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o federalismo 
libertário 

O sistema federativo 4 o oposto da hierarquia ou centralização 
administrativa e governamental. 

Proudhon 

sou um partidário da Comuna de Paris que. por ter sido massa 
crada. esmagada no sangue pelos carrascos da reacção monárquica e 
clerical, s' torndu ainda mais viva e mais bela na imaginação eno 
coração do proletariado da Europa; e sou dela partidário sobretudo 
por ter sido uma negacão audaciosa e bem pronunciada do Cotado. 
A Comuna proclamou-se federalista e sem negar a unidade nacional 
da Franca, que é um facto natural e social, negou audaciosamente o 
F.stado. que representa a sua unidade violenta e artificial. 

Bákunin 

O Estado nas suas diversas cambiantes,tem 
hoje uma capacidade de controlo do cidado, 
de polícia de todos e de cada um de nós,ver-
dadeiramente incalculável.Desde o Estado au-
toritário,senhor absoluto,organizador de to-
da a actividade do país(política/económica), 
passando pelo Estado fascista ou de ideolo-
gia fascizante onde o político se sobrepe 
ao económico ou então nos chamados regimes 
parlamentares em que o poder económico limi-
ta e conduz o poder político,todos eles ne-
cessitam de brutalidade,de repressão para do 
minar a desigualdade que todo o Estado,por 
si s6,origina. 

Em regimes autoritários essa intromissão, 
torna-se frontal,provocadora.Nos regimes de-
mocráticos essa violência,esse "patrão de to 
dos" faz-se com maior subtileza,em nome do 
voto, da maioria,de legalidade democrática 
que essa maioria"traduz". 
Até onde chega a influência do Estado ou 
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os seus tentáculos é,por vezes, difícil dis- 
cernir;é como um horizonte quase sem fim on- 
de o cidadão em pilha nas cidades ou isolado 
nos campos é o executante e o executado;a cau-
sa e a vítima;a força e a submisso;o civil a 
produzir e o militar dos generais.Ele é tudo e 
nada.Como dizia Proudhon é:"manipulado,vigiado 
controlado,numera'Jo,regulamentado,expo]iaclo".. 
.Vejam-se os bancos de dados,os arquivos de in 
formaço,milhes e milhes de rnmeros,notifica 
ç6es ao alcance,em poucos segundos,do poder, 
permitindo que o mais ínfimo cidadão seja um 
conhecido dos " desconhecidos do Estado". 
Em nome das maiorias,oprimem-se as minorias 

que por sua vez,quando chegarem a maiorias,vo 
democràticamente,oprimir as que se tornam mino 
rias.E o Estado,qual batuta em maestro gover-
nante,p6e-se no podium a dirigir,ac±ma de to-
dos e tudo,esta orquestra que somos todos nós, 
afinal. 
Uma ditadura diabólica porque"racional" .Ba-

sela-se no conceito da razão numérica.É-se ma-
ioritário,tem-se o poder,e afirma-se impondo a 
sua vontade, como se a razão fosse sinónimo de 
quantidade.No é por acaso que este sinónimo 
maioria/razão existe,e é seguido por muitos, 
preocupados em aceitar sempre este conceito. 
Preocupação que nos é imposta constantemente, 
alimentada e ensinada,pelos favorecidos por um 
lado,e por outro,pela sua própria dinâmica her 
dada e transmitida de pais para filhos,de gera 
ço em geraçao. 
Nós anarquistas,profundamente anti-número,lu 

tamos por destruir este "edifício de verdade" 
promovendo,como diz Bakunin, "a acção espontâ-
nea das associaçes livremente federadas". 

Cada homem é um conjunto social "minoritá-
rio" especificamente definido.Nao existem,na 
realidade,sociedades nem povos ou regiões mal-
oritárias,mas smente aspectos diferentes que 
interligando-se formam a enorme riqueza da hu-
nidade. 
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É na forma de federalismo que os Anarquistas 
baseiam a estruturação da sociedade sem maiori-
as nem minorias; sem autoridade nem coacçao; em 
"unido na diversidade". 
O federalismo libertário no é nem uma ideolo 

gia nem princípio dogmático.É sbmente um meio,u 
ma forma de ligar as estruturas em sociedade 
igualitária.Uma organização de coordenação da 
base ao topo. É o contracto directo entre par-
ceiros iguais; é o acordo livremente assumido. 
Mas o federalismo libertário está intimamente 

ligado, no podendo mesmo dissociar-se da auto-
-gesto.O primeiro é o aspecto,digamos,"jurídi-
co",do segundo. Ambos saio os meios práticos pa-
ra o desenvolvimento harmonioso de todas as po-
tencialidades do homem como ser social, isto é 
a vivência em sociedade anárquica. 
Hoje vamos ouvindo falar em termos como:des-

centralizaço, autonomia regional ou municipal, 
comunalismo rural,etc.etc... É a necessidade 
que certos governos sentem em "aliviar" o poder 
de determinadas resoluçes meramente regionais 
e que demoram e emperram o aparelho executivo, 
tornando-o, com esta abertura, mais operante, 
mais rápido e menos criticado. 

As grandes decises políticas a que todos a-
fectam(de Norte a Sul); os meios económicos que 
o Estado detm,definindo os montantes para cada 
regido; as leis que vai fazendo e obrigando to-
dos a cumprir, so instrumentos,que por serem 
os mais importantes nunca serão "descentraliza-
dos". 

O essencial mantém-se em Lisboa;o secundário 
vai-se "municipalizando", pouco a pouco e até 
liberta o to"carregado e sacrificante" dia-a-
dia do governante 

A originalidade e a riqueza do federalismo li 
bertário é ser total,isto é,aplicado em todos 
aspectos da sociedade. Ele será sempre e ao mes 
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mo tempo,polí .tico e económico, recusando cla-
ramente qualquer dissociaço destes dois cam-
pos, facto em que se baseiaactualmente esta 
sociedade. 

NOTA SOBRE AS LUTAS DE LIBERTAÇAO NACIONAL 

Ganharam importância pública ainda maior de-
pois da última guerra, com o desfazer dos impé-
rios coloniais. E continuam hoje a ser um que-
bra-cabeças para muita gente,tanto pela diversi 
dade de situações como pelos projectos daqueles 
que as conduzem. Basta pensar,em termos de ac-
tualidade,numa Palestina,num País Basco,num Que 
bec,numa Irlanda ou numa Rodésia,para se ter u-
ma ideia da sua complexidade. 

Perante os movimentos de ILibertaçao,várias 
têm sido as posiçes assumidas historicamente 
pelo movimento anarquista. 

Inicialmente,no sóc.XIX, a questão punha-se 
em termos exclusivamente federativos.Os povos o 
primidos deviam lutar pela sua libertação crian 
do desde logo esquemas de federação na base de 
povos convergentes(a federação dos povos esla-
vd,por exemplo,ideia proposta por Bakunin). 
.Sais tarde,com a expanso do anarcosindicalis 

mo,a posição centrou-se na recusa de qualquer 
acção nacionalista que conduziria sempre ao nas 
cimento de um novo estado. A acção devia então —
localizar-se exclusivamente no campo da luta-de 
-classes e só atravez desta levar à abolição do 
colonialismo e à emancipação do povo sem cria-
ção de um outro estado,ou seja pela Revolução 
social libertária. 
Uma outra posição, aparecida já nos anos 50-

-60,apoia a participação dos anarquistas nas lu 
tas de libertação nacional, embora com uma posi 
çao autónoma e com reservas em'DIaçõ ao senti 



mento nacionalista.Ela considera que a revolta 
(muitas vezes armada) do povo,tem uma base na-
cional efectiva,que deve ser assumida pelos mi 
litantes anarqu.istas.No entanto,estes reservam 
-se o direito de "passar à oposição" caso,após 
a vitória,o movimento popular não seja capaz 
de impedi.r um "predomínio burguês" e a consti-. 
tuiçio de um novo Estado(posiço típica de a-
narquistas bascos,argentinos,cubanos do tempo 
da Sierra Maestra,etc.). 
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À AUTONOMIA E 

A SUA PERVERSÃO NACIONALISTA: 

O CASO DA MADEIRA E DOS AÇORES 

A Constituição de 1976 consagrou a existência de duas Regiões Autó-
nomas: a Madeira e os Açores. Como a situação nestas ilhas tem vindo. 
desde então, frequentemente as primeiras páginas dos jornais, é de 
crer que a revisão constitucional que se avizinha, ao contrário dou-
tros domínios, não venha a beliscar aquilo que os constituintes 76 
dispuz eram. 
Sabe-se que existem, mais ou menos clandestinas, mais ou menos tole-
radas. organizações que pretendem a independência política desses ter -
ritórios, ou sejam: a FLAMA (Madeira) e a FILA (Açores). Reacção dos 
"senhores feudais' e dos seus filhos-família contra o 'gonçalvismo'? 
Ou. paradoxalmente, influência dos ventos da história' independen-
tistas que de África chegaram também as ilhas atlánticas? 
Sociologicamente, parece certo que aqueles que agitam a bandeira au-
tonomista são essencialmente grupos intimamente ligados as classes 
possidentes dos arquipélagos, que apoiavam e se fundiam nas antigas 
instituições salazar-caetanistas. Parece também certo que, no caso 
dos Açores, não tem faltado ajuda por parte de círculos americanos, 
mais ou menos ligados a emigração insular para aquele país. Mas es-
tas constatações não são, para nós, exaustivas, nem talvez definiti-
vas. 

Por outro lado, a análise das instituições regionais postas a fun-
cionar depois de 76, mostra-nos que estamos perante uma reprodução 
exacta, em modelo reduzido, dos esquemas da democracia política, que 
tanto convêm ao domínio global de uma certa burguesia: há eleições 
regulares, uma assembeja regional com os seus deputados e grupos par -
lamentares, um governo regional. secretarias de estado, etc. etc. Só 
nos domínios da defesa, da justiça' e dos estrangeiros, o governo 

[:] 



central permanece mestre absoluto. 
Ora, apesar disto, os conflitos permanecem e todos sabem que prosse-
guirão, os governos regionais continuam insatisfeitos com o central. 
o descontentamento popular é provavelmente o mesmo de sempre, mas sem 
voz pópria para se expressar. Isto mostra, logo a partida, que o 
conceito de autonomia política. de descentralização (e mesmo amanhã. 
eventualmente, de independência) sob a égide destas instituições "re- 
presentativas'. não resolvem qualquer problema de fundo das socieda-
des a que dizem respeito. 
Se a maior parte dos tecnoburocratas açoreanos e madeirenses conti-
nuam a jogar a carta do PSD e das instituiçãesautonémicas é porque 
pensam que eles têm ainda uma margem de manobra um pouco maior estan-
do associados ao estado português, do que ao americano ou a outro gi-
gante. 

Tal não será o sentimento dos militantes da FLA, representando um 
sector mais duro desta burguesia local, pois que começam já a pôr 
bombinhas à porta da casa dos primeiros Para estes activistas 
sé a independência parece interessar e o sistema actual é apenas a-
ceite provisória e tacticamente. O seu projecto, se assim se pode 
chamar, é comandado pela vontade de recuperar uma situação de predo-
mínio político, que cederam aos tecnocratas com a chegada do 25 de 
Abril. 
Convém ainda assinalar, tanto para a Madeira como para os Açores, o 
papel acentuadamente conservador jogado pela Igreja, capaz de legiti-
mar, tanto a autonomia actual, como uma independência futura. 
Finalmente, a insularidade, com tudo o que lhe é característico, jun-
ta-se neste caso uma forte influência de um exterior não-português: 
a do turismo que desde há meio século colonizou a Madeira; e a da e-
migração instalada nos Estados Unidos, para o caso dos Açores. Tais 
influências, bem reais e não meramente "ideológicas', moderam forte-
mente o rportuguesismo  dos ilhéus. Não há família açoreana que não 
tenha um parente nas Américas! 
Ora é precisamente aqui que os progressistas' portugueses mostram a - 
secura e fragilidade dós seus esquemas mentais. Tal como o antigo re-
gime, eles têm, em geral. uma atitude de negar o problema, de desco-
nhecer a especificidade própria que vem da insularidade, por um lado, 
e da realidade das culturas locais - alicerçadas durante 5 séculos de 
história - por outro. Eles dizem que Portugal vai do Minho as Flore' 
como Salazar dizia que ia "do Minho a Timor'. Agarram-se a constitui- 
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ção. não sé para combater os apetites da burguesia local (o que seria 
ainda compreensível) mas para impor um unitarismo que no fundo lhes é 

intrinseco. 
O que é verdade é que as sociedades das Ilhas são, como as nossas, 
sociedades estruturadas em classes, grupos e clans muito diversos e 
opostos, as quais no entanto se sobrepõe, para além disso, um fenéme-
de dependência externa muito acentuado. Lisboa é sempre o símbolo de 
um governo pelo menos inoperante, senão mesmo dominador. 

- 	JL 

Enfim, a cultura popular própria dos ilhéus é também um factor de 
diferenciação importante. Negada pelos 

11
continentais, ela é no en-

tanto bem viva nos arquipélagos.)*)  A sua utilização como mero objec-
to de atracção turística é mais uma humilhação que o sub-consciente 
popular local no deixará de registar. 
Existem pois as condições para a emergéncia de uma consciência de 
povo-nação autônomo. tanto num caso como no outro. E possivel tam-
bém que a dinâmica das lutas e das relações políticas com o governo 

Ver, por exemplo, a excelente revista cultural açoreana A MEMÓRIA 

DA ÁGUA VIVA, que disto é reflexo. 

1. 
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de Lisboa possa acelerar ou atrazar este processo. Mas é para nós 
claro que se ele for dirigido e orientado pelas actuais organizações 
separatistas (MA e FLAMA) morrerá necessariamente logo a partida. 
pois o nacionalismo burguês que as fundamenta já nada tem de progres-
sista e é apenas a cobertura do domínio de novos (velhos) senhores. 
Em conclusão. que poderemos dizer, como anarquistas, perante estas 
questões que vão ser - apostamos um dos pontos quentes' dos próxi-
mos anos? 
Em primeiro lugar, admitimos, como valor primeiro a defender, o da 
efectiva autodeterminação do povo açoreano e madeirense, para esco-
lher, ele próprio e pela via que entender, o sistema político-social 
que lhe convenha. E claro que é necessária aqui uma extrema cautela, 
pois que este princípio no pode ser confundido, como quase sempre 
acontece, com meros expedientes arranjados pelas classes dominantes 
para legitimarem o seu poder )seja um movimento de libertação nacio-
nal que se auto-define como único e legítimo representante de... 
seja através de meios civilizados como referendos manipulados, etc. 
etc). 
Em seguida, vemos como necessária a conquista de uma autonomia de 
luta por parte das classes dominadas dos arquipélagos: referimo-nos 
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aos trabalhadores locais, aos camponeses. marítimos, etc, mas também 
a sua juventude, as mulheres, idosos e outros estratos discriminados. 

o 
	 (s padres, os caciques. os patrões locais, têm de começar a olhar 

doutra maneira para aquilo que tem sido até agora matéria de explora-
ção e domínio próprios. 
Finalmente, cremos que a proposta anarquista para o caso das ilhas 
negará tanto o unitarismo das metrópoles como o nacionalismo típico 
das burguesia locais e apontará para uma Federação de povos, onde os 
açoreanos e madeirenses possam ver reconhecidas as suas identidades 
culturais próprias, respeitados os seus interesses e desenvolvidas as 
afinidades que também têm com o povo português. 

wÈ ;1 
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Ibéria e Europa: 
UMA POSIÇÃO ANARQUISTA 

Os portugueses enfrentam-se com a sua primitiva dimensão medieval, 
após cinco séculos de império ultramarino. E este facto tem lugar no 
momento em que. desaparecido Franco e desmembrado.o essencial do 
franquismo. aquilo a que a ideologia oficial nos habituou a designar 
por spanha se agita sacudido, não sé pelas habituais lutas das clas-
ses economicamente exploradas, mas também por lutas sociais diversas 
entre as quais pontificam as autonomistas. 
Conhecia-se o particularismQ basco e catalão e, menos bem, o galego. 
Mas hoje são também os aragoneses. os murcianos, os valencianos. to- 
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das as cultura histéricas da Península que reclamam o reencontro com 
a sua própria identidade, a capacidade de decidirem elas próprias o 
essencial do seu destino, até agora comandado desde Madrid pelo Esta-
do centralista e unitário. 
Não é demais relembrar que, do ponto de vista histórico, a actual 

-configuração política da península é apenas um acidente temporário, 
relativamente recente. Desde o desfazer da colonização romana, pas-
sando pelo período godo. pelo muçulmano e pelo neo-critão, data do 
fim da idade média a consolidação genérica dos diferentes povos em 
determinadas regiões, os quais passariam daí em diante a tecer va-
riadas interligações e dominações mais ou menos duradouras, mais ou 
menos voluntárias, até que a tudo isso se sobrepôs a violência do 
estado moderno, centralista, de Madrid, que com o regime clerical-
-franquista atingiu o máximo da sua- expressão 'unificadora". 
Contra a imposição arbitrária da tutela estatal, a Ibéria reafirma-
-se assim - num movimento de contornos ainda esbatidos mas de rien-
tação indesmentível - como mosaico de povos que terão tanto de inte-
resses solidários e comuns, como de diversidades a afirmar - no res-
peito, bem entendido, da personalidade dos demais. 	- 
E Portugal ?Que será esta entidade no conjunto ibérico? E certo que 
a sua longahistória lhe talhou um lugar próprio neste conjunto: du-
rante vários séculos, contra qualquer coisa (os árabes primeiro, Cos-
tela depois): mais recentemente, vagueando entre sonhos de grandeza 
ultramarina e o lugar subalterno de agente-de-vendas de outros impe-
rialismos bem mais poderosos (inglês, americano, etc). Mas se. de 
acordo com o que pensam certos investigadores actuais nos campos da 
semiologia, linguística. antropologia, etc, a língua é o principal 
fundador de uma cultura, temos de reconhecer a especificidade pró-
pria da cultura portuguesa e, através dela, do povo ou da nacionali-
dade portuguesa. 
Que não se sobressaltem os adeptos de uma visão classista da socie-
dade! Para nós, falar e reconhecer a existência de um povo ou nacio-
nalidade não significa de maneira alguma ignorar as clivagens e anta-
gonismos que existem no seu interior, por virtude de uma determinada 
forma de organização económico-social. E só na boca dos dirigentes e 
classes dominantes a exaltação do factor nacional toma o significado 
preciso de meio de luta ideológica contra todos os argumentos que pos-
sam fazer perigar o seu poder e a sua situação de domínio - o que não 
é evidentemente o nosso caso. 

Existe portanto uni povo e uniu nacionalidade portuguesa, corno exis- 
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tem classes sociais no seu seio. Mas atenção: esta não é a única for-

ma de fractura interna e de conflituosidade existente. Sendo incapa-
zes de atribuir pesos relativos a cada um deles, somos no entanto le-
vados a reconhecer a existência de outros factores, de cuja importán-
cia se está hoje tomando consciência: a dominação da mulher pelo ho-
mem, os conflitos entre urbanizados e camponeses. entre grupos etári-
os, entre norte e sul, litoral e interior, etc. Quer isto dizer que 
é complexa e não simples a realidade dos povos e se. no seguimento, 
falamos de portugueses, bascos ou catalães. erta dimensão no apre-
ende senão uma parte da realidade, e se tornará forçosamentenuma en-
tidade mística e opressora quando se pretende alçar em única, geral 
e incontestável: eis, de resto, a base da perversão nacionalista. 

FEDERALISMO ANARQUISTA 

Foi P1 y Margali. republicano de amplo fundo libertário e admirador 
de Proudhon. quem de maneira clara e há cerca de um século foi capaz 
de entender e traduzir politicamente estas características hispânicas, 
ao estabelecer as bases de um federalismo assente na realidade das 
diferentes nacionalidades ibéricas. O movimento anarquista subsequen-
te aprofundou e desenvolveu estas teses, chegando a definição liminar 
de que uma sociedade realmente livre teria de partir da autonomia e 
liberdade do indivíduo dentro do seu grupo produtor e da sua comuna 
ou município; deste, dentro da sua comarca ou província; desta, dentro 
da respectiva região ou nacionalidade, ou seja: a aplicação de um 
federalismo integral que. partindo do indivíduo (já Pi y Margail di-
zia que este era 7 anterior e superior ao Estado ) fosse capaz de rea-
lizar a harmonia entre os povos do conjunto ibérico, sem sombras de 
unitarismos forçados e coerções estatais. 
Trata--se, portanto, dentro desta concepção, de repudiar tudo o que 
é produto e fonte de dominação e privilégio, para libertar e exaltar 
os laços espontâneos e imediatos dos indivíduos e dos povos. 
í) federalismo anarquista combate toda a organização social forçada. 
que só significa dependência e escravidão:, -a colonia, que pressupõe 
um império, uma metrópole longínqua e dominadora; o consulado ou 
chefia, dependência directa e pessoal de um homem; -- o estado P2-1í-
tico. abstracção totalizante e cada vez mais totalitária. Reconhece. 
pelo contrário, as realidades positivas que são, sob diferentes pla-
nos: o indivíduo, a comunidade (próxima: de habitação, de trabalho, 
de interesses e afinidades diversas) e o povo -nação. E sobre estas 

14 



bases que o anarquismo constrói a sua concepção positiva de organiza-
ção social livre. 
A "representação' política, ou seja a base sobre que se construiu o 
edifício da democracia, e que entrega o poder de decisão a represen-
tantes', a procuradores' do povo (deputados. Presidente eleito. ve-
readores e conselheiros das autarquias). por um período de tempo de-
terminado, mas sempre longo, é pois criticada. Também o é um preten-
so 'interesse geraU que é definido, não pelo Zé. o Manel e o António 
que se conhecem entre si e - aos milhares - constituem a base e a ri-
queza da sociedade, mas sempre pelos maiorais do Estado, para empre-
gar a expressão de António Sergio. que tinha uma ideia bem mais li-
bertária de socialismo que qualquer dos actuais adeptos do socialis-
mo em liberdade'. Finalmente, é o próprio princípio de governo que 
esta concepção exclui, e que já nem é tão nova como isso, pois que 
foi teorizada por altos espíritos, como William Godwin, Etiennede 
la floétie. Max Stirner, William Morris. Henry Thoreciu ou Leon Tolstoi. 
no período do afundamento histérico das aristocracias. 
Pelo contrário. Rclus e Xropotkin, entre outros, chamaram pertinen-
temente a atenção para as práticas espontâneas (e organizadas) de en- 

e tre-ajuda e apoio mútuo existentes nas sociedades em luta e interpe-
netração com as lutas de classes) daí tirando a prova da viabilidade 
de tais princípios e a antevisão do que poderia ser uma sociedade ex- 

a clusivamente baseada sobre eles. Ora se. em parte, os exemplos apon-
tados nesses escritos estão hoje ultrapassados, pois não podemos ra-
ciocinar em termos das pequenas oficinas de relojoeiros ou gravadores 
do Jura ou dos moínhos de vento do final do sec. XIX, há dois dados 
que permanecem importantes: o primeiro é, para além dos exemplos con-
cretos, o da permanência do fenómeno. Em pleno idade industrial, uma 
parte significativa da actividade social processa-se ainda regida por 
valores não-comerciais, ou pelo menos não-totalmente-comerciais: dos 
bombeiros voluntários a distribuição do correio, as cooperativas, às 
actividades culturais e recreativas, aos mil e um voluntariatos. Isto 
apesar da pressão do 'lucrativo' ser cada vez mais demencial. O segun-
do é a conclusão a que um número sempre crescente de pessoas estão a 
chegar de que é realmente preciso... reinventarmos as pequenas ofici-
nas artesanais e os moínhos de vento! Enfim, uma larga problemática 
que foge do nosso assunto, mas que em breve abordaremos mais completa-
mente. 
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AS IDEIAS IBERISTAS EM PORTUGAL 

A história da ideias iberistas é já antiga e complicada. Para o vulgo, 
ela é encarada como meneios suspeitos de maus portugueses que nos que-
rem vender a Espanha, imagem esta que é de facto a da ideologia na-
cionalista da burguesia portuguesa que tem dominado este país desde o 
século XIX. sob formas tão diversas como a monarquia constitucional, 
o republicanismo jacobino, a ditadura militar, o Estado Novo pró-fas--
cista, ou até o socialismo 25-abrilista. Para o mundo dos intelectu-
ais, literatos e políticos. o iberismo tem sido coisas muito diversas 
e frequentemente opostas. umas sérias. outras menos, e tudo isto por-- 
que lhe tem sempre faltado uma dimensão social, popular, coiectiva, 
para o concretizar. 
Hoje, que a pujança das tendências autonomistas na Ibéria é maior do 
que nunca. cumpre-nos divulgar a posição - prática e de princípio - 
que o ideário anarquista é capaz de propor. 
O movimento libertário peninsular tem desde sempre procurado concre-
tizar neste terreno as suas ideias federalistas. Desde a Primeira In-
ternacional que as organizações operárias se dotaram de designações 
como Federação Regional Espanhola ou Federação dos Tra1alhadores da 
Região Portuguesa. Antero de Quental. embora resvalando como tantos 
outros, após a Comuna, para o socialismo reformista, pe:-manece um vul-
to. também oeste plano, que se não pode ignorar. Mais tarde. em 1927, 
estruturou-se uma Federação Anarquista Ibérica (a. famosa FAI) onde ti-
nha o seu lugar uma região portuguesa, e só os efeitos da ditadura im-
pediram, pela mesma altura, a associação das duas centrais sindicais 
então maioritárias (a CNT em Espanha e a CGT portuguesa) numa Confe-
deração Ibérica do Trabalho. Ora, em todas estas etapas, os anarquis-
tas têm travado luta de ideias, por um lado contra as concepções uni-
taristas - tanto de partidários de Uniões Reais, como de republicanos 
e socialistas; por outro lado, contra os nacionalismos que exprimiam 
sobretudo os'apetites de dominação de burguesias autóctones. 
Hoje, a situação modificou-se um tanto, pois que a componente popular  
(operária, camponesa e pequeno-burguesa) de certos nacionalismos, co-
mo o basco. levou alguns grupos anarquistas a apoiar o separatismo. 
ou melhor, a auto-determinação, permanecendo todavia críticos sobre o 
que se seguirá para além dessa hipotética vitória contra o Estado es-
panhol. 
E em Portugal. heverá. na  variedade e diferenciações internas a que 
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acima fazíamos referência, campo para autonomias, separatismos ou na-- 
cionalismos ? Deixamos por agora de lado o caso das Ilhas Atlnticas. 
que tratamos, neste número, a parte. Nos tempos confusos que se se-
guiram ao 25 de Abril, pôde vislumbrar-se uma tendência a um possível 
separatismo do Norte em relação ao Sul, com a célebre 'fronteira' de 
Rio Maior. Ora, corno já em outras ocasiões o Norte funcionou em ter-
mos políticos de maneira semelhante (nomeadamente com a Monarquia do 
Norte em 1919). é de aceitar que a diferenciação Norte-Sul tenha de 
facto fundas raízes, atinentes, sobretudo, a diferente paisagem rús-
tica que caracteriza, globalmente, cada uma das zonas: um Norte de 
pequena propriedade e trabalho livre, de artesãos virados pequenos 
industriais, de cristianismo, montanhas e invernos rigorosos; um Sul 
de planície e latifúndio, de trabalho 'servil , moirama, pescadores 
e marítimos-comerciantes. 
Simplesmente, o particularismo nortenho só tem tido expressão polí-
tica em termos de reacção contra o Sul' e muitas vezes contra o go-
verno de Lisboa, quando este aparece a querer ameaçar a posição pri-
vilegiada das classes dominantes na região. Aí. levantam-se os caci-
ques, levantam-se os párocos de aldeia e o clero bracarense, os ba- 
rões e majores minhotos, os grandes burgueses da Foz, para ameaçar 
com um nebuloso separatismo, que apenas seria o passo inicial de 
uma nova reconquista, a qual só terminaria pela esconjuração dos 
infieis sulistas. 
Com muito menor expressão. apareceram também em Trás-Os-Montes in-
dícios e ameaças autonomistas, quando as tensões locais subiram por 
virtude de promessas não cumpridas pelo governo. As 'forças vivas" 
locais agitam se contra a retirada da unidade militar de Bragança ou 
contra os prejuízos que ao vinho do porto vai causar a presença de 
centrais nucleares sobre o Douro castelhano. Mas ainda aqui, são 
sempre essas forças vivas , constituídas essencialmente por uma 
burguesia local e regional a qual os retornados vieram imprimir um 
novo dinamismo) que falam e fazem falar do problema. Desconhecemos 
quem teria encabeçado a ideia de um autonomismo algarvio, de que se 
podem aperceber certos sinais, mas é de prever que tenha (tido?) mo-
tivações semelhantes aquele outro nortenho. 
T.m todos os casos recentes, pois. estes espantalhos têm sido bran-
didos sem que uma consciência e mobilização populares tenham tido lu-
gar, sem que se vislumbre qualquer conteúdo emancipador proposto ao 
povo da região. o que faz desconfiar fortemente de que se tem trata-
do de meros instrumentos de oportunidade política, nos conflitos exis 
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tentes entre os vários sectores da classe dominante. 

fliferente 	a situaço respeitante aos intelectuais iberistas ac- 
tuais. Deixando de lado as asneiradas de um Mário Mesquita nas colu-
nas do Diário de Notícias ou das posições do Secretariado do P.S. 
sobre a matéria, houve o facto importante de se ter criado, em 1976, 
uma Liga Iberista Portuguesa onde militam diversos de vista sobre a 
'questão ibérica . mas todos eles coincidentes 	segundo o Manifesto 
então apresentado -- num aspecto: o de que apossfvel união ibérica 
se faça em termos de associação de nacionalidades 	a portuguesa, 
a castelhana, a catalã, a qalega, a basca e não em função de um 
Estado português ligado a um Estado espanini . Parece nosde extrema 
importância este ponto 	que igualmente compartilhamos. Mas julgamos 
descortinar nos esboços de soluções apontadas federação, confedera-
ção, etc), a concepção burguesa do Estado representativo como expres-
são da vontade e da consciência colectiva de um povo -- coisa de que 
nós. anarquistas. discordamos em absoluto. Daí que só em parte nos 
possamos reconhecer nas posições da Liga. para já não falar nas prá-
ticas de intervenção que. uns e outros, entendemos usar. 
fl ideal anarquista pode apontar-nos metas como a de uma Federação de 

Povos Ibéricos Livres. mas nunca a constituição de novos Estados que, 
sob o pretexto de afirmar a identidade "nacional de um povo, rmprodu 
zirão. ao  fim e ao cabo contra ele, os malefícios do anterior Estado 
unitário 
A concretização da ideia federal na Península Ibérica não é pois coi 
sa simples, como decorre do que temos vindo a dizer. O grau de auto 
nomia a que cada uma das partes constituintes pode aspirar é variável, 
consoante a consistência e densidade cultural com que é vivida pelas 
respectivas comunidades. Nós pensamos que, no nosso caso, o povo na 
ção português é mais significante do que, por exemplo, as suas espe 
cificidades regionais ou provinciais. Como também nos parece que a 
dimensão ibérica encerra urna mais forte vivência cultural do que o 
pode fazer uma dimensão europeia . ou latina ou mediterrânica 
E no entanto todas elas exprimem parte de uma realidade complexa, a 
que o princípio federativo deve dar resposta. Digamos então que, es-
quematicamente, uma federação de autonomias ibéricas deveria começar 
por agrupar - numa base igualitário e livre, está bem de ver os di 
ferentes povos--nações como eles próprios fossem capazes de se definir. 
Tratar-se-ia portanto de Portugal. corno da Catalunha, da Andaluzia, 
do Euskadi, etc, etc, e sempre em termos de povos auto determinados. 
e não de Estados ditos seus representantes. 
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SOLIDARIEDADE 

Para dar uma ideia concreta e precisa de coso poderia funcionar um 

sistema destes, basta lembrar que, apesar de todas as diftuldades 

devidas à guerra. entre 1936 e 1939, vigorou em certas regiões da 

Espanha republicana um critério de repartição de riquezas, de inspi-
raço libertária, baseado no seguinte: 1:3 do produto social era con-

sumido e reinvestido localmente, em total liberdade pelos orgãos auto-

nómicos locais; 1/3 era destinado a obras de interesse comum do esca-
lão superior (por exemplo, a nível da Península, os caminhos de ferro. 

- -. a aviação, as grandes fontes de energia, etc); finalmente, o último 
1/3 era destinado a uma caixa de compensação, com o fim de ajudar as 
regiões naturalmente mais desfavorecidas, prever catástrofes e esfor-

ços extraordinários, etc. Este esquema procurava pois conciliar har-

monicamente a autonomia própria com a entre-ajuda de vizinhança, e 
ainda com a solidariedade fraterna para com os involuntariamente dis-
criminados. 

Tal sistema poderia muito bem ser aplicado, na sua essência, tanto 

para o conjunto federativo ibérico, como para o conjunto inter-regio--

nal português, como para a administração inter-concelhia de uma pro-

víncia, considerando ser de privilegiar - como nós pensamos - o esca-

lão autárquico do município como base de todo o sistema. Não signifi-

ca isto no entanto que o município devesse ser considerado como uni-
dade, o que seria errado, mas sim como uma articulação privilegiada 

de orgãos de gestão directa de base - freguesias, comissões de mora-

dores, associações e centros de produção - portanto desaparecendo a 
actual mediação partidária que desfigura completamente os municípios 

como orgãos populares livres e soberanos, e os transforma em antenas 
periféricas de um aparelho de estado todo-poderoso. 

Um último retoque no quadro que acabamos de traçar. Nada impedia, 

como já vimos, que os diferentes povos escolhessem orgãos de gestão 

social com designações e funções diferentes. Isso seria inteiramente 

da sua iniciativa. E sendo assim, é perfeitamente plausível que al-

guns fossem mais longe do que outros na carga de liberdade que intro-

duzissem no processo social, que houvesse uns mais ciosos de certas 

prerrogativas do que outros - do momento em que todos se assumissem 

como iguais. Como também é de admitir laços e acordos particulares 

entre apenas dois ou mais povos vizinhos, sem que isso dissesse res-

peito a totalidade do conjunto ibérico. Pensamos, por exemplo, no ca-- 

so das afinidades entre galegos e minhotos, natural sendo que elas 
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se concretizassem em práticas e acordos muitos mais estreitos e di-
zendo-lhes unicamente respeito, do que aqueles que poderiam estabele-

cer-se com o país valenciano ou murciano. Pensamos tambm nos casos 
dos grandes rios ibéricos que atravessam variadas regiões ou dos ma-
res vizinhos,-onde associações específicas dos interessados deveriam 
assegurar a gestão em comum de tais bens naturais. 
Enfim, duas condições nos parecem indispensáveis para qualquer pro-
gresso neste sentido. A primeira é ü de que, qualquer que seja a for-
ma adoptada, a organização territorial terá de abandonar o conceito 
de soberania que hoje funda o direito dos Estados. Esta é uma base 
jurídica e material importantíssima sobre a qual germinam os confli-
tos guerreiros e a intolerancia dos povos. Temos de reconquistar es-
sa estupenda dimensão espiritual dos povos nómadas, dos índios ame-
ricanos, por exemplo, que mesmo fixados economicamente a terra, não 
a consideram como sua, mas sim de todos e de ninguém. Podem velar 
por ela, trabalhá-la, mas não vendê-la ou comprá-la. flo mesmo modo, 
pode um povo sedentário definir os limites físicos do seu território 
mas terá 

mas terá sempre de se considerar como seu usufrutuário e não como seu 
dono, sob pena de voltarmos ao princípio de tudo. Só a partir das ga-
rantias oferecidas pela superação deste conceito (e desta realidade 
tão actual: veja-se o caso do Ulster. da Palestina, de Qiipre, etc) 
é possível encarar com optimismo a sortedas minorias, em todas as 
circunst&ncias. seja de povos errantes (ciganos, por exemplo), seja 
de estabelecidos dispersos (judeus e outros(, seja ainda de imigran-
tes mais ou menos recentes - sendo este último caso aquele que tem 
actualmente na Europa uma dimensão mais surpreendente. 
A segunda condição, estreitamente ligada a primeira, mas de nature-
za mais subjectiva e cultural, é a atitude (de cada um de nós) em re-
lação ao estrangeiro, ao estranho, -ao forasteiro, ao oUTRO. Esta 
atitude de intolerância geral,e a primeira vista,para com tudo o que 
é diverso de nós é, bem o sabemos, suscitada e alimentada por aqueles 
que beneficiam desta sociedade iníqua. mas não é só isso. E também 
uma questão de atitude mental e pedagógica de efeitos difíceis de 
medir, mas certamente enormes. Desde o bairrismo e o clubismo exacer-
bados (onde as pessoas se engalfinham por causas insignificantes), 
aos discursos demagógicos de padres e políticos profissionais, pas-
sando pela inculcação metódica e sistemática que fazem instituições 
como a escola, a família ou o serviço militar, tudo está organizado 
nesta sociedade actual para realçar e acentuar essa intransigência 
em relação ao diferente. 
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Nomeadamente, o anti-espanholismo em que foram educados uma grande 
parte dos portugueses deve ser pois severamente maltratado, para dar 
lugar a uma compreensão da dimensão social das nossas dificuldades e 
sujeições. E preciso que se saiba que o inimigo está no nosso pró-
prio país, por vezes na nosso própria cabeça, e se chama autoridade 
e privilégio - o mesmo acontecendo exactamente no Aragão, em Euskadi 
ou'na Andaluzia. 
Se Portugal tem de facto uma história e uma cultura particulares 
que o distinguem. tem também rios. paisagens, climas, interesses na- 
turais comuns que só as estúpidas fronteiras políticas têm podido in-
terromper, ao serviço de mesquinhos interesses que não são certamente 
os dos povos ibéricos. 

A EUROPA DE HOJE 

Assim esclarecida esta questão, fácil se torna abordar o prolonga-
mento que para nós significa a consideração de uma construção euro-
peia. Tratou Bákunin este problema em 1867, num famoso discurso a 
Liga da Paz, em termos que, no plano dos princípios, não podemos hoje 
deixar de continuar a defender. Aí falava ele de que era indispensá-
vel, poro fazer triunfar a liberdade, a justiça e a paz nas relações 
internacionais, a concretização dos Estados Unidos da Europa' . Que 
não se surpreendam os leitores com o emprego do vocábulo estado 
pelo famoso anarquista russo, pois que ele próprio explica que não 
será nenhum estado centralizado, burocrático e militar, mesmo apeli-
dado de república. que poderá entrar, séria e sinceramente, numa con-
federação de povos, mas sim, unicamente, a federação livre dos mdi-
víduos nas comunas, das comunas nas províncias, das províncias nas 
nações e, finalmente, destas nos Estados Unidos da Europa. e mais 
tarde do mundo inteiro 
1-loje, fala setodos os dias de construção da Europa política, de a-
largamento do Mercado Comum; da realização das primeiras eleições pa 
ra o Parlamento Europeu ao sufrágio directo e universal: da limita-
ção da soberania dos Estados para dar lugar a uma soberania europeia. 
etc, etc. Tudo problemas de facto muito importantes. mas todos eles 
apresentados despudoradamente de forma elitista, como questões de al-
ta política para dirigentes e economistas, fora do alcance popular. 
A Turopa que temos diante de nós, um século após as palavras de Da--
kunin, é um monstro que traz as marcas de fantásticos antagonismos, 
quase sempre selados por carnificinas guerreiras. Foi a guerra fran- 
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co-prussiana de 1870; a desforra de 1914 que arrazou a Europa; a de 
9-45 que abrczzou o mundo - qual delas mais cruel e destruidora, para 

já não falar em outras guerras e conflitos menores, sem assim se pode 
dizer. E também um monstro que revela todos os dias duras opressões, 
que vitimam por vezes as maiorias, por vezes as minorias, mas sempre 
gente desfavorecida, explorada e oprimida. O que é a cortina de fer -
ro", senão o pacto dos vencedores, a linha de fronteira - logo con-
flituosa - de dois exércitos de ocupação, preocupado um em impôr o 
"comunismo pela força das armas, e o outro em salvar a democracia 
,(parlamentar) e a liberdade (económica) ?! O que é uma 'Bélgica'. 
criada nas chancelarias após a queda de Napoleão, onde se degladiam 
wallons e flamengos, encaixados a força num estado unitário sob a ba-
tuta de uma casa reinante liberal ?! O que é uma "Checoslováquia", 
mosaico de povos, reunidos e desmembrados ao sabor dos interesses das 
potências e de maquinações cortesãs, colonizados por Hitler e em se-
guida por Stálin, e que mesmo assim rebentam em explosão popular logo 
que uma oportunidade se lhes depara (como em 1968. ou durante cada com-
petição desportiva) contra a sua protectora URSS ?! O que revela o 
centralismo francês senão um estado que colonizou outras nações, ou- 
trora vivas, depois esmagadas e empobrecidas, agora em fase de renas- 	

c 
cimento (Bretanha, Occitania. Córcega, etc) ?! E o sul italiano, sem- 
pre pobre.sempre subalterno a um norte progressivo e rico ?! 
Apesar de todas as limitações actuais, do primado de um sistema eco-

nómico que assenta na exploração do trabalho assalariado e da tutela 
de um Estado, ainda são os sistemas federativos de uma Suíça ou de uma 
Jugoslávia aqueles que melhor conseguem exprimir os aspirações pro-
fundas - diversas mas solidárias - dos seus povos. 
Num espaço europeu onde o económico quebrou muitas barreiras, o con-
tacto das suas juventudes ganhou raízes de fraternidade que tornam di-
fícil as classes dominantes o emprego de antigas receitas ou o ressus-
citar dos velhos demônios. Hoje é felizmente possível realizarem-se 
acções comuns, para além das fronteiras, em lutas de conjunto contra 
causas que são, de facto. internacionais: no campo do anti--nuclear ou 
no da recusa da guerra e do militarismo, já tem havido exemplos sign.i-
ficativos. Mas, paralelamente a esta recusa de fundo das manipulações 
e dos autoritarismos, assiste-se a redescoberta do fundo cultural pró-
prio de cada comunidade, a uma vivificação das suas tradições, movi-
mento este que ameaça pôr em causa a unidade forçada de certos estados 
europeus. As lutas que travam hoje bretões ou jurassianos, occitanos 
ou galeses, não é nunca nacionalista no sentido de se afirmar contra 
outro povo ou comunidade , mas é sempre uma luta libertadora contra o 
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sistema estatal que impede esse povo de se reencontrar consigo próprio. 
Vê-se pois, por estes breves exemplos, como as tendências mais consis-
tentes do actualidade confirmam o essencial dos princípios que os anar -

quistas têm defendido. 
Ora temos diante de nós a Europa do Mercado Comum que, para além de 
certas vantagens como a da livre circulação de pessoas, ideias, etc. 
tem sido sobretudo um mercado de grandes dimensães, verdadeiro campo 
de mcmobtas das grandes empresas multinacionais onde estas liquidam 

economicarpente todos os rivais de menores capacidades. Basta saber 
que o único domínio onde foi posto em prática uma verdadeira políti-

co 
11
comunitária - a agricultura - tem sido repetidamente percorrido 

por tensões sociais e que ele é o grande temor dos países altamente 
industrializados face a hipótese de alargamento do CEE aos 'países 
agrícolas do Sul Europeu. 
Temos, para além disto, toda uma rede de instituições que completam 
e justificam estas relações económicas: por um lado, as que desempe-
nham um papel mistificador e ideológico. do tipo dum Conselho da Eu-
ropa, dm Parlamento Europeu, etc; por outro lado, as que desempenham 
um papel acessório, mas importantíssimo, nas relações inter-governa-
mentais, como sejam um Euratom. ou uma Convenção para a Prevenção do 
Terrorismo. Campos aparentemante muito distintos, mas de facto paraíso 
e obra de tecnocratas. essencialmente complementares numa estratégia 
de um futuro Estado totalitário tecnologicamente muito avançado, com 
legitimação democrática. 
A Europa com que nos acenam os partidos democráticos, os tecnocra-
tas e capitalistas modernos é pois o exacto oposto da Europa dos po-
vos. da liberdade, da paz e da fraternidade que nós defendemos. É o 
embuste enganador do capitalismo consumisto e destruidor, da manipu-
lação e clientelismo eleitoral, do verdadeiro terrorismo da alta téc-
nica e do controle policial permanente. E aquela que transformou cada 
indivíduo-cidadão em delinquente potencial contra a segurança do Es-
todo . Daqui nada há a esperar, senão um futuro ainda mais sombrio 
que o presente. 

Em síntese, para concluir: 	 ' 
- Uma sociedade livre terá que se desembaraçar do princípio autori-

tário por excelência que a deforma - o estado - para ser capaz de 
adoptar os quadros de organização administrativa que melhor corres-
pondam as suas características culturais e históricas. 
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- Será o princípio federativo integral aquele que melhor poderá equi-
librar as necessidades de autonomia com as de cooperação e ajuda-
..mútua desde o indivíduo at o univor.õ intoiro. o nempre pela 
auto-determinação livremente expressa e reconsiderável dos seus a-
gentes. 

- No caso português, a organização popular deveria privilegiar os 
quadros tradicionais, numa perspectiva de auto-gestão integral: 
bairros, aldeias, freguesias. concelhos. províncias e regiões. 

- O objectivo estratégico de uma federação de autonomias ibéricas. 
deve pressupor o desaparecimento dos actuais estados português e 
espanhol e a não criação de novos, assentando numa associação li-
vre de povos-nações ibéricos emancipados. 

A Europa actual é como a ONU o domínio das instituições estatais 
e das grandes empresas multinacionais. Os indivíduos e os povos só 
terão a ganhar consciencializando-se de que é preciso recusa - Ia com 
base numa alternativa realmente revolucionária que transforme si 
multáneamente as leis vigentes, tanto no domínio do económico como 
do político. 

Nesta Europa, teatro histórico de tantos massacres mas também de tan-
tas lutas generosas e criações livres e amorosas, saibamos identificar 
as alternativas verdadeiras. Como Malatesta, corajoso perante o desen 
cadear da matança em 1914. saibamos gritar -,  

Abaixo os Estados, todos os Estados 
Vivam os povos, todos os povos 
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OCCITÂNIA 
OCCITANIA - este termo foi criado no século XIII pela chancela-

ria do Rei de França para designar o país. ao  sul do Loire, onde os 

habitantes falavam uma língua diferente do francês: a língua d'í)C. 

sta língua occitana nasceu de uma lenta transformação do latim fa-
lado, desde os tempos da colonização romana: ela compreende os dia-

lectos da Provença. do Languedoc. da Auvérnhia. do Limosino e daGas-

conha. 

Foi unicamente pela colonização militar cristã a cruzada anti-Cáta-
ros) que a língua francesa veio suplantá Ia. A língua. e por extensão 
a cultura occitana eram muito fortes. Uma prova: foi na Occitânia, com 

os TROVADORES, que nasceu a canção popular europeia. 

r)epois da colonização militar veio a opressão cultural francesa, com 
o Decreto de VillersCotteréts. no tempo de Francisco 1 s4c.XVI, 

que obrigava a utilizacão do francês nos textos oficiais. 

Na realidade, a língua e as PROFUNDEZAS CULTURAIS, proscritas 
no país oficial, mantiveram-se vivazes até aos nossos dias no seio do 

país FIFAL. 
Mas a terceira etapa da colonização, a nível econômico. é talvez 

ainda a mais dura de todas, e também aquela que mais nos interessa. 

A França tem um centro administrativo-económico--cultural 	PARIS - 

longe, sob todos os pontos de vista,da realidade occitana. O desen-

volvimento econômico do Meio Dia o suL francês, foi menos favore-
cido. e por vezes deliberadamente sabotado. como no caso da vinicul-
tura. Foi lhe reservado sobretudo uma vocação turística. F assim que 

o Poder central cria movimentos de população, onde voltam a aparecer 

os antagonismos de classe. Com  efeito, a Occitánia (e mais particular-

mente a Provença) são cada vez mais entregues a um turismo rico: não 

apenas os arrivistas e exploradores de sotaque agudo vêm aqui ins-

talar-se. graças ao dinheiro, mas igualmente o fazem os alemães ou 

holandeses, que beneficiam de um nível de vida superior graças a po-

sição de patrões que ocupam nos seus países. Paralelamente. desde há 

dezenas de anos que os camponeses e operários occitanos são obrigados 

a 'partir para o norte juntando-se a outros companheiros proletários 

no Trabalho, em seguida no Desemprego. por fim na MISERIA. 

Dende o nascimento de um movimento occitano, com certas caracterís-

ticas nacionalistas. Este movimento lutou assim, logicamente, por um 

renascimento da língua. Mas, neste domínio, as dificuldades são niti - 
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damente maiores que no País Basco, na Catalunha, na Alsácia ou na Cór-
cega. A língua occitana tinha-se disperso em multiplos falares e deu-
parecera das grandes cidades. 
Este renascimento cultural, por falta de virulência, vai cair, se-
não no folclore/ consumo para turistas, pelo menos num certo cultu 
ralismo longe dos problemas de fundo da época e da luta das classes 
na base. O próprio recrutamento dos movimentos occitanos é disso re--
flexo: pequeno-burguês a 90°. Deve no entanto citar-se o trabalho 
coerente efectuado pelos Institutos de Estudos Occitanos que puzeram 
a cultura occitana de novo na ordem do dia. 
Após Maio de 68 criaram-se movimentos políticos de esquerda, sendo 
M.A.P. e LUTA OCITANA os dois principais. Mas acabaram por se 
esgotar em cisões e reagrupamentos. 

A imprensa occitanista é activa mas. ensencialmente, não toca mais 
que os já convencidos. Uma excepção é no entanto o jornal LA TLJGAr)A 
(a lixívia), feito por trabalhadores e camponeses da Provença, espé-
cie de tribuna livre emOC e em francês, que atingiu recentemente o 
número de 800 assinantes (sem falar da difusão directa). 
Este movimento sofre, no fundo. de toda a destruição efectuada ao 
longo de séculos pelo Poder parisiense, e é por isso que ele não pode 
representar senão alguns aspectos (se bem que importantes) entre to-
dos os eixos reais da luta a travar na Occitânia. NUM CONTEXTO 
INTERNACIONAL. 
Os movimentos occitanos estiveram por vezes muito próximos das lu-
tas na base, particularmente no LAF(ZAC, contra a extensão do campo 
militar iapesar do antimilitarismo ser apara eles secundário). Tam-
bém animaram com a sua presença as lutas dos vinicultores do Meio 
fia. 
As realidade da exploracão que mais toca a Occitânia são regular e 
claramente evocadas no jornal 	LA BUGADA. atrás citado. Há o estran- 
gulamento da vinicultura no seio da política europeia capitalista do 
lucro, de que já falámos. Há a instalação de campos militares (Canjueis. 

no Alto Var. 35.000 ha.. arrisca-se a duplicar esta superfície). Há 
a exploração sem vergonha dos cursos de água pela Electricidade de 
França (FDF). em prejuizo da ecologia e da agricultura. 
Por outro lado, não foi apenas a língua que foi proscrita, mas tam-
bém o sotaque, a alma occitana. Se se quer permanecer com as pró-
prias raizes e o seu país, se se fala francês com sotaque occitano, 
se se não adota o ar parisiense, aí estamos nós colocados de facto 
numa situação de inferioridade cultural e, logo após, profissional. 

artística, etc.  Esta luta tem de ser assumida todos os dias, sem que 
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isso signifique necessariamente a aprendizagem da língua occitana 
(dado que pensamos em francês). Trata-se de um processo de integra-
ção que releva do mesmo fenómeno que a americanização da vida quo-
tidiana na Europa - e este processo faz parte da decadência da civi-
lizdção, da sociedade de 1984. contra a qual os revolucionários de-

vem oferecer outras alternativas. 
esde o sc. XVI que se desenvolveram revoltas populares com carácter 

muitas vezes autonomista em relação ao Poder parisiense, em particu-
lar com a Comuna e o nascimento da Primeira Internacional. 
Sem negar a realidade occitana. pensamos no entanto que uma acção 
desenvolvida num quadro internacionalista, ei direcção a uma Federa-
ção de Autonomias Comunista Libertaria, poderia ter um bem maior eco 
do que o Movimento Occitano actual. 
A F.A.C.O. (Federação Anarquista-Comunista dOccit&nia), com o seu 

orgão Occitia Libertaria . tentou constituir uma organização que 
tivesse em conta todos estes problemas, mas apoiando as lutas de Li-
bertação Nacional. 
fligamos que, por agora. os libertários da Occitánia tomam cada vez 
mais a sério as realidades especificamente occitanas, mas que qual-
quer coisa está ainda para aparecer. 
A revista E1JISSE. n° 2. no seu editorial, resumia bem o problema: 
Que não haja ilusões Longe de nós qualquer ideia, qualquer compor-

tamento nacionalista. 
As minorias nacionais Alsaciana. Basca. Bretã. Catalã. Córcega. Oc-
citana. são para nós comunidades históricas que se identificam en-
quanto tais nas lutas que travam contra o seu sub-desenvolvimento. 
contra a opressão cultural de que são vítimas. Lutas pelo seu direi-
to a existência e a diferença, e que se chocam com o Estado-Nação, 
veículo da ideologia jacobina. 
Isto significa que estas minorias só poderão realizar--se plenamente 

através da desagregação do Estado centralista capitalista e a instou-
ração de uma sociedade socialista federativa de comunidades autogeri-
das. 

A luta dessas minorias é pois. paro nós, parte integrante da luta de 
classes internacional. 

Feuilles Libres Provence 

NOTA 

Texto original, feito expressamente para A IDEIA por compa- 
nheiros da Provença. e publicado igualmente em Feuilles Libres 
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O texto que segue foi extraído e traduzido da revista italiana "A 

- Rivista .4narchica", O seu autor é o companheiro Franco Melandri e 
foi publicado em Novembro último (no 9). Por razões de espaço, tive-

mos que operar uma escolha, retendo o início e o final do texto e o-

mitindo a descrição de cada uma das principais culturas índias, que 

constituía o corpo do trabalho Destas, apenas damos uma indicação 

muito genérica, nossa, dos aspectos referentes é sua organização 

social, 

Ab 

EM 

INDIOS 

HISTÓRIA, COSTUMES E TRADIÇÕES 

DOS ÍNDIOS DA AMRICA 

"Falar dos Indios da América (entendendo com este termo indicar as 
populações que, desde a antiguidade habitavam nos territórios que 
vo do México setentrional ao Canadá centro-meridional) é sempre uma 
tarefa bastante árdua. 
Temos todos nos olhos os cavaleiros emplumados que acompanharam a 
nossa fantasia infantil. Estes cavaleiros eram apresentados pelo ci-
nema holliwoodiano e por uma literatura de quinta ordem como animais 
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exemplo, num duplicadorzeo meia dúzia de folhas e se põe cx distribui 
--Ias a beira do passeio aos passantes. Entre estas duas implicações 
materiais há de facto uma diferença espantosa. E a que vai do indiví-
duo a instituição. E é essa dimensão que eu ponho, e ossa problemáti-
ca que levanto. Há quem fale agora na democratização do cinema ou da 
TV, democratização que aposta na generalização e embaratecimento que 
podem vir de meios técnicos, como o video, a TV por cabos, o super 8 
e não sei que mais. 
Rui Isso é mentira. Isso é tudo mentira. Não há democratização possí 
vel no cinema. O cinema é uma história elitista. A TV não é elitista: 
é pior. A expressão da televisão é uma expressão completamente submis-
sa ao poder, não existe sequer. No cinema ainda existe, digamos, uma 
possibilidade de expressão, apesar de estar instituciónalizado. etc. 

Mas na TV nem isso. Agora a democratização é impossível nesta socie-
dade, porque tinha-se, para já, de resolver problemas como: há uma di-
visão do trabalho há profissionais da informação, do cinema, etc: há 
especialistas que fazem aquilo que os outros não fazem. Porque os ou-
tros pertencem a outros sectores da produção social, são operários, 
são médicos, são farmacêuticos, sei lá, são mil e uma coisa, e nas ho-
ras vagas exprimem se num papel e vão distribuí-lo na rua, são capazes 
de fazer cinema super 8. bom, e são capazes de o mostrar lá na zona, 
bom, cantam umas músicas e são capazes de terem também um grupozinho - 
aos sábados e domingos 	funciona em termos completamente diferentes. 
Ouifacto deixa de haver essa tal elite, esse tal grupo, essa classe de 
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artistas, digamos, que tem o monopólio dos uass media e passa a haver 

um outro funcionamento dos mass media onde não há centrais do tipo que 

conhecemos, mas há milhares ou milhões de pequenas centrais de infor-

mação e comunicação, por intermédio das nessas técnicas, portanto do 

cinema, da rádio, televisão, imprensa, etc. e aí é uma outra conversai -

Aí começa de facto a passar-se um outro fenómeno. Mas ua fenómeno que 

não é de libertação das pessoas em relação a nada, a expressão, mas é 

a própria liberdade social de urna sociedade. Porque é de facto um ou-

tro mecanismo. Uma pessoa que no seu bairro comunica com a televisão. 

com  a rádio, com o cinema, com esses meios que só pertencem a uma mi--

nona, é uma sociedade que está completamente dïstorcida, já não é a 

mesma que é hoje. E um outro tipo de sociedade. Onde as próprias célu--

las criam as sutis próprias necessidades, as suas próprias respostas, 

os seus próprios produtos culturais e não só. Ora isso é um 'tipo de 

sociedade altamente avançada. E nós não estamos lá de maneira nenhuma. 

A Ideia: Penso que somos capazes de estar lá, não digo aqui em Portu--

gal, mas nos Estados Unidos ou na Europa, um bocado a porta disso. Eu 

quando vejo em França, por exemplo, a esquerda tradicional a defender 

o velho monopólio do Estado sobre a rádio e a televisão e a dizer que 
ele deve ser democrático, não deve estar nas mãos da minoria gover--

nante, rica e etc, mas nas das largas massas populares', e vejo, por 

outro lado, toda uma gente fora destes esquemas de poder que, pelo me--

nos, têm a vantagem de estarem a procura de qualquer coisa, de serem 
críticos, a reclamarem, usarem e construirem pequenas emissoras, de 

bairro, regionais (porque os meios técnicos já estão ao alcance deles 

próprios, devido ao próprio nível de vida da malta assalariada', eu 

parece-me que isto é, por um lado, a única saída possivel para a soci-

edade concentracionária de hoje, para a tal coerção inerente a concen-

tração. E por outro lado talvez esteja a começar a desatar-se o nó des-
se carácter necessariamente elitista - e tu tens estado a vincá-lo - 

em relação a possibilidade de utilização desses meios técnicos. 

CINEMA E PRATICAS POPULARES 

Rui: Eu acho que sim. Eu tanto acho que sim que a minha prática inse-
re-.se nesse contexto perfeitamente. Eu fiz um filme que podemos chamar 

de centralização elitista, um tipo de produção, digamos, virada para o 

grande público, e depois passei logo a outro tipo de trabalho, ou seja 
o "São Pedro da Cova'. Trabalho com uma população onde é essa popula-

ção que vai definir o produto cultural, o filme que se vai fazer. E 
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ferozes, prontos a escalpelar quem lhe passasse a mão ou, no melhor 
dos casos, como desgraçados tenazmente agarrados a um mundo absurdo, 
de caça e coisas estranhas, destinados a deixar 'finalmente' lugar 
a civilização. 
Nestes últimos anos, o eco das lutas índias e uma literatura bastan-
te séria destruiram, afortunadamente, o mito do índio mau mas contri 
buirjm a fazer nascer, sobre as cinzas do passado, o mito, teorizado 
por um Rousseau. do índio bom, pacífico e de matiz cor-de-rosa. Não 
obstante a mudança de signo, o mito permanece e acaba por impedir que 
se conheça mais profundamente as diversidades culturais e étnicas dos 
índios, as diversas atitudes tidas nos confrontos,com os brancos, as 
raizes e exigências das suas lutas. 
Para além dos mitos, pois, quem foram os peles-vermelhas? 
Antes de traçar um perfil sumário das mais importantes culturas ín-
dias é necessário esclarecer que os índios (geralmente, embora nem 
sempre justamente, atribuidos a raça amarela) pertenciam a diversas 
etnias com origem nas diferentes ondas migratórias que. vindas em 
grande parte da Sibéria, começaram há cerca de 30.000 anos a povoar 
o continente americano numa sucessão de migrações que durou cerca de 
15.0()) anos. Estas populações, em tempos e de maneiras diversas, ins-
talaram-se em todo o continente e deram origem a culturas diversíssi-
mas pela sua estrutura social, religião, conhecimentos. flasta ter pre-
sente que cada divisão nítida entre as várias culturas índias é sem- 
pre um pouco arbitrária, seja porque existem influências recíprocas, 
mesmo se de intensidade diversa, seja porque nem todas as tribos de 
um dado grupo étnico e linguístico pertenciam ao mesmo grupo cultural. 
Finalmente, nem todas as culturas chegaram contemporâneamente a uma 
fase "madura", mas tiveram seja épocas de chegada a América. seja 
por motivos que veremos adiante - tempos de desenvolvimento diversos." 

O autor passa em revista, seguidamente, os principais grupos de cul-
turas índias. O primeiro, o dos povos do sueste, com bastante influ-
ência Azteca, tinha características muito belicosas. Os homens eram 
sobretudo guerreiros, que usavam a tortura sobre os prisioneiros ob--
tidos nas guerras com as tribos vizinhas e faziam mesmo sacrifícios 
humanos. A sua organização social era muito autoritária: cada tribo 
estava dividida em classes e os chefes rodeados de privilégios muito 
especiais. Além dos 'séis. nobres" e "povo", havia ainda uma casta 
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de sacerdotes' com bastante influência. 
(')s pueblos. também com traços da cultura Azteca e estabilizados no 

actual sudoeste dos USA pela agricultura; tinham uma organização so-
cial já diferente e mais complexa e variável. Os chefes, por exemplo, 
não tinham nenhum poder efectivo mas unicamente uma autoridade moral. 
Já a cultura dos apaches e nqEgjos era marcada por um nítido espíri 
to libertário, pois os duns e classes eram inexistentes, e não havia 
divisão social alguma entre os membros da tribo e aqueles que. pelo 
seu valor, eram escolhidos como porta-vozes do grupo. 
A família cultural dos iroqueses. ocupando o nordeste dos USA e par--
te do Canadá actuais, era fortemente marcada pelo matriarcado e pode 
ser caracterizada como uma 'monarquia constitucional". Guerreiros a 
ponto de praticarem a tortura ritual e o canibalismo, conseguiram es-
tabelecer entre as suas diversas tribos, por volta do (nosso) século 
XVI. um  pacto que constituiu a Liga Iroquesa e deu origem a Grande 
Paz. A estrutura da Liga era federalista.' sendo cada tribo completa-
mente soberana salvo no tocante i "política externa", e foi nela que 
se inspiraram os homens da revolução americana para conceber a Cons-
tituição dos USA. 
Também o grupo dos Algonkini tinha estruturas sociais de tipo forte-
mente libertário, tal como o mosáico de tribos que se instalaram no 
oeste, e se foram progressivamente transformando ao contacto com os 
grandes espaços e através de actividades de agricultores-caçadores 
que incluiam o uso do cavalo amestrado e tinham como objecto central 
o bisonte. 
Houve finalmente duas outras culturas índias, cuja imagem é bem me-
nos atraente que as anteriores e sobretudo marcada pela grande e ru-
dimentar miséria material em que viviam, a qual produzia por sua vez 
formas sociais muito mais elementares: trata-se dos povos da grande 
bacia". uma região desértica junto as Montanhas Rochosas, e dos gru-
pos pescadores do noroeste, já a penetrar pelo Alaska. 

E o autor conclui assim o seu texto: 

existem certas características comuns a quase todas estas cultu-
ras que merecem serem trazidas à luz. Acima de tudo, a atitude para 
com as mulheres: em quase todos os povos índios as mulheres tinham de 
facto o mesmo peso social dos homens, eram bastante consideradas e 
por vezes objecto de atenções particulares. Mesmo o uso do "dote com 
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pra), bastante comum, servia apenas para mostrar i família quanto era 
apreciada a jovem pedida em casamento, e as ofertas aos pais desta 
eram uma compensação pela perda de um membro tão importante. Em qual-
quer caso., a mulher podia sempre recusar o pretendente. Também para 
os velhos, sobre quem recaía a educação cívica, económica e religio-
sa dos jovens, vale o discurso feito para as mulheres, com o acrésci- 
mo do respeito geral de que desfrutavam pela sua sabedoria. Os loucos,-
considerados próximos do grande espírito. erdm respeitados por toda 
a tribo. 
Em seguida, as crianças, que eram acarinhadas e amadas por todos, e 
mesmo o uso de as submeter a duras provas de resistência tinha como 
único objecto o de torná-las homens e mulheres aptos e capazes de re-
sistir as mil dificuldades daquelas terras selvagens. 
Também os costumes sexuais eram, geralmente. bastante livres, com 
as uniões completamente voluntárias e o divórcio consentido. Em quase 
todas as tribos vigorava a poligamia mas, como já se disse, na prá-
tica não estava muito difundida. Embora não haja notícia de que a ho-
mosexualidade fosse importante, os homosexuais não eram normalmente 
discriminados e viviam tranquilamente no seio da tribo. 
A última característica comum, e neste caso pode dizer-se que a to-
dos os índios - e aquela que mais marcou os jovens brancos, america-
nos e europeus -- foi o grande amor por eles nutrido para com a natu-

reza. Contrariamente a cultura branca, eles concebiam o homem como 
pai- te integrante da natureza, i qual devia adaptar-se e respeitar os 
seus ciclos e equilíbrios. Esta consciência ecológica permitiu-lhes 
adaptarem-se facilment'e a climas e territórios diversos conduzindo 
uma vida que, salvo as excepçães mencionadas, era feliz, livre, rica 
de poesia e de amor para com tudo o que de natural, vivo e espontâneo 
os rodeava. 
Contrariamente ao sustentado por Engels (na 'Origem da Família, etc) 
e '1arx. nem sempre, como vimos, os povos que produziam ou caçavam mais 
de quanto consumiam, se estruturavam hierarquicamente. Muitos, como 
os apaches, os algonkini e as tribos da pradaria, deram mesmo vida a 
formas sociais inspiradas de sentimentos genuinamente libertários que, 
como tudo o que é livre e vital, não podiam senão chocar-se mortalmen-
te com a cultura hierárquica e exploradora dos brancos conquistadores. 

Franco Melandri 
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C 1 TÂÇÃO 

!)E JOSÉ ROD3IGUES 1I3UÉI' 

Estes povos irmos,ou pelo menos primos co-ir 
mios que somos - galegos,portugueses,asturianos, 
leoneses,velhos e novos castellianos(cântabros), 
andaluzes,navarros,aragoneses,catalaes,e até bas 
cos(os mais "puros" herdeiros da antiguidade,e ú 
nicos fiéis 	língua original);todos circum-medi 
terrâneos,neo-latinos ou céltico-ibéricos - conh 
ecemos em tempos remotos,durante séculos,certa u 
nidade na relativa, liberdade e variedade,quase 
tendo chegado a realizar o milagre do idioma co-
mum: primeiro,sob o Império (o "jugo" )romano,de 
pois o visigtico,centrado em Toledo,e,por fim 
sob o tolerante domínio maometano,em boa medida 
responsável da fragmentação regional.Aprendemos 
talvez assim a inestimável lição democratizante 
do que é viver de costas para,ou ignorando,o Po-
der Central,supostamente ilimitado,mas debilita-
do pelas distâncias e pela sua origem alogénea. 
S6 a Reconquista chamada "neo-gótica" ou "crista.' 
feudalizante e,portanto,divisionéria,viria agra-
var,cultivar ou inventar os nacionalismos regio-
nais: mas ainda aqui,quase sempre sob a "monar-
quia mitigada". Lembre-se que,ainda entao,o rei 
de Leao,em Toledo,era o "emperador". . . ,grata me-
méria de um tempo findo 

Da{,porventura,sobre ignotos alicerces ances-
trais,pre-hist6ricos,o sentimento anarquizante, 
enraizado,latente ou endémico,de que têm dado 
bastas provas as "naçes" ibéricas. E não volta-
remos nós algum dia a conhecer essa quase-unida-
de na fraternidade e na diversidade,sob aforma 
de federação ou confederaço? Será necessário 
lembrar que a instituiço imperial romana,a que 
a Igreja aspirou identificar-se.ressurgiu ten-
tativamente com os Francos,Carlos V,o Santo Im- 
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pério vienense,Napoleo,Hitler (ai de nós'.),e, 
porventura,sob a ideologia pan-soviética? Isso, 
embora estejamos assistindo hoje ao ressurgir das 
aspirações autonomistas regionais - Bretanha,Escó 
cia,Gales,Irlanda,os Flamengos,os povos da Jugos-
lávia? 

Tal seria,com pormenores comprovativos,o rema-
te da série de artigos "Da Agonia dos Contrastes" 
que no levei ao fim,neste jornal,devido ao escrií 
pulo em manifestar a esperança de que esse novo 
"Império libertário" viesse algum dia restituir-
-nos a criatividade colectiva,peninsular,qus per-
demos numa solidão geo-histórica de novecentos a-
nos. É para esse futuro poder, então parcelarmen-
te exercido pelos próprios naturais,que os nossos 
corações se voltam numa prece de esperança. 

in TABLÓIDES (22/24-xII-77) 

Publicado no Dirio Popular"  
de 30/ Maio/1978 

* : 	 é 

Jornal fundado e. 23 de Fevereiro de 1919 

IR O ANOS DE LUTA PtLA COMPLETA E TOTAL 

EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 
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biog raf ias 

ANTÓNIO JOSÉ DE ÁVILA 

Nasceu em Angra do Heroismo, Ilha Terciera,Aço 
res,no bairro do Corpo Santo,habitado,principal 
mente,por operários e pescadores. 
Com estes últimos,de que alguns eram seus pa... 
rentes,aprendeu bem cedo como era dura a vida 
dos que lutam pelo pão de cada dia,somente con- 
tando com a força dos seus músculos. 
Desde criançã mostrou grande go sto e habilida 

de pela pintura,e por isso quando jovem deslo-
cou-se para o Continente, a fim de frequentar a 
Escola de Belas-Artes de Lisboa. 
'Mas teve de desistir desse prop6sito,porque 
lhe faltou o auxílio,que lhe tinham prometido. 
Dedicou-se então à pintura decorativa,tendo 
trabalhado em Lisboa,em Beja,em Elvas e já no 
fim da sua carreira profissional,na Figueira da 
Foz,num palácio ali construído pela família So-
tomayor. 
Tinha por hábito no manifestar,de entrada,as 
suas ideias,nas terras onde era desconhecido. 
56 o fazia,depois de se ter tornado respeitado 

e estimado pelo seu correcto procedimento. 
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Tendo sido apcesentado por Antero de Quental 
ao pedagogo J00 de Deus,este expôs-lhe o seu 
metodo de ensino ainda em elaboração. 
Ávila aprendeu-o imediatamente,e entusiata da 
instruçao,começou logo a utilizá-lo em pessoas 
suas conhecidas. 
m 1vas organizou um curso nocturno para ad.ul 

tos,em que o livro de leitura usado era a "Anar 
quia" de Malatesta. 
Por causa desta escola veio ele a ser preso e 
transferido para Lishoa,tendo estado algum tem-
po detido na cadeia dc Limoeiro. 
Mas dizia que,quando a polícia o descobriu, já 
ele era quase um inofensivo. 
A sementeira das suas ideias libertárias já es 
tava feita,e quando o anarco-sindicalismo se ex 
pandia impetuosamente pelas terras alentejanas, 
para isto também algo contribuiu essa sua semen 
teira. 
Antônio José de Ávila teve dois sonhos na sua 

vida,que no realizou. 
O primeiro era a fundação dum diário neutro,o-
cupando-se de todos os assuntos,e fazendo-lhes 
os respectivos comentários,segundo a ideia anar 
quista.E quando alguém ohservasse,"mas isso é a 
narquismo",responder-se-ia:"se é anarquismo con 
denarmos este ou aquele mal,-então bendito anar-
quismo" 
E deste modo,seria feita a propaganda das nos-
sas doutr mas. 
Como já disse,nunca pôde realizar este sonho, 
embora tivesse cooperado no diário sindicalista 
"A Greve",mas com outra feiço.Também o interes 
sou o aparecimento do diário sindicalista "A Ba 
talha",em que já no cooperou pela sua idade,ern 
bora frequentasse a redacço,dando as suas opi-
nies,as suas sugestes. 
Conhecendo a índole do povo terceirense,o seu 
espírito solidário,pensou ir para lá viver e pe 
ia persuasão conseguir transformar a ilha numa 
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comuna anarquista.E depois diria ao mundo:"aqui 

está um exmplo vivo,do que nos pretendemos". 
No tentou,porém,realizar este sonho ilusório, 
porque as vicissitudes da sua vida nao lhe per-
mitiram,nem de passeio,voltar à ilha Terceira. 
Quando foi do regicídio em 1908,a rainha afir-

mou que nenhum dos homens mortos pela polícia 
era o que tinha subido à carruagem e matara o 
rei e o príncipe. 
Desejando vingar-se,insistia por que a policia 
encontrasse esse homem,mas esta por falta de p1 
sta,ou por não querer procura-la,lembrou-se dos 
anarquistas,para os utilizar como bodes expiato 

rios. 
Assim,foram presos António José de vila,o espa 

nhol Miguel Cordoba e Augusto Machado. 
Foram encerrados num dos quartéis da Guarda Mu-

nicipal. 
Supunha a polícia,que ninguém por eles acudiria, 
e que assim satisfariam a vontade da rainha. 
Nisto,porém,enganaram-se;a imprensa republicana 
ainda na oposiço,fez grande campanha de protes. 
to contra essas prises,e passado algum tempo fo 
ram os três libertados. 
O Neno Vasco aconselhou-o a escrever alguns epi 
sódios da sua vida,mas ele nada fez. 
No tinha guardado nenhuma documentaço,mas ou-

vi-o lamentar no ter ficado com uma correspon-
dencia trocada entre os anarquistas comunistas 
portugueses e os anarquistas colectivistas espa-
nhóis,em que estes últimos acabaram por aceitar 
o comunismo,deixando a designação de colectivis-
tas. 
Possivelmente,embora no o dissesse,teria sido 

ele um desses anarquistas portugueses,ou o grupo 
a que pertencesse. 
Na Conferência Anarquista de Lisboa,de 1914,co-
laborou ele activamente,orientando os trabalhos, 
de parceria com Emílio Costa,duma maneira muito 
compreensiva. 
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Esta Conferência foi convocada,sobretudo,para 
nomear um delegado ao Congresso anarquista inter 
nacional,que teria lugar nesse verao,em Londres, 
mas que a conflagração europeia impediu a sua ré 
aiizaçao. 
Tinha sido nomeado por Lisboa o então militante 
corticeiro Sebastião Eugenio. 
O Porto nomeara seu delegado Serafim Cardoso Lu 

cena. 

António José de Ávila foi um dos primeiros anar 
quistas portugueses a manifestarem a sua absolu-
ta discordância com a atitude "guerrista" de Pe-
dro Kropotkine e doutros conhecidos anarquistas. 
Afirmou,assim,a sua fidelidade às suas anterio-
res ideias internacionalistas. 
Durante esta guerra, (não me lembro,se nos tem-

pos da ditadura afonsista ou da ditadura sidonis 
ta),passou um dos períodos mais dolorosos da sua 
vida. 
Numa sessão - creio que contra a carestia -ex-
cepcionalmente,exaltou-se,intervindo a autorida-
de,que o entregou a dois soldados da guarda repu 
blicana. Duas feras,que o conduziram dos lados 
da Praça da Figueira para o Governo Civil à coro 
nhada. 
Quando ia quase a cair para um lado com a vio-
lência duma pancada,era mantido de pé com uma 
pancada doutro lado. 
Já dentro do Governo Civil foi espancado mais 

brutalmente,na presença de outras pessoas,a quem 
ele pediu socorro,mas que se conservaram indife-
rentes .Mais tarde foi conduzido para o Forte da 
Serra de Monsanto,onde permaneceu até ao fracas-
so da tentativa de restauração da monarquia em 
Portugal. 
Uma vez em liberdade continuou o seu apostolado 
sem desânimos nem desfalecimentos. 
Às vezes comentava:"no tempo da monarquia,f'ui 

preso e conduzido de trem para o governo civil, 
no tempo da república fui a pé e à coronhada". 
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Na invalidez,foi ajudado e mantido por vários ca 
riiaradas,cujas casas frequentava regularmente. 
Assim, na primavera de 1923 encontrava-se na vi 

la de Alenquer,de visita ao anarquista Jorge Carn 
pelo,que ali possuía uma padaria. Ora,foi na ca-
sa do forno desta padaria,que se realizou a Con-
ferência onde foi constituida a Unido Anarquista 
Portuguesa. 
Foi,pois,certamente por interferência do Ávila 

que essa Conferência ali se efectuou. 
A seguir os anarquistas Antdnio Altavila,José 
Carlos de Sousa,Augusto Carlos Rodrigues,Lucena 
de Carvalho e Ávila constituiram um grupo, no 
qual,por alvitre do António José Ávila,eu tam-
bem entrei. 
Foi,pois, graças a ele que entrei em contacto 

mais íntimo com o José Carlos de Sousa,estabele-
cendo-se entre nós uma sólida amizade,que só ter 
minou com a sua morte,ern 1935. 
No verão de 1923,0  Ávila,que sempre tinha sofri 
do do aparelho digestivo desde a infância,come-
çou a sentir-se mal e deu entrada no Hospital de 
S. José,onde faleceu nos fins desse ano. 
O seu enterro foi imponente. Nele se incorpora-

ram com os seus estandartes muitos dos componen-
tes dos sindicatos de Lisboa,onde era bastante 
conhecido. 
O cortejo interrompeu o transito na Avenida Al-
mirante Reis, e os transeuntes perguntavam de 
quem se tratava. 
No cemit4rio falaram, entre outros, o velho an-
arquista Vagueiro. 
Alguns comunistas,ex-anarquistas,também acompa-

nharam o funeral, e observado,certamente,o pres-
tígio que o anarquista Ávila tinha entre o prole 
tariado de Lisboa,trataram de o desacreditar,es-
palhando que se tratava dum sátiro,dum sádico, 
desrespeitando as mulheres dos camaradas e que 
de uma delas f6ra expulso como indesejável. Isto 
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era absolutamente falso, porque nas casas de to-
dos os camaradas,que frequentava regularmente,e-
ra muito estimado e as crianças adoravam-nc.A su 
a morte foi bastante sentida por algumas dessas 
pessoas. Algum tempo depois da sua morte,os anar 
quistas António Altavila e António Pinto Quartim 
decidiram publicar um "In Memoriam" de Ávila,ten 
do-me convidado,ao José Carlos de Sousa e outros 
para alguma coisa escreverem sobre a personalida 
de desse indefectível anarquista. 
Reuniu-se esse material, mas no sei por que ra 
zo,demorou-se a sua publicação, e por causa da 
ditadura, já nada se poucie fazer. 

ADRIANO BOTELHO 



!. 

RIC\RDO FLORES MAGÓN 
(1873-1922) 

Flores Magón foi dirigente do Partido Liberal 
Mexicano e foi um dos impulsionadores da Revo-
luço Mexicana. Foi um revolucionário contra 
tudo aquilo que significasse opressão e injus-
tiça individual e colectiva. 
Inteligente e fervoroso nos seus ideais, as 
suas ideias eram avançadas para a sua época. 
Ele quiz para o México o seu velho sonho de u 

ma sociedade sem exploração do homem pelo ho-
mem. 
Embora na sua maioria Flores Magón se tenha 
dedicado à elaboração de trabalhos destinados 
ao povo trabalhador,ele no foi apenas um teó-
rico.Atravós desses trabalhos ele revelou-se 
um anarquista. 
Em Novembro de 1910,  Flores Magón assinalou 
as causas da Revolução e advertiu o povo tra-
balhador da necessidade de lutar pelos seus 
próprios interesses.No periódico "Regeneracion 
ele alerta o proletariado para que tome cons-
ciência dos seus direitos e,sobretudo, que aca-
be com a ganância dos patres. 
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A s±tuaçáo do povo mexicano era nesse momento 
muito especial.O Governo eos partidos burgue-
ses opem-se ao proletariado,que expressa o de 
sejo de bem-estar económico e dignidade social 
através da tomada de posse da terra.Forçosamen 
te que esta situação teria que eclodir num con 
flicto armado. 
Meses depois da insurreição armada se ter gen 
eralizado,Flores Magón,entusiasmado pelos fei-
tos revolucionários das massas camponesas que 
se tinham lançado na luta de classes, vê que a 
expropriação da terra é a única soluçao para u 
ma libertação e a melhor das confirmaçoes pos-
síveis,de que o anarquismo comunista é possí-
vel no México. A sua divisa era: Terra e Liber 
dade. 
Flores Magón extrai das obras de Bakunin,Re-
clus,Malatesta e principalmente de Kropotkin, 
as noçes fundamentais sobre a sociedade do fu 
turo.Ele compartilha com os trabalhadores ru-
rais da recusa absoluta do autoritarismo esta-
tal e eclesiástico,assim como da fé na coopera 
çao e apoio mútuo entre os homens.Ele está tam 
bém ligado ao Zapatismo. 
A sua adesão ao ànarquismo no implica apenas 
a simples "aplicação" de uma teoria.Pelo contr 
ário,é a realidade do movimento camponês em fa 
vor da restituição das terras arrebatadas aos 
povos e às comunidades que indica a sua legi 
timidade. 
Flores Magón no permaneceu na corrente dos 
grandes feitos da Revolução e morreu trágica-
mente abandonado numa prisão norte-americana. 
Não teve,nem quiz adquirir a liberdade concedi 
da em troca da renegação das suas ideias.A sua 
vida foi a de um dissidente,ilegal por excelên 
cia. 
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ENCICLOPEDIA\*REVOLUCIONARIA 
Teoria Não - Teoria Não-Prática Pratica 

da da da do 

Teoria Teoria Teoria Teoria 

1. 2. 3. 4. 

Teoria Não 	Teoria Não 	Prática Prática 

da da da da 

Não-Teoria Não -_ Teoria Não - Teoria Não 	Teoria 

5. 6. 7. 8. 

Teoria Não - Teoria Não 	Prática Prática 

da da da 

Não Prática Não - Prático Não 	Pratica Não 	Pratica 

12. 

Teoria Não 	Teoria Não - Prática Prática 

da da da da 

Pratica Prática Prática Prática 

13 . 14. 15.1 16. 

1.-Intelectuais de Abril 
2.- Marxistas histéricos (PC. etc) 

- 	académica 
4..- Profs. moderados sérios 
5. Tecnocratas modernistas 
6.- "Alternativos da macrobiótica 
7. - Ilippies lusitanos 
2. Autodidatas 

9.-Super-radicais situacionistas 
10.-99 0c da população 
11.-Militante desiludido 
12.-Militante, sob efeito de sedativos 
13.- Certos anarquistas 
14.- Brigadas Vermelhas 
15. Pantera negra em prisão 
16.- Bombistas 
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NOTA DECLEITURA 

A propósito do livro de Fernando O.Baptista 
Portugal 1975 - Os Campos 

"O Conceito de técnico progressista" 

É difícil para um urbano como eu,escrever so-
bre os "nossos campos",mesmo se a condição de 
ser português me dá uma certa visão do seu pas-
sado e do seu presente. Aceito essa dificuldade 
assim como o meu desconhecimento sobre certos 
fenômenos e lutas que,culminantes em 1975,pres 
supunham exp1oraço,miséria,caciquismo,velhas 
formas de exploraço,e ao mesmo tempo crer em 
algo,associaço,1ibertaço. Mas o facto de ser 
técnico florestal,e como tal de qualquer modo 
ligado à terra,dé-me alguma possibilidade, pelo 
conhecimento de uma certa realidade humana e 
ideológica, para um certo debate,e que o livro 

XPortugal 1975 - Os Campos me fez despertar: o 
conceito de"técnico progressista" no sector a-
grário. 
Assim,sem pôr em divida a "boa vontade" das 

pessoas num certo progresso,sinónimo de melho-
ria de vida,julgo que este conceito tem de ser 
desmistificado,com simplicidade e sem querer"fa 
zer doutrina",mas sem complexos,dentro de um de 
bate que se me afigura muito mais amplo;assim, 
esta minha intervenção pretende ser,to somen-
te, uma pequena reflexão (que tenta ser simples 
e concisa) para uma clarificação. 
E digo-o "sem complexos",porquanto a cultura 
stílinista foi de tal maneira forte em todos 

43 



nós,ditos de "esquerda" ,e que durante a oligar-
quia Salazarista e Caetanista trabalhamos, me-
lhor ou pior, em vários campos de actividade hu 
mana, contra uma opressão económica e espiri-
tual, que foi-nos - e ainda nos é... -difícil 
fugir a ideias feitas, censuras, epítetos de is 
to e aquilo. 
Acrescento também que é sobre os "técnicos 
progressistas" agrários - agrónomos e flores-
tais - que me tento debruçar, embora julgue que 
o problema se poderia estender a outras formas 
de actividade técnica. Enfim, o "25 de Abril" 
mais fez realçar este bem antigo debate, por to 
dos os problemas que levantou, quer económicos, 
quer políticos, quer sociais. 
E surge então a questão: o que é ser técnico,o 
que é ser progressista, quais as suas"miss6es 11 ? 

Francamente, e falando sobre a técnica, acho 
que o desenvolvimento técnico no pode. ser"apar 
tidário", mas sim sinónimo de uma certa concep-
ção de desenvolvimento que poderá ser (ou 
• .) progressista, O técnico enquadrar-se-à pois 
dentro de uma certa atitude técnica, que será 
progressista. É evidente que a concepção "ideo-
lógica progressista" do técnico, dará mais for-
ça, mais espírito a essa técnica traçada. 
Surge então o termo progressista. Que é ser 

progressista? É este o fundo do problema Em no 
me do Homem se destrói,em nome do Homem se cons 
trói. 
O técnico, pela sua concepçáo ideológica,actua 

no só pelo planeamento duma determinada gestão 
mas também pela própria interpretação e realiza 
ço desse mesmo planeamento. A tradicional,e ia 
felizmente ainda actual,concepçao progressista, 
tem pressuposto entre outros aspectos,uma ruptu 
ra com o capitalismo privado que mais não quer 
dizer em grande parte dos casos que uma certa 
forma de estatizaço,isto é,a transferência da 
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propriedade privada para o Estado,originando um 
certo arbítrio altamente burocrático que nada 
tem a ver com o socialismo que se pretende li-
bertário,autogestiondrio, isto é,com a luta co-
lectiva das pessoas para a regulação da sua pró 
pria vida. Como bem dizia um destacado socialis 
ta françês, "as nacionalizaç6es,na sua essência 
no são socialistas",emborahaja nacionalizaçoes 
que possam contribuir para "essa ruptura" com o 
capitalismo. O problema é complexo e eu não me 
quero afastar do assunto que,de princípio, foi 
posto: o dos"técnicos progressistas",no campo a 
grário. 
Insistindo,assim, parece-me que no basta ser 
anti-latifundiário, fazer e assinar decretos e 
ordens ministriais, embora tais acçes dessem 
corpo e finalização a verdadeiros anseios e as-
piraçes populares, como foi o caso do nosso 
Alentejo, pós 25 de Abril, para que uma gestão 
(o técnico) se possa considerar progressista. 
No basta,também, produzir riqueza em moldes 
tecnocráticos, burocráticos e hierarquizados... 
É mesmo de salientar que certos técnicos,ditos 
progressistas, ao tentar impor oseu conceito de 
progresso,provocaram nas populaçoes,ao sentirem 
-se estas atingidas nos seus valores tradiciona 
is,cuiturais e até económicos, uma reacção de 
auto-defesa que lhes fez no só rejeitar esse 
tipo de progresso, mas provocou mesmo,em varia-
dos casos,uma desconfiança de algo que venha do 
exterior,reacço esta que, embora lamentável, 
no deixa de ser bem humana. 
Aliás este problema, que poderá e deverá ser a 
profundado,foi e é observado em algumas regi6es 
no Norte e Centro do país onde,em parte devido 
ao que acima foi dito,se favoreceu a continua-
ção de certas ideias e conceitos arcaicos,verda 
deiramente reaccionários. - 
Aliás,esta grave actuação nessas regi6es,nao 
se reduziu somente a casos concretos pós"25 de 
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Abril,mas bem antes,quando por exemplo,da sua 
florestaçao:em nome da técnica,em nome da pro 
duço de riqueza,se actuou da mesma maneira bu 
rocrática e tecnocratizada,ajudando a destruir,  
posso afirmar,certas formas comunais de vida e 
até,talvez mais grave ainda,sendo um dos facto 
res de certificaço e consequente emigração - 
que hoje se observa em certas regies. 
Bem entendido que há "momentos históricos",co 

mo se costuma dizer,em que os técnicos progres 
sistas podem ser absolvidos de toda uma críti-
ca baseada na sua incapacidade de fomentar to-
da uma "nova técnica" conjunta com as popula-
çes,tomando em atenção toda a riqueza e inven 
ço popular. Afirmo mesmo que certos "técnicos 
progressistas" merecem toda a nossa considera-
ção pela sua actuação esforçada e corajosa em 
várias zonas do país,fundamentalmente na "zona 
da Reforma Agrária",contra a oligarquia e obs-
curantismo agrário reinantes. 
Enfim, eu penso que, no campo agrário,numa 
gestão progressista,à qual estarão ligados téc 
nicos que a compreendam e sintam, no se pode 
esquecer um certo número de aspectos dos quais 
saliento: 
- a co]1servaço dos recursos naturais e a con 
sequente luta contra a cultura intensiva - 
quer agrícola,quer florestal - que,pelo uso 
pouco criterioso das técnicas de produçao,se 
ja esgotante dos solos; 

- um ordenamento do território tomando em 
atenção as comunidades naturais que,pela von 
tade dos povos,se foram edificando ao longo 
da nossa História; 
- portanto,uma agricultura autónoma e descen-
tralizada,criadora de indústrias descentrali 
zadas e no poluentes, "agarrando" o Homem à 
sua terra; 
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- a consequente luta contra o latifundiário e 
o capitalismo empresarial agrário, seja de 
que tipo for, tendentes a uma cada vez maior 
redistribuiço igualitária de riqueza; 
- Enfim, numa palavra e insistindo sempre,for-
mas de associação e cooperaço,tendo por fim 
a auto-regulação da própria vida. Como diria 
António Sérgio: um socialismo anti-estatal,um 
um socialismo libertário. 

Eu sei que há todo um mundo de problemas e que 
no basta dizer "isto e aquilo" e que talvez esta 
posição minha seja também uma certa forma de 
"imposição" ... Mas eu sei também,melhor,eu sin-
to... - que, ou se tenta (ou se vai tentando e 
forçando ... )algo de inovador, que para muitos 
poderá ser utopia, para a emancipação do Homem, 
ou ficamos neste "realismo" que no nos liber-
ta. 

PEDRO FIGUEIREDO 
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A POLICIA NO EXISTE 

O autocarro ia cheio.O motorista acabara de re 
cusar a entrada a pessoas que esperavam,à chu-
va,na paragem. Mas o agente da polícia em uni-
forme entrou.Troca discreta e cúmplice de sauda 
çes,entre os dois. 
Se o transporte público já leva completos os 

seus 42 lugares sentados e os 4 de pé,um junto 
a cada balaústre,e pode meter ainda um polícia 
é porque este não tem peso,nem ocupa espaço, e 
não ameaça portanto a segurança do veículo. 
Se, por outro lado,esta qualidade é atributo 

dos agentes policiais,nada impede - porque em 
nada altera as condiçes do autocarro - a que 
subam dois,três,dez agentes.Mais : se é verdade 
que um batalhão da polícia não é mais que um nu 
mero X - quatrocentos,quinhentos,pouco importa-
de agentes policiais,então nada obsta a que en-
trem para um mesmo, autpcarro dois ou três bata-
lhoes,ou mesmo a corporação inteira. 
E se a polícia não pesa,não ocupa espaço,é por 
que não tem existência física.S6 se vê.É um pu 
ro espírito.Um fantasma. E aqui,de duas uma:ou 
a polícia não existe mesmo,ou somos nós todos 
que não estamos mentalmente sãos e já vemos fan 
tomas por todo o lado. Em qualquer caso,nada mu 
da a história do autocarro,que qualquer um pode 
comprovar. Só as consequências sociais é que se 
rao diferentes. 
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SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 

Abaixo indicamos os casos de companheiros anarquistas e anti auto-
ritários presos. por razões diversas, de que temos conhecimento. 
Juntam-se as moradas para onde podem ser contactados, rio sentido 

de qualquer ajuda solidária. 

NOEL MURRAY e MARY MURRAY - condenados ambos a prisão per-
pétua, esperam resultado do recurso interposto. Moradas: Curragh Mi-
litary Detention Camp - Curragh. Co. Kildare (para o Noel); Limerik 
Women's Prison - Limerik. República da Irlanda (EIRE). 

ASTRID PROLL - alemã, em tempos ligada à ex-R.A.F., vive em In-
glaterra desde 1974. A Alemanha pede agora a sua extradição. Morada: 
'Friends of Astdd Proll': 109, Backchurch Lane, London E 1. Inglaterra 

Sonan BENNETT, Vince STEVENSON, TPIFF LADD. Stewart CARR. 
Presos no verão passado. sob a acusação de detenção de armas. Estão na 
prisão de Brixton. mas é melhor escrever para: 'Persons TJnknown" Sup-
port Group - Box 123, 182 Upper Street. London. N 1• G. -B. 

Jack PRESCOTT É o último da Angry i3rigade' ainda em prisão, cum-
prindo sentença. Escrever talvez para uma das publicações anarquistas 
como "Freedom', Inglaterra. 

Lorenzo "KOMBOA' ERVIN E um militante cumprindo pena, pela sua 
luta em favor da comunidade negra de que faz parte. Escrever-lhe di-
rectamente para: n° 18759 - 175; Box lodo. MARION, Il. 82959 USA 

Filipe KIRITSIS e Sofia KIRITSIS - Condenados a 9 e 5 anos de 
prisão por detenção de "materiais podendo servir para a confecção de 
cok. Molotov, em Setembro de 1978. Estão na Prisão de EGINA, Grécia. 

José CUEVAS CASADO e mais 37 militantes libertários estão detidos 
nas prisões espanholas. com  razões diversas e todos aguardando julga-
mento. Os mais antigos, referem-se ao caso Scala. O melhor contacto 
deve ser através dos Comités Pro-Presos da C.N.T.. 
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ACTUALIDADE 

OBJECÇÃO DE CONSCIENCIA 

Em 30 de Janeiro último aniversário do assassínio de Gandhi 
teve lugar em Lisboa uma marcha simbólica de objectores de cons-
ciência, que foram entregar um abaixo-assinado a assembleia da 
república, reclamando a concretização desse direito de recusa da 
violência organizada que são as forças armadas. Daqui apoiamos 
essa iniciativa e incentivamos outras no mesmo sentido. 

REUNIAQ DE LEITORES 

O grupo editor da revista A IDEIA convida fraternalmente os seus 
leitores, assinantes e correspondentes a participarem num debate 
sobre o conteúdo e orientação da revista. 	

1 

Local: sede da Voz Anarquista. rua Candido dos Reis, 121. 1° D° 

em Cacilhas 

Data: sábado, 24 de Março. às 15 H. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOBRE A 

A T T T( r r T 

Após as duas iniciativas do mesmo género, sobre Bókunin e os novos 
patrões, o Centro Studi Libertari G. Pineili e a revista Interroga-
tions levam a efeito um novo encontro, desta feita sobre o tema da 
autogestão. em Outubro deste ano em Veneza. 
Estes companheiros pedem-nos que informemos os leitores, portugueses 

do facto, precisando qu. daqui até ao Verso. estão prontos a rece-
ber todas as contribuições (textos, teses, propostas) sobre a maté-
ria. 
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PAGINAS DO MEU CADERNO 

Uni caderno de poesias de Artur Modesto nosso estimado companheiro 
e velho militante anarco-sindicalista - foi recentemente publicado, 

sob o título em epígrafe, pela Editora Sementeira, S.C.A.FLL. 
O preço á de 15 escudos e os pedidos devem ser feitos para o: 

Apartado 3122 	1303 Lisboa Codex 

CADM00 	(ig 	 ii 

ANARQUIA MADE IN U°S°A° 

r1itáos um pequeno folheto com este título (4 páginas), como su-
plemento ao N° 10 d'A Ideia. Satisfazem-se pedidos pelo correio, 
ao preço de 3.50 escudos (que podem ser enviados em 9llos). 

Publicámos igualmente um panfleto intitulado "ESCOLA - uma pers-
pectiva libertária, para difusão gratúita. Estamos aptos a ceder 
quantidades importantes, agradecendo o envio de selos para minorar 

o custo dos portes. 

(«Ic 

DESARMAMENTO. MAS A SERIO 1. 

Aproveitando uma reunião da NATO em Lisboa, distribuimos um comuni-
cado com este título, onde dizíamos, nomeadamente, que o desarmamento 
á inseparável da desmilitarização e apelávamos a uma forte campanha 

por um desarmamento unilateral e imediato. 

TEMAS DOS PRÓXIMOS NÚMEROS D'A IDEIA 

—Sobre a mulher e o feminismo. 
—Sobre os problemas económicos do comunismo libertário. 

(aceitamos colaborações. sugestões, etc) 
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SUMARIO 

Atendendo a vários pedidos, passamos doravante a incluir um curto 
sumário do conteúdo da. revista em trances e Íng!es. e também, a 
partir do próximo número. em Esperanto. 

&J 

RESUME 

Ce numéro est consacré aux problmes du fdéralisme. régionalismes. 
nationalismes. etc. Aprés une introduction sur Ia théorie classique 
de Proudhon et Bakounine, suit une analyse sur Ia situatin des iles 
atlantiques portugaises des Azores et Madere. 
Un long article étudie l'insertion du Portugal dans Ia péninsule 
ibérique et l'Europe. a Ia lumiere de l'héritage historique. d'une 
vision critique du présent et des solutions libertaires possibles. 
Ce thme est completé par des articles sur lOccitanie et les Indiens 

d 'Aznérique. 
a révue contient encore des sections comme biographies. critique 

de livres. solidarité internationale. actualités et autres. 

ABSTRACT 

This number is about federalism. regionalisms, nationalism. etc. 
Af ter an introduction on the Proudhon and Bakunine classical theo-
ry. a quick analysis is made on the situation of the portuguese 
atlantic islonds of Madeira and Azores. 
There is a long article about the insertion of Portugal in the 

Iberia and in Europe of to-day. hy the liht of the historic inheri- 

tage. of a critical view of the present and the probable liberta-
rian solutions. 

'flis theme is still completed with an article about Occitania 
and other about the Anerican Indians. 

Ne review also has other pieces of biographies. book-criticism, 
international solidarity and others. 
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O QUE 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, é-nos simpática uma 

linha de conduta que poderemos designar por anarquismo social, teorizada por 

homens como Bãkunin. 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 dos indivíduos, para a degradação acelerada 

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

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

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

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

da revolução social poderá criar uma verdadeira alternativa de vida. b 

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

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

des princípios do pensamento anarquista. Procuramos assim participar nas lu 

tas sociais que se possam inserir nos nossos objectivos mai. Iongíhquos. na  

medida das nossas possibilidades., e desde que o método de acção fundamental 

seja a acção directa dos próprios interessados. 

-A escolha de privilegiar o campo das ideias. da formação teórica e ética. e 

da criação cultural, como actividade especificamente anarquista. Somos, não 

obstante. favoráveis a organização, seguindo no essencial os conceitos mala-

testianos sobre esta questão. Sendo de expressão portuguesa. procuramos ac-

tuar em consonância com esse espaço cultural e histórico, sem no entanto nos 

fecharmos nele. 

-A opção fundamental de querer a anarquia através da anarquia - isto é, uma 

sociedade organizada livremente, sem autoridade nem violência - em que é o 

indivíduo concreto o ponto de partida e o ponto de chegada desta utopia. 
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