das 17 às 19 Horas.  
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Debates na Fábrica 
Assédio moral no trabalho, uma grave violação dos direitos humanos 
 

 
 

Na sequência do debate realizado na Fábrica sobre Bulling no trabalho, aqui fica uma entrevista 

realizada por Manuel Baptista Banet aJoão Aguiar da Plataforma Contra o Bullying no 

Trabalho. 

CADERNOS SELVAGENS: João, como é que nasceu a ideia de criar a plataforma? 

PLATAFORMA CONTRA O BULLYNG NO TRABALHO: Fui eu que a tive, 

efectivamente. Mas eu convidei logo mais pessoas. Uma plataforma é um grupo de entidades, 

cidadãos, ideias também. Desde o início foi uma coisa plural, de múltiplas pessoas e entidades. 

A ideia surgiu pela identificação de um problema e posterior corroboração do problema por 

mais pessoas. Verifiquei no meu local de trabalho e noutros por que passei, haver pessoas que 

eram coniventes de situações de assédio moral, ou mesmo assediadoras ou vítimas. Primeiro, 

houve identificação do problema; depois verifiquei que havia uma aceitação destas situações 

como sendo normais. Depois de verificar o que se passava em outros locais, outras situações, 

outros países e continentes, lancei o alerta em várias redes sociais e páginas que eu costumo 

dinamizar. Depois, um partido político, o Bloco de Esquerda, lançou um debate público sobre o 

assédio moral ao qual eu fui participar. Guiei-me pelo adágio «uma andorinha não faz a 

primavera» e portanto reuni-me com mais pessoas em Julho de 2016, e juntos debatemos como 

abordar a questão. Também tivemos o apoio da Base-F.U.T. para constituir a plataforma, a nível 

logístico, por exemplo disponibilizando salas de reuniões. E verificámos que as pessoas estavam 

de acordo no essencial, quanto à existência do problema, e à necessidade de o enfrentar, de fazer 

algo. Verificámos também que havia alguma abertura política, havendo pelo menos um partido 

com interesse em abordar o assunto, podendo assim haver alguma hipótese de mudança política. 

CS: Quais os princípios sobre os quais assenta a plataforma? Constitui-se em Julho 

de 2016, com base em experiências pessoais, em vontades políticas… como plataforma 

estabeleceu um conjunto de princípios formal? 

P: Sim, há um conjunto de regras estabelecidas entre nós. Acordámos sobre o 

método de decisão. 

CS: Mas sendo que a plataforma incide sobre o conceito de assédio moral, qual a 

definição deste, o que é e o que não é… 
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P: A definição de assédio moral que adoptamos não é algo que tenhamos «na 

carteira», pois o conceito não é consensual entre académicos, legalistas, etc.. Mas oconceito que 

adoptamos define o fenómeno do assédio moral como um comportamento continuado de 

perseguição, que acontece em vários episódios e esse é que é o problema. É que cada acto isolado 

poderia, por vezes, parecer inofensivo, mas no seu conjunto, por ser repetido e continuado no 

tempo, pode tornar-se extremamente lesivo da pessoa humana, em última análise, podendo até 

levar ao suicídio. 

CS: É uma estratégia definida, mas insidiosa… 

P: Sim, a plataforma não definiu à partida tudo ao pormenor, também assentes na 

ideia de que «o caminho faz-se caminhando», como disse o poeta espanhol António Machado. 

CS: Qual é a intervenção cívica da plataforma? A que níveis intervém? Neste ano de 

vida, o que tem feito? 

P: Definimos à partida três objectivos para actuação, os quais foram alcançados. Um 

deles é sensibilizar as pessoas, pois muita gente não sabe que existe o problema. 

CS: Ou não o identificou, não se apercebe que está a ser testemunha de um crime. 

P: Até há muitas vítimas que se auto-culpabilizam. E isso não é normal. Outro 

objectivo é relativo a entidades legais, ao órgão legislativo neste caso. 

CS: Mas não existe já a figura legal do crime de assédio moral? 

P: Existe, mas nós verificámos que não funciona. Existe um artigo do Código do 

Trabalho que prevê que o assédio seja considerado contra-ordenação muito grave. 

CS: E como crime geral? 

P: Há um crime, que é o crime de perseguição, e esse crime pode também ser 

invocado, pelo que me apercebi, embora não seja jurista. Ou seja, uma pessoa pode processar 

outra pelo crime de perseguição. O terceiro objectivo da Plataforma é o apoio, além da divulgação 

em diversos meios, como por exemplo, os «Cadernos Selvagens» e unspoucos órgão de 

comunicação. Decidimos que devíamos dar apoio no sentido de ajudar as pessoas vítimas de 

assédio moral. E para isso redigimos um conjunto de perguntas e respostas, no nosso site. Já 

recebemos pedidos de apoio para funcionários de Câmaras Municipais. 
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CS: Como é que os sindicatos tradicionalmente reagem? 

P: Os sindicatos estão mais alerta para isto, nos últimos anos. Eles têm feito uma 

campanha sobre o assédio. Eles remetem no entanto estas questões para os seus departamentos 

jurídicos. Isto desemboca, no melhor dos casos, num acordo com a entidade empregadora, que 

indemnize o trabalhador vítima, porque a entidade patronal se apercebe que há substância legal 

para um processo, na melhor das hipóteses. O fenómeno do assédio tem hoje em dia um âmbito 

que já abrange escalões intermédios, como engenheiros, ou superiores (direcção) das empresas. 

Mas também sucede que muitas pessoas não estão sindicalizadas. 

CS: Elas não sentem a pressão de se sindicalizarem, uma vez que estão com esse 

problema? Porque há também o aspecto do isolamento da vítima. Terão medo de se 

aproximarem do sindicato, com medo de ainda aumentar mais a retaliação? 

P: Pode ser; há muitas variáveis. O que vi, pessoalmente, é que as pessoas não 

reconheciam esses factos, apesar da própria empresa, uma multinacional americana, ter regras 

internas sobre o assédio, e que estavam a ser infringidas. Fui falar com o sindicato do sector, 

mas eles viram-me como «não sendo operário», e não viram a necessidade de haver uma luta 

conjunta e horizontal por sector, ao invés de uma luta de classes segmentada. Eu sou 

engenheiro, mas sou trabalhador e estava realmente na base da pirâmide hierárquica. Eles 

estranharam e ofereceram bastante resistência ao meu registo. 

CS: Não percebo; eles então não tinham experiência de situações dessas? 

P: Infelizmente, a questão do conhecimento da legalidade é um ponto essencial. A 

legalidade em Portugal está muito reservada à classe dos advogados,  é algo que pouca gente 

conhece. Há uma dificuldade de acesso à legalidade e ainda mais à defesa, formal ou informal, 

dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos. 

CS: Os trabalhadores desconhecem os seus próprios direitos. 

P: Há dificuldade em fazer valê-los. Pois uma categoria, os advogados, tende a fazer 

disso uma matéria reservada a eles. 

CS: A propósito; como é que as coisas se passam ao nível dos tribunais de trabalho? 

P: Pelo que sei, através de advogados que têm intervenção nos referidos tribunais do 

trabalho, a coisa tende a ser resolvida antes de se chegar a um julgamento. Há a procura de um 

acordo, com a negociação de uma indemnização, evitando o processo. Isso tem um efeito 

desfavorável porque a empresa tem sempre o poder económico e, com uma indemnização, cala 

os protestos. Pode continuar a ter os mesmos comportamentos sem risco, «resolve» assim o 

problema. Também não se cria jurisprudência: o caso não é julgado. Em muitos casos, nem dá 

entrada um processo. Muitos juízes tentam sugerir um acordo. Mas posso facultar o contacto 

com o jurista da plataforma, se quiserem ter informação de um especialista na lei. Um facto que 

notei nos debates em que tenho participado ou assistido, é o problema da indemnização, que 

comprova que a componente social e de saúde no assédio no trabalho, não é valorizada em 

Portugal. Aqui, ocorrem indemnizações baixas, da ordem de três ou cinco mil euros… 

CS: Ou seja, o crime compensa. Se um indivíduo está a ser incómodo, a entidade 

patronal não arrisca mais do que uns poucos milhares de euros, na pior das hipóteses. 

P: Também há o aspecto da ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho), que é 

um órgão de fiscalização nas empresas. A entidade que anteriormente se designada por 

«Inspecção do Trabalho».  
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A ACT tem um papel. Qualquer pessoa, vítima ou não, faz a denúncia do problema e faz um 

pedido de inspecção. Mesmo havendo confidencialidade, havendo um problema de assédio que 

atinge uma pessoa no local de trabalho, ao aparecer a inspecção, toda a gente vai achar que foi a 

pessoa em causa. 

CS: Mas havendo um delegado sindical, ele está protegido disso… já será normal as 

pessoas pensarem que o delegado interveio. Ele tem a protecção da lei. Há uma des-

sindicalização maciça. Os sindicatos estão afuncionar como entidadesmeramente 

 burocráticas. Mas os sindicatos são os únicos órgãos que podem intervir dentro da empresa. 

P: Mas ainda assim o sindicato tem poucos poderes 

CS: Mas os poucos que tem, não estão ao ser exercidos. Eu gostava de abordar isso noutra 

entrevista, talvez. Gostava de perguntar, como tem sido a recepção do público; que público têm 

conseguido alcançar? Que feedback têm das pessoas? 

P: Da nossa parte não foi feito um estudo exaustivo sobre o nosso público. Mas numa base 

intuitiva, poderei dar uma ideia do nosso público, e do que algumas pessoas dizem. Um dos 

nossos objectivos é sensibilizar. Embora nunca se possa considerar concluída uma campanha 

destas, pois há sempre mais a ser feito, montámos uma campanha mínima, fizemos uma página 

do facebook, pusemos vídeos online, tivemos algumas visualizações, mas não foi nada massivo. 

Houve alguma informação sobre nós produzidas por órgãos de comunicação, houve pessoas que 

falaram connosco. E isto tudo é gratificante e cumpre um dos nossos objectivos, pois houve 

alguém que nos ouviu, e pudemos dar apoio, eles espalharam a mensagem. Mas, de qualquer das 

maneiras, pensamos que um aspecto essencial é a mudança da lei, pois pode mudar as cartas em 

cima da mesa. 

CS: Sim, mas em Portugal, somos em teoria um estado de direito, porém existem leis que - 

estando em vigor - não são implementadas e existem outras leis que são implementadas apenas e 

somente de acordo com as conveniências de quem está no poder. Isso tudo faz que a eficácia que 

dizes que a lei teria, para mim não é assim tão nítida. 

P: Sim, temos de partir desse pressuposto ou não partir dele… 

CS: Não do pressuposto, mas da constatação, a meu ver, de que sem empenhamento cívico, 

mesmo a melhor lei do mundo, uma lei sobre o assédio não resolve o problema por si só. 

P: Claro que não… Estou completamente de acordo. O empenhamento cívico é importante. 

Mas o estado de direito funcionar e defender os cidadãos, é também essencial e mais importante, 

até. Pois os nossos impostos deveriam estar a viabilizar uma mínima estrutura legal e funcional, 

ao serviço dos cidadãos e trabalhadores. O que neste momento, especificamente, quanto ao 

assédio laboral, não acontece. 

 CS: A Plataforma Contra o Bullying no Trabalho tem alguma mensagem final que queira 

deixar aos leitores dos Cadernos Selvagens? 

P: Sim, a plataforma está também algo preocupada porque à data desta conversa, nada se 

aprova na Assembleia da República em matéria laboral para além do retorno dos feriados e das 35 

horas na Função Pública. E se não houver pressão das organizações de trabalhadores vamos andar 

a debater o livro verde por muito tempo. 

 

www.bullyingnotrabalho.tk || plataforma.contra.o.bullying.no.trabalho@sapo.pt  

http://www.bullyingnotrabalho.tk/
mailto:plataforma.contra.o.bullying.no.trabalho@sapo.pt
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Crónica - Pensem comigo 
 

 

Imagem do filme Alien- Covenant 

Inteligência Artificial  

Por: Élia Morgado 

Numa grande sala de design futurista... 

 Weiland –  Sou o teu pai. 

Anda!  

( David obedece deambulando pela sala) 

Perfeito! 

David –  Sou? 

Weiland -  O quê, perfeito? 

David –  Não, teu  filho... 

Weiland –  És a minha criação (...) 

David –  Tu criaste-me, mas és humano. Morrerás, eu não... 

(Excerto do primeiro diálogo, entre o robot David e o seu “pai” humano Peter Weiland, no filme 

de ficção científica “Alien- Covenant”, do realizador Ridley Scott) 

 

Este diálogo parece adequado apenas ao mundo da ficção, ou a uma sociedade num futuro 

muito distante. De facto, a investigação no domínio da inteligência artificial ainda está no seu 

princípio, mas já é uma realidade, e o seu desenvolvimento parece potencialmente ”inesgotável“ 

e inevitável. Por isso devemos questionar quais os parâmetros da investigação científica nesta 

área e que objetivospretendemos nós, cidadãos, alcançar com a sua evolução. 

Alguns dias depois de ter visto o referido filme, li na revista Philosophie, de Maio, o artigo 

de A. Lacroix, “L’ordinateur pense, doncje suis”, que me fez pensar novamente naquele diálogo 

e escrever esta crónica. O conteúdo desse artigo traduz-se na seguinte questão: 
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Devemos investir (cientificamente, tecnicamente e economicamente) na criação de 

máquinas/robots inteligentes com capacidade de se autoprogramarem e aperfeiçoarem e 

que poderão vir a “dominar” as nossas vidas, ou devemos investir no desenvolvimento 

artificial do nosso corpo e da nossa mente? 

O empresário americano ElonMusk, CEO da SpaceXligada à conquista espacial privada, vaticina: 

 “ Seja qual for o estado de evolução da inteligência artificial, nós ficaremos para trás (....). 

Ficaremos reduzidos ao estatuto de animal doméstico (...) eu não quero ser como um gato.” 

Talvez por estar decidido a contrariar este desagradável destino, em Março deste ano 

ElonMusk anunciou a criação da empresa Neuralink, cujo objetivo é implantar pequenos 

elétrodos no cérebro a fim de que possamos, um dia, “carregarmos” e “salvarmos” pensamentos. 

Segundo este empresário, a humanidade está em vias de criar uma entidade mais inteligente do 

que o cérebro humano. Isto resultará, ou de um supercomputador ou da ligação/conexão de 

cérebros vivos a máquinas. 

(O conceito de “renda de neurónios”, inspirado pela ficção científica é o seu projeto e consiste 

numa fina camada de rede neuronal localizada entre o neucórtex e o osso craniano, afim de 

aumentar as nossas capacidades cognitivas e regular as nossas emoções)  

 Mesmo que consigamos superar o problema da relação de poder, entre criador e criatura, o 

desenvolvimento de robots capazes de nos substituirem em “qualquer” atividade, levanta muitas 

outras questões. Entre elasa da gestão do tempo livre. 

O que vamos fazer quando tivermos “todo o tempo do mundo”?  

Parece uma pergunta fútil, principalmente se pensarmos no que atualmente está a acontecer  e 

nalguns casos, devido às novas tecnologias: por um lado, pessoas forçadas a não fazerem nada 

porque estãodesempregadas e por outro lado, outras pessoas sobrecarregadas de trabalho. Estas 

chegam ao ponto de serem contactadas e solicitadas pelos patrões, para trabalharem cada vez 

mais (usando essa mesmas tecnologias) fora do local e do horário de trabalho, limitando-se quase 

a viver para trabalhar, quando hoje já seria possível apenas trabalhar para viver. 

(O partido socialista francês já se pronunciou este ano sobre a necessidade de uma medida que 

dê aos empregados o “direito de se desconectarem”. Por exemplo, durante o fim-de-semana não 

receberem nem enviarem e-mails profissionais.) 

Voltemos à sociedade tecnologicamente avançada, de um futuro mais ou menos distante. 

Como manter essa sociedade organizada, com uma convivência social ordeira e pacífica, onde 

“ninguém” estará ocupado a trabalhar? 

O trabalho tem sido, através dos tempos, não só uma forma de produzir bens e responder a 

“necessidades” de consumo e de mercado, mas também um instrumento de domesticação, de 

domínio, de estratificação e hierarquização social, para manter as populações ocupadas (na 

ordem).   

A reprodução desta situação tem sido alimentada por uma mentalidade arreigada na defesa das 

virtudes do trabalho.  Diz  uma  máxima  antiga,  que  a  ociosidade é a  mãe de todos os vícios. 
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Bertrand Russel, no entanto, diria que esta frase reflete uma mentalidade de “escravo” de quem 

a pratica e de “senhor” de quem a defende, por conveniência. Como ele diz em “ Elogio do 

Lazer”, artigo publicado em 1932: “ Durante séculos, os ricos e seus aduladores fizeram o 

elogio do ‘trabalho honesto’, louvaram a vida simples, professaram uma religião que ensina que 

os pobres têm muito mais possibilidades de ir para o céu do que os ricos” (ao que parece eles 

próprios não estavam interessados em ir para o céu, mas em gozar tudo de bom na terra, 

deixando generosamente esse privilégio para os pobres!) e “ a ideia que os pobres possam ter 

lazeres sempre chocou os ricos.”  

Como irá fazer-se a transição desta mentalidade/organização social para aquela que será 

necessária a uma sociedade em que “todo” o trabalho será feito por robots? 

Se superarmos também este problema sócioeconómico e político, resta-nos então o 

“trabalho” de planear, organizar e construir, de forma criativa e eficiente as sociedades futuras. 

Mesmo que não se possa concretizar a socieade idílica, justa, harmoniosa, em que estaríamos 

livres do “trabalho como mal necessário”, para nos dedicarmos apenas ao “trabalho por paixão”, 

ao ócio e ao lazer intelectualmente gratificante, como defendia B. Russel, os seres humanos 

precisam de se preparar de forma realista, para o que a ciência e a tecnologia lhes irão 

“oferecer.” 

Hoje, embora a dar os primeiros passos, já se está a tentar regular, através de implantes, a 

eletricidade do cérebro nos casos graves de Parkinson e de epilepsia, a conectar próteses de 

amputados aos seus próprios nervos ou ainda a permitir a tetraplégicos manipularem objetos 

virtuais pelo pensamento. (Quem sabe, venha a ser possível para o bem da existência humana, 

cada indivíduo auto-controlariarefetivamente o seu cérebro para desativar emoções básicas 

negativas como a raiva.) 

Como questiona C. Lacroix no artigo já mencionado: 

“(...) e se a nossa força viesse precisamente da capacidade de nos desconectarmos, de nos 

desprogramarmos?”,de explorarmos o nosso próprio cérebro para nos desenvolvermos 

cognitivamente, agirmos mais   eficazmente e aperfeiçoarmos o nosso comportamento? 

Citando o ensaísta Eduardo Lourenço“Agora é como se o mundo mudasse mais rapidamente 

que os homens” 

Sendo assim, porque não preparar-nos, investindo no desenvolvimento artificial da 

inteligência humana, para não perdermos a corrida para as máquinas inteligentes? 

 

Nota: durante a conferência Future of Innovation, em São Francisco, nos EUA, uma 

trabalhadora da Microsoft revelou que um cientista de dados perdeu o emprego para uma 

inteligência artificial desenvolvida pela empresa.(...) Jennifer Chayes, uma das cientistas de 

inteligência artificial contou durante o evento que “a empresa estava com pouco dinheiro e 

decidiu despedir o cientista de dados porque a inteligência artifical funcionava muito melhor do 

que o especialista.” (zap.aeiou.pt  25/06/17) 
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Da Escravatura Moderna 
Por: Manuel Bannet 

A ESCRAVATURA COMO MODO DE PRODUÇÃO 
O sistema económico esclavagista vigorou na antiguidade, sendo substituído a pouco e pouco 

pelo feudalismo. Porém, algo da sociedade esclavagista permaneceu e teve um renovo, na 

sequência da expansão ultramarina de potências como a Espanha e Portugal, no século XV e XVI, 

às quais se juntaram a França, a Inglaterra, a Holanda, nos séculos seguintes. A utilização em 

massa do trabalho escravo apenas ficou confinada a algumas sociedades pós-coloniais, como os 

EUA onde, no Sul, uma mão de obra escrava se ocupava das penosas tarefas de uma agricultura 

orientada para a exportação de algodão e outras produções tropicais. Porém, no decurso do século 

XIX os interesses económicos do capitalismo industrial, expressos na ideologia liberal, forçaram 

a uma abolição da escravatura, na maior parte dos países. Portugal foi um dos primeiros a fazê-lo. 

 

A ESCRAVATURA DA DÍVIDA 
A forma moderna de escravatura chama-se dívida. 

Ela não foi inventada nos tempos modernos, pois já existia na antiguidade; era frequente em 

sociedades arcaicas, alguém se entregar como escravo para saldar dívidas acumuladas, por forma 

a preservar a propriedade e, portanto, a subsistência da família, num tempo em que a agricultura 

era o modo de vida de quase toda a população. Porém, nos tempos de hoje ela tornou-se muito 

mais refinada e perversa. Vejamos como: 

Os bancos centrais emitem papel-moeda, aliás sob forma eletrónica em grande parte, nos dias de 

hoje. Esse «papel» não tem contrapartida nenhuma, não tem a sustentá-lo nenhuma quantidade de 

metal precioso (ouro ou prata), o qual era diretamente usado como dinheiro durante mais de cinco 

mil anos, sendo depois armazenado nos bancos centrais e sendo possível obter o equivalente em 

ouro ou prata em troca de uma determinada soma em papel-moeda.  Este sistema funcionou 

nomeadamente, durante o século XIX e a primeira metade do século XX. Os grandes 

sobressaltos, como as guerras (guerra de secessão dos EUA, primeira guerra mundial e segunda 

guerra mundial) foram ocasião para os governos desvalorizarem forçadamente o dinheiro, por 

http://www.arqnet.pt/portal/portugal/documentos/vsb_abolicaoescravatura.html
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forma a obterem os abastecimentos em matérias-primas, armas, víveres para continuarem a 

guerra. Fora desses períodos conturbados verifica-se uma estabilidade monetária (ausência de 

inflação) e uma expansão do comércio e indústria. O «padrão ouro» ou «padrão bimetálico» 

funcionou razoavelmente bem no período que vai do fim das guerras napoleónicas até ao início 

da 1ª Guerra Mundial. 

Porém, o abandono progressivo da convertibilidade das moedas em ouro foi levado a cabo pelos 

governos no século XX, até à suspensão de BrettonWoods, por Nixon em 1971, que fechou a 

janela de convertibilidade do dólar em ouro (a 35 dólares a onça de ouro). Desde então, os 

bancos centrais e os bancos comerciais são as únicas entidades emissoras de «dinheiro-papel». 

Estas entidades criam dinheiro a partir de nada. São elas que detêm o verdadeiro poder. As 

pessoas têm de obter dinheiro a troco de trabalho ou de venda de bens, os quais são,ao fim e ao 

cabo, resultantes de trabalho, mesmo que seja por antepassados. Os banqueiros apenas têm de 

digitar uns números. 

No caso dos banqueiros centrais, eles decidem, por exemplo, comprar títulos detidos pela banca 

comercial. Estes títulos são adquiridos ao valor nominal, mas isso não corresponde ao valor real. 

Assim, os bancos centrais ficam com uma carteira de ativos monstruosa, mas que será muito 

difícil, senão impossível, de reduzir. Por outro lado, os bancos comerciais recebem do banco 

central dinheiro «fresco» que pode servir assim para reequilibrar as suas contas.    

Quanto aos da banca comercial, quando eles estabelecem um empréstimo a um cliente, estão a 

criar dinheiro a partir de nada, ao digitarem uma soma na conta desse cliente. Através do 

sistema de reserva fraccionária, é legal os bancos emprestarem (segundo os casos) entre 10 a 30 

vezes mais dinheiro que aquele que detêm em ativos. O que os bancos fazem legalmente é 

emprestarem aquilo que não possuem: esse ato é considerado crime se efetuado por uma pessoa 

«vulgar», dá direito a prisão… 

HIPOTECA = PACTO DE MORTE 
A palavra «mortgage» (hipoteca em Inglês) provém do francês arcaico e significa pacto (gage) 

de morte. Assim, uma pessoa compromete-se a restituir o que pede emprestado, nas condições 

do empréstimo, sob pena ficar devedora até à morte, ou seja, será condenada à escravidão, caso 

não cumpra o referido contrato. 

Durante os últimos decénios, passou-se de uma economia de produção, no Ocidente, a uma 

economia da dívida: as pessoas ficaram dependentes do sistema bancário para tudo. O seu nível 

de vida foi melhorado durante a primeira parte do período (até aos anos oitenta do século XX) 

mas começou a estagnar e mesmo regredir a partir de então, para o conjunto dos países ditos 

«Ocidentais». Os salários estagnaram devido a uma contra-ofensiva do capital, nos anos 

Thatcher-Reagan, que se traduziu por uma «liberalização» /desregulamentação das relações 

laborais. As famílias da classe trabalhadora que tinham atingido um certo conforto material, 

tiveram de recorrer mais e mais ao crédito, a empréstimos, a hipotecas, para obterem bens 

duráveis e perecíveis que, entretanto, se habituaram a possuir. Por exemplo, o número de 

salários que um trabalhador necessitava para comprar a sua habitação nos anos cinquenta do 

século XX, era muito inferior aos que necessitaria hoje em dia, em média.  Mas esse sistema da 

dívida atingiu hoje em dia o paroxismo de muitas pessoas estarem sobre endividadas, com 

hipotecas para a casa, para o automóvel, para os estudos, para o consumo (cartões de crédito). 
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A EXPANSÃO DA DÍVIDA 
Desde o abandono do sistema de BrettonWoods em 1971, a escravatura da dívida cresceu a um 

ritmo exponencial. Nos EUA, a dívida total em 1971 somava 1 700 milhares de milhões de 

dólares. Hoje, atinge mais de 67 000 milhares de milhões de dólares. No início do século XXI, era 

de 30 000 milhares de milhões de dólares, mais do que duplicou, nos 16 anos subsequentes. Se 

compararmos o crescimento da dívida com o do PIB, vemos que nos EUA, desde 1971, a dívida 

total foi multiplicada por 39 enquanto o PIB apenas foi multiplicado por 16. Isto prova que o 

aumento do nível de vida se fez à custa de uma falsa riqueza, uma riqueza que foi obtida por 

impressão monetária. Mas será isso um problema? Sim, é um problema pois essa dívida nunca 

desaparece, simplesmente ela é atirada para o dorso das futuras gerações. Os cálculos que se 

façam para os Estados Unidos, aplicam-se, e com resultados muito semelhantes, a outros países e 

para a economia mundial.  

Veja-se o quadro abaixopara ilustrar o fenómeno: Dívida mundial: 2 quadriliões de dólares 

 

A impressão maciça de papel-moeda criou esta dívida monstra. O aumento da «liquidez» (ou seja, 

impressão monetária) para resolver o problema, apenas vai manter e agudizar o mesmo. O efeito 

devastador desta destruição do valor da moeda vai repercutir-se, cada vez mais, nos anos 

seguintes: como a impressão monetária é o único instrumento de que os bancos centrais dispõem, 

vão continuar a fazê-lo, tanto mais que os governos ficam gratos de uma diluição do valor das 

moedas; com   efeito, isso corresponde a uma diminuição do valor relativo das dívidas. Os 

Estados têm dívidas diversas, obrigações diversas, que se exprimem em unidades de moeda que 

têm de pagar, no futuro. Se essas unidades estão desvalorizadas e o Estado paga a soma em 

dívida, a dívida ficou saldada… em termos contabilísticos, mas não em termos reais. Suponhamos 

uma pessoa, que tem descontado ao longo da sua vida profissional determinadas somas para o 

fundo de pensões (seja o fundo do Estado ou privado, o problema mantém-se). A partir do 

momento da reforma, começa a auferir uma soma fixa, mas essa soma corresponde à restituição 

de somas investidas ao longo de decénios. No entanto, se fosse calculado o juro médio 

correspondente a essas somas em todos os anos descontados, essa pessoa teria agora uma pequena 

fortuna, muito mais do que aquilo que irá receber nos anos que lhe restam de vida. É assim – de 

forma fraudulenta – que o Estado se descarta das suas obrigações. Um dólar actual, relativamente 

a um dólar dos anos 70 do Século XX, vale um sexto ou menos… As outras divisas mundiais têm 

uma perda de valor ainda mais acentuada. 

UMA SOCIEDADE SEM DINHEIRO-PAPEL 
Os banqueiros e governos sabem que dependem da escravatura da dívida para se manterem. Mas, 

para isso ser possível, têm de obrigar as pessoas a manter o seu dinheiro dentro das instituições de 

crédito. A ofensiva contra o dinheiro líquido (=em papel) toma amplidão a partir do momento em 
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que os Estados e Bancos Centrais enveredaram por uma aventurosa e criminosa experiência de 

multiplicação desenfreada do dinheiro em circulação. A isso se resumem os 

«QuantitativeEasing» e outras medidas, cujo objetivo é «gerir» o ingerível, ou seja, dar a ilusão 

de solvabilidade, de não haver bancarrota, quando na verdade, se se olhar através de um prisma 

realista, todo o sistema está falido. 

Inventaram então a repressão financeira, ou seja, uma taxa de juro forçada, demasiado baixa, 

que não corresponde aquilo que existiria resultando da oferta e procura de capitais, ou seja pelo 

funcionamento capitalista clássico.  Assim, os juros de depósitos a prazo, sendo menores do que 

a inflação, as pessoas serão empurradas para arriscar o seu dinheiro no casino da bolsa… o que 

explica, em grande parte, o crescimento contínuo das mesmas, sem que haja real aumento do 

valor das empresas cotadas. 

Mas para «honrar» os compromissos e dívidas da banca, era necessário que as pessoas não 

pudessem subtrair o seu dinheiro, não o pudessem levantar sob forma de papel, tivessem de 

obrigatoriamente usar meios eletrónicos para os pagamentos. A consequência é que num 

contexto de ausência de dinheiro papel, as pessoas não poderão fazer nada senão recorrendo a 

cartões de crédito e outros meios de pagamento, inteiramente controlados pelo sistema bancário. 

Para além da total perda de privacidade e confidencialidade, os bancos e os Estados procuram 

obter um controlo total, para taxarem a seu bel-prazer os escravos. Os bancos poderão retirar – 

legalmente- somas (o juro negativo) tão grandes quanto seja preciso para sua manutenção… Os 

Estados poderão fazer um controlo total e «imposição dos impostos» que entenderem, sem 

qualquer possibilidade de fuga. As pessoas, muitas vezes pensam que os que fogem aos 

impostos são vilões e que o Estado é uma entidade virtuosa que zela por nosso bem. A verdade 

é que o Estado é um monstro frio e impessoal, que quer sempre devorar mais capital, ao fim e 

ao cabo, o produto do trabalho, do engenho, do esforço e da criatividade humanas. 

A Suécia já está praticamente no 

estádio da sociedade sem 

«cash». A coroa sueca, como 

outras divisas, perdeu 99% do 

seu valor. Ninguém pode viver 

na Suécia sem fazer as suas 

despesas no quotidiano por 

meios eletrónicos.Isto está em 

vias de acontecer com as outras 

divisas.  

 

CONFISCAÇÃO DOS RENDIMENTOS POR VIA FISCAL 
No reino do BigBrother é muito conveniente o aumento insensível do nível de imposto, sem que 

as ovelhas, incautas, se apercebam: assim, há um século o imposto designado por IRS já existia, 

mas quase ninguém o tinha de pagar. Era apenas pago pelo 1% com maiores rendimentos. Os 

escalões foram-se mantendo, apesar da inflação, pelo que hoje em dia, quase ninguém deixa de 

pagar o IRS, por mais modesto que seja o seu rendimento real. Assim, em IRS (que atinge 

valores da ordem de 20% de rendimentos médios, mesmo depois de descontos diversos), IVA 

(com muitos bens comuns a 23% e apenas uma minoria com imposto reduzido), imposto sobre 

combustíveis (cerca de 80% do preço da gasolina é para impostos), IMI (valores de imposto 

para as famílias, os grandes detentores de imobiliário, desde as empresas de imobiliário, igrejas,  

https://4.bp.blogspot.com/-k0j1qkyAZuQ/WaadpzcxvzI/AAAAAAAAFDk/xfO_nrsl4DUsuqPusK_Ziu0Bm_qZMVVygCEwYBhgL/s1600/d%C3%ADvida2.png


Cadernos Selvagens 
 

Fábrica de Alternativas 19 

 

partidos, etc. estão isentas), em impostos diversos… uma família média em termos de 

rendimentos e de despesa, paga aproximadamente 50% ou mais de impostos ao Estado, sobre o 

seu rendimento nominal. Se compararmos o mesmo índice há 50 ou 100 anos atrás, veremos que 

o crescimento da fatia de rendimento que é capturada pelos impostos aumentou muito mais do 

que o próprio aumento do rendimento disponível. Pode-se dizer, sem receio de errar, que os 

impostos excessivos são um meio de extorsão, porque a contrapartida em serviços públicos é cada 

vez pior, a qualidade está ausente, a sua universalidade deixa muito a desejar e verifica-se que o 

desmantelamento do «Estado social» atinge já um grau muito avançado, com entrega à gula 

privada de sectores inteiros (saúde, educação, transportes, estradas, etc…). É a escravatura da 

sociedade no seu conjunto, para benefício de uma pequena minoria de financeiros, com os 

acólitos que controlam o aparelho do Estado: estamos perante um novo feudalismo. 

TODA A EXPANSÃO DE CRÉDITO TEM UM FIM 
O aumento dos empréstimos dos Estados, principalmente nos países da OCDE («Ocidente») não 

poderá continuar indefinidamente. Chega um ponto em que a carga de juros aumenta para além 

da capacidade de pagamento dos Estados, caso esses juros sejam fixos. Caso sejam variáveis, os 

juros são artificialmente suprimidos por compra dos títulos de dívida pelo BCE (Banco Central 

Europeu) o que origina uma distorção enorme do mercado. Num sistema capitalista, o preço do 

dinheiro é um parâmetro fundamental. Se o dinheiro é demasiado barato, ou seja, se os juros para 

obter empréstimos são demasiado baixos, vai ocorrer uma má atribuição de capital pelos diversos 

agentes económicos: muitas vezes essa atribuição não será prudente, não será produtiva no 

médio-longo prazo… Em suma, haverá necessariamente uma má aplicação generalizada de 

capital. Que outra coisa se vê, senão isso? Veja-se os empréstimos das empresas cotadas em bolsa 

e que servem para compra das suas próprias ações em vez de servirem para expansão do seu 

negócio, para aumentar a sua capacidade produtiva. Veja-se o aumento especulativo absurdo do 

imobiliário em tantas cidades pelo 

mundo fora (São Francisco, Toronto, 

Nova Iorque, Londres, Berlim, 

Lisboa…etc.). Veja-se o afundamento 

da economia produtiva verdadeira, da 

que produz bens e serviços reais, 

enquanto surge uma economia 

totalmente fictícia, tanto em termos 

de valor acrescentado, como em 

termos de serviço real à comunidade; 

mas é esta pseudo-economia que é 

louvada, acarinhada e incentivada na 

média quotidianamente… 

    O Este quadro reflecte o Mercado 

global de obrigações, emitidas pelos 

Estados, seja em dólares (note-se que 

vários países emitem dívida em 

dólares e não apenas os EUA) seja 

noutras divisas, seja o mercado de 

obrigações de Economias Emergentes 

(E.M.).  
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Penso que este quadro resume a total desregulação dos sistemas económicos mundiais. 

Pensemos no que acontece com essas somas absurdas de dinheiro. Os Estados não as aplicam 

produtivamente. Mais dólares disponíveis significa maior despesa em armamentos, em 

actividades improdutivas, em desperdício e enriquecimento da cleptocracia que nos 

(des)governa. 

 Quando rebentar a crise, os países vão impor controlo de divisas. Vão fechar todas as portas e 

janelas para impedirem os cidadãos de tomar medidas para preservar o seu dinheiro. Já têm o 

plano bastante avançado. O famoso «reset» de que tanto se fala, será provavelmente uma 

ocasião dos muito ricos e poderosos ganharem ainda maior controlo sobre as riquezas materiais. 

Como dizia um dos primeiros banqueiros Rothchild: «Dêem-me o controlo da emissão de 

moeda e pouco me importa quem estará aos comandos do Estado». 

Para não se ser esmagado por uma crise anunciada, a qual implicará num momento ou noutro, 

uma hiperinflação, a única salvaguarda é fugir de bens financeiros, investindo em bens reais: 

fazer um estoque de bens alimentares (conservas, cereais, massas alimentares, água), de 

medicamentos (quer usados cronicamente, quer esporadicamente). Investir em sistemas de 

purificação da água, geradores de eletricidade, combustíveis…Dispor de moedas em ouro e 

prata; dispor de uma soma em dinheiro-papel, para o caso de uma interrupção prolongada (ou 

um racionamento) do fornecimento do dinheiro nas máquinas multibanco (ATM). 

Não servirá de nada tomar estas medidas em cima do acontecimento: os sistemas financeiros 

(incluindo as máquinas ATM) entrarão em colapso; as redes de distribuição de bens alimentares 

irão parar, num espaço de uma semana, se a crise atingir uma gravidade maior, etc.  

Portanto, só serão eficazes a medidas apontadas, se tomadas antes desta crise vindoura estourar. 

Depois será demasiado tarde. 

Não se deve ter a ilusão de que os que estão ao comando do sistema vão trabalhar para salvá-lo 

e nos salvarem também. Eles vão apenas garantir que a transição - inevitável, por tudo o que 

ficou acima exposto – seja feita em seu proveito próprio. O mínimo que podemos fazer é 

informar-nos, informar os outros de forma não alarmista, mas consistente, na esperança de que 

um número significativo de pessoas, tendo conhecimento, saber, sobre o que está sendo 

planeado, melhor se defenderão. Serão essas pessoas que estarão em condições de subsistir e 

construir uma nova economia, um novo mundo. 
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Mudança de Paradigma – A luz que tarda em chegar 
(Sobre Isaltino Morais o seu discípulo de Vistas curtas e os autarcas em geral) 

Por : André Cid 

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

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

agonizar. Os paliativos atenuam a dor aqui e ali, mas a qualquer momento, a crise volta e é cada 

vez mais devastadora. A crise que falo não é apenas económica mas também social, cultural, e 

ambiental. O que fazer então? Temos que caminhar numa mudança de paradigma sem que isso 

signifique um retrocesso, mas antes uma oportunidade de criar uma sociedade mais justa 

cooperativa e feliz! Cabe a cada um de nós cortar os laços que nos amarram ao modelo de 

consumo fútil e descartável, ao modo de vida baseado na ambição, na competição, no sucesso 

individual e da falácia do crescimento económico ad aeternum: estes sim nos empurram para um 

beco sem saída, que levará a humanidade para o caos climático e a escassez de bens materiais e 

alimentos saudáveis para todos. Cabe aos poderes políticos e particularmente aos autárquicos a 

tomada de consciência de que tudo o que fazemos tem consequências a jusante e a montante, e 

que o seu exemplo pode ser a catapulta geradora da transformação urgente e necessária. 

 

A mudança que defendo, passa por 3 princípios essenciais: Cuidar da terra, Cuidar das 

pessoas e partilha solidária e justa de bens, conhecimentos e afectos. 

A inteligência da natureza, revela-se na forma diferenciada de como ela responde à 

agressão ou ao cuidado. É a terra que nos dá alimento, abrigo, extraímos as matérias-primas para 

produzir os materiais que nos são indispensáveis e onde também captamos energia. Os terrenos 

não urbanizados, deveriam ser espaços de fruição, de lazer e utilitários no sentido em que nos 

podem dar alimento, os chamados jardins comestíveis que deveriam estar em toda a parte: do 

canteiro da estação ao jardim municipal. 
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Em termos energéticos, deveríamos apostar nas energias renováveis e no progressivo 

abandono da energia fóssil (petróleo). Sobre os transportes deveríamos exigir que fossem 

baratos, rápidos, cómodos e sem esperas (o máximo 5 minutos), como acontece em qualquer 

cidade europeia civilizada. Essencial para desmotivar o uso do carro para o trabalho e libertar 

horas diárias para a família, descanso e fruição, aumentando assim claramente a qualidade de 

vida e o ambiente. É sabido que quanto mais estradas se fazem, mais trânsito aparece que 

condiciona a vida dos peões e a qualidade do ar. Quanto mais ciclovias e passeios se alargam, 

mais pessoas vem para a rua tornando-a mais segura, dinamizando o comércio local e 

promovendo ligações entre as pessoas no espaço público que se transforma num lugar vibrante e 

cheio de vida! 

O incentivo à reabilitação urbana e a limitação da especulação imobiliária para acesso a 

habitação a preços acessíveis à maioria da população deveria ser uma prioridade, bem como a 

revitalização do património público adaptando-os a equipamentos vivos de apoio à cultura ou a 

iniciativas da sociedade civil que promovessem a ligação entre diferentes actores sociais, 

culturais, e gerações no sentido de as tornar mais inclusivas, ricas e solidárias! 

Por outro lado é perverso, pensar o território para servir (e ser servido) apenas o turismo! 

Postura normalmente subserviente e interesseira no pior sentido porque subverte as prioridades: 

promove a especulação e a consequente expulsão dos seus habitantes nas zonas "nobres" e 

ribeirinhas, Criam uma nova paisagem artificial carregadas de "clichés" para agradar o turista, 

desconectada com a sua verdadeira identidade. A economia passa a viver em função do vai e 

vem imediato, sem pensar no amanhã... Se ao invés disso, estudarmos a fundo a melhoria da 

qualidade de vida das nossas gentes e, se dermos respostas sustentadas, duradouras e adequadas 

a nível do Património Cultural, Ambiental e Social, estamos igualmente a dar boas condições de 

acolhimento a todos os que nos queiram visitar. Falo em encontrar soluções de conjunto 

interagindo e integrando com todos os actores sociais. Mas para isso é preciso mudar o foco! 

Ao arrepio de tudo isto, o actual Presidente da Câmara, Paulo Vistas e a sua equipa, 

discípula de Isaltino Morais, têm gerido o território de mãos dadas com os promotores 

imobiliários. 

 As novas urbanizações 

impermeabilizam os solos, reduzem 

a biodiversidade, trazem centenas 

de automóveis novos em vias 

esgotadas, fomentando o seu uso 

sem pensar nas alternativas. 

Promovem a especulação dos 

preços de compra e arrendamento 

"varrendo" a classe média para 

zonas ainda mais periféricas. 

Como exemplos na nossa 

freguesia, temos previsto para o 

próximo mandato: A cidade do futebol e toda a área da mata do Alto da Boa Viagem bem como 

a zona nascente do parque urbano de Miraflores empreendimentos de luxo de grande densidade! 

o projecto Porto Cruz em leito de cheia, na foz do Jamor, e a construção um grande 

supermercado do grupo Sonae no antigo quartel de Linda a Velha: Um equipamento inútil que 

vai esmagar o comércio local e aumentar o caos no trânsito perdendo-se uma oportunidade de 

criar um espaço público de qualidade numa zona crucificada em asfalto e betão.  
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A aberração maior é o Plano Director Municipal aprovado neste mandato que promove um 

tremendo golpe nas antigas áreas de reserva ecológica (REN) e agrícola (RAN) com 

consequências nefastas no desordenamento do território comprometendo definitivamente a Serra 

de Carnaxide, potenciando cheias nas zonas ribeirinhas e destruindo de forma irreparável o 

património natural e ecológico que garante o equilíbrio ambiental. As consequenciais da 

leviandade e incúria dos gestores autárquicos podem conduzir a futuras tragédias à semelhança 

das inundações há 2 anos em Albufeira ou os recentes incêndios de Pedrógão Grande! 

Apesar do carisma, o legado de Isaltino não é melhor. O grande Marquês da especulação 

imobiliária e da corrupção com provas dadas! Questão, suficiente para não merecer o, meu 

VOTO (de confiança). A emblemática obra do Tagus Park e da Quinta da Fonte, centros 

empresariais de suposta excelência são ilhas desconectadas com o território onde só é possível 

aceder de carro obrigando qualquer trabalhador a ter um automóvel para aí se deslocar. Antes, 

estes terrenos eram quintas com as terras mais férteis de Portugal para agricultura e que foram 

definitivamente inutilizadas para esse efeito, sendo hoje cada vez mais evidente a necessidade de 

acarinhar a produção de hortícolas próximo da cidade para alimentar as populações. Assim, 

retalhou o território ao sabor dos apetites do imobiliário compondo os espaços exteriores com 

canteiros de relva e palmeiras e fontes para encher catálogos de propaganda mas que 

descaracterizam a paisagem na sua génese ambiental e cultural. Porque A PAISAGEM 

ARBÓREA TAMBÉM É CULTURA! 

Em suma: Defendo: um território para as pessoas, valorizando o espaço público o comércio 

local e o transporte público com ligações rápidas a Lisboa. A defesa do património 

arquitectónico, ecológico e ambiental. Um espaço para a cidadania activa, de cooperação e 

ligação inter-cultural e inter-geracional, onde os turistas serão certamente bem-vindos. Espaços 

para agricultura urbana para produção de alimento local aproveitando os recursos naturais e 

energéticos. Este é o NOVO PARADIGMA que há mais de 30 anos o Arqº Ribeiro Teles falava, 

e que Isaltino não conseguiu antever nem realizar. Para infortúnio dos Oeirenses, Paulo Vistas, o 

seu sucessor e discípulo de má qualidade: com - AINDA - menos cultura, com menos carisma e 

sem pinga de decoro, não esconde a enorme dedicação aos promotores de mega empreendimentos 

que ESTÃO A DESTRUIR e a DESQUALIFICAR (definitivamente) o que resta da paisagem 

natural e cultural e a vida das populações… 
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A nobreza de espírito dos INDIGNADOS de todo o mundo 

Por:Armando Rodrigues 
 

Não se pode ficar indiferente perante um mundo de ideias e esperanças vincadas no último 

“Prós E Contras” (INDIGNADOS). 

Foi espelhado por toda a gente com uma crítica feroz contra a nossa actual sociedade. Sem 

excepções, as convicções consensuais tendem a reflectir a ideia em que o princípio da 

“redistribuição” pelo trabalho prestado, na satisfação das necessidades básicas, é o sujeito a 

configurar-se com o objectivo de uma sociedade menos injusta. Também se falou da 

necessidade de consolidar uma base de apoio (consensos), ou seja, uma legitimação social para 

se fazer frente aos dito “MERCADOS”, quer dizer, da Ditadura do Capital. Naturalmente, pode 

dizer-se que as circunstâncias relatadas reflectem as dificuldades entradas para consensos. No 

entanto, o modo de expressão dos cidadãos envolvidos no centro do vulcão, ao raciocinarem 

pela sua própria cabeça, sem hesitações e sem hipocrisias, são dados positivos na afirmação de 

que uma parte de nós está bem viva... em contraditório com os nossos actuais “DONOS”. Na 

realidade, os mais activos não abdicam dos seus direitos como a ideia de emancipação. Por isso 

mesmo, o slogan dos INDIGNADOS “NÃO VOTE, ACORDEM! Democracia liberal, ratoeira 

para os idiotas”, faz todo o sentido. 

A cidadã Paula Gil dos INDIGNADOS, com uma lucidez de excepção, disse: “O povo grego é 

heróico, culto, generoso e combativo. Sabe muito bem a sorte que o espera (...). Construir uma 

nova “ORDEM”, portanto, abrir uma janela para toda a Europa. Ou então ser esmagado por uma 

nova tragédia – uma qualquer ditadura dos GENERAIS”. 

Novas eleições na Grécia: “Morte ou 

Glória?” Será que o voto e a arma do 

povo? Questiono. Como se vê, a 

democracia liberal de massas por 

mecanismos complexos (Freud-Reich), 

tem feito o “homem massa superficial”, 

em que a perspectiva é colocar a jeito a 

cabeça em cima do cepo. 

“NOVA ORDEM”, em meu entender, 

significa a apelação como ideia de 

justiça colectiva, capaz de anular a 

alienação a que estamos sujeitos, por 

vários imperativos, sobretudo o da armadilha da Globalização Capitalista Planetária – a última 

grande arma revolucionária do capital soberano, ou seja, “o mundo inteiro reduzido a um único 

mercado, isto é, o capitalismo no máximo esplendor, semeando fome, miséria e desespero”. 

Ficamos por aqui. Somente dizer que estou em desacordo com os INDIGNADOS quando 

dizem: “Não apoiamos chefes que partilham ideias do actual poder dominante”. Certamente que 

sim! Contudo, o que fazer? Por uma política do possível. É no bom senso, na tentativa de 

construir um Estado em que os objectivos sejam defender os princípios de todas as conquistas 

(ESTADO SOCIAL), duramente conseguidas através da luta de classes ao longo dos séculos. O 

conceito de Estado é fulcro da sociedade – ESTADO CAPITALISTA, ESTADO SOCIALISTA 

OU ESTADO COMUNISTA.  
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Afirmar a emancipação da classe trabalhadora para aptidão na escolha da sociedade em que 

querem viver (...) e claro, como primeira instância, o domínio económico. Até aqui a classe do 

capital, com uma astúcia brilhante, tem conseguido controlar e flexibilizar as sistemáticas 

mudanças necessárias para sobreviver (...). Ultrapassar a dita crise para a eterna acumulação. 

De facto, o velho homem das barbas (Marx) nos seus escritos, vemos que tem mil vezes razão. 

Como entendemos, a actualidade de Marx é evidente. Vejamos: há vários marxismos e 

consequências das suas mortes. Mas o espírito do maior filósofo da humanidade persiste na mente 

do homem mais simples, como na do intelectual bem pensante, isto é, o remorso do homem 

perante o espectro ético da condição humana. A vivência messiânica de “justiça social” está 

eternamente entrelaçada às teorias do pensamento Marxista.  

Observamos, na actual barbárie capitalista neo e ultra liberal ao transformar tudo: cultura, saúde, 

educação, artes, desporto e lazer, em MERCADORIAS. Como se vê, daqui a uma ou duas dúzias 

de anos, apenas, 20 por cento dos cidadãos activos têm trabalho. Um caos mundial, portanto... 

Terá humanamente de ser vividaoutra realidade, uma nova ORDEM no mundo. Qual? Ao 

revisitar o nosso grande poeta Eugénio de Andrade, no “Rosto Precário”, diz: “O Comunismo é a 

única hipótese do Homem”. 

Uma das personagens de maior grandeza na saga do 25 de Abril, Ramiro Correia, disse-me: “O 1º 

de Maio de 1974, nessa vivência, foi um momento histórico excepcional de real “POESIA” como 

sentimento radical de afrontação do possível para se desejar o impossível, ou seja, o poder do 

comum. Por esse efeito, o lado festivo de todas as revoluções, tanto o 25 de Abril, a Revolução 

Francesa ou a Revolução de Outubro, o entusiasmo, a alegria e o sonho, contagiam toda a gente, 

na simples expressão “Outro mundo é possível”, concretamente a recusa de trágicas 

desigualdades, por um período breve de exaltação colectiva. Na sabedoria o povo também sabe 

que o terror pode acontecer antes de chegar a justiça que há-de vir...a grande festa acaba com a 

derrota do “POEMA” revolucionário para dar lugar à ordem do capitalismo. Ou, por outro lado, o 

sonho não acaba nunca.” 

Infelizmente, no nosso caso, de manifesta exploração dos mais fracos, na derrocada do antigo 

governo do Partido Socialista e com a ascensão do actual grupo dirigente (ultraliberal) com 

acusações mútuas de traição, nada significam para o homem comum. Na falta de grandeza 

histórica das lideranças, há o perigo de um falso “Messias” surgir. Aconteceu e pode acontecer 

novamente... Como diz RobRiemen no seu livro “O Eterno Retorno do Fascismo”, o facto de o 

Fascismo ter chegado ao poder na Itália e na Alemanha em 1932, deveu-se em grande medida por 

arrogância, cobardia e perfídia das elites conservadoras que, embora na oposição, deram a Hitler 

um voto de confiança. Certamente, teve a ver com egoísmos e medo de perda de privilégios e por 

não resistência ao Nacional-socialismo, ou seja, ao abandono das ideias humanistas.  
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O grande escritor humanista e revolucionário Thomas Mann disse na 

época: “O Fascismo é um fenómeno político da mentalidade do homem 

massa, em virtude dos valores em que se constrói a dignidade humana.” 

Com base da sua grande experiência, Thomas Mann fez um aviso actual: 

“O Fascismo pode chegar em nome da liberdade”, e assim aconteceu a 

maior tragédia da Humanidade – a II Guerra Mundial. 

Resumindo, a minha profunda admiração pelos INDIGNADOS vai no 

sentido da História... A matriz revolucionária (nobreza de espírito) nas 

novas expressões da luta de classes, inerente à conquista de uma 

sociedade digna, tarde ou cedo a Humanidade vai dar-lhes razão. 

 

Manifesto da Acampada do Rossio (2011) 
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Poluição Electromagnética 
Por: João Pestana 

 

Foi já no distante ano de 2014 que se realizou na Fábrica de Alternativas um debate sobre 

poluição electromagnética. Nessa altura, com a presença do biólogo Paulo Vale foram falados os 

perigos e as consequências dessa poluição invisível e que nos afecta a todos.  

Basta pensar que os telemóveis e internet são agora uma realidade existe em todo o lado. 

 

O excesso de ondas electromagnéticas emitidas por equipamentos electrónicos produz um tipo de 

poluição imperceptível capaz de influenciar o comportamento celular do organismo humano, 

danificar aparelhos eléctricos e até desorientar o voo de algumas aves. Ninguém pode vê-la, mas a 

poluição electromagnética está espalhada por toda à parte, ocupando o espaço e atravessando 

qualquer tipo de matéria viva ou inorgânica. 

Nas últimas décadas, a tecnologia moderna desenvolveu vários emissores de radiação que são 

largamente empregados em redes de infra-estrutura eléctrica e de telecomunicações. Redes de 

transmissão de energia, torres de alta tensão, antenas de televisão, de rádio, telemóveis e Internet. 

Computadores, televisores, microondas e telemóveis, exponenciaram campos electromagnéticos 

que atravessam obstáculos físicos, 

como a atmosfera, água e paredes. 

Gerada por partículas carregadas 

(protões e electrões) em movimento 

acelerado, este tipo de onda 

compreende faixas de energia que 

variam de acordo com sua frequência, 

velocidade com que uma onda oscila 

num determinado intervalo de tempo o 

que diferencia uma onda da outra. 

Quanto mais alta for essa frequência 

mais energética é a onda. Assim, “o 

ambiente electromagnético é formado 

pela propagação de ondas 

electromagnéticas geradas por todos os equipamentos eléctricos e electrónicos”.  
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Um desequilíbrio metabólico, o stress oxidativo, causado pela radiação dos nossos dispositivos 

sem fio pode estar ligado a doenças neuro degenerativas e até mesmo o cancro, sugere um 

estudo publicado recentemente. 

Oco-autor Igor Yakymenkodefine-o como “um desequilíbrio entre a produção de espécies 

reactivas de oxigénio(ROS) e de defesa antioxidante” e que uma longa exposição a 

radiofrequências poderá explicar casos de cancro, dor de cabeça, fadiga e irritação da pele. 

“Estes dados são um sinal claro dos riscos reais que este tipo de radiação apresenta para a saúde 

humana”, alerta o cientista. 

Ciente de mais este perigo, transcrevo de seguida um texto do Prof. Augusto Albuquerque que 

foi professor de Telecomunicações no IST sendo actualmente Director do IST na Área de 

Projectos para a Sociedade de Informação. 

POWERLINE - MAIS UM ATENTADO À SAÚDE DE TODOS NÓS! 

Mais uma desgraça para a humanidade! POWERLINE é um novo sistema de distribuição de 

Internet e telefone digital, através da rede eléctrica. Em Portugal a ONI está a desenvolver este 

sistema em algumas zonas de Lisboa, mas ainda em fase experimental. O POWERLINE 

funciona da seguinte maneira: Nos postos de transformação da EDP são instalados os 

servidores de Internet e telefone digital, que transmitem o sinal em altas-frequências (HF) com 

potência suficiente para percorrer a rede eléctrica para chegar às casas dos consumidores. Nas 

casas dos consumidores são instalados modems próprios para POWERLINE, ligados a uma 

tomada de electricidade, que emitirem também para a rede da EDP sinais de altas-frequências 

(HF) com potência suficiente para conseguirem chegar aos servidores instalados nos postos de 

transformação da EDP. Os sinais de altas-frequências do POWERLINE passam a circular 

pelos cabos da EDP que não têm qualquer blindagem (não são cabos coaxiais). Os sinais, em 

banda larga, com frequências muito elevadas, entre os 8000 KHz e os 30000 KHz, são 

irradiados para o ar passando a estar presentes em toda a partes e atingindo-nos a todos nós! 

 Este sistema é altamente perigoso para os humanos, assim como para todos os outros animais, 

ou seja este sistema provoca o CÂNCRO. A leucemia tornar-se-á uma doença muito comum em 

grande parte da população das grandes cidades onde o POWERLINE estiver em 

funcionamento!  

Mas não é o único problema, além de ser muitíssimo perigoso para a nossa saúde, também 

trará muitos outros, como interferências nas nossas televisões, mesmo para quem tem TV Cabo, 

interferências enormes nos nossos receptores de rádio, telefones, intercomunicadores, walkie-

talkies, etc... Estas interferências poderão mesmo acabar com a escuta de rádio por completo. 

Para os cibernautas: não queiram a Internet! Este sistema, além de ter todas as desvantagens 

que já mencionadas, é um serviço de Internet de péssima qualidade, cheio de falhas e muito 

instável, devido às muitas interferências que circulam por toda a rede eléctrica, provocadas por 

electrodomésticos, lâmpadas fluorescentes, todo o tipo de motores, fábricas, etc..  

O POWERLINE foi proibido na Alemanha, Itália, Japão e outros países. Perante tal ameaça, 

não podemos ficar de braços cruzados à espera que, com o consentimento da ANACOM, a ONI 

e EDP avancem com este projecto monstruoso e absurdo, para enriquecerem ainda mais à 

custa da nossa desgraça?  

NÃO QUEIRAM O POWERLINE NAS VOSSAS CASAS.  

DIGA NÃO AO POWERLINE!  
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Da depressão e certos terrores 
Por: Naná Rebelo 

 

Muita tinta já correu sobre este tema, muitos estudos, teses e certificações científicas já se 

publicaram e, inevitavelmente, muitas empresas farmacêuticas já ganharam, e continuam a 

ganhar, bom dinheiro à custa da nossa ‘tristeza’. 

Afinal o que é que vem a ser isto da depressão? Fiquem tranquilos que não vou aqui dissertar 

cientificamente sobre a depressão nem, tão pouco, socorrer-me dos códigos do DSM (Manual de 

diagnóstico e estatística das perturbações mentais), essas etiquetas maravilhosas que os médicos 

adoram para definir o que nos perturba e de como a farmacopeia dos antidepressivos tem sempre 

o milagre da cura, em forma de pílulas mais ou menos coloridas. Vou falar-vos enquanto 

Psicóloga, da experiência dos bancos da escola e da minha experiência pessoal. E é exactamente 

pela experiência pessoal que posso afirmar o quão fácil é sofrer-se por um erro de diagnóstico e 

ficar adicto a uma medicação perfeitamente desnecessária. Mas vou tentar seguir um certo fio 

conductor e não me dispersar muito nesta análise. 

Todos somos diferentes, ainda que haja 

padrões de personalidade distintos onde nos 

podemos encaixar. Muitas vezes dizemos 

coisas como: «Fulano de tal está sempre 

triste» ou «Aquela pessoa parece que está 

sempre em festa, sempre bem-disposta...» 

Verdade? Pois é, mas isso não quer dizer 

que a pessoa que parece estar sempre triste 

esteja necessariamente deprimida, ou que 

outra que esteja sempre bem-disposta não 

possa, eventualmente, estar deprimida. Ou 

seja, cada um de nós tem maneiras diferentes 

de reagir face a situações idênticas; temos 

personalidades diferentes e isso, só por si, 

não é sintomático de nenhuma perturbação. 

Mas vamos falar de depressão e de como ela se manifesta, excluídas que estejam outras 

patologias. A depressão pode surgir por varadíssimos motivos, sendo que o mais comum possa 

ser após um trauma emocional, como a perda de um ente querido, por exemplo. Na maioria das 

vezes, se o luto não for conseguido, o estado de tristeza assume o comando das emoções e 

manifesta-se das mais variadas formas tornando-se incapacitante, mesmo para as tarefas mais 

triviais. Uma pessoa gravemente deprimida chora sem motivo aparente, não consegue socializar, 

fecha-se em casa, e em si, chegando ao ponto de não sair da cama, de não fazer higiene pessoal 

ou, no limite, de não se alimentar. O que fazer? Há profissionais que podem ajudar sem as tais 

pílulas mágicas. Há que pedir ajuda e este é o acto mais difícil para alguém que está a entrar em 

depressão profunda. E os tais profissionais de que falei são Psicólogos. Então, e nestes casos, o 

que podem eles fazer? Avaliam, conversam e, aos poucos, vão ajudando a fazer o tal luto de que 

falei há pouco, de uma forma suave, sem pressões, mas eficientes. 
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Continuando com o tema e sem fazer a apologia dos Psicólogos, que não é isso que aqui 

pretendo, passo a descrever alguns dos “efeitos secundários” da depressão. E são tantos! O mais 

comum é o chamado transtorno de pânico (vulgo ataque de pânico), podendo ser altamente 

incapacitante, principalmente quando dá lugar a fobias, como por exemplo a agorafobia
1
, i.e., 

medo de estar em espaços abertos ou no meio de multidões. Muitos destes estados de ansiedade 

podem surgir sem razão aparente, em que se sente o coração a bater descompassadamente e a 

pessoa tem a sensação de morte iminente. Há casos, muito frequentes, em que o sujeito não está 

perante um objecto fóbico. Neste ponto parece-me importante realçar que uma fobia não é, 

necessariamente, sinal de depressão e pode ser curada em contexto terapêutico cognitivo-

comportamental. Mas este seria outro tema, a abordar noutro espaço. 

Temos também determinados estados depressivos que podem surgir em resultado de situações 

de baixa auto-estima que encontramos muitas vezes em pessoas tímidas, bulímicas ou 

anorécticas. Nestes casos a depressão não surge de perda/morte de alguém querido, mas antes 

num tipo de personalidade que, por variadíssimos motivos, pode conduzir a situações extremas, 

como o caso da bulimia ou anorexia. Os casos de adicções (álcool ou drogas) também não são 

de excluir. Imaginemos alguém com baixa auto-estima que, fazendo parte de um determinado 

grupo com certos hábitos de consumo, sejam álcool ou drogas, só se sente integrado se imitar o 

comportamento do grupo, ou seja, o sentimento de pertença é fundamental para que se sinta 

mais ‘apto’. A prazo, este tipo de comportamento poderá terá consequências fatais. 

Seja qual for o tipo de depressão, ou os motivos que a despoletam, os pacientes são pessoas que 

sofrem REALMENTE e é muito importante realçar este ponto. Não há muitos anos estas 

pessoas eram comumente apelidadas de preguiçosas e piegas e diziam-se coisas incríveis, como 

«as depressões são coisas de gente rica, que não tem mais nada que fazer...». Felizmente o 

conceito mudou, quando finalmente a depressão passou a ser considerada pela comunidade 

científica um problema de saúde pública, quando o abstencionismo e as taxas de suicídio 

começaram a ser devidamente analisadas. 

Outro aspecto curioso, e que penso ser do conhecimento de todos, é o facto de que nos países do 

Sul, por norma mais pobres, a depressão tem menor prevalência que nos do Norte, em que as 

pessoas vivem melhor, leia-se, com mais qualidade de vida. Aqui o grande responsável é o Sol e 

o clima, de um modo geral. Sem romantismos, e uma vez mais com provas dadas pela ciência, 

sabemos que as horas de exposição solar têm toda a influência no nosso bem-estar emocional. 

Quantas vezes nos sentimos tristes naqueles dias de Inverno chuvosos e sem Sol? Pois é! Agora 

imaginemos o que se passa mais a Norte, em que os dias sem Sol são uma constante e as noites 

bem mais longas. Temos, portanto, o ambiente ideal para uma “epidemia” de depressão, onde 

encontramos as mais elevadas taxas de suicídio. 

Muito mais havia a dizer sobre a depressão e devo admitir que esta breve análise que acabei de 

expor é bastante redutora do problema. Deixo apenas um alerta: se sentirem que alguém, amigos 

ou família, possa estar a desenvolver um estado depressivo, não o minimizem e ajudem-no a 

pedir ajuda. Ela existe! 

 

                                                           
1
do grego ágora - assembleia; reunião de pessoas; multidão + phobos - medo 
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Percorre-me o corpo um calafrio de medo 

Espasmos de dor numa torrente de calor e frio 

Rápidos de um rio que se revolta 

Catadupas de suor 

Bombos cardíacos em batidas desenfreadas 

como se se rasgasse o peito sem anestesia 

 

Respiro fundo 

Atento na reverberação das entranhas 

Escuto 

Aquieto-me 

Acalmo o peito na corrida louca do que lhe vai dentro 

E seca-se o suor 

 

Destas emoções se vão fazendo os dias 

E espero pela próxima revoada 

Que não tarda 

E preparo a alma para mais uma etapa 

De terror 

De como quem vê a sombra negra do medo 

E nada mais pode fazer 

A não ser 

Esperar e preparar a próxima espera. 
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Máscaras 
Por : Nuno Miguel Morais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É amarga esta noite de bailados tribais 

Ela vestia uma constelação de flores 

Eu gárgula de máscara colorida 

Estamos no mesmo hemisfério  

Mas tão distantes que os rios medonhos 

São salões de baile onde a morte nos aguarda 

Mais um dia de 

Vocábulos consagrados ao desalento 

Quando o outono se aproxima  

E este bailado de fadas demoníacas  

Nos consome por dentro 

Tiro a máscara e o âmbar do sonho 

Se me procurares nessa praia  

Onde te espero  

Numa espuma marítima 

Agora nada mais 

Que uma lufada de saudade.  
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Quando Tu Não Estás 
Por : Nuno Miguel Morais 

 

 

 

 

Quando tu não estás 

Há uma divagação de magmas cíclicos 

A casa uma chuva miudinha nesta cidade onde 

Navios ancorados aguardando a vida inteira 

Quando tu não estás 

Violinos consomem a alma a crentes marítimos 

Uma lágrima pintada num desassossego lúgubre 

Tudo se mantém numa penumbra de hienas 

As noites crescem no ventre de crianças explosivas 

E eu uma imagem de pegadas em sofrimento 

Quando tu não estás 

Colho cravos e o néctar de mil almas desprotegidas 

Tenho na boca o veludo da tua pele 

E nos lábios o sabor amargo da tua partida 

Quando não estás  

Morro lentamente  

Entre sílabas desconexas e gatos amedrontados 

Quando não estás 

A morte procura-me em cálices de absinto extinto 

E eu recolho os corpos enquanto me olho no espelho 

Sou apenas uma sombra de saliva 

Uma ilusão de aves aflitivas 

E tudo 

Quando tu não estás.  
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Hilda 
Por: Pedro Faria Bravo 

Nunca mais nada foi o mesmo após a chegada dos Ferreiras. 

Primeiro veio João, bem ciente de que é de valor 

começar por ter uma grande fortuna, a quem quiser 

acabar os seus dias com uma pequena fortuna. O pai 

Ferreira vivia muito benzinho para que João pudesse 

comprar um monte no Alentejo, lá de roda da aldeia 

acastelada, e lá fazer as obras necessárias à 

manutenção rústica, ainda que com alguns luxos de 

Cascais. João, solteiro mas não casadoiro, ia à venda 

do senhor Sotero montado no Porsche comprar caixas 

de tomate e pimentos, base da sua alimentação estival, 

à míngua de bifes de seitan ou tofu e entretinha-se 

com divagações inventivas em busca da quimera de 

produzir electricidade a partir de caca, não era menino 

para dizer merda, desenhou uma cuba que mandou 

fazer ao ferrador da aldeia, destinada a recolher todos 

os dejectos orgânicos do monte, em caminho de serem 

biogás, e muitas insónias teve para tentar obrigar os 

pardais do telhado a lá ciscarem convenientemente, sem que tivesse sucesso aparente. A cuba 

estava destinada a envelhecer ferrugenta sob uma oliveira nos tempos futuros da irmã Hilda. 

Hilda veio ter com o irmão logo que as obras domésticas se concluíram. Era, como ele, uma 

loira tisnada do sol, bem apetrechada de corpo roliço e agradável bandear de anca, habituada às 

mordomias da vida fácil de casa dos Ferreiras, rebelde por natureza mas algo simples de cabeça. 

Foi memorável a sua apresentação à comunidade de velhos, sentados a jogar à carta na praça 

dos aviadores, Hilda passeando-se em gabardine e galochas, por volta das primeiras águas, não 

achou coisa mais divertida que se aproximar deles, gritar-lhes um sonoro buuu, e destapar a 

farpela, para lhes mostrar num relâmpago de pasmo a sua total nudez! Foi contente para casa, as 

apresentações já estavam feitas. 

João não se demorou por lá muito tempo, procurava um sentido para a vida que não residia ali, 

não sabemos se o encontrou por acoli, mas tomou o avião para ir procurar o Papalagui na 

Samoa, o qual contudo não morava lá, tomou de novo caminho para ir conhecer o Dalai Lama 

que esse sabe-se ao menos aonde está. Dele não voltaram nem notícias. 

Hilda ficou com o monte por sua conta, crescia o pastagal a tapar os passadiços de tijoleira, os 

rebentões bravos tomavam conta das oliveiras e as paredes de moderno reboco estalavam ao sol 

inclemente, como os pastos e as cigarras que moíam os ouvidos. O vento levava a caliça para 

bem longe, uma poupa cantava contente na chaminé, mas ela conheceu o tédio dos dias e das 

horas sem fim. Um tarde, tinha ido apanhar maçãs ao ferragial do vizinho Júlio, quando pulou 

uma cerca com a cesta já fornecida, deu de caras com os olhos arrelampados de Júlio, 

meiocontrariada perguntou-lhe se queria ver as maçãs que levava, nem lhe deu tempo a 

responder, desabotoou a blusa, ele que era um rapaz tímido, gostava de mulheres ousadas. 
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Foi assim que ela assentou, levou-o para casa, recomendou-lhe uns livrinhos de culinária 

vegetariana, instruí-o do lugar das ferramentas e das necessidades das árvores, o monte voltou a ser 

um lugar fabricado, o cantar dos pássaros misturava-se com o retinir da enxada e do ancinho, 

avultaram alfaces e frutos nas árvores. 

Mas a história não acaba assim, muito menos os falatórios. 

Júlio passava afogueado, saía do emprego e ia lesto para casa fazer o almoço à menina Hilda que 

estaria em horas de acordar, ela lá tem o seu ritmo, dizia ele, bem assim na hora de lanchar ia ter 

com ela, supõe-se que o jantar fosse igualmente da sua lavra, tudo vegetariano, tudo da horta 

orgânica ressuscitada por Júlio para melhor alimentar a sua “menina”, era ele quem lavava chão, 

tratava das roupas com esmero e quem lá fosse meter o bedelho bem sabia que ela vivia 

esparramada na rede que Júlio instalou entre oliveiras, o portátil sempre com ela. Ao rapaz ainda 

sobrava tempo e ânimo para pousar nela um enternecedor e plácido olhar de vitelo ruminando 

macelas. Hilda acordava ao meio dia, deitava-se tarde de tanto escrever no computador, quando 

fosse grande quereria ser pobrezinha, entretanto ia aos treinos, ocupava-se fazendo colares e 

pulseiras de missanga, lendo livros espiritualistas e alguns de auto-ajuda, no intervalo em que 

enrolava uns fininhos para rir, escrevinhava em chat até altas horas da madrugada com sujeitos do 

mundo inteiro enquanto Júlio se acamava cedo, acabadas as tarefas domésticas, amanhã seria um 

novo dia de trabalho no escritório de seguros. 

E tudo muito bem até um dia. 

Hilda de tanto serão a falar ao mundo, ela sabe estrangeiro, descobre que afinal do que gosta é de 

homens escuros e com olhos negros. Mandou vir um indiano vindo da aldeia no Punjab e Júlio, já 

se sabe, voltou para o seu ferragial de maçãs, choroso e carregando penas em seus líquidos olhos 

bovinos. Sentou-se numa cadeira sombreado pelas macieiras disposto a nunca mais de lá se 

levantar, fizesse sol, chuva ou noite, foi a irmã e o cunhado quem de lá o arrancou, trouxeram-no 

sentado na cadeira num andor de loucura iminente, olhar vago, não dizia coisa com jeito, está parvo 

o homem, ainda agora está em casa do cunhado como se fora um papagaio mudo em seu poleiro. 

A fogosa Hilda também lá não aturou o indiano muito tempo, afinal os hábitos sempre são muito 

diferentes e ela continuava a navegar no chat a altas horas, logo concluiu que a sua perdição são 

mesmo os africanos, aquele jeito inato para a dança deixam-na fora de si a pontos de correr 

constantemente para Lisboa, consumindo noites longas no B leza e despendendo fortunas em 

corridas de táxi de e para o Alentejo. Destas madrugadas bem passadas, ficaram pela aldeia um 

guineense e um angolano, ambos entronizados e caídos em desgraça após algumas semanas de puro 

e incansável sexo selvagem. Não se adaptaramdizia ela, e coitados, por isso andam aí bêbados, aos 

caídos, chorando baba e ranho e gritando pelo rico nome de Hilda. 

Hoje é dia de feira, Hilda lá vai, arranjada, não é bem ir às compras de uns trapinhos, como é de 

uso. Hilda gosta mesmo afinal é de ciganos, esta noite sonhou com um cigano, bonito e grande. Já 

fez conversa com um, barbudo, bonito e grado como ela gosta, vão a caminho de casa e o cigano, 

nota-se bem, vai contente. 
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Geomorfologia emotiva 
Por: Paula Mendes 

 

Florescia de dentro do negro do xisto toda uma linha clarividente e 

translúcida de exsudação de quartzo. Abriam-se na pele lisa da rocha 

dolorosos veios brancos de carne. Subitamente, os seus olhos 

mortificados e gélidos concluíram que seria assim que nascem os 

corações de pedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desculpa José... 

 

 

Desculpa José, sei que tudo seria perfeito. Até a minha 

desarrumação tu prometeste acabar com ela, eu aprenderia a 

pôr os pijamas ordenados por cor, dentro da gaveta como tu 

fazes. Veríamos filmes em casa à sexta, poderíamos jantar 

fora ao sábado, quando voltasses da ginástica eu teria 

cozinhado o jantar perfeito para os dois. Como não gostas 

muito de sair, nem de praia, nem de vento, nem de muito ar, 

aos domingos ficaríamos em casa a ler de mão dada no sofá. 

Sei do nosso futuro brilhante, com férias chiques, em 

destinos longínquos de águas transparentes, com muito sol e 

mosquitos, mas dariam umas lindas fotografias de 

felicidade. Teríamos um belo carro e eu unhas bonitas, a 

nossa família seria tão feliz com o quadro a rir na sala. Mas 

infelizmente eu sou um coração de peúgas desnoveladas e 

amachucadas, onde mora a estrela do caos. 

Sabes o meu lugar é na casa dos sem terra, onde quando o sol se põe, nascem luzinhas nos 

carros e a vida sabe a pão com doce de amora. Nesse lugar da pele coberta de sal bebe-se mel. 

Esse néctar da vida. 

Ass: Maria 
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... 

Por: Kátia Salema 

 
 
 
 
 
 

gotas de chuva no meu rosto, sinto-as.. 

chove a potes, mas isso não me incomoda,  

danço á chuva.. 

tu, abrigado, observas-me e ris.. 

chego perto de ti, completamente ensopada.. 

mas isso não te incomoda.. 

agarras-me pela cintura e beijas-me,  

e eu acordei com o sabor do teu beijo na minha boca.. 

foi um sonho, e isso incomoda-me. 
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“DIAS”: 
Por: André Clemente 

 
 

Ó quão rica a memória de um pêlo. 

Em contra-pica do cegamo-nos na cascata que, se bem fornicados, nos 

conseguirá até engasgar os orgasmos. 

Em plange, enquadram pescoços salivados, maturados de mordidos, onde no 

êxtase mergulhamos, afogando ou olvidando a voz do esperma. 

Chegamos a cometer a 

heresia, a ultimate nojice, 

de nos deslizarmos tronco 

abaixo ou perna acima, 

para beijarmos, lambermos 

e até sorvermos, de onde 

eles e elas fazem xixi, e não 

raro, lá vem um pintelho 

entre os dentes, na língua, 

na face… 

Ó quão triste a 

memória de um pêlo. 

Mas, e encontrar um 

deles no bidé? Fardos a 

entupir a banheira? Ah a 

heresia (de uma refeição à 

borla), no prato da sopa? 

Um pelo, cabelo, 

sobrancelha, pintelho, tem 

a vida datada ao momento 

em que se separa, arranca, 

corta ou é amputado do 

anfitrião. A massa que 

mergulhamos, que nos 

cócega, que nos acolhe, lixo 

é desligado de gente. 

 
 


