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EDITORIAL 

Algumas palavras penas, em particular para os leitores habituais da 
revista. 
Com este número iniciamos uma nova fase da vida d'A IDEIA em que 
passamos a ser nós, grupo editor, com a ajuda de mais uns tantos ama-
dores, a realizar integralmente a composição e impressão da revista. 
Daí, em parte, o atraso do número de Verão, que se amalgamou com o do 
Outono para constituir o'presente n ° 11. E assim natural que a quali-
dade técnica deste se ressinta do facto, mas .é também lógico que ela 
vá progressivamente melhorando nos seguintes. E de resto esse um dos 
aspectos que nos preocupa e pelo qual nos sentimos insatisfeitos, O 
apuro técnico'de uma revista como, por exemplo, a holandesa De As, 
representa para nós um modelo a atingir. 
Outro dos nossos principais objectivos é o cumprimento rigoroso da 
periodicidade trimestral, para além da saída esporádica de suplementos. 
É esta também uma questão de meios materiais, pois com os instrumentos 
artesanais de que dispomos é por vezes difícil fazer melhor do que te-
mos feito. Mas, sem ajudas excepcionais, não é previsível vir a dispôr 
no curto prazo, de melhores equipamentos. 
Realizamos, em Fevereiro passado, uma reunião de leitores para propor- 
cionar uma troca de pontos de vista, em particular sobre o conteúdo e 
orientação dos textos publicados. Reflectindo já o resultado desse en-
contro 	iniciativa que de resto iremos continuar - podemos anunciar 
um certo número de medidas tendentes a uma melhoria da qualidade da 
revista, a partir dos próximos números'. 
Será mantida a orientação de eleger um assunto ou tema dominante pa-
ra cada número. No entanto, a forma de abordagem e os autores podem 
ser variados. Ora, dentro deste espírito, acolheríamos com agrado co-
laborações escritas que se integrassem nos diferentes temas, podendo 
desde já anunciar os dos PROXIMOS NÚMEROS n °  12, Inverno (origi-- 
nais a serem enviados até fim de Novembro); sobre regionalismos, 
nacionalismos, autonomia e federalismo; n' 13. Primavera 79 (o- 
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riginais até Janeiro): sobre a mulher e o feminismo: e n 14, 
Verão (originais até fim de Abril)' sobre os problemas económi-
cos do comunismo libertário. 
No que respeita as 'pequenos rubricas', todas as usadas até 
aqui serão mantidas, 'procurando-se no entanto um maior dinamismo e 

diversidade na sua apresentação. Sem desaparecerem, as costumadas 
biografias cederão no entanto um certo espaço a uma secção bibliográ-
fica - CRITICA DE LIVROS - que se espera venha a ser actual e inte-
ressante. 
Isto tudo significa que provavelmente a revista engrossará uni pouco 

de volume, para além do que lhe vem sendo habitual - o que é outro 
dos nossos objectivos, pois que se o trimestral exclui a possibili-
dade de fazer "informação", ele aconselha no entanto a análise mais 
demorada e cuidada. Daí que, ao ritmo a que sobem os preços de custo 
(incluindo os portes de correio, é previsível que em breve tenhamos 
de subir o preço de capa da revista para 20 escudos, 
Deste panorama esperemos pois que o leitor amigo tire a conclusão de 
que, se não nos faltam entusiasmo, projectos e vontade, escasseiam nos 
os meios materiais, pelo que todo e qualquer tipo de ajuda será cele 
brado e agradecido, como a excepção a que não estamos habituados! 
Por último, verificará o leitor assíduo que modificámos o sub-título 
da revista, ao mesmo tempo que publicamos hoje ïe repeti-lo-emos.em 
todos os subsequentes) um texto de auto-definição da revista e do 
grupo editor. 
Sem se ter desviado do projecto inicial, expresso nos editoriais e 

nos conteúdos dos primeiros números (1 e 2, sobretudo). a experiência 
prática e o amadurecimento das análises e dos conceitos permitiram 
-nos chegar agora a elaboração deste texto, o qual, sem se poder con-
siderar definitivo (como nada nestá vida), representou mesmo assim um 
interessante esforço colectivo de rigor e dé síntese. E essa pois, 
doravante, a nossa "plataforma'. 
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PORTUGAL 78 

Este artigo é um inicial esforço de análise que deverá ser prolonga-
do. por nós e por outros, para que desses aprofundamentcs sobre a 
realidade social portuguesa dos nossos dias possa sair uma mais clara 
visão do papel que. como anarquistas, poderemos desempenhar. 

Após variadas provas. Portugal é hoje, sem sombra de dúvidas, uma de 
mocracia, sem grandes diferenças que o separem, sob este prisma, dos 
restantes países europeus. Também se poderia tentar uma comparação - 
porventura mais justa . -  com vários dos regimes democráticos que fun-
cionaram em terras não-europeias até há pouco, vindo no entanto a sos 
sobrar e virando a fórmulas mais 'modernas de ditaduras militares. 
como foi o caso de quase todas as democracias sul-americanas. Isto 
porque já então - como no Portugal de hoje - a fragilidade das insti-
tuições e dos sentimentos democráticos colocava permanentemente como 
alternativa possível a suprema força das baionetas. 
Mas, rio essencial, verificamos o funcionamento normal dos mecanis - 
mos do Estado democrático, com a sua (relativa) separação tradicional 
de poderes, com o seu funcionamento hierárquico e autárcico dos jran-
des corpos do Estado (que são as Forças Armadas, a Polícia e a Magis-
tratura) e com o sacrossanto respeito pela propriedade privada, isto 
é, o'reino do capitalismo concorrencial; a par disto, ou melhor, na 
aceitação destes dados de base, a existência da liberdade de associa-
ção, de manifestar, de discordar, de publicar, etc - que são a face 
doirada deste regime. 
Após a crise governamental aberta pelo voto de desconfiança do ,Outo-

no de 77 - há um ano! - que depois de tantas idas-e-vindas acabou por 
levar a formação do governo PS-CE, abriu-se, seis meses depois, no-
va crise a qual, seja qual fór o seu desfecho, se jogará ainda e uma 
vez mais dentro dos quadros democráticos e constitucionais, pelo que 
em nada invalidará a análise presente, cuja tese central assenta no 
pressuposto de que a democracia será cad a vez menos eficaz para en-
frentar os problemas de fundo d a sociedade portuguesa, mas que a 
ela estamos condenados durante um certo tempo, o que quer dizer 
que ela se vai tornar progressivamente mais autoritária, repressiva 

e impopular. 



Há perto de 3 anos viviam-se as j ornadas que conduziram oc 5 de 
Novembro, que talvez muitos - e provavelmente nós próprios - não in-

terpretaram devidamente. Tratou-se, de facto, do golpe de travões de-
cisivo num processo revolucionário (ou melhor, pré-revolucionário) que. 
se  bem que tivesse desde há tempos deslizado para o jacobinismo e o 
vanguardismo, mantinha mesmo assim uma c arga de subversão insuportá-
vel para todo o ESPIRITO DE ORDEM, para o velho mundo autoritário e 
capitalista. 
A aparente facilidade c om que as forças mais conservadoras do exér-

cito desfeitearam, quase sem tiros (mais pela manobra do que pelo f o-
go) os soldados das "casernas vermelhas' (Ralis. PM. etc), mais as for-
ças da extrema-esquerda e o sector "otelista" do MFA. todos juntos, 
mostra em primeiro lugar que estas últimas forças jogavam sobretudo 
com o "bluff" e que a sua importância real era bem diminuta; em segui- 
da. e principalmente, que o POVO já não, estava com elas, ou por outra, 
tinha desaparecido da cena ,, tinha-se deixado dividir pelos partidos, 

,pelos políticos, pelos fanatizados militantes de um ou outro "clan". 
Com efeito, não havia largos sectores populares atrás de Mário Soares 
quando este denunciava em 1975 o putchismo dos comunistas?  A resposta 
tem de ser: sim! - independentemente de saber se o líder socialista 
já tinha nessa altura e por que preço vendido a alma ao diabo (neste 
caso, aos americanos'), o que é uma outra questão. 
O campesinato do centro-norte do país, os trabalhadores emigrados, os 
pequenos colonos retornados, encontravam-se aturdidos sem compreender 
nada do que se estava passando a uma velocidade prodigiosa.. Tinha-se 
passado de uma autocracia paternalista e beata ao desencadear do radi-
calismo verbal mais apaixonado sem que este processo tivesse sido de-
sencadeado, e ainda menos controlado, pelas próprias pessoas. A "revo-
lução" tinha sido "feita" por outros: os militares - e uma vez mais 
por Lisboa. O pequeno camponês de Trás-Os-Montes estava perante um 
facto consumado que lhe fora exterior: 'ele "aguentava' a revolução, co- 
ino tinha aguentado a guerra colonial, como tinha aguentado a repúbli ca. 
como os Qiouans tinham aguentado o Paris do terror de 1792... Pode mes-
mo pôr-se a hipótese de que se não tivesse havido os militares (gente 
"de farda", gente "de ordem") ao lado dos "vermelhos' 	bem mais ce- 
do ele teria levantado o estandarte da revolta contra a "Lisboa revo-
lucionária", a das fábricas e dos ministérios. 
No entanto, é também verdade que o 25 de Novembro selou o fim de um 
período que suscitara, apesar de tudo, incontidas esperanças. Parece-
-nos inegável que a "revolução portuguesa" encontrou apoios popul ares 



bastante mais vastos do que aqueles sectores que vieram a ser final-
mente os seus beneficiários directos, queremos dizer: a pequena e má-. 
dia burguesia urbana anti-fascista, as camadas politizadas da emigra-
ção, os estudantes e os militares. 
Temos forçosamente que nos lbrar dos operários e outros assalariados 

dos grandes centros urbanos (e da zona Lisboa-Setúbal em particular) e 
também, mas numa situaço já diferente, do proletariado agrícola do 
Alentejo. No que toca aos primeiros, tratava-se de camadas que tinham 
adquirido, já sob o fascismo, um nível de vida e comportamentos "euro-
peus (europeus pobres, já se và, aí como os do sul italiano) e foram 
portanto as mais sensíveis a escutar o discurso reformista da Esquerda. 
baseado como sempre no apelo ao consumo, no sonho de fazer de cada pro-
letário um consumidor burguês. O apoio que esta classe operária dispen-
sava ao chamado PREC tinha assim limites bem precisos: nós seguimo-
-vos, se isso- pode significar para nós o automóvel, a televisão, os 
electrodomésticos, a petisqueira norestaurante, as férias. Se o socia-
lismo é isso, estamos de acordo . Nem a transformação das relações de 
trabalho (salariato, empresa, modos e fins do produzir) . nem a trans-
formação do quofidiano (família, habitat, sexualidade, etc) apareceram 
na mira a atingir. -  nem a isso se propunham, obviamente, os inefáveis 
construtores de socialismos, já nessa altura bem instalados nas secre-
tárias ministeriais!-  
- Para além disto havia, é certo, exigências fortemente sentidas, e de 
todo justas, como as de alojamentos, saúde e instrução - sendo ta lvez 
através das lutas desencrideadas por estas questões que apareceram as 
formas de-consciência popular mais avançadas. Também, já se vê, naque-
las em que os trabalhadores tiveram que tomar contadas empresas, ini-
ciando assim, mesmo muitas vezes sem o buscarem e com as conhecidas 
limitações, um fecundo processo de autogestão. 
Quanto ao proletariado agrícola do Alentejo, parece legítimo supor 

que ele apenas em parte corresponde ao esquema acima descrito, sendo 
antes a vontade de ultrapassar o seu estatuto histórico de sub-prole-
tário e de assegurar a garantia de um trabalho (e portanto de um ren-
dimento) regular, a motivação essencial da luta desenvolvida a partir 
de 74 e que veio a desembocar nas ocupações de herdades e na reforma 
agrária. 
Estes dois últimos aspectos não são - na nossa opinião - todavia su-
ficientes para contrariar o papel central desempenhado pela referida 
fome de consumo dos trabalhadores urbanizados, mesmo que ela tivesse 
que ser satisfeita em detrimento (para além dos burgueses, claro) do 

7 



1695 7 

1945 

ij 
J95 

L1III2 

V-E PORTUGAL RISQUE 	-- 
DE TOMBER. DAPJ5 
LA DlCT4TuRE !' 

POR -ÍJ&AL 	E 	J\5 	ViS 1V PELO 

8 



campesinato do centro-norte ou de uma pequena-burguesia, bem numerosa 
neste país (como na generalidade da cintura mediterrânica), que vive 
da renda de um velho imóvel a cair aos bocados, de um miserável fundo 
de comércio, ou de uma pensão de funcionário aposentado suficiente pa-
ra morrer de fome. Foi essencialmente sobre este terreno que os mili-
tantes e os partidos travaram as suas lutas e,  desenvolveram as suas 
tácticas para conquistar ou conservar o poder. 
(') destino funesto do caso português deve muito a este equívoco. 

O RETORNO DO PENDULO 

A burguesia tradicional sentiu que o vento virava com o 25 de Novem-
bro. Na devida altura identificámos nós este marco, amenizado com as 
roupagens do Estadode direito de Eines e do Socialismo em liber-
dade de Soares -. os triunfadores de 76 como sendo uma espécie de 
'Ibermidor do processo português, o que não significava automaticamen-
te o apdrecimento de um novo Bonaparte, mas antes a inversão de uma 
tendência. 
Assim, o governo constitucional tornou-se o campeão do retorno a le-

galidade, do primado da lei, da ordem e da propriedade. Um a um, os 
grandes patrões privados começaram a voltar ao país. a reclamar e a 
obter a devolução das suas empresas, ou noutros casos indemnizações e 
retroactivos. 
A normalização compreende também a reposição da disciplina tradici-

onal nos quarteis, o afastamento dos oficiais populistas do !11. o li-
cenciamento dos sargentos e praças que haviam mostrado demasiado entu-
siasmo pelas campanhas de dinamização. Assiste-se ao regresso em 
força dos militares profissionais, operacionais' e atlantistas". 
Um homem como Souto Cruz move-se verdadeiramente como "o homem de 
Washington. enquanto que figuras como Vasco Gonçalves, Otelo e mesmo 
Costa Gomes torram-se insuportáveis para o novo grupo que assume o po-
der. 
Porém, seria erro pensar que existe homogeneidade de intensões e pro-
jectos naqueles que tanto reclamaram o fim do Gonçalvismo e o estabe-
lecimento de uma convivência democrática. MeIo Antunes e os seus próxi-
mos, o pessoal político do PS e o próprio Eanes - certamente os res-
ponsáveis maiores pela barragem que se levantou em 75 contra o projec-
to de capitalismo de Estado que se embalava - são hoje alvos dos ata-
ques quotidianos de jornais e de personalidades, atacados como "mar-
xistas que venderam Portugal e o ultramar". Não se trata somente de 
uns quantos nostálgicos do passado que persistissem em não desarrumar. 
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Cremos que é algo de mais grave do que isso: é o que historicamente 
se tem designado por REACÇÃO (a um movimento que não foi capaz de 
galgar o final da lodeiro e começo a retroceder e a dispersar). 
O episódio da estátua de Salazar, as manifest ações nacionalistas de 
Novembro77 e Junho 78. os apelos ao homem providencial que poderia 
ser Pires Veloso, o resvalar de militantes dos partidos moderados pa-
ra oMIRN, a agitação neo-nazi entre os muito- jovens, os saudações 
fascistas, o squadrismo clássico, as provocações, os bombas e os 
atentados completam este quadro inquietante. Tanto mais que a Igreja 
Católica volta a falar em voz alta e os próprios partidos parlamenta-
res, como o CDS e o PSD. sentem o cheiro da pólvora e reagem já 
em função dessa percepção: estes preparam-se para eventuais novos 
saltos políticos qualitativos: e o próprio PS já fala, de vez em quan-
do, de 'anti-fascismo . Daí as frequentes crises políticas 
Aquele, enfim, que se passeio pelas ruas, que viaja nos autocarros ou 
faz as compras no mercado, sabe bem como o falar popular está decepci-
onado com a sua experiência democrática. O descontentamento é com efei-
to generalizado .. . e quantas vezes não ouvimos fazer comparações com 
o antigo regime! Isto quer dizer que, se fosse agora possível um gol-
pe de Estado a Pinochet, não deixaria de haver multidões para o aplau-

di r. 	 - 
No entanto, a análise que decorre da situação militar presente. bem 
como dos condicionalismos institucionais e de política internacional, 
indica que não há neste momento condições para tal, sobretudo por fal-
ta de executantes ! Os militares sentem-se em geral "escaldados com 
a sua experiência política e, bem reconfortados como estão em rendi-
mentos e benesses, preferem não mexer senão em último caso. Além 
disso, um tipo de golpe desses arriscar-se-ia sempre a um último so-
bressalto popular. 
Tudo isto, no entanto (com o restabelecimento dos mecanismos tradi-
cionais do mercado, a existénciu de um desemprego importantíssimo e 
uma inflação galante) não foi mesmo assim suficiente para restabele-
cer a confiança capitalista nesta economia, já fraca de si própria, e 
que perdeu de repente os seus mercados preferenciais das colónias e o 
interesse que apresentava para as multinacionais ao oferecer uma 'paz 
social segura'. Foi neste quadro que se jogou o grande endividamer.o 
ao FMI e agora a adesão a CEE. É igualmente neste quadro que as in-
capacidades estruturais da democracia se vêm revelando e que, progra-
ma após programa, intenção após intenção, toda a acção governativa é 
impotente para fazer face aos problemas sociais mais básicas. A ati- 
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tude dos patrões da CIP é, no fundo, compreensível. 
A grande burguesia portuguesa foi incapaz de fazer, por ela própria 
uma opção europeia. Agora, que já não pode fugir a ela, hesito, no 
temor da concorrência aberta a que ficará sujeita por parte dos gali-
fões centro -europeus. E se esta é a atitude dos capitalistas que pos-
suem de facto uma certa dimensão económica, onde estará.o espanto em 
vermos a multitude de pequenas e médias empresas aterrorizar-se com 
tais perspectivas (pararesentadas sob a égide' de socialistas) 
quando sempre se moveram nos meandros do crédito a curto praso. na  fi-
xidez dos salários e no imobilismo generalizado? Até que consigam ver 
o poder nas mãos de um novo 'homem providencial que prometa 'lei, dis-
ciplina e trabalho (isto é, porrada) ou sejam varridos pela concorrên-
cia, estes capitalistas portugueses estarão sempre insatisfeitos com o 
governo democrático, qualquer que ele seja, e acharão sempre "bárba-
ras" as regalias dos trabalhadores. 
Por isso pensamos que qualquer solução próxima trará sempre uma única 
política assente em três domíriios: —inflação e impostos, para "c omer" 
o salário:—manutenção ou agravamento do desemprego;—reforço da repres-
são, para aguentar a situação e arranjar bodes expiatórios . I'sto, 
com maior ou menor remodelação ministerial, com novas ou antigas co-
ligações, com caras diferentes ou com as mesmas, com ou sem eleições 
antecipadas, com presidencialismo ou com parlamentarismo, com ou sem 
'retoques' na actual Constituição. 
A própria história de Portugal (para não ir mais longe) já mostrou 
ao longo do séc. XIX e no primeiro quartel deste, que o regime demo- 
crático é uma capa que dá para tudo. As contradições da sociedade por-
tuguesa e do capitalismo aqui imperte, fazem com que - na ausência-
de projecto radicalmente alternativo - ele tenha que ser fortemente 
autoritário e repressivo.., apesar dos nossos "brandos costumes e 
do ar optimista e familiar de líderes políticos como Mário Soares ou 
Freitas do Amaral. 

AS FALSAS ALTERNATIVAS 

O governo PS perdeu, nestes dois anos, a maior parte dos seus apoi-
os operários. Não é por acaso que 'o controle do partido comunista so-
bre os sindicatos, apesar dos seus'conhecidos pecados stalinistçis.. não 
somente não enfraqueceu, mas ter-se-ia mesmo reforçado. 
O PC joga habilmente o jogo das alianças tácitas e, ilibado das res-
ponsabilidades comprometedoras de uma gestão governamental de austeri-
dade, tem sabido praticar uma"união de esquerda', capaz de enquadrar 
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a maior parte das indecisos e independentes-de-boa-vontade , isoiczr-
do pela mesma ocasião uma extrema-esquerda dispersa e em nítida perda 

de velocidade. D@sta, apenas a UDP tem conseguido desempenhar papel 
semelhantes ao do PC (e do mesmo tipo) na sua área respectiva. 
São signos exemplificadores do que acabamos de dizer a cisão de es-
querda no PS. a volta de Lopes Cardoso e o itinerário seguido pela 
UEDS; o pungente isolamento político (para já não falar de solidarie-
dade militante) do PRP que aparece como uni dos primeiros bodes ex-
piatórios de que atrás falámos; ou ainda as incoerências da táctica 
sindical dos socialistas, tão depressa querendo avançar para uma cen-
tral concorrente da CGTP. como logo a seguir dando a impressão de 
estarem apesar de tudo condenados a seguir o PC para não serem presas 
fáceis dos piores adversários d o socialismo, qualquer que seja a sua 
matiz. 
Gerindo a miséria (agora sim!), •sem apoios populares, atingido pelo 
oportunismo vulgar de muitos dos seus quadros, o PS foi obrigado a ce-
der sistematicamente as forças mais conservadoras e ressaibiadas da 
sociedade portuguesa. 

Desde que a conjuntura mudou, com o 25 de Novembro, os partidos mar-
xistas - PC e extrema-esquerda - alteraram radicalmente a sua postura, 
passando a uma estratégia defensiva, sobre a base da defesa das con-
quistas consagradas na Constituição, cujos resultados só não são mais 
catastróficos (que os do PS) devido a (enorme) diferença entre o estar 
na oposição... ou ser governo! 
Tratou-se, desde então, de resistir empresa por empresa, bairro por 

bairro, ao retorno dos patrões e da ordem burguesa. Nenhuma oposição 
geral foram estes partidos capazes de levantar, sempre prontos aos 
compromissos e tendo já em vista as próximas eleiçôes, com as suas hi-
potéticas maiorias e alianças. Ora os resultados parecem decepcionan-
tes. Apenas no Alentejo as autoridades têm encontrado uma dura resis-
tência a entrega das terras: a lei Barreto tem sido aplicada apenas 
muito parcialmente e levantou amplos protestos. Mas, pelo contrário. 
na  Universidade o governo fez passar todas as leis que quis, reduzindo 
consideravelmente o poder de controle dos estudantes e a autonomia 
dos estabelecimentos, asfixiando assim a possível contestação estudan-
til. As empresas 'intervencionadas são pouco a pouco largadas. Nas ci-
dades. regularizam-se". 'legalizam-se as situações provocadas pelas 
ocupações de casas vazias. Aqui e além a polícia despeja famílias de 
ocupantes. Quando necessárto procede-se a requisição civil de traba-
lhadores. 

12 



Ora, perante estes factos, a interpretação dos polítidos da esquerda 
é sempre a de 'aguentar , a de "procurar relações de força favoráveis' 
- com os invisíveis resultados que se sabe... Nem a capacidade de ac-
ção dos sindicatos revela a mínima operatividadé, nem o regresso a po-
sições cada vez mais anti-fascistas tem impedido todos os recuos. 
De facto, se actualmente os trabalhadores são capazes de aplaudir tal 
CCT "arrancado ao patronato a mesa das negociações: se, pontualmente, 
eles são capazes de lutas duras quando a repressão patronal os toca 
directamente - pois que a austeridade e a autoridade nunca são boas de 
suportar - não é menos certo que eles adquiriram um enorme cepticismo 
em relação às perspectivas abertas pelos partidos marxistas. A fra-
queza da poupança pública, g pressão do consumo e a compra de equipa-
mentos duráveis (automóvel. electrodomésticos,etc(, como noutro plano 
o mais-que-provável crescimento do abstencionismo eleitoral, poderiam 
também ser índices de uma certa desideologização popular, em proveito 
do desejo de obtenção de vantagens e garantias econômicas e sociais 
imediatas. 
A eficácia das falsas alternativas (esquerda-direita.etc) parece ser 
assim cada vez mais precária neste país. E por isso tanto mais urgen-
te aumentar decisivamente a influência de uma consciência e de solu-
ções libertárias no tecido social português. A não ser assim e tere-
mos certamente a repetição daquilo que aconteceu com o biénio negro. 
em 34-36 em Espanha. com  o 'gaulismo em-França ou com a democracia 
de Karamanlis na Grécia actual, isto é, a instalação de regimes niti-
damente conservadores e autoritários, embora de maneiras democráti-
cas", após uma frustante experiência de libertação e de "gestão de 
esquerda". 

-' O enorme problema que se nos depara é assim o de encarar o apareci-
mento de alternativas SOCIAIS efectivas sem passar pelos castrantes 
esquemas mentais e viciadas práticas 'usados por todas as esquerdas 
narxisantes. Talvez que a problemática da AUTOGESTÂO. apesar de 
todas as ambiguidades que ela tem suscitado, fosse ainda aquela que 
pudesse congregar a sua volta minorias sociais importantes e operar 
uma certa junção dinâmica entre trabalhadores manuais e' intelectuais 
(passe o rebarbativo destes termos), entre camponeses e urbanizados, 
entre cooperativas e comunidades. 
Para a ]ém da hipotética função catalizadora desta "reivindicação 
igualitário e libertária" (vêr A Ideia, n°4. a este respeito), resta-
-Tios a atenção que devemos ao que, de importante, se passa em Portugal 
e que está forjando as condições em que amanhã teremos que encarar hi- 
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poteses mais risonhas de mudanças radicais. Arrisquemos, pois, para 
terminar, um primeiro inventário dessas qstões de fundo: 

.-, As acções dos presos comuns nas cadeias, para além dos problemas 
imediatos que trazem a cena e que acabarão por pôr a nu o da própria 
existência das prisões. podem, para além disso e de forma, digamos, 
enviezada. abrir, uma nova luz para a compreensão de algumas das mais 
violentas opressões (institucionais e estruturais) da sociedade por-
tuguesa: sexualidade, poder familiar, escolaridade trabalho, direito 
(material) a existência, )con-)vivéncia. subordinação da mulher. 
destino dos velhos e dos marginalizados. 
E o fundo cultural nacional em vias de reorganização, descobrindo 
novos caminhos e antigas vivências reprimidas. 

—...A questão da "autonomia administrativa dos Açores e 'ladeira vai pôr. 
provavelmente de maneira mesmo travessa - esta - a luz do dia as 
contradicções ,que o constitucional e aparente unitarismo histórico 
da nação portuguesa não é capaz de esconder. E trágico que venham 
porventura as forças reaccionárias de uma burguesia local que aspira 
a um mais alto grau de exploração, a pôr-nos (aos portugueses do con-
tinente ) perante um certo número de realidades. E por virtude da di- 
mensão facilmente internacionalizável que toma, prevemos que este bar' 
ril de pólvora não se deixará desarmar com facilidade. 
É a confrontação do centralismo burocrático estatal com as pulsões co-
l'ectivas dos povos. O Estado contra a Sociedade. 

centrais nucleares de Ferrei, do Zêzere ou de Espanha são o smbo-
lo (e a realidade) de toda urna orientação política (no sentido mais 
global) que estribo numa problemática industrial-produtivista, por um 
lad1, e de estruturas monopolizadoras dos grandes meios de destruição 
e de violência, por outro. Uma crítico e uma acção prática conseqüen-
tes, não poderão deixar de desembocar na ecologia e na reconsideração 
do rural e do diverso, e no antimilitarismo, respectivamente. 

Eis, sumariamente indicados, três dos grandes nós de contradições de 
fundo que pautarão a dinâmica das lutas sociais em Portugal nos próxi-
mos anos e que convém ter presentes, para que nos precavamos contra o 
emaranhado de acontecimentos da cena política, contra o enredar depo-
sições e oposições que se alimentam delas mesmas sem nada contribuirem 
para o desabrochar de um mundo novo, E que esses actores pertencem. de 
facto, ao mundo velho. 

() 
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II.] 	 Yt 

COM RUI SIMÕES E MANUELA SERRA 

Três elementos d'A IDEIA sentaram-se a uma mesa com o Rui Simões e a 

Manuela Serra, mais um gravador. E resultou isto: 

COMUNICAÇKO E MANIPULAÇÃO 

A Ideia: Vê lá esta primeira coisa: um problema que eu me ponho rela-
tivamente a um meio de expressão como o cinema é que é apenas um que o 
faz, e quando digo um. digo uma equipa ou um relalizador. São muitos 
os que vêem, que bebem, que recebem essa mensagem. Provavelmente é co-
mum a outros tipos de expressão artística, ou não-artística, mas é es-
se um problema que me parece tomar uma dimensão muito grande a partir 
do momento em que temos o cinema instituído, como ele está: por um Ia-  
d6, estrutura comercial-industrial e tremamente poderosa; por outro 
ibdo. devido á própria força que a comunicação cinematográfica contém. 
Digamos que o primeiro leque de interrogações que eu me ponho é o dos 
condicionamentos e vícios próprios desta forma de expressão, na medida 
em que ela é manipuladora por essência. 

ftii Simões: Falar de cinema é para mim de uma complexidade tal, que 
me atrevo mal a penetrar no universo que no fundo eu mesmo pouco co-
nheço. No entanto, em relação as tuas interrogações, eu penso que o 
cinema não é nem mais nem menos grave que todos os outros componentes 
que o desenvolvimento da sociedade industrial acabou por criar. Fruto 
dessa evolução, difícil será hoje negar tal realidade. No entanto, 
penso que devemos considerar o cinema como uma manipulação .  manipula-
ção que faz parte do seu próprio processo de fabricação, até ao intro-
duzir da película virgem numa máquina de filmar, acabando no sorte fi-
nal arbitrário da montagem. Por isso, condicionamento - como aliás o 
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resto da tecnologia moderna que segrega em cada passo um novo condici 
onamento. No entanto, não podemos deixar de notar que o processo se o 

pera noutro sentido, ou seja de forma libertadora; um condicionamento 
imediato pode ter em si a libertação a médio prazo e por aí fora. vã 
riando a ordem e o tempo dos dados. O que não há dúvida é que o cinema 
nasceu em determinado período histérico e é elevado a arte ao mesmo 
tempo que desempenha variadíssimas funções específicas:publicidade. 
pesquisa- medicina-espectáculo -informação desinformação - comunicação 
formação - alienação libertação sonho-paranóia esquizofrenia repre-
sentação - identificação produção - mais valia mistificação condicio-
namento - isolamento happy end e outros fins. 
A Ideia: Onde me parece que pode haver contradições e discrepâncias é 
a dois níveis.: Um, etc "ctividade que seria apenas uma das múltiplas 
da sociedade moderna como meio de comunicação, será ainda realmente 
uma comunicação, ou será, internamente, essencialmente. mais um dos 
meios como a polícia ou o tribunal, por e.xemplo, um meio perfeitamente 
integrado nesta estrutura social que nós conhecemos hoje, sobretudo 
nos países mais desenvolvidos, portanto digamos que vai ajudar a ci 
mentor todas as outras instituições, valores, etc. 
Rui: E as duas coisas. 	 - 
A Ideia: Portanto, se isto ainda é comunicação, ou se já é pura mcmi 
pulação. 
Rui : E comunicação, é manipulação, e é controle de facto, quer dizer, 
é controle social, ideo lógico. decide inclusivamente dos projectos 
futuros de vivência das pessoas, pode dar formas novas, altamente re 
pressivas, como a polícia. ou libertadoras, como um libertário pode 
defender inclusivamehte uma moral, uma cultura, uma forma de estar na 
vida, quer dizer, é isso tudo, mas é comunicação também, e criação, e 
é libertação. 
A Ideia. Pois. E justamente a outra contradição que eu queria referir, 
ou hipótese de discrepância. é justamente o aspecto criador, vá lá. 
artístico, que nesta forma existe ou existirá. 
Rui: Partindo no princípio que é tudo isso ao mesmo tempo, e que é 
impossível separá-los, porque o é de facto, como é impossível numa in-
dústria avançada separar o automatismo, a divisão do trabalho, porque 
a indústria nasceu tendo em conta justamente essa divisão do trabalho. 
Portanto, das duas uma: ou para acabar com a divisão do trabalho se a-
caba com a indústria, com o tipo de indústria que existe e acabarão 
todos os produtos que são os frutos dessa indústria - o que remete 
para um outro tipo de' vida de sociedade, de organização, de vida, onde 
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uma nova consciência pudesse construir uma sociedade com uma tecnolo-
gia mínima e o máximo de tempo livre. No cinema, passa--se a mesma 
coisa. O cinema por um lado é comunicação, e a comunicação pode ser 
a vários níveis: pode ser, como na música, unicamente sensitiva, como 
forma de sensibilizar o leitor/ouvinte:espectador. portanto uma comu-
nicação artística corporal. pode ser uma comunicação oral, uma comu-
nicação de um problema de um indivíduo ou de vários indivíduos ou de 
uma comunidade pode servir para trans mitir uma ideia, ou seja, vei-
cular uma ideologia. fazê-la passar, comunicá-la, como se pode fazer 
passar também um tipo de discurso nã o ideológico. quer dizer, um ou-
tro tipo de discurso, sexual, erótico, emocional, informativo, forma-
tivo, até ao anti--discurso pura e simplesmente. Bom, vários tipos de 
discurso mas que no fundo continuam a ser comunicação e podem conti-
nuar a ser arte, na medida em que o produtor age de forma criativa e a 
recepção da .sua criação é sentida como tal, e aqui reside um elemento 
novo muito importante: é que -sendo o cinema arte, de repente abrem-sé 
as portas desse mundo fechado para o exterior, e não necessitando da- ,  
queles dons sobre- humanos das artes anteriores (onde desde pequenino o 
papá ou a mamã descobriram que o seu pequenino era um artista porque 
fazia bonequinhos tão bonitos. t&)parecidos com a realidade aparente da; 
coisas) de repente, dizia eu, temos uma arte acessível, possível, a 
ser criada por todos, pois não são necessários os tais talentos de ms 
cença, basta aprender uma técnica como qualquer operário, especializar-
-se devidamente e passar ao acto criativo, com um conjunto de elemen-
tos facilmente controláveis e articular cinema tograficúmen te um novo 
discurso, um discurso individual que nas mãos de todos se transforma 
num discurso universal, total: no fundo, esta máquina repressiva que 
a fábrica de fazer imagens e sons pode ser ocupada e produzir auto-

nomamente por todos de uma vez para sempre, reduzir o espaço que vai 
do sobrenatural da arte ao comum dos mortais, que é por definição 
criador, quanto mais não seja de si próprio e isso já não é pouco. 
São tantos aqueles que expulsam fluxos pseudo-artísticos e que são in-
capazes de com arte criar a sua própria vida! A revolução só existe a 
partir de uma prática criativa! Claro que temos para isso de passar a 
uma fase mais avançada, pois sendo o cinema uma arte não corporal, ne-
cessitando de máquinas, é preciso que nas escolas, além dos livros e 
das mesas posição passiva perante ea vida e as coisas, espectador. 
homem do século XIX ou homem de negócios) que existam os materiais ne-
cessários para que as crianças brinquem com o cinema como brincam com 
os soldadinhos de plástico. Por isso eu penso que o cinema futuro te- 
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rã muito pouco a ver com o cinema de hoje e a sua transformação ainda 

agora começou. Compete-nos a nós utilizar esse mesmo actouicrnipulador, 
essência do próprio cinema, o acto de cortar, de colar, de iludir a 

realidade, de realizar a ilusão, de plastificar até ao infinito a pelí-

cula colorida ou preta-e-branca, de focar a cara de um camponês, de 

fazer sandwiches com os sons e as imagens, de abolir a pureza, de fil-

mar os nascimentos dos nossos irmãos, de gravar as mortes dos nossos 

amigos, de dar vida a nossa imaginação, de fazer do espectador um não-
-consumidor passivo, em suma, em total liberdade e em pleno acto iso-

lado e não concertado de actuar. 

DEUS, PÁTRIA, AUTORIDADE 

A Ideia: O Rui Simões no seu Deus, Pátria, Autoridade vai buscar a 

história para contar uma história. 

Rui: Exacto. 

A Ideia: Enquanto que outros indivíduos vão buscar uma história para 

narrá-la. 
Rui: Pois. Mas aqui é o caso concreto de um filme. Eu não vou sistema-

ticamente buscar a história para narrar uma história. Eu fui num dado 

momento preciso, numa conjuntura entre mim, o cinema e a sociedade em 
que eu vivia. Eu servi-me, por um lado do que estava a minha disposi 

ção, por achar que a escálhume satisfazia, por achar que naquele ::o 

mento tinha encontrado a melhor forma de actuar, e foi todo um conjun-

to de elementos difíceis de explicar. Eu, de hoje para amanhã, posso 

mudar radicalmente de posição e passar a inventar uma história para 
transmitir outra história. Até posso deixar de fazer histórias comple 

tamente e passar a fazer àutro tipo de trabalho. Eu acho que não há 
uma regra porque de qualquer maneira todos os filmes têm uma percenta-

gem de manipulação. e todos os filmes têm uma dose positiva e uma dose 

negativa, no sentido que, por exemplo, eu faço um filme que pode ser 

considerado muito importante a um certo nível, a um nível de recepço 

do espectador, o espectador vai ser desbloqueado, destraumatizado ou 

traumatizado e elucidado. Os meios que eu utilizei podem fazer justa-

mente o contrário e há uma relação directa constante entre a forma, o 
conteúdo, os materiais utilizados, que podem perturbar--se, e o que in-

teressa no final, o que interessa essencialmente para mim é que pas-

sou um filme, pau uma acção, chega-se ao fim daquele tempo e as 

pessoas receberam uma imagem, uma imagem de hora e meia. Um conjunto 

de imagens. Receberam uma sensação, uma emoção, sei lá o quê, novos 
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elementos, informação, tudo, comunicação, manipulação, tudo, O que me 
preocupo o mim mais, é como é que o espectador no final daquele tempo 
beneficiou com o meu trabalho, está mais rico, digamos, onde é que o 
meu trabalho pode contribuir para ele ver mais coisas. Ver mais coisas 
de uma totalidade que  o quotidiano não permite e que o cinema, pela sc 
própria tec nologia altamente avançada permita meter ao mesmo tempo 
milhões de elementos que, na vida, é impossível dé sentir. Portanto, 
o que me preocupa é o final, digamos, o resultado final de um traba-
lho peranto um público. Mas não quer dizer que não pudesse ser um fil-
me sé com cores abstractas, como na pintura, e que tivesse tra. zido 
também qualquer coisa de importante, que não tem nada a ver com um fil-
me como o Deus, Pátria, Autoridade que tem um discurso político, com 
conotaçães com um meio estruturado, digamos. ao  nível ideológico. Pode 
ser um discurso a outro nível, de libertação a outro nível. De emanci-
pação de um código já estruturado, oficial, etc. Claro que eu não o 
faria nunca em Portugal naquela altura, porque eu sinto que é uma fun-
ção que não tinha grande importância nem grande cabidela naquele mo-
mento, embora eu ache que o cinema tenha que evoluir a um ponto tal 
que ele tenha que deixar de ser aquilo que é. E complicado, porque eu 
acho que não s pode ser sectário, no cinema e em nada, é terrível o 
sectarismo! porque uma história, uma própria história reaccionária po-
de tornar-se extraordinariamente revolucionária só pelo facto de ser 
vista. Porque se ela estiver feita de uma forma tal que o espectador 
pode ver as implicações de um discurso que é completamente negativo, o 
resultado final é positivo. 
A Ideia: Essa forma de cinema nãó iria cair no perigo de que a própria 
população não conseguisse atingir essa expressão? 
Rui: Depende dos Sítios e do momento. Eu estou a falar dum lugar con-
creto: Portugal 1974/75. Mas em 1978 a história é outra. O meu traba-
lho de hoje tem muito pouco a ver com o meu trabalho de 74/75. O Bom - 
Povo Português", que neste momento é o centro da minha atenção, que se 
engloba, que me faz agir. é outra coisa que um Deus. Pátria. Autori-
dade", que teve o seu próprio tempo de acção, mesmo se continua a 
exercer uma acção quotidiana nos lugares por onde passa, sendo um fil-
me ao qual me identifico totalmente, nunca o faria hoje. No entanto, 
se estivesse nos Estados Unidos, o meu comportamento poderia ser um 
outr& totalmente diferente pois dentro daquela Babilónia de plástico, 
outras formas são possíveis e estou certo que seria mais inclinado a 
um tipo de trabalho mais marginal, para um certo público que me inte-
ressaria mais que a grande massa do povo americano. Aí penso que se- 
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ria a juventude que eu me dirigiria, senão as crianças. Aqui e agora 
põem-se--me outros problemas. 

/ 

INDÚSTRIA CINEMATOGRÂFICA E CINEMA DE INTERVENÇÁO 

A Ideia7 Acho que isso põe o problema de que em Portugal se fala mui 
to de cinema de intervenção. O que é que pensas, por exemplo . daque-
le filme que esteve agora cá. A Honra Perdida de Catherine Bium , que 
tratava portanto de um caso que as pessoas automaticamente conotavam 
com o Baader-Meinhof, e que era um filme, quanto a mim, perfeitamen-
te clássico na sua narrativa, mas que era estimulante no sentido em 
que desmistificava as correios da inf-ormação. E eu ponho a questão de 
saber se neste momento em Portugal é mais eficaz 'e é cloro que a e 
ficácia também tem conotações actuar com formas clássicas de cinema, 
;)orque as pessoas estão mais habituados a elas e apreendem nas mais 
facilmente, ou actuar com formas diferentes de transmitir uma determi-
nada coisa. Fazer um cinema completamente diferente, sei lá. agora não 
me estou a lembrar de nenhum filme, mas como alguns filmes que passa 
ram aí. que tinham uma forma completamente diferente de transmitir a 
quilo que queriam, e não no seu discurso clássico. 
Rui: Eu penso que tem de haver as duas,, 
A Ideia: Podem é funcionar as duas duran;e certo tempo. separadamente, 
se não uma estagna. O discurso clássico acaba por estagnar e se não se 
faz nada no outro sentido, as coisas param. 
Rui: Exacto. Por isso é absolutamente necessário que haja várias for-
mas, vários tipos de cinema. Por vezes que elos sejam clássicos, não 
vejo mal absolutamente nenhum, e que passem um discurso paro o grande 
público, que se possa portanto considerar um discurso correcto, posi--
tivo, de libertação, de emancipação, para o espectador, mas por outro 
um discurso que não é de libertação apenas do espectador mas de toda 
alinguaqeni cinematográfica da escrito, dos mecanismos convencionais 
de fazer passar uma intrigozinha. é extraordinariamente positivo tam-
bém. Mas, claro, uni filme como A Honra Perdida de C. BIum , ou um fil-
me como o do Godard, o Número Dois , quer dizer, um chega ao grande 
público, outro não chega, mas qual é que é mais importante? Eu não sou 
capaz de o dizer. Porque para mim foi o do Godard .0 mais importante. 
O "r4úmerer Dois teve conotações mais fortes, levou -nlé muito mais lon-
ge, libertou-me mais. emancipou me mais que o outro filme. Mas no en-
tanto eu acho que os dois são importantes. Mas há filmes que não são 
de facto importantes. Há filmes que não deviam existir. Sequer. Mas 
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isso é um outro problema. 
A Ideia: Eu acho que há bocado já abordámos suficientemente a história 
da criação e da manipulação que existe necessariamente - e eu penso 
que talvez se possa dizer que existe uma indústria cinematográfica na 
qual é evidentemente difícil de entrar e contornar os seus postulad os 
- por exemplo: um espectador que se senta durante hora e meia. Porque 
é que é hora e meia? Porque é que este tipo de cinema só se passa den-
tro de determinadas salas, que funcionam das tantas as tantas, sessão 
da tarde e não sei que mais... 
Rui: E mais, é considerado consumo de luxo. 
A Ideia: Isso, digamos, essas instituições. •esses hábitos, essas nor-
mas, etc, poderíamos talvez integrar naquilo que se entende por indús-
tria cinematográfica, ou coisa assim... 
Rui: E a' organização do espaço-tempo urbano também. 
Aldeia: Claro, claro. Ora bom, é aí que eu tenho as maiores dúvidas, 
embora esteja de acordo que é sempre possível utilizar esses meios e 
fazê-los funcionar ao contrário daquilo que eles normalmente produzem. 
Lembro-me por exemplo de um filme como 'A Classe Operária Vai Para o 
Paraíso: é um filme que me parece que pode dar dinheird aos produto-
res, dar dinheiro aos donos das salas, aos importadores e não sei quem 
mais, e que transmite uma mensagem que me parece que, ao nível médio. 
é sempre positiva. Mas o que creio é que. estatisticamente. essa pos-
sibilidade é sempre muito minoritória, porque se o não fosse, a indús-
tria cinematográfica já tinha mudado de forma, porque esta já não lhe 
serviria. E. nesta perspectiva, parece-me já haver uma linha de demar-
cação bastante nítida entre o que poderemos chamar indústria cinemato- 

uma industria cinematográfica na qual é evidentemente difícil de entrar.., 
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gráfica - do filme de hora e meia, da sala de espectáculos e dos gran 
des estúdios e o tal cinema artesanal, que poderemos chamar militan 
te, etc, e que rompe com estas conforrnid ades, Em relaçao ao primeiro, 
e é por isso que quando há pouco falava em comunicação era com outro 
sentido, 	o queme parece é que este cinema, esta indústria cinemato- 
gráfica, tal como a televisão, as rádios, etc, nestas sociedades de 
hoje - urbanas, como assinalaste - não são no essencial meios de comu-
nicação social, ou seja a comunicação entre as pessoas. C) que existe é 
cada vez mais a fragmentação dentro da cidade, dentro do teu apartamen-
to - a até esta esta palavra diz bem da sua realidade. Não há portanto 
comunicação. Há apenas recepção de uma mensagem que vem de fora, de lcn-
qe, que tem origem no realizador. ou nos estúdios centrais da televi-
são, ou no governo, ou nos estados maiores dos grandes grupos depres-
se ou coisa assim, e as pessoas, cada um no seu campo. perifericamen-
te, no seu buraco, recebem essa mensagem. 
A Ideia:.Ouve sé uma coisa:. coisas giras que a gente fez passar lá na 
faculdade. Fizemos passar um filme e propuzemos que no fim ele fosse 
debatido. E a maior parte das vezes o que acontece é que as pessoas 
vêm ver o filme e se vão embora. Eu pergunto-me as v€es a mim própria 
até que ponto é que deverá ou não haver debate sobre o filme? Eu vejo 
um quadro, aprecio, se tiver vontade falo com o sujeito, se não tiver 
vontade não falo, digo gostei, não gostei, penso no assunto, mas mui-
tas vezes, a provocar-se o debate, as pessoas não falam. Por exemplo, 
eu detesto. ver filmcs na televisão: a sala de cinema tem uni certo fas-
cínio. é escuro, etc, mas no fim acaba o filme e as pessoas vêm--se em-
bora. Quando muito discutem o filme com a pessoa com quem vieram, mas 
não discutem com as outras pessoas. 
Rui: Não vou generalizar, mas vou falar da minha prática que é muito 
curta. Eu, de cinema. só tenho um longa metragem e uma média metragem. 
A outra longa metragem que estou a fazer agora ainda não tem existên-
cia. Em relação a primeira longa metragem. 'Deus, Pátria, Autoridade', 
eu tive uma relação com o público muito grande. Porque de facto este 
filme serviu não só a mim, mas a milhares e milhares de pessoas, para 
conversarem num dado espaço, que seria um cinema, uma fábrica, o refei-
tório, o clube, a rua, mas de facto organizaram-se, quase como comício, 
mais importante que comício, não digo mesa-redonda porque era mais do 
que isso, havia um diálogo entre a sala 'e o elemento pertur}ador que 
era eu, o realizador, mas não sé. porque sistematicamente essa sala 
funcionava entre ela. Independentemente de mim, ou do animador cultu-
ral que ali se encontrava ou do militante político (que utilizava o 
filme para tirar vantagens para a sua própria organização, foi o caso 
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de milhares de militantes políticos, de variadíssimas correntes, ou de 
variados partidos que utilizaram o trabalho fílmico para ele próprio 
se inserir, ou a sua corrente ideológica se inserir, com o que aqueles 
espectadores estavam a presenciar), portanto, aquilo era um momento 
especial de atenção de desvio a realidade imediata via cinema, e que 
depois podia passar i realidade imediata, política e social, deste 
país. O filme funcionou quase sem pre assim, e ainda funciona assim. 
A experiência que tenho desses debates e dessas conversas, foi para 
mim riquíssima. Para mim foi bom pelo seguinte: é que não sé eu mostrei 
o trabalho feito, mas dei-lhe continuidade, assumindo-me fisicamente, 
o que é diferente. É uma surpresa, ninguém sabe quem é o gajo que es-
tá por trás daquilo que acabou de ver, e depois vê um gajo. Vê um ho-
menzinho ali i frente, e depois diz: este gajo é igual a gente, este 
gajo de facto é igual. E isso de facto é importante. Portanto, dá-se 
em seguida uma confrontação de homenzinhos que é muito boa. Por vezes 
violentíssima. Imediatamente sou agredido, mas os mesmos que me agri-
dem são capazes de aí a bocado me virem abraçar, ou dar um aperto de 
mão, ou virem beber um copo comigo e ficarem duas horas na conversa, 
na troca, no diálogo. A relação naquele espaço, naquele momento, foi 
muito importante porque provocou outra posição do espectador. Fé-lo 
participar, e isso acho que foi positivo. Se isso deve ser feito sis-
tematicamente ou não, eu não sei dizer, porque de facto há muitos fil-
mes em que é relativamente difícil ou complexo ou inoportunõ, uma vez. 
acabados, ir-se conversar, Que de facto não enviam a conversa nenhuma. 
Enviam talvez a outro aspecto da intervenção. Talvez ir para casa. Ou 
ir para aqui ou para acolá. Ou até talvez ficar na sala, não sei. Mas 
a vida não permite isso, isto é açganização do espaço-tempo urbana: 
um tipo vai ao cinema numa altura de repouso, de loisir, do momento 
m que não trabalha, para descansar, para ver uma imagem de descanso, 

de aventura, vai consumir um certo tempo, porque tem necessidade para 
o seu equilíbrio de todos os dias. Se é necessário um debate ou não, 
se calhar não é, vai ser uma chatice, quer dizer: um gajo não quer 
discutir com ninguém, o gajo está contente, já está visto, vai embora, 
vai para casa, está porreiro. Agora um tipo de cinema, digamos mais 
militante, ou de intervenção, a que se chama também o cinema pobre, 
aí éde facto muito importante, para fazer sentir o tipo de cinema que 
se está a ver nesse momento. Nós podemos chamar a atenção do facto da-
quela sala ser do tipo que é, e não ser a sala do S.Jorge. ou do Monu-
mental, ou do Tivoli, confortável. E uma sala onde as pessoas estão mal 
sentadas, o projector é mau, o som é horrível, a imagem treme por to- 
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dos os lados, as pessoas ficam com os olhos doridos. Por uru lado é 

altamente prejudicial para o espectador ver filmes nessas condições, 

por outro lado ele apercebe-se nitidamente, se houver um trabalho de 

esclarecimento, de denúncia, da diferença que vai dum tipo de cinema 
a outro. E eu acho que isso é realmente muito importante. Sobretudo se 

o cinema lhe diz respeito e ele está interessado em que esse cinema 

continue a existir. E o caso por exemplo do fime Deus, Pátria, Auto-

ridade", que hoje tem quase um milhão de espectadores, teu um público. 

não tem que existir por mim ou porque entendi que ia fazer um traba-
lho político, militante, tem de facto a sua própria vida e o seu di-

reito de existência. Se no fim as pessoas dão urna resposta que justi-
fica que se deve continuar a fazer esse trabalho, pois isso é muito 

importante. Portanto, aí acho que é fundamental o debate com o p úbli-
co. Para nós que trabalhamos. Nós sabemos hoje, quando estamos a fazer 

um outro filme, o que é presença do Porto, de Coimbra, a fleira Alta 

Trás-os-Montes. Ali na Graça a gente vê que o público sente, o gesto. 

a linguagem, a forma de expressão, as suas dúvidas, como espectadores, 

não como seres quotidianos que também conhecemos, com aquela superfi-

cialidade com que nos conhecemos uns aos outros, mas como espectado-
res com quem a gente conseguiu estabelecer naquele momento um diálogo 

mais profundo. E isso eu acho que é fundamental. Há pouco tempo, quan--
do da minha viagem aos Estados Unidos e apresentei o filme em Berkeley 

havia na sala portugueses que exigiam que o debate fosse em português, 

havia uma minoria que tomava posição, que apresentava uma exigência, 
que tomava conta do discurso, da palavra, da sua língua. Isto para mim 

foi importante. 

SEXUALIDADE 

A Ideia: Não, eu não digo que isso não seja importante. O problema que 
se põe, agora saltando um pouco para hoje em dia em Portugal, depois 

do 25 de Abril, é que as pessoas regra geral vão ao cinema -_ e  hoje co-

da vez mais - no fundo para descansarem e se divertirem. A atitude 

mais normal é: não estou apara ir ver os problemas dos outros. Os pro-

blemas dos outros que são os seus próprios problemas, no fundo. De for- 

ma que os filmes como o "Deus, Pátria, Autoridade", extremamente didác-

tico como muitos outros do mesmo estilo, acabam por cansar as pessoas, 

aborrecem-nas, porque o que elas querem, no fundo, é um filme para se 
divertirem, ou para esconderem as suas frustrações, porque por exemplo 

os filmes pornográficos e eróticos acabam por cobrir e dar razão a coi-

sas que as pessoas não fazem na vida real, porque há uma repressão nes- 
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se sentido. E nesse aspecto até são importantes, esses filmes. As pes-. 
soas vão la porque têm uma repressão na vida real, e vão lá satisfazer-

- se. 
Rui: São positivos. De facto, foi preciso haver esse tipo de filmes pa-
ra se passar a ver, por exemplo, o corpo do homem nu. o sexo do macho. 
coisa que nunca se via no cinema, apesar do plano americano. 
A Ideia: Lá fóra não sei, mas em Portugal. onde há de facto uma repres-
são enorme, a todos os níveis, e sobretudo a nível sexual e afectivo. 
pois o facto de haver uma manipulação desses filmes, não só nas gran-
des cidades mas inclusivamente a nível de província, onde os únicos 
filmes que passam ou são esses ou são filmes dekaraté, faz que as pes-
soas consumam só aquilo e lhes sirva de escape a repressão que sofrem. 
Não vai servir para as pessoas lutarem contra essa repressão. Neste as-
pecto eu acho que é negativo, Vai-lhes servir como tudo de esnape. mas 
não lhes vai servir para elas se revoltarem. 
Rui: Não, claro, é negativo, mas também é positivo. É sempre o grande 
problema que se põe no cinema; é que um filme pornográfico é de facto 
negativo por todas as razões que disseste, mas por outro lado é posi-
tivo por se verem lá os gajos com as pilinhas a mostra. Acho que é fun-
damental também. O espactador que consumiu essa imagem, houve qualquer 
coisa que se passou dentro dele. Quanto mais não seja, tem a possibi-
lidade de medir o seu sexo com outros sexos, que é um dos maiores pro-
blemas das sociedades latinas, e também da portuguesa, que é o tamanho 
do seu próprio sexo, o tamanho do seu falus, como objecto de domínio, 
de afirmação. Portanto o gajo alí pode, ou castrar-se ainda mais, fi-
car assustado ao ver sexos tão grandes, ou então libertar-se por ver 
exactamente sexos tão pequeninos como o seu, ficou porreiro, quer di-
zer, satisfeito, porra, eu afinal não estou sozinho. E portanto eu 
acho isso um aspecto muito importante, e as mulheres a. mesma coisa. 
Simplesmente, as mulheres, já há muito tempo que o corpo delas é de tal 
forma utilizado, explorado, violado que já... é considerado normal. 
A Ideia: Depois ainda há outras coisas, há o símbolo da perfeição,' e 
normalmente ,  as mulheres dos filmes são de uma beleza... 
Rui,: A utilização dos machos e das fêmeas perfeitas é uma constante 
de certo cinema. 

A-Ideia: Não, mas mesmo nos filmas vulgares, i mulher exige-se que ela 
seja bonita. Ao homem, não. E isso é muito importante, porque actua em 
certos mecanismos, e por exemplo em relaçao a.isso, 2i utilização da 
mulher no cinema, isso é absolutamente lixado. Não é que agora se vá 
só fazer cinema com mulheres feias, nãoé isso, mas na vrdade a uti-- 
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lização da mulher no cinema é muito importante para a continuação do 
que existe na sociedade. 

TECNICAS E ELITES 

A Ideia: Falou-se a 'pouco de cinema pobre 	o que não quer dizer que 
seja mau. Pobre no sentido de quase artesanal, queria eu dizer. Pró 
ximo das pessoas. 
Rui: Eu acho que ele não é pobre porque a gente queira. Não é uma 
escolha ideológica, nem uma escolha cinematográfica. O que se passa 
realmente é que não nos dão meios para fazer cinema mais rico. Não' 
nos dão porque o próprio conteúdo, o próprio tipo de trabalho não 

mobiliza capitais, sejam do Estado sejam de outros, para que o traba 

lho seja mais rico. Porque, de facto, em nenhuma sociedade capitalís 
ta tradicional, burguesa, dão o direito a que os explorados tenham a 
cesso, aos mesmos produtos da classe exploradora. Há de facto classes, 
posições de classe. De facto os gajos não dão dinheiro, não têm di - 
nheiro para fabricar a imagem que os trabalhadores merecem, ou que nós 
achamos que eles merecem. Eu acho que os filmes não devem ser pobres 
nem devem ser ricos os filmes devem ser exactamente aquilo que nas 
melhores condições possíveis possam transmitir o nosso trabalho, para 
que o espectador não seja de facto explorado visualrnente,acusticamen 
te, porque serão sempre os olhos dos trabalhadores, os ouvidos dos tra-
balhadores que vão ter que sofrer. Basta ver como o povo consome a 
musica naquelas mini cassettes horríveis, tudo em plástico, gravações 
de quinta zona, e os burgueses ouvem as suas Deutch Gramophone nassuas  
grandes instalações acústicas onde de facto os ouvidos nunca são feri-
dos, não há o mínimo perigo de uma 'otite, de facto aquilo funciona. E 
isso passa-se sistematicamente em todos os domínios, onde o cinema não 
é mais do que uma parte do complexo sístemo. 
A Ideia: No entanto essa visão classista não me satisfaz, sabes ? Por 
que uma coisa é tu, vocês.- um, certo número de malta, ter possibilida--
des de usar meios da sociedade, duma maneira ou doutra, portanto se-
rem um bocado um espelho. um  reflexo daquilo que se vai passando, mai--
oritária ou minoritariamente, mas sempre utilizando esses meios soci--
ais, apesar de dizeres que não se põe muito o problema da riqueza ou 
da pobreza dos meios - e é por isso que eu estava a dizer que esse 
discurso de tipo classista não me interessava muito - portanto, iss 
é uma coisa, e outra completamente diferente é o indivíduo que também 
quer exprimir a sua maneira de ver toda a sociedade, e que tira, por 
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completamente diferente o tipo de trabalho, tudo é diferente, houve 
participação efectiva de toda a gente, e o processo continuou. Não que 
eles tenham as máquinas, eles não têm riqueza suficiente para isso, o 
que ao mesmo tempo é uma mentira porque esses meios existem em Portu-
gal. Em 1976 nós lutámos a um dado momento nas instituições oficiais, 
quando havia aí homens interessados numa transformação radical desta 
velha sociedade, para que esses meios existissem, e conseguimos rece-
ber da Suécia algumas centenas de máquinas de filmar, algumas cente-
nas de gravadores e alguns milhares de máquinas fotográficas, que se 
encontram dentro de caixotes ou em prateleiras na D.G.E.P.. Trabalhou-
-se então na DGEP (Direcção Geral da Educação Permanente) nesse sen-
tido e foi aí que eu fiz o "São Pedro da Cova". Mas o que é que eu cor, 
segui para o filme do centralismo daqui'?' Uma máquina fotográfica e pou-, 
co mais. Quando o projecto era justamente de pôr alí a possibilidade 
de se criar uma unidade produtiva audio-visual, de cinema, de infor-
mação, porque eles estão preparados para isso. Eu passei seis meses caii 
eles, preparando-os a desmistificar estas máquinas e a utilizá-las. 
Portanto, eles sabem fotografar, sabem filmar, sabem gravar, como um 
amador pequeno burguês. porque eles nem essa oportunidade tinham tido, 
por serem de um meio operário, de um meio mineiro, muito pobre. Em 76 
acabou todo o tipo de experiências mais avançadas neste país, experi-
ências que iam de facto nesse sentido, extraordinariamente positivas. 
que se poderiam ter tornado em uma das experiências mais interessantes 
do mundo inteiro, mas foi brutalmente encerrada pelo poder. O Poder, 
pequeno burguês, não percebendo absolutamente nada e tendo medo de 
uma forma primária (porque tem medo de tudo), medo inclusivamente de 
que o seu próprio povo se transforme num povo desenvolvido, funciona 
.no fundo como o Salazar. Nada se mudou da estrutura. Ora não há revo-
lução política sem revolução social, e esta é sistematicamente esmaga- 

da. Naquela altura ainda se abriu um pouco, mas hoje, o que é que a-
contece? 56 não morreu tudo porque o povo não,esquece esses momentos 
extraordinários de emancipação que viveu. Ainda ontem me telefonaram 
de S.Pedro da Cova a dizer que, na impossibilidade de produzirem, vão 
fazer um cine-clube. E uma celulazita, é qualquer coisa, é um cine-
-clube, é para não perderem o contacto. No fundo eles são sensíveis a 
continuarem aquele processo de auto-emancipação cultural. De poderem 
tomar áonta, de facto, dos seus próprios fantasmas, dos seus próprios 
destinos, digamos, ao nível cultural, mass media, informação local, O 
paradoxo concentracionári o da informação chega ao ponto de saber-se 
que o Aldo Moro foi raptado em Itália, em Roma, mas de não se saber 
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que o Manel ali da esquina está a morrer, porque lhe aconteceu uma coi 

sa qualquer gravíssima, ou a mulher vai morrer porque teve um filho 

sem assistência médica, sem nada. Isso nem sequer se sabe. Essa infor- 
mação local não existe. Existe uma informação parasita, de super ser 

cado, ao nível internacional, em que se consome sobretudo a informação 

que interessa consumir. As grandes vedetas, sempre. O stclr-system con-

tinua. Mas em Portugal. como é que nós pderemos ultrapassar este im-

passe? Como é que poderemos ir mais longe nesta tentativa de contribuir 

para a auto-emancipação das pessoas? Eu penso que a gente deve fa-
zê-lo sistematicamente, na prática de todos os dias. Quanto a nós 
tentamos fazê-lo sempre que podemõs, sempre que há uma possibilidade 

de aliar pessoas a este processo de produção, seja cinematográfico, 

seja de vida quotidiana. Ao trabalharmos com pessoas que de facto nada 
têm a ver com o cinema profissional, com o nosso tipo de vida quotidi-

ana, e que pelo facto do seu contacto con'bsco se inserem num processo 

de trabalho desconhecido, isso vai-lhes trazer umu nova leitura, uma 

nova compreensãodo próprio fenómeno do cinema, dos mass media. Nós ti-

vemos uma relação deste tipo com S. Pedro da Covd. Podia ter sido aqui 

com a comissão de moradores do nosso bairro, mas calhou com S.Pedro 

da Cova. Eu estou convencido de que se todos os cineastas, se todos 

os artistas, se todos os responsáveis, digamos, das mil e uma estru-

turas de poder na informação e comunicação s e preocupassem com isso, 
poder-se-ia ter avançado uma gotazinha importante. Mas isso não se 

está a passar. O que é triste. Porque se se passasse isso, poderíamos 

passar já a um outro tipo mais avançado de troca dessa informação. 

dessa cultura, que se está já portanto a fabricar no país inteiro e 
que podia começar a ter um mercado próprio, porque ela tem automatica-

mente interesses convergentes. 
A Ideia: Gostava agora de pôr outra questão: a do quotidiano dos tipos 
que vivem c6 do cinema, profissionalmente. 
Rui: Querem um chá? Um chá primeiro, e depois vamos acabar isto. 

A Ideia: O.K. 

QUOTIDIANO. PRODUÇAO FILMICA E TRABALHO COLECTIVO 

A Ideia: Então para acabar, era esta a questão: como é que vocês 

vêem a questão do vosso quotidiano em relação a vida profissional? 
Eu, por exemplo, quando distribuo um folheto- a dizer os macaquinhos 

que tenho na cabeça, faço isso voluntariamente e estou a pagar a ca-
sa onde vivo com base noutra actividade. Vocês é diferente. Estão 24 

horas por dia metidos nesta coisa. Como é que vocês vêem essa questão, 



e a possibilidade do trabalho de equipa, de cooperativa, enfim, a vos-
sa experiência actual? 
Manuela Serra: Trabalhamos em cooperativa, como um grupo, desde manhã 
até i noite, a gente só fala de cinema, estamos em grupo de sete ou 
oito ou mais pessoas e estamos a fazer o filme. 
Rui:ir dizer, a nossa escolha de organização é um bocado especial. 
Manuela: Não há uma divisão rígida de trabalho. A pessoa vai 'encontram-
do o seu próprio trabalho dentro do grupo, vamos definindo o nosso tra-
balho. Excepto o Rui, claro. Porque neste momento é ele o realizador. 
Mas o resto da equipa vai encontrando o seu trabalho. Uns fazem mais 
cartas e burocracia, outros fazem montagem, outros o som, etc. 
Rui: Digamos que esta cooperativa funciona em dois tempos. Um. dos 
que estão mais ligados ao cinema, dos profissionais de cinema, e ao 
mesmo tempo de outros profissionais que estão ligados ao audio-visual, 
que pode não ser cinema, mas pode ser fotografia, pode ser som, pode 
ser designer, pode ser rádio, que tem portanto a ver não c o m o cinena 
propriamente dito mas com a audio-visual em geral e com a informação 
também. Depois. nós funcionamos de uma forma muito artesanal. Primei-
ro vivemos no mesmo local do trabalho. Vivemos no mesmo sítio onde tra-
balhamos. O nosso tempo está organizado, não emfunção do trabalho, mas  
sim da vida quotidiana e do trabalho, numa combinação não repressiva. 
Há uma uniformização do tempo, o tempo é o tempo total, em que fazemos 
aquilo de que gostamos, que é o cinema. Claro que tem inconvenientes. 
1-lá uma parte das pessoas que vivem aqui, há uma outra parte que não 
vive: as pessoas que vivem aqui estão sobrecarregadas pelo facto de 
terem que assumir os inconvenientes e também as vantagens de se traba-
lhar no mesmo local onde se habita. Há uma vida, digamos, não privada, 
mas pessoal, que constantemente é afectada pela vida de trabalho. Mas 

isso é a nossa experiência também. Ainda não encontrámos uma forma 
ideal em que o trabalho não seja repressivo sobre a nossa própria vi-
da. Ainda não está resolvido esse problema como deve ser. 
Manuela: Conseguimos talvez um grupo de pessoas que conseguem estar 
bem, não ? 
Rui: Exacto. 
Manuela: É um ambiente bestialmente alegre. porreiro. Há uma relação 
porreira. 

Rui: A gente tenta não alienar o nosso tempo de trabalho. No trabalha 
nas relações, tentamos que seja também um acto de pesquisa o próprio 
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facto de trabalhar.Que seja uma experiência quotidiana de como reso 
ver os nossos próprios problemas com o trabalho. Quando a gente fala 

de trabalho é claro que é um trabalho relacionado com o cinema, mas 
não estamos desligados de outras realidades que nos interessam. Preo-
cupamo-nos com a edição, se tivermos possibilidades de editarmos coi--
sãs de que gostemos, e com, outras actividades audio-visuais. Acontece 
que somos uma maioria de profissionais de cinema, que é de facto aqui-
lo que nos interessa. Em relação a forma de organização da coopera-
tiva, é ela a possível, pois temos limites que vêm do nosso estado de 
produção que é semi-artesanal e que são verdadeiras limitações para o 
cinema, que é, ao contrário, uma indústria, o que cria um conflito que 
a gente no entanto tenta suplantar. E dificil. é complexo, porque mui-
tas vezes somos obrigados a fazer coisas que talvez pudessemos deixar 
de fazer, mas também isso faz parte do conjunto. Sei lá como explicar 
isto! A divisão do trabalho existe, porque o cinema exige essa divi-
são, mas ela não existe realmente na prática, totalmente. Como reali-
zador. s.- ,u eu.que decido do fi mie que se faz. Sou penetrado diaria-
mente, quotidianamente pelo filme que realmente é ou vai ser. Que já 
não é meu, mas do conjunto do mundo que cria, que faz transformação, 
que traz informação, que discute e participa no trabalho. Não chame-
mos um trabalho colectivo, porque não é, seria mistificar, mas a prá-
tica é de facto completamente diferente da produção cinematográfica 
normal e tradicional, que eu conheço porque trabalhei nela. O filme 
da Manuela Serra, que será a nossa próxima produção, é um pouco mais 
complexo, porque elas, ela e a Teresa, partem já de uma posição de lu-
ta contra o mundo do macho, para poder sair a sua própria expressão 
criativa, as suas próprias formas de mulher como elemento marginaliza-
do pelo homem, portanto com um outro tipo de experiência própria, per-
sonalidade própria, e são obrigadas a cortar uma parte dos homens des- 
ta equipa. Não radicalmente, mas digamos que os homens não poderão 
discutir bem o seu lugar.etc - é mais complexo. Mas isso também está 
a fazer parte dessa experiência de como é que os homens se poderão in 
tegrar neste trabalho. 
Manuela: Quer dizer, há sempre uma influéncia,e nós vamos tentar que 
a influência seja predominantemente de mulheres. 
Rui: Exacto. A decisão é de facto feminina. Porque a mulher tem de pra 
ticar o direito de decisão e a possibilidade de decidir, sem que ha-
ja nisso qualquer interferência do homem, uma autonomia de decisão ao 
nível da mulher como prova da sua capacidade. No fundo é isso. Não é o 
sectarismo, não é o feminismo, não é os homens não vão entrar porque 
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nos estragam tudo, ou não nos deixam fazer . é quase uma necessidade 
histórica de provar a capacidade da mulher autónoma. 
Manuela; E é uma forma de encontrar. E um filme de mulheres. Tem um 
título provisório: IMulheres em Portugal e se escolhemos este tema de 
mulheres foi para lhes dar urna oportunidade de pôr as mulheres em pri-
meiro plano. assim como de nos dar, a nós próprias autoras deste filme. 
o direito de existirmos como cineastas. 

- 
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CURIOSIDADES 909 

CITAÇAO DE JOSE RODRI6UES MIGUEIS 

"Como autênticos anarquistas cristãos- agnósti 
cos,ó claro;ou para precisar melhor:anarco-óti-
cos(disse_me o filósofo,pousando em mim um o-
lhar sereno e grave),repudiamos a violência se-
ja em que forma e a que pretexto for.Somos n.o 
só contra o Estado,o Governo ou a Autoridade 
mas também contra a Política,os políticos e os 
Partidos,cuja inica finalidade é conquistar o 
Poder para o exercerem sobre os outros homens. 
Por isso não aspiramos a governar nem temos pia 
nos de governaço.Embora em graus diversos,ain-
da quando nos pareçam iiteis ou necessários,to-
dos os governos são maus;deixamo-lhes as respec 
tivas responsabilidadesRepresentamos aquilo 
que Alain chamou L'Homme contre les Pouvoirs.As 
nossas armas são a indiferença ou desprezo pe-
los que governam,o protesto ou contestaço,e 
nos casos extremos a resistência ou desobediên-
cia civil.Mas nunca o terrorismo,que acaba sem-
pre no crime ou na conversão oportunista.Tai é 
a nossa "religião cívica".-Nisto,acordei a medi 
tar na seriedade e nitidez de certos sonhos. 

(2-1-78) 

in "Tablóides" por J.Rodrigues Miguéis 
(tirado do Diário Popular. de 23-5-78, sem autorização do autor) 
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CALENDARIO REPUBLICANO 

"De alguma maneira, o facto de adoptar o"Calen 
dário republicano" para a cronometria da nossa 
revista implica,agora e aqui, um compromisso, to 
mado até às últimas consequências,com aqueles ve-
lhos ideais,que até agora foram apenas esboça-
dos,de LIBERDADE,IGUALDADE e FRATERNIDADE, e que 
nós, com a nossa luta,tornaremos possível. 

Sabemos que a viagem que nos espera em busca 
da nossa Ïtaca é longa,e que teremos de ir mais 
longe,muito mais longe... 
Aquele calendário foi decretado,com uso obri-

gatório em França,pela Convençao, a 24 de Outu-
bro de 1793.  Perdurou até que Napoleao decretou 
a sua abolição e reintroduziu o gregoriano a par 
tir de 1 de Janeiro de 1806. Tomara-se o 22 de 
Setembro de 1792,dia do Equinócio de Outono,data 
da proclamação da República,como começo de uma 
nova era e foi decretado que o ano civil começas 
se pelo Equinócio de Outono.O ano estava dividi-
do em doze meses,todos de 30 dias: 
Vendimiário,Brumário e Frimário - Outono; 
Nuvoso,Pluvioso e Ventoso 	- Inverno; 
Germina1,Flore1 e Pradal 	- Primavera; 
Messidor,Termidor e Fructidor 	- Verão. 

Os dias do mês eram agrupados em três décadas. 
Depois do ultimo dia do mês de Fructidor,intro-
duziam-se cinco dias suplementares para obter o 
ano de 365 dias;todos os quatro anos,juntavam-se 
seis dia em vez de cinco' 

de "ITACA" revista catalã do Ateneu Liber 
tário do Bairro de SantAndreu com a qual, 
nós,A IDEIA,nos encontramos em consonância. 
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SEMANA DE PRESENÇA LIBERTÁRIA 

Terá tido finalmente um êxito mitigado a Semana 
de Presença Libertária realizada de 2 a 9 de Julho 
em Lisboa e nos seus arredores. 
Conseguiu-se de facto congregar interesses e es 

forços normalmente dispersos e criar as condiçes 
para um convívio e um debate,aberto e quase sem-
pre muito informal,entre gente com práticas e per 
spectivas variadas ... ou até sem práticas nem pers 
pectivas 

O debate sobre a prisão e o festival do Montijo 
terão sido talvez os pontos altos da Semana,bem 
como a animação provocada pela presença de vários 
companheiros de países europeus. 

Mas também ficou patente a pequenez do impacte 
actual das nossas ideias na sociedade portuguesa 
e a incompreensão ainda existente entre gente fi-
nalmente pr6xima,apesar dos esforços denodados de 
'uns tantos para suprir carências visíveis. 

Fazemos no entanto votos para cêue  esta iniciati 
va suscite outras,em especial na provincia,onde 
to desconhecida é a nossa propaganda. 

A LONGA MARCHA ÍNDIA SOBRE WASHINGTON 

A conquista das Américas foi para os povos "mn-
dios" uma sucessão de deportaçes,de. ext'ermínios 
e de etnocídios sistemáticos,que se prolongam e 
renovam na realidade quotidiana de hoje. 
Nos EUA,a administraçao Carter pretende liqui- 
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dar as Reservas e os Tratados como "solução final" 
ao problema índio: pela assimilação total dos ín-
dios sobreviventes.Vários projectos de lei prevê-
em a supresso dos índios enquanto naço(sob o 
pretexto da igualdade de direitos)retirando-lhes 
os territórios - onde se encontram 60% dos recur-
sos minerais da Uniao(e 90% do urânio)!!!  
Nas Américas central e do sul,a repressao nao 

conhece limites,apesar dos índios serem por vezes 
maioritários nos Estados em que vivem(casos do Pé 
rú,Equador,Bolívia e Guatemala).No Brasil o exter 
mínio é oficialmente planificado.No Paraguai e na 
Colômbia a justiça não pune o assassínio de um {n 
dio.Na Bolívia e no México as "forças da ordem" 
chacinam várias dezenas(ou centenas?) de índios 
nos últimos meses. 

Estes povos, que foram noutros tempos naç6es ai 
tamente estruturadas e que viviam amavelmente com 
a natureza,so hoje estrangeiros no seu próprio 
país,e no somente deixaram de ser senhores dos 
seus destinos,como são ainda obrigados a colabo-
rar numa civilização que eles recusam. 
Mas a sangrenta política de extermínio físico e 

de extinção cultural conduzida pelos Estados das 
três Américas,levou finalmente a uma tomada de 
consciência continental dos povos índios.As bar-
reiras foram caíndo,o isolamento foi-se quebran-
do e,com esta tomada de consciência,vieram as lu-
tas libertadoras:ocupaço de Alcatraz(1969)e a fa 
mosa Proclamação então lançada;de Wounded Knee(ar 
mada);do Bureau of Indian Affairs;a reunião do l 
parlamento {ndio-americano,no Paraguai,e outras 
menos retumbantes. 

Agora foi a "grande marcha" que arrancou da Ca-
lifórnia em Janeiro para chegar 'a capital federal 
da União em Julho,para protestar contra os refe-
ridos projectos de lei das autoridades de Washin-
ton: um êxito e um passo mais na longa caminhada 
dos povos e das minorias oprimidas para reencon-
trarem a sua dignidade. 
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ASKÂTAS1P A. 

Esta revista basca viu a sua sede de BiltE'.0 in 
cendiada e completamente destruida pela acção de 
um "comando" dos "Guerrilheiros deCristo Rei" .Per 
deram a livraria,a biblioteca,o arquivo e a tipo-
grafia,que além do mais servia de suporte econónhi 
co a Lt famílias do Colectivo editor. 

Este grupo,que se define como anarco-comunista 
e se tem distinguido em algumas polémicas com ou-
tros sectores libertários espanhois,nomeadamente 
da CNT,publicou um numero especial em Setembro, 
formato tablóide,no qual dá conta do sucedido,do 
seu itinerário próprio e da interessante realida-
de social do Euskadi de hoje.Pedem solidariedade 
e ajuda de todos os companheiros e simpatizantes-
-e bem merecem 

JUAN FERRER 

Este excelente companheiro anarquista,natural 
de Igualada,Catalunha,e conhecidíssimo militante 
dos meios exilados em França faleceu no último 
dia 11 de Setembro,com 82 anos de idade. 

Homem de uma radiosa e sempre reafirmada juven 
tude,a clareza dos seus olhos era a marca de uma 
lhaneza e sociabilidade pouco vulgares.Palrador e 
prosador de mérito,com uma imensa obra escrita em 
castelhano e em catalo,viu ainda um certo êxito 
editorial com a publicação do seu livro "Cost Am-
unt" e sobretudo de "La Revuelta Permanente". 

Ferrer brindara a nossa revista com um artigo 
publicado no n 0 3(Flores de outro Estio),onde per-
passa,apesar da traduço,a graça e a jovialidade 
da sua escrita.A sua saudosa memória permanece 
connosco. 
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UMA 
a - 	 a,  

PAGINA DE HISTORIA 

A REVOLUÇÃO NA ALEMANHA 
1918-1919 

Após 4 de Agosto de 1914 existiam na Alemanha 
as seguintes organizaç6es socialistas: 

1-0 velho partido social democrata, que apoiou a 
guerra imperialista de todos os modos; 

2- O partido social democrata independente, em o 
posição com o primeiro, mas sem orientação defi 
nida. Por exemplo, auxiliou financeiramente os 
Radicais da Esquerda em Hamburgo, mas no quiz 
comparticipar na sua actividade; 

3- Os "Revolucionários de Confiança" actuando 
nas fábricas e oficinas de Berlim.Defendiam a 
luta de classe e não a guerra imperialista; 

Lt_ Socialistas internacionalistas de Berlim.Pu-
blicavam o jornal "Raios de Luz",contra a guer-
ra,e criticavam o velho partido social democra-
ta e o partido independente; 

5- O Grupo da Renania e Vestfália,à volta do jor 
nal "Combate",advogaram a acção das massas e 
combateram os dois partidos da social democra-
cia; 

6- Grupo Internacional de Berlim.Publicou exce-
lentes panfletos socialistas revolucionários e 
as cólebres cartas de "Spartakus" ,distribu{das 
pelos grupos 3,4,5,e 7. A primeira carta de 
"Spartakus" dirigida 'a classe trabalhadora co-
meçava com estas palavras:"Estás a dormir Spar- 
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takus,em vez de agir duma maneira revoluciona-
ria" ; 

7- Radicais da Esquerda - mais tarde mudaram o 
seu nome para Comunistas Internaciona-listas da 
Alemanha. Tinham grupos em Brema,Hamburgo,Saxó-
nia,Wilhelmshaven,Braunschweig,Hanovre,Stettin 
e Prússia Oriental. Publicaram de 1916 até ao 
fim de 1918 o semanário "Política Operária"(Ór-
go do socialismo científico) .Advogou um pro-
grama de acção operária revolucionária segundo 
as linhas marxistas.Desenvolveram o movimento 
dos Conselhos de Operários. O seu apelo aos tra 
balhadores da indústria de guerra foi prontamen 
te atendido. Os Radicais da Esquerda viam na 
confiança cega na eficcia dos partidos uma das 
principais raz6es da impotência do proletaria-
do. 

8- Havia também pequenos grupos de Anarco-Sindi-
calistas que quase sempre se juntaram aos Radi-
cais da Esquerda. 

O movimento dos "Revolucionários de Confian-
ça" foi motivado pela desconfiança criada no es 
pinto dos trabalhadores contra as palavras "mi 
litante", "chefe", "presidente", que pelas trai 
ç6es dos partidos políticos eles passaram a con 
siderar como sinónimo de indivíduos pertencen-
tes a outra classe. Os "Revõlucionánios de Con-
fiança" eram portanto os camaradas que mereciam 
respeito à classe trabalhadora. 

Em 1916,  os "leaders" da social-democracia de 
clararam no parlamento:" A paz que parece poss{ 
vel hoje deixará a Alemanha e os seus aliados 
aos olhos da Europa como um grupo de potências, 
cuja esfera de controle económico se extende 
das margens do Elba até às águas do Golfo Pér-
sico. Assim, a Alemanha ganhou pelo seu poder o 
coração de uma grande zona de controle económi-
co digno de ser colocado,como um território eco 
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nornico fechado, ao lado dos outros impérios mim 
diais". 
A esta patriotice dos chefes sociais-democra-

tas respondeu o socialista revolucionário Car-
los Liebknecht numa demonstração pública ilegal 
realizada em Berlim no 12  de Maio de 1916  com a 
seguinte frase:"Abaixo a guerra O inimigo prin 
cipal está no vosso próp'io país". 
Carlos Liebknecht (Spartakus) estava então ar-
regimentado, e, apesar das imunidades de depu-
tado, foi condenado a seis anos de trabalho pe-
nal.A sua voz,porm,foi ouvida nas fábricas da 
indústria de guerra,assim como nas frentes de 
batalha e na armada. 
O APELO DE LIEBKNECHT no foi em vo.Encorajou 

as forças que se opunham à guerra. 
A bordo dos cruzadores,destroyers,torpedeiros 
e outras pequenas unidadés da esquadra do Mar 
do Norte e na base naval de Wilhelmshaven sur-
giu uma campanha entre os marinheiros,que de 
vez em quando soltavam um viva a Liebknecht. 
Em breve criou-se um Comité Revolucionário se-
creto entre eles,cujas instruçoes eram transmi-
tidas de boca em boca,cada elemento s6 conhecen 
do dois camaradas,formando assim uma organiza-
ção clandestina em cadeia,cujos objectivos eram 
acabar com a guerra imperialista e o regime se-
mi-feudal da Alemanha. 
Em Março de 1917  panfletos assinados pelo Comi 
té foram distribuídos no 32  Regimento de Mari-
nheiros,que em seguida realizaram "meetings" i-
legais no Parque Oriental. 
Um membro da Esquerda Radical pertencente a es 
te movimento indo a Hamburgo de liçença,em A-
bril de 1917,comparticipou numa reunido promovi 
da por uma camarada desta cidade,realizada nos 
bosques junto a Gross Borstel,na qual foi resol 
vido dirigir um apêlo às mulheres empregadas na 
indústria de guerra e aos soldados. 
Dois dias depois,após a distribuição de 5.000 

41 



prospectos com esse apêlo,começaram as greves 
naquela indiístria.Dezenas de grevistas e distri 
buidores dos prospectos foram presos.A maioria 
eram mulheres.Muitas destas heromnas,operarios 
e o impressor dos manifestos foram condenados a 
trabalhos forçados. 
Em Julho de 1917,os marinheiros do grupo de na 

vios capitaneados pelo cruzador "Prinzregent", 
ancorados no rio Elba,recusaram-se a levantar 
ferro,e centenas deles foram condenados a traba 
lhos forçados de um a quinze anos. 
Em Janeiro de 1918 rebentaram greves espontâ-

neas nas indústrias de armamento,seguidas de as 
-saltos às padarias. 
No vero,realizou-se um "meeting" no "Edel-

weis",a maior sala de dança de Wilhemshaven,pro 
tegido por colunas do movimento clandestino da 
Armada.A certa altura os presentes foram intimi 
dados a conservarem-se nos seus lugares e ouvi-
ram-se então em alta voz estas palavras:"Esta-
mos na véspera de acontecimentos decisivos.No 
haverá finalmente mais guerra,nem mais opressão 
das massas trabalhadoras e martirizadas,mas pre 
cisamos continuar a lutar duramente ,longamente 
e amargamente.O nosso dia vai chegar". 
E chegou.Em Setembro realizou-se em Berlim uma 
conferência secreta com representantes das zo-
nas industriais de toda a Alemanha. 
Em seguida foi publicado um manifesto em mui-
tos milhares de exemplares aconselhando as mas-
sas a desligarem-se dos chefes da social-demo-
cracia que as tinham traído. 
No fim de Outubro de 1918 houve novas insubor-
dinaçes da Esquadra do Mar do Norte. 
Sucederam-se depois levantamentos das massas 

trabalhadoras e desobediência dos marinheiros. 
Em Wilhelmshaven,Brema e Brunswick constitui-
ram-se conselhos de operários,soldados e campo-
neses.Em Lunen,no Ruhr,os mineiros tomaram pos-
-se das minas de carvão e puseram-nas a funcio- 
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nar durante 5 meses.Os trabalhos administrati-
vos eram feitos por suas mulheres e filhas.Os 
camponeses na Pomerânia,Golnov,organizaram uma 

comunidade,e viveram em paz um ano,ató que -  as 
tropas do social-democrata Noske os forçaram a 
voltar para a escravidão do salário. 
De Wilhelmshaven tentaram pfr-se em contacto 

com os revolucionários de Kronstadt,mas no o 
conseguiram. 
O. Radek,ininistro plenipotenciário russo na 

Alemanha em 1919 declarou ahert;amente : "urna revo 
1uço operária agora vitc'riosa na Alernanhia,si-. 
gnifica uma revo1uço perdida na Riíssia" .Um 
emissário,que o foi procurar,convenceu-se que 
realmente n.o convinha esta vitória à ditadura 
boixevista. 	 - 
Apesar de estas traiçes a luta continuou,e em 

26 de Janeiro de 1919,as  tropas e o povo de Wi-
lhemshaven tomaram posse dos correios e telégra 
fos,transportes,fábrica de gás e electricidade, 
armazens de géneros,etc. ,distribuiram os alimen 
tos gratuitamente conforme as necessidades de 
cada urn,e ocuparam as casas desabitadas.Mas es-
te generoso movimento foi cruelmente sufocado 
pelos sociais-democratas com o aplauso dos Es-
tados mundiais. 

Os ICONOCLASTAS-Portugal ,Novembro 1946 

(O Grupo "Os Iconoclastas" era então formado por Alvaro C. Rcmios e 
e por Mrioiio Botelho, tendo publicado vários folhetos cicindetinos) 
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PINTO QUARTIN 

Nascido no Rio de Janeiro,de família d° origem 
minhota,que,enriquecida,veio viver para Lisboa, 
onde ele iniciou os seus estudos. 
Foi depois para Coimbra,matricular-se na Facul 

dade de Direito,mas intransigente da greve acad 
mica de 1907,saiu  da cidade,e abandonou definiti 
vamente os estudos. 

Desentendeu-se com a família,atravessou uni pe-
ríodo de dificuldades,acabando por ingressar no 
jornalismo burguês. 
Miguel Cordoba,anarquista espanhol,dizia que, 

no seu país,os camaradas que assim tinham proce-
dido,tinham sido postos à margem do movimento. 

Pinto Quartim explicava-que era a escravidão 
do salário,a que estavam sujeitos tanto os inte-
lectuais como os rnanuais,que, para sobreviverem, 
em geral,no podem escolher patres. 
É certo,no entanto,digo eu,que , apesar dessa es 

cravido,o idealista tem de recusar alguns traba 
lI-ios,tanto no jornalismo,como,por exemplo,nas fá 
bricas de material de guerra ou na construço de 
prisoes. 
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E nesse sentido,Pinto Quartim,procurava agir o 
mais coerentemente possível,embora,às vezes,o 
seU procedimento desagradasse ao seu amigo Ávila 
que,para no se zangar com ele,estava uns tempos 
sem o visitar,para esquecer. 
Mas o próprio Ávila contava, que os chefes só 

o encarregavam dos assuntos que ele preferia 
tratar. 
Assim,após a proclamação da república em 1910, 

fez umas reportagens no "Século" sobre as condi-
ç6es de vida de alguns moradores do Bairro de Al 
fama,que focam bem a situação desgraçada em que 
essa gente vivia. 
Ainda antes de 1910,publicou com Grácio Ramos 

a revista anarquista "Amanha". 
Pinto Quartim também cooperou no diário "A Gre 

ve",publicado,temporàriamente,antes de 1910. 
O ano de 1912  passei-o,em grande parte,em Coim 

bra,mas,de passagem por Lisboa,soube que se efec 
tuavam reuni6es semanais em casa de Pinto Quar-
tim,para falar das questes referentes à propa-
ganda anarquista. 
A essas reunies assistiam: Sobral de Campos, 

Neno Vasco,os estudantes de medicina Aurélio 
Quintanilha e Afonso Manaças,a mulher deste,pro-
fessora primária Lucinda Tavares,o irmão dele, 
também professor primário,António Manaças e ou-
tros. 
Suponho que foi destas reunies,que surgiu a i 

deia da publicação do jornal "Terra Livre",em 
1913,em Lisboa,e em que Quartim teve papel acti-
vo. 

Era no período da "formiga branca",do Afonso 
Costa,e o Quartim foi preso e em seguida deporta 
do para o Brasil. 

Ainda ali esteve algum tempo,colaborando na ré 
vista anarquista "A Vida",de José Oitícia. 

Poude regressar a Lisboa durante a guerra de 
191-1918,voltando para o"Século". 
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Em 1919  fez parte do grupo de militantes que 
fizeram aparecer o diário ??A  Batàlha",tendo sido 
por duas vezes o chefe de redacção. 

Foi encarregado de uma revista editada pela 
"Batalha" .Nesta colaboraram assiduamente,entre 
outros,Ferreira de Castro , e Jaime Brasil, que de 
le devem ter recebido 1içes profissionais e ide 
ológicas.Esta foi a sua actividade digna de ma-
ior realce. 

No final da guerra de 1939-45,quando  se aproxi-
nrva a vitória dos democra-tas,organizou uma ter-
túlia no Café Chiado,já extinto,e,a seu convite, 
nela participavam,com mais ou menos regularida- 
de,comunistas,como Grácio lRamos,Alfredõ Montei-
ro 'e sua filha Georgiha Monteiro,sindicalistas, 
como Alexandre Vieira,simples antifascistas,co-
md o ex-anarquista Emílio Costa e alguns anar- 
quistas,como Augusto Carlos flodrigues e J.A.Ma-
hado,do "Jornal do Comércio". 

A certa altura da sua vida,apesar de ser consi 
derado um mestre de jornalismo,viu-se sem empre-
go,e então foi para Angola trabalhar num Banco, 
donde regressou já reformado. 

Mas conservava a paixão do jornalismo,,e conse-
guiu desta vez a chefia da filial em Lisboa do 

"Primeiro de Janeiro",onde permaneceu até aos 70 
anos. 

A. Botelho 
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ALEXANDRE BERKMAN 

Este russo de origem judaica,nasceu em V±lno 
em 1870 e,como todos os outros,emigroú para os 
Estados Unidos onde chegou em 1888,poucos meses 
depois do crime judicial de Chicago. 
Tornou-se célebre quando,em 1892,executou só-, 

zinho uma acção de ajusticiamento sobre o capi-
talista H.C.Frick,o qual era sócio do grande pa-
trão do aço Andrew Carnegie,e responsável pelo 
massacre de onze grevistas da empresa Homestead 
por parte de pistoleiros a soldo (os "detectives" 
de Princeton). 
Frick escapou com vida,mas Berkman foi condena 

do a cumprir um calvário de 14 anos de prisão. 
Deste período deixou um admirável livro intitula 
do "Memórias de Prisão de um Anarquista". 

Ligara-sè também entretanto intimamente com Em 
ma Goldmann,outra enorme figura do movimento rus 
50 -americano.Colaborou assim em "The Mother 
Earth" e em diverssíssimas outras publicaçes a-
cratas que floresciam nos Estados Unidos. 
Após a guerra e com motivo na agudizaço das 

lutas sociais nos E.U.A.,é expulso para a Rússia 
com Emma e outros 247 militantes,a bordo de um 
navio rnilitar.Estava-se no final de 1919 e nessa 



altura já o governo bolchevista exercia a sua di 
tadura sobre os anarquistas russos.Durante os 
dois anos da sua estadia na Rú55ia,l3erkman procu 
rou organizar a defesa daqueles que já tinham 
caído nas prises da Checka,mobilizando as for-
ças ainda em liberdade e informando o movimento 
operário internacional. 
Retornado aos Estados Unidos continuou esta ac 

ço desmistificadora do Estado Operário Russo, 
publicando ento,sucessivamente A Tragédia Russa, 
A Rebelião de Cronstadt,e O Mito Bolchevik (Diá-
rio 1920-1922). 
É ainda autor da conhecida obra "O ABC do Comu 

nismo Anarquista". 
Morreu em Nice,m 1936,tendo-se,ao que parece, 

suicidado. 

RECTIFICAÇÃO 

No nosso último número, dedicado ao Congresso da IFA. ocorreu uio 
gralha de montagem, tornando pouco compreensível o sentido do texto. 
Assim, a meio da página 13 devia- ler se. 

A maioria das federações pronuncia-se pela continuidade da tradição anarco-
-sindicalista como meio de luta e fin alidade revolucionária. precisada na 
resolução adoptada no 1° Congresso da IFA etc. 

AVISO 

Foram detectadas irregularidades por parte dos Correios na expedição 
no nosso último número, o 10. Solicita--se aos assinantes que não o 
tenham recebido o favor de no-lo comunicarem, para imediata reparação 
deste contratempo. 
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revista Ã - ecçs "antistatd 

O grupo editor d'A IDEIA é agora depositário das publicações des-
tes companheiros de Milão. 
Disponibilidades e preços: 

José Peirats: La CNT neila rivoiuzione spagnola 
conjunto de 3 volumes, 1109 páginas .............J0 escudos 

Paul Avrich: L'Altra anima delia rivoluzione 
(storia dei movimento anarchico russo) 	327pag. 150 esc. 

Bakunin, ent'anni dopo Atti dei Convegno Interna- 
zionale di Studi Bakuniniani) 468 pag . ...... . 150 esc. 

Simon Leys: Cli Abiti nuovi dei presidente Mao 

	

335 pag. ................ 	100 esc. 
Dakunin : Libertá, uguaglianza, rivoluzione 
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Õ QU •E NOS distingue 

-A reivindicação. genérica, da herança histórica do movimento anarquista ou 

libertário, nas suas múltiplas facetas e mais altas aspirações: liberdade. 

solidariedade, autonomia e federalismo. Dentro disto. «nos simpática uma 

linha de conduta qfie poderemos designar por anarquismo social. teorizada por 

homens como Bákunin. Malatesta ou Berneri. e concretizada no terreno das re-

alizações. sociais nos momentos de maior vigor colectivo das revoluções mexi-

cana, russa e espanhola do nosso século. 

-A convicção' de que o mundo actual caminha inexoravelmente para formas cada 

vez mais impiedosas de sujeição (los indivíduos, para a degradação acelerada 

da convivência social e do meio natural. A oposição contemporúnea capitalis-

mo privado /socialismo estatal é, mais do que nunca, uma falsa alternativa, 

pois não passam de dois modelos de gestão de uma mesma lógica económica e 

social, através de métodos de dominação p61 ítica semelhantes. Só uma profun-

da revolução social poderá criar uma verdadeira alternativa de vida. 

-A vontade de compreender a realidade social e de agir sobre ela no sentido 

de soluções libertárias, sem preconceitos e apenas na olervancia dos -  gran -

des princípios do pensamento anarquista. Procuramos ass IFU participar nas tu 

(as sociais  que se possam inserir ,  nos nossos obi cci i "os mais i íiqnos. na 

medi da (Ias nOSSaS possibilidades. e (IPS(Ie qU(' O mét Od() de acção tundanien tal 

seja a acção directa dos próprios interessados. 

- A escolha de privilegiar o campo (Ias idei as. (la formação 1 eór 1 ('a e ética. e 
(Ia criação cultural. como actividade especificamente anarquista. Somos, não 

obstante, favoráveis a organização. seguindo no essencial os coace 1 t os mal a-

test i anos sobre esta questão. Sendo de expressão portuguesa. procuramos ac-

tuar em consonância com esse espaço cultural e histórico.  sem mi entanto nos 

fecharmos nele. 

- A opção fundamental (te querer a anarquia através (ia anarquia - isto é, uma 

sociedade organizada livremente, sem autoridade nem % i 01 en(' 1 i - em (!LI(' é o 

indivíduo concreto o Ponto de partida e o ponto (l(' Chega(la desta ii( Of) ia. 
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