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EDITORIAL 

-to ler estas primeiras tinias, ia o leitor deu conta que teve de pagar 30 

escudos. em vez de 20. para adquirir este numero d':1 IDEIA. 

')e lacto. ti%emos de proceder a este aumento, pois, como cada um sabe, 1ttu-
do aumenta" e. infelizmente, a tiragem e expansão da nossa revista é tão li-

mitada que os custos por unidade terão de ser necessariamente altos -isto 

apesar cia enorme dose de trabalho gratuito que cada exemplarzinlo destes en-
eerra. 

"aralelamente. o preço da assinatura anual passou para 1? , escudos, o que 

cobre a justa as despesas de expedição. Criamos. além disso. uma assinatura 

de apoio. de 200 escudos, para os que queiram assim dar uma certa ajuda e-

conomica a resista. Irizando. apesar de tudo, que esse numero não inibe quan- 

tias superiores... \o entanto, as assinaturas em curso. em Janeiro de $0. 

ao preço antigo, serão cumpridas até ao fim. 

t contrapartida, estamos a procurar estudar formas de aperfeiçoamento da 

qualidade gráfica da revista. É. certo que o nosso aspecto "artesanal" cons-

titui uma díliculdade para a sua difusão, nomeadamente junto de empresas 

distribuidoras. de li%reiros e também de certo tipo de potenciais leitores. 

°erguntamo-nos inclusivamente se não valera a pena "prolissionalizar" a im-

press=co (mandando lazer fora) a custa de um espaçamento maior tio período de 

saida. por outro lado compensado com um aumento substancial do numero de 

páginas. 

'obre tudo isto gostaríamos, é claro, de saber a opinião dos nossos leito-

res, procurando nos, em qualquer caso. melhorar sempre - e no mínimo. man-

ter - a qualidade redactorial dos artigos inseridos. 

.%  

TEMAS DOS PROXIMOS \UMER0S 

:1 H.I U\O%i 1% I)1 1 IR •l'i  IIU si l 1. \ 1O 

r) 11%t.%Lft1 F: 05 >1\U11'110>. 110ffz 

'Ogll G-11. (':%M (t\E5 

3;15 11-es temat roas para as quais ira ainda a possib>tl '(1. ti - e receber c•on-
tri'turroes t•sc•rrt:rs e sueestoes da parte dei leitores r r u r t ,.tntes. 
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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 Bákunin. lialatesta ou Berneri, e concretizada no terreno das rea-

lizações 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 uma mesma lógica económica e so-

cial, através de métodos de dominação política semelhantes. Só uma profunda 
revolução social poderá criar uma verdadeira alternativa de vida. 

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

de soluções libertárias, sem preconceitos e apenas na observância dos gran-
des princípios do pensamento anarquista. Procuramos assim participar nas lu-

tas sociais que se possam inserir nos nossos objectivos mais longínquos, 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 àorganização, seguindo no essencial os conceitos mala-

testianos sobre esta questão. Sendo de expressão portuguesa, procuramos 

actuar 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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O TEMPO DAS 
HETERODOXIAS 

"Há camaradas que pensam que seria absurdo e criminoso provocar a insurreição, apelar à 
violência e engrenar no ciclo infernal do motim e da repressão. O terrorismo cego não desemboca na 
guerra civil revolucionária e libertadora, mas numa classe dirigente fascista. O obscurantismo, 
a ignorância, não serão vencidos pelas minorias oprimidas, agressivas, violentas, desesperadas. 

Poderá o socialismo vir pela via pacífica, ou será necessário liquidar as forças de polícia, o exér-
cito e a administração? Toda a revolução armada não engendrará necessariamente o triunfo de uma 
contra-revolução? Da contestação ao motim, do motim à revolução, o eterno terror dos revolucio-
nários levanta-se uma vez mais". 

(in L'Anaxcho, n. °  182, Nov.Dez. 79) 

"O Partido Radical Italiano define-se como um partido socialista, libertário e não-violento. 
(..) Nós aceitamos o federalismo como um dado teórico de base, tanto a nível da organização do 
partido como da organização do país". 

(Guiseppe Rippa, in Le Monde Llbertalre, n° 334, Nov. 79) 

Eis duas proposições que certamente serão recebidas como sacrílegas 
em certos meios anarquistas, não obstante a anti-ortodoxia neles dominante. 

Achámos que teria interesse passar em revista, neste início da década de 
80, alguns dos problemas que geram maior controvérsia nos meios libertários 
internacionais, confrontados que eles estão entre, por um lado, a necessidade 
de acompanhar o passo da evolução das sociedades, (sobretudo das mais de-
senvolvidas) e por outro lado, o imperativo de manter a especificidade do pen-
samento anárquico e a atitude de insubmissão ante os poderes estabelecidos, 
sem no entanto ficar prisioneiro do peso do passado. 

Uma das questões hoje mais vivamente discutidas é certamente a da 
violência, ou seja, como responder à questão posta por estas sociedades auto-
ritárias e capitalistas quando se pretende transformá-las de alto a baixo: será 
lícito, de um ponto de vista da coerência entre os meios e os fins, que os anar-
quistas reivindicam, deitar mãos de processos violentos quanto, precisamente, 
se condena a violência estatal, e, por outro lado, se aspira a uma sociedade 
onde a violência e a exploração tenham sido banidas? E no caso de se achar 
lícito o uso da violência por parte dos oprimidos, será esse o melhor meio para 
atingir a desejada revolução social? 

Ora, se este debate já é muito antigo nos meios libertários, ele ganhou 
nova actualidade com o desenvolvimento, nos últimos 20 anos, de novas formas 
de acção directa, essencialmente não-violentas (sit-ins, greves de fome, mar-
chas, contra-informação, desobediência civil, etc.). Foram sobretudo os movi-
mentos americanos dos anos 60 (hippies, direitos cívicos, anti-guerra) que 
popularizaram estas formas de luta, as quais se estenderam depois rapidamente 
para a Europa e outros países muito industrializados. Pelo contrário, nos países 



essencialmente agrários e colonizados, o que predominava era a guerrilha, 
a luta armada, que, em seguida, se introduz também nas grandes metrópoles 
(Black Panthers, Tupamaros, Angry Brigade, RFA, ETA, Palestinianos, Brigate 
Rosse, etc. Em Portugal, é de referir, claro, na fase anti-fascista, a LUAR, as 
BR e a ARA). 

Entre estas opções, a polémica está longe de terminar no seio dos movi-
mentos anarquistas, embora assuma muitas vezes posições intermédias entre 
as duas indicadas. Vêja-se, por exemplo, o que aconteceu em Itália quando dos 
atentados à bomba de 1969, em que as autoridades responsabilizaram os anar-
quistas pelo sucedido. O movimento organizado respondeu pela contra-infor-
mação, tentando virar contra o estado a acusação de "terrorista". Tratou-se 
portanto, por uma resposta de tipo não-violento, justamente porque se percebia 
que o estado tinha uma armadura guerreira impossível de bater e que o essen-
cial da sua força assentava no consenso obtido na opinião pública. Não impede 
que a evolução da situação italiana, com o aparecimento de vários grupos 
guerrilheiros, viu também nascer um que se reivindicava das ideias anarquistas: 
a "Azione Rivoluzionaria". Por exemplo, em pleno Congresso da Internacional 
de Federações Anarquistas, em 1978 em Carrara, enquanto os debates con-
gressuais se orientavam para uma condenação da luta armada feita por pe-
quenos grupos, a dita AR fazia distribuir, no próprio teatro do congresso um 
panfleto onde se defendiam as suas posições violentistas. 

Ultimamente, uma ríspida troca de pontos de vista teve lugar nas páginas 
da Rivista Anarchica (n.°s 72 a 75, 1979), a partir de dois artigos de redactores 
habituais da revista: um de Amedeo Bertolo ("Emile Henry e o senso da me-
dida") e outro de Paolo Finzi ("Violentismo e ética"). Algumas das intervenções 
contêm um alto grau de coerência e de coragem política. Elas são um teste-
munho e exemplo de uma das clivagens mais importantes que o movimento 
anarquista internacional hoje defronta e bem mereciam uma recolha e publi-
cação em livro acessível ao leitor português. 

Também a revista Bicicleta, no seu n. °  9 (Outubro 78) dedica um dossier 
à mesma questão. Embora aqui haja também a exposição de diversas posições 
(entre as quais uma, interessante, de Fredy Gomez onde se põe em relação a 
violência e o desejo de poder), o tom dominante é no entanto outro, geralmente 
mais favorável à violência. 

No entanto, as expressões mais marcadas desta tendência aparecem em 
publicações como a revista Anarchismo, os escosseses de Bratach Dubh, ou os 
ingleses de Black Flag, bem como na pessoa de militantes como Octavio Albe-
rola ou Stuart Cristie. 

Na outra extrema, encontramos, por exemplo, grupos americanos como o 
que publica o curioso jornal Bayou Ia Rose, ou o debate internacional que está 
em curso (ao qual A IDEIA deu a sua contribuição) e que deverá culminar 
numa conferência subordinada ao tema: "Anarquismo e Não-Violência". 

Serão estes uns "reles reformistas"? E aqueles uns "tiranetes mal assu-
midos"? 



Um pouco na mesma linha do debate anterior, um outro assunto polémico 
é a questão do comportamento pessoal do militante anarquista perante a situa-
ção de injustiça e opressão, perante o adversário, perante o próprio camarada, 
etc, etc. Também foi num artigo recente publicado por Fausta Bizzozzero na 
Rivista Anarchica sob o tema do furto ("Ruba, compagno, ruba" - n. °  75, 
1979) que teve origem uma série de intervenções publicadas em sucessivos 
números da mesma revista, uma das quais da minha autoria (n.°s 77 e 79). 

A questão levantada tem como pretexto a "ideologia do furto", como com-
portamento de contestação ou até mesmo para alguns, como atitude política, 
e da crítica que dela se pode fazer. Fausta teve a lucidez de procurar desmontar 
estes mecanismos psicológicos e comportamentais, concluindo de maneira 
pouco favorável para os seus apóstolos.., e logo foi mais ou menos acusada 
de "moralismo pequeno-burguês" e coisas de género. Pelo que me diz res-
peito, eu saí ao terreno da polémica para afirmar um certo "direito aos senti-
mentos" e criticar a visão "objectivista" de muitos camaradas que constante-
mente negam - nos seus comportamentos inter-pessoais - aquele lugar 
privilegiado que em teoria atribuem ao "indivíduo concreto". Já se pensou, 
por exemplo que é própria da nossa cultura ocidental-cristã-capitalista a visão. 
férrea da Justiça que só se interessa aos actos e não às intenções? Outros 
povos e outras culturas existem (ainda) onde tal não sucede. Não nos deverá 
isto fazer reflectir um pouco sobre a intencionalidade dos actos? 

E penso também que esta minha posição não está tão longe quanto parece 
à primeira vista da de Giovanni Baldeili quando este escreve que "os fins 
são intenções e estas ninguém pode julgar. ( ... ) Os meios, pelo contrário, sim, 
podem julgar-se, porque são acções e o juiz mais competente de uma certa 
acção não é aquele que a pratica, mas aquele que lhe sofre os efeitos". (in 
Riv. An. n.° 75, pg. 47 sublinhado meu). 

Nestes dois motivos de polémica vemos como a Rivista Anarchica é alvo 
de críticas pelas suas posições "moderadas" ou mesmo "integradas e consen-
suais com a ideologia dominante", quando para outros sectores do anarquismo 
ela faz figura de iconoclasta e heterodoxa! Veja-se a este propósito a atitude 
geralmente distante das organizações históricas (Federação Anarquista Italia-
na, Associação Internacional dos Trabalhadores, C.N.T. de Espanha no exílio, 
etc.) perante as inúmeras iniciativas que aqueles companheiros têm tomado 
nos últimos anos: a criação da própria revista, as edições Antistato, o Comité 
Espanha Libertária, o C.D.A., a revista Interrogations, o Centro de Estudos 
Libertários O. Pinelli, as Conferências de estudos sobre Bakunin, os novos pa-
trões, a autogestão, a própria auto-dissolúção dos GAF, etc, etc. Apraz-me 
aqui registar o sentimento que tenho de um acordo crescente com as posições 
destes companheiros, o que é para mim motivo de natural satisfação. 
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Poder-se-a facilmente dizer, pela Içitura dos mais estimulantes textos dos 
grandes teóricos do anarquismo, que o próprio anarquismo é, todo ele, um con-
vite à heterodoxia. No entanto, eu diria (plagiando certamente alguém) que 
"heterodoxia sim, mas tanto não!" perante o incrível caso do "falso Sartre" 
que os animadores da revista Anarchismo (Catânia, Itália) e um tal Alfredo 
Maria Bonanno resolveram dar à estampa (ver a sua "justificação" na citada 
revista n.°s20e23-24, 1978). 

E claro que o próprio Sartre reagiu com palavras bem pouco simpáticas 
para os anarquistas, ele que, no fim da vida, se reconhece explicitamente 
como sempre tendo tido, no fundo, uma maneira anarquista de se situar, teóri-
ca e politicamente. (ver CDA n.° 19). 

Por outro lado o "desmascaramento" dos intelectuais oportunistas, acabou 
por redundar num enorme confusionisnio no seio dos anarquistas, de que foram 
vítimas vários bem intencionados, como por exemplo os amigos d'o Inimigo 
do Rei, da Bahia. Felizmente que tivemos porém o conforto de ver no número 
seguinte desse jornal uma rectificação, onde, por exemplo, o seu correspondente 
em Paris, Alfredo, termina a sua carta dizendo: "Por isto, quando vi no texto 
apócrifo que "matar burguês não significa matar um homem, senão abater 
uma besta", meus pêlos se arrepiaram. Porque talvez a luz de um humanismo 
anarquista só poderá aparecer no dia em que compreendermos que o inimigo 
também é um ser humano." 

Parece-me que outros comentários se tornam aqui desnecessários. 

Se há país onde, às discussões corram acesas nos meios anarquistas, é cer-
tamente em Espanha, sobretudo de há três anos para cá, quando o movimento 
libertário e a CNT reapareceram à luz do dia perante o espanto de muitos. 

Não vamos agora alongar-nos sobre este caso, pois que não temos ainda 
notícias suficientes do Congresso de Madrid para poder fazer uma ideia aproxi-
madamente correcta do evoluir da situação. De resto, A IDEIA conta dedicar 
um próximo número à questão do sindicalismo no mundo moderno, e a actual 
CNT de Espanha não deixará de ter aí lugar de destaque. 

Quero no entanto chamar a atenção para alguns dos factores mais signi-
ficativos desta actualidade. Foi com surpresa que, logo em Fevereiro de 77, 
li (in Riv. An. n.° 53) a posição de David Urbano distanciando-se da CNT, pelas 
razões explícitas de que "o sindicalismo não pode hoje ser revolucionário". 
Vim, no entanto, a saber que esta sua decisão tinha também que ver com a 
atitude machista dos meios cenetistas em relação aos homosexuais. Foi um pri-
meiro alerta que passou quase despercebido no côro de entusiasmos suscitado 
pelos primeiros comícios ptblicos de Madrid, Valência, Barcelona, etc. 
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Em breve porém, se viram homens sérios, equilibrados e conhecedores 
como Gomez Casas, Carlos Diaz ou Miguel Diego Piiiero a serem relativamente 
postos à margem, ao mesmo tempo que as posições das diferentes tendências 
e opiniões se agudizavam e começava uma verdadeira luta política no interior 
da CNT, tendo por objectivos os cargos proeminentes da organização. 

Que houvesse confrontação de posições entre a geração da guerra civil e 
a dos jovens militantes dos últimos anos do franquismo e agora desta demo-
crática monarquia, era previsível. Que as sequelas da atitude anti-fascista de 
36-39 e dos seus prolongamentos do exílio, pudessem ainda vir ao de cima, 
também era coisa que não espantaria. Por último, que houvesse uma flutuação 
quanto à nova faentidade de uma CNT e de um movimento libertário em con-
dições completamente diferentes das dos anos 30, também isso se poderia 
prever. Nenhum mal especial, de resto, viria desse debate, se ele fosse condu-
zido dentro de um são espírito de troca e confrontação de opiniões. Mais: seria 
até porventura a agitação de ideias indispensável a uma reinserção actuante 
e eficaz dos anarquistas na sociedade espanhola, a entrar nos anos 80 e nos em-
bustes do capitalismo maduro. 

Porém, o clima que a breve trecho se gerou foi simplesmente lamentável. 
Do debate passou-se ao insulto, ao ataque pessoal, à violência verbal e até 
física (Que espanto!), à excomunhão e ao uso dos cargos organizativos como 
instrumento de poder. A confusão gerada foi decerto enorme. 

E veio finalmente o Congresso, visto por muita gente como a peara fi-
losofal que remediaria todos os problemas. Eu só desejo que ele possa ter sido 
um momento importante no sentido de uma clarificação e de uma nova prática, 
tanto interna, como de actuação social. Mas o facto de que, nos últimos meses, 
ele tendia a aparecer sempre mais como a instância decisória dos conflitos 
existentes entre grupos e tendências (ao mesmo tempo que os filiados iam 
abandonando em bom número os locais da CNT), não deixava presagiar nada de 
francamente positivo. Esperemos no entanto que um certo sentido das reali-
dades e de "fair-play" libertário possa ter levado a melhor e assim se tenha en-
cerrado este novo "biénio negro". 

E já que estamos na Península Ibérica e falando de conflitos organizacio-
nais, duas palavras para comentar a decisão de "encerramento" das activi- 
dades da FARP (Federação Anarquista da Região Portuguesa). 

Eu fui certamente um dos militantes que, entre 74 e 77, mais me bati pela 
existência de uma estrutura orgânica permanente que agrupasse os anarquistas 
interessados em tal, a partir duma base de acordo mínima. Infelizmente, erros 
porventura cometidos e também, por certo, a própria situação portuguesa 
global, fizeram com que, a partir de dada altura, a FARP se esvaziasse do seu 
sangue mais vivo e caísse na inactividade. A decisão de agora foi assim apenas 



um acto de sensatez. Mas, também aqui, estamos perante um caso de de-
formação das intenções, pois que se criou de facto um enorme abismo entre 
aquilo que os militantes da ]PARIR pretendiam (e até havia uma grande plura-
lidade de opiniões no seu interior) e a imagem que dela se espalhou nos meios 
libertários (como maçonaria, burocrática, centralizada, etc.). 

Também unia certa cristalização de imagens faz com que, por exemplo, 
no número de Dezembro último d'A Batalha a nossa revista A IDEIA seja 
apresentada como estreitamento conexada com a experiência da FARP, ao mes-
mo tempo que se transcreve a nossa "plataforma" O QUE NOS DISTINGUE. 
Ora se é certo que, nos anos 74-76, se podem detectar na revista indícios favo-
ráveis à experiência-FARP, a "plataforma" (que data do verão de 78) estará 
certamente "a léguas" dessas posições. O que significa que a revista foi evo-
luindo como tudo o que é uma experiência humana, muito naturalmente, ao 
longo do tempo. Uma leitura atenta da colecção da nossa revista reterá prova-
velmente. o ano de 1977 como o de uma certa viragem para qualquer coisa de 
diferente, como já é bem patente, por exemplo, no n.° 8, nomeadamente com 
as "Duas notas sobre violência e organização, seguidas de um texto de Bob 
Dickens". 

O tema das nacionalidades e do nacionalismo é outro dos pontos quentes, 
sobretudo em certos países. Se a revista Bicicleta trata elogiosamente de "ex-
cêntricas", as nossas posições (in A IDEIA n.° 12, 1979) e se mostra de uma 
maneira geral muito favorável às lutas auton6micas, ela não chega no entanto ao 
ponto de se alinhar com as posturas do grupo anarco-comunista basco AS-
KATASUNA o qual, como se sabe, rompeu em 78 com a CNT precisamente 
sobre esta questão da luta nacional basca. 

Já no início dos anos 70 Guy Malouvier e outros militantes franceses haviam 
tomado as suas distâncias em relação às organizações "nacionais" como a 
F.A. e a ORA, pelo mesmo motivo, dedicando-se a propagandear a ideia de um 
anarquismo occitano (nomeadamente através da FACO). 

Eis pois um novo tipo de heterodoxia, esta, de algum modo, recente, e que vê 
certas tendências anarquistas participarem activamente nas lutas autonómicas 
ou independentistas, por considerarem insuficientes e não operativas as posi-
ções de princípio, federalistas, tradicionais do movimento libertário. Não foi 
essa também a atitude, embora a título individual,pelo falecido camarada 
libertário Câmara Pires que, sendo angolano, acabou por aderir nos anos 60 à 
luta do MPLA? 
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Uma questão parecia, aparentemente, fazer a unanimidade entre os liber-
tários: a recusa das eleições. Porém, surpresa ou paradoxo, não é que, no se-
guimento da sua dissidência com a CNT, os mesmos militantes de ASKATA-
SUNA aparecem a dar o seu apoio à coligação eleitoral HERRI BATASUNA 
(próxima da ETA militar) nas eleições e referendo de 1979? Aí, até os mais he-
terodoxos da ortodoxia anarquista perderam a fala! 

Mas, argumentando com a só aparente coerência histórica anti-eleitoral 
(ver o que se passou nos anos 30 quando a atitude da CNT podia influir deci-
sivamente nos resultados eleitorais), ASKATASUNA afirma que: "Com todos 
os defeitos e deficiências, Herri Batasuna é a única força política que se com-
prometeu na defesa radical dos interesses mais sentidos pelo nosso povo tra-
balhador e que agrupa no seu seio a imensa maioria dos independentes socia-
listas, autónomos, libertários, sem etiqueta, etc, de Euskadi". ( ... ) "Herri 
Batasuna é a complexa e ampla manifestação (170.000 votos nas eleições le-
gislativas e 250.000 nas autárquicas) daqueles que, onscientemente ou não, 
desejam hoje exercer um contrapoder popular ao Esti". ( ... ) "Para nós, com 
todos os riscos que supõe esta afirmação e que assumimos (aquele que não se 
arrisca, não vence nem fracassa), a defesa da auto-organização das pessoas 
passa hoje por Herri Batasuna' 

Será este um caso isolado? E curioso porém o interesse que a experiência do 
Partido Radical italiano está hoje a suscitar na Europa, mesmo em certos meios 
anarquistas que normalmente se consideram eles próprios como ortodoxos. 
E o caso da recente entrevista dada pelo secretário deste partido, Guiseppe 
Rippa ao semanário Le Monde Libertaire, orgão da Federação Anarquista 
francesa. Já de resto Maurice Joyeux havia precedentemente analizado coin  
lucidez as razões e os limites dos êxitos dos radicais italianos (ver ML n.°s 319, 
334 e 335). E claro que não iremos certamente assistir nos próximos anos a uma 
"revisão dilacerante" do anti-parlamentarismo dos anarquistas. Mas, apesar 
de tudo, talvez estes exemplos e, quem sabe, outros próximos, venham sus-
citar uma atitude mais atenta e crítica em relação aos problemas e instituições 
da sociedade de hoje e ponham em causa a ligeireza de julgamento de que eles 
tantas vezes dão mostra. 

Autonomia, tornou-se uma palavra-chave, ou melhor, uma gazua que ser-
ve para abrir-todas as portas, sobretudo aquelas que já estavam escancaradas! 
Do conceito teórico de autonomia, social e de classe, ao movimento dos "au-
tónomos" e dos "indios metropolitanos" da primavera italiana de 77, vai 
aquele mundo que separa as elaborações mentais dos movimentos incontro-
lados e incontroláveis que, de vez em quando, atravessam as sociedades. 
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Dia aqui, aiuda estávamos piu -  a ~ ji 	boia fugaz, movimento 
social, novo, inovador, problemático. Mas quando meses depois, começamos 
a detectar em Paris p álidas tentativas de imitação dos "aut6nomos italianos", 
artificialmente gomadas. por doutrinários e agitadores "profissionais", aí o 
nosso ceptismo começa a ganhar forma. De um movimento criador, original, 
passa-se rapidamente à macaqueação, à brincadeira de mau-gosto e irrespon-
sável, à publicitação dos aspectos mais negros da decomposição de certos meios 
sociais, empurrados para o marginalismo pela marcha avassaladora desta so-
ciedade carnívora, mas igualmente pela sua desilusão vertical em face de uma 
"revolução" que já ninguém vê para amanhã de manhã. 

Que dizer de "acções" como a ocupação do diário 'Libération, ou de 
"manifestos" como o publicado pelos Grupos Autónomos em Solidaridad 
Obrera (n.° 40, de 15 de Março de 1979), onde estes se comprazem em afirmar 
que: "sim, somos "loucos"; e a nossa loucura não é doce; é a loucura de que-
rermos viver, de nos negarmos a submeter ao trabalho assalariado ( ... ). Sim, 
somos "activistas": o nosso activismo é o prazer do jogo subversivo, de liber-
tar as nossas entranhas ( ... ) Sim, somos "irresponsáveis": a nossa irrespon-
sabilidade molesta a ordem estabelecida e os que procuram substituí-Ia. Uma 
bomba, um cocktail "molotov" bem colocado, um desvio dos meios de infor-
mação num momento oportuno têm mais efeitos práticos e positivos do qual-
quer panfleto ou discurso radical"! 

Eis im "desprendimento" e uma auto-flagelação no negativismo que, 
confesso, me causa arrepios. Os nihilistas russos, na sua profunda angústia 
existencial, eram uns meninos-de-côro ao lado de um qualquer "autónomo" 
de hoje!! 

De resto, é bem sombrio o balanço que fazem alguns dos próprios promo-
tores da "autonomia parisiense". No jornal Front Libertaire, n.° 113, de Julho 
79, pode lêr-se: "Ê efectivamente difícil sair do estado em que se encontra 
actualmente o movimento autónomo e libertário: parcelizado, com uma enorme 
falta de confrontação e de solidariedade". E, mais adiante, num tom quase 
lúgubre: "Nós destruímo-nos a nós próprios". Amén, acrescentará, certamente, 
algum dos nossos leitores!. 

Finalmente, chegamos ao último porto do nosso périplo: o das relações 
entre a anarquia e o direito. 

Como estamos em tempo de paradoxos, não é aqui de admirar que gente 
tão pouco ortodoxa (porque "fora do movimento organizado" - no dizer de 
alguns) como os nossos amigos da Rivista Anarchica façam agora figura de 
botas-de-elástico ao receberem com mal contido apriorismo e "perplexidade" 
a iniciativa de um Seminário sobre "Anarquia e Lei", na Universidade Erasmo, 
de Roterdão, em Janeiro de 79, organizado por universitários que se sabia 
serem companheiros de ideias. 
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Por outro lado, têm passado curiosamente despercedidos actos que, normal-
mente, deveriam levantar coros de protestos, pelo que significam de "reconheci-
mento da lei", e isto tanto da parte de ortodoxos como da dos mais inflamados 
heterodoxos. Não veio Gomes Casas, então secretário nacional da CNT, afirmar 
publicamente que esta organização havia apresentado queixa judicial contra 
o Estado e pedido avultada indemnização financeira para compensar o pre-
juizo moral que a CNT estava sofrendo por virtude das acusações que sobre ela 
lançara, sem provas, o ministro do interior no momento do "caso Scala"? 
E não se viu (in CDA n.° 20, Dez. 78) uns heterodoxos como os do Ateneu Popular 
de Orense, ao consubstanciar a sua ruptura com a CNT, criarem entre outras 
estruturas, um "consultório jurídico" para os problemas laborais, tal como estão 
fazendo- contemporâneamente em Itália gente tão ortodoxa como os promotores 
da U.S.I.? Ou estará a "carroça" da prática a ultrapassar o "burro" da teoria? 

O debate sobre esta questão das relações entre a anarquia e o direito 
parece-me exemplar, como fecho desta viagem pelos meandros das várias 
heterodoxias que permanentemente definem e renovam a ortodoxia anarquista. 
Paradoxo? Simples jogo de palavras? Talvez apenas certas contradições do 
actual movimento anarquista, que convém antes tratar com um sorriso nos lá-
bios, para propiciar uma superação airosa desses impasses e não reforçar os 
rictus das crisoacões. 

No tal Simpósio de Roterdão disseram-se de facto coisas novas e impor-
tantes - a par certamente de muitas outras de escassa ou nula relevância 
para o movimento. Como não ficar meditando em frases como esta de Colin 
Ward, reproduzida na revista Bicicleta n.° 15. que cobriu o dito acontecimento: 
"Se não descobrirmos e utilizarmos métodos para conter os actos anti-sociais 
numa sociedade, ou desenvolvermos uma forma de sociedade capaz de contê-
-los, seguramente continuaremos a ser vítimas daquelas soluções autoritárias 
que outros estão tão dispostos e desejosos de aplicar"! 

Tenho confiança em que a prática faça o seu efeito. E que ela facilite as evo-
luções indispensáveis para que o anarquismo possa desempenhar nas socie-
dades de hoje um papel da mesma grandeza daquele que já assumiu no passado. 
Fica-nos assim uma alternativa do tipo daauela colocada por Thom Holterman 
(na mesma BicO de que "é possível utilizar-se eficazmente um conceito liber-
tário do direito, salvo se os anarquistas preferirem continuar cultivando o mito 
da "abolição do direito". Quem responde a mais esta "blasfémia"?! 

Júlio Figueiras 
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~EiÇÕES: 013c 0   dos 
abstencionistas 

MESMO ASSIM, NAS AUTÁRQUICAS, O "PARTIDO ABS-

TENCIONISTA" CHEGOU EM 29 LUGAR, E OS SEUS ALI 

ADOS "BRANCOS E NULOS" EM 59 9 X FRENTE DA EX- 

TREMA-ESQUERDA 

Da leitura dos números podem fazer-se inter-
pretaçes várias. Os "partidos do sistema" fa-
zem uma. Nós fazemos outra - partindo dos mes-
mos nú;eros oficiais, rigorosamente exactos. 

Atentem pois nos seguintes quadros, que fun-
damentam este ensaio de sociologia eleitoral... 
anárquica 

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA' - 2/Dez/79 

19 AD 39 9 4 

2 9 PS 24 9  

39 APU 16 7 6 

49 Abstençes 12,5 

59 Ex t rema_Esquerda ( 2 ) 

69 Brancos e Nulos 2,5 

79 PDC 1, 

total 	100, % 
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CÂMARAS MUNICIPAIS 	- 16/Dez/79 

l 35,1 % 

2 9  Abstençes 26 9 2 
30  PS 20,3 

4 APU 14,9 

59 Brancos e Nulos 2 9 1 

69 Extrema-Esquerda ( s )  1,3 

79 PDC 0.1 

total 	100, 

ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA (6) - 16/Dez/79 

1 0  AD '  3 1 9 6 % 
22 Abstençes 26,9 

39 PS 19,8 

APU 15,1 
50 Brancos e Nulos 2 9 1 

69 Extrema_Esquerda(8) 018 

Grupos de Cidadãos (g)  72 0,7 

89 PDC 0, 

total 	100 9  % 
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Notas: 

(i) eleitores inscritos; 6.758.47 

(2) tJDP + PCTP + UEDS + PSR + POUS + OCMLP 

(s) 305 câmaras; 

eleitores inscritos: 6.62.143 

() 
AD + PSD + CDS + PPM 

(5) UDP + PCTP + U[DS + POUS 

(6) 4.012 freguesias; 

eleitores inscritos: 6.642.143 

(7) AD + PSD + CDS + iiri 

(8) UDP + PCTP + UEDS + POUS +  MES 

(9) Estes podem também ser considerados co 

mo aliados potenciais dos "abs tencio - 

nistas" e dos "brancos e nulos". 

~k~\100 

A M 1 6 0 

SE ESTA REVISTA TE INTERESA, JL( - LHE UMA AJUDA: 

- ASS1NAA 

DIFUNDE-A! 
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ENTO UM 
CUMNOVO COM 10 ANOS: 
O Manifesto Ecologico, de 

MURRAY BDDKCHIN 

O Poder de Destruir - O Poder de Criar 

O poder que esta sociedade tem para destru-
ir atingiu uma escala sem precedentes na histó 
ria da humanidade - e este poder esta a ser 
usado,quase sistematicamente,para causar uma 
destruição insensata em todo o mundo da vida 
natural e nas suas bases materiais. 
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Em quase todas as regies,o ar está a ser 
viciado,as águas poluídas,o solo está a ser le 
vado pela água,a terra foi drenada e a vida na 
tural destruída. As áreas costeíras e mesmo as 
profundezas do mar não são imunes ao alastra-
mento da poluição. Com  maior significância no 
fim de contas, os ciclos biológicos básicos, 
tais como o ciclo do carbono e do nitrogénio, 
dos quais todas as coisas vivas (incluindo os 
humanos)dependem para a manutenção e renovação 
da vida,esto a ser alterados até um ponto ir-
reversível. 

A introdução arbitrária dos desperdícios ra 
dioactivos,pesticidas de longa actividade,resí 
duos de chumbo e milhares de produtos químicos 
tóxicos ou potencialmente tóxicos na comida,á-
gua e ar; a expansão das cidades em vastas cm 
turas urbanas com concentrações densas de popu 
laçes comparáveis em tamanho a nações intei-
ras; o aumento de ruído ambiente; as pressões 
criadas pela congesto,pela aglomeração e mani 
puiaçao das massas; as imensas acumulações de 
lixo,refugo,dejectos e desperdícios industri-
ais; o congestionamento do transito nas auto-
-estradas e nas ruas citadinas; a destruição 
pródiga de preciosos metais em bruto;a cicatri 
zaço da terra feita pelos especuladores da 
propriedade,os bares das indústrias mineira e 
da madeira,os burocratas da construção de auto 
-estradas. Todos eles fizeram tais estragos nu 
ma simples geração, que excede os que foram fel 
tos em milhares de anos pela habitação humana 
no seu planeta. Se tivermos em mente este rit-
mo de destruiçio,ó aterrador reflectir àcerca 
do que acontecerá no futuro, à geração vindou-
ra. 

A essência da crise ecológica do nosso tem-
po é que esta sociedade - mais do qualquer ou-
tra no passado - está a desfazer literalmente 
o trabalho da evolução orgânica. É um axioma 
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dizer que a humanidade faz parte do edifício 
da vida. É talvez mais importante,nesta fase 
tardia,sublinhar que a humanidade depende peri 
gosamente da complexidade e variedade da vida, 
e que o bem-estar e a sobrevivência humanas as 
sentam sobre uma longa evolução de organismos 
em formas crescentemente complexas e interdep-
endentes. O desenvolvimento da vida num tecido 
complexo,a criação dos animais e plantas pri-
mordiais em formas altamente variadas,tem sido 
a condição prévia para a evolução e sobrevi-
vência da própria humanidade e para uma rela-
ção harmónica entre a humanidade e a natureza. 

TECNOLOGIA E POPULAÇÃO 

Uma vez que a geração passada tem testemunh 
ado a expoliaço do planeta,que ultrapassa to-
dos os estragos feitos pelas gerações primiti-
vas,pouco mais do que uma geração poderá res-
tar antes que a destruição do meio ambiente se 
torne irreversível. Por esta razao,devemos de-
bruçar-nos sobre as origens da crise ecológica 
com honestidade implacável.. O tempo corre pre-
cipitadamente e as décadas que restam do sécu-
lo XX podem bem ser a última oportunidade que 
teremos para restaurar o equilíbrio entre a hu 
manidade e a natureza. 

Assentarão as origens da crise ecológica no 
desenvolvimento da tecnologia? A tecnologia 
tem-se tornado um alvo fácil para aqueles que 
querem evitar encarar as condições sociais pro 
fundamente marcadas por máquinas e processos 
técnicos perigosos. 

É to conveniente esquecer que a tecnologia 
tem servido no só para subverter o meio-am-
biente como também para o melhorar,A Revolução 
Neolítica, a qual produziu o período mais har-
monoso entre a natureza e a humanidade pós-pa-
leolítica, foi acima de tudo uma revolução tec- 
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nológica. Foi este período que trouxe à liumani 
dade as artes da agricultura,tecelagem,cerâmi-
ca,da domesticaço dos animais,a descoberta da 
roda e muitos outros melhoramentos básicos. É 
verdade que existem técnicas e atitudes tecno-
lógicas que são inteiramente destruidoras cio 
equilíbrio entre a humanidade e a natureza. É 
responsabilidade nossa separar a promessa da 
tecnologia - o seu potencial criativo - da ca-
pacidade da tecnologia para destruir. Na ver -la 
de, no existe tal palavra como "tecnologia" 
quê presida a todas as condiçes e relaçoes so 
ciais.Existem sim, diferentes tecnologias e 
atitudes para com a tecnologia,algumas das 
quais so indispensáveis para restaurar o equi 
líbrio, e outras que têm contribuido profunda-
mente para a sua destruiçio.Do que a ]iumanida-
de necessita no é rejeitar em grande escala 
as tecnologias avançadas, mas sim peneira-las, 
necessita realmente de um maior desenvolvimen-
to da tecnologia a par com os princípios ecoló 
gicos, o que contribuirá para uma nova liarmoni-
zaçío (ia sociedade e do mundo natural. 

Será o crescimento da popiilaço, a origem 
da crise ecológica? Esta tese é a mais inquie-
tante, e de muitas maneiras a mais sinistra, a 
ser formulada pelos movimentos ecológicos acti 
vos nos E.U.À. Neste senti(lo,um efeito chamado 
"crescimento populacional" baralhado na base 
de estatísticas e projecçes superficiais,tran 
sforma-se numa causa. É dada assim supremacia 
a um problema de proporções secundárias no mo-
mento presente,obscurecendo assim as razoes 
fundamentais da crise ecológica. De facto, se 
as actuais condições económicas,pol{ticas e so 
ciais prevalecerem, a humanidade irá com o tem 

0 superpovoar o planeta, e pelo puro peso dos 
números transformar-se-á num flagelo no seu 
próprio habitat global. Há qualquer coisa de 
obsceno,contudo, àcerca do facto de que a um 
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efeito "crescimento populacional", é concedida 
supremacia na crise ecológica por uma nação 
que tem pouco mais do que 7% da população mun-
dial mas que consume prodigamente mais de 50% 
dos recursos mundiais, e que está actualmente 
ocupada no despovoamento de um povo do Orien-
te,que tem vivido há séculos em equilíbrio apu 
rado com o seu meio-ambiente. 	 - 

Devemos fazer uma pausa para examinar o pro 
biema populacional ta0 amplamente observado pé 
las raças brancas da América do Norte e da Eu-
ropa - raças que têm explorado arbitrariamente 
os povos da Ásia,África,América Latina e do Pa 
cífico Sul. Os explorados têm informado delica 
damente os seus exploradores que, do que eles 
necessitam no são dispositivos anticoncepcio-
nais,nem "libertadores" armados,nem do Prof. 
R. Ehrlich para resolverem os seus problemas 
populacionais; precisam antes,de uma devolução 
justa dos imensos recursos que foram roubados 
das suas terras, pela América do Norte e pela 
Europa.Equilibrar estas contas é mais premente 
no momento,do que equilibrar as taxas de nasci 
mentos e mortes. Os povos da Ásia,África,Améri 
ca Latina e do Pacífico Sul podem muito justa-
mente apontar que os seus "conselheiros" Ameri 
canos têm mostrado ao mundo como expoliar um 
continente virgem em menos de um século e têm 
acrescentado ao vocabulário da humanidade pa-
lavras como "esgotamento precoce' 

Isto é claro: quando grandes reservas de 
mio-de-obra foram necessárias durante a Revolu 
ço Industrial dos princípios do século XIX p .a 
ra equipar as fábricas e diminuir os salários, 
o crescimento populacional foi saudado entusia 
sticamente pela nova burguesia industrial. E o 
crescimento populacional ocorreu apesar do fac 
to que,devido ao pesado horário de trabalho e 
às cidades altamente superpovoadas,a tubérculo 
se,célera e outras doenças eram epidémicas na 
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Europa e nos Estados Unidos. Se as taxas de 
nascimento excederam as da morte nessa altura, 
no foi porque os progressos feitos ao nível 
de cuidados médicos e sanitários tenham produ-
zido qualquer declínio dramático na mortalida-
de hurnana;antes, o excesso de nascimentos em 
relação às mortes pode ser explicado pela des-
truição das formas da família pré-industrial, 
instituições de vila,ajuda-mitua e padrões de 
vida estáveis e tradicionais, s mãos da "em-
presa" capitalista, O declínio do moral soci-
al introduzido pelos horrores do sistema fa-
brii 3 O aviltamento das populações agrárias 
tradicionais tranformadas em proletários e 
moradores urbanos,brutalmente explorados,pro-
duziu uma atitude concomitantemente irrespon-
sável para com a família e a procriaço.A se-
xualidade tornou-se um refúgio de uma vida de 
trabalho duro, bem como o consumo do gim bara-
to; o novo proletariado gerou crianças(muitas 
das quais nunca sobreviveriam até à idade adul 
ta),to inconscientemente como foi levado ao - 
alcoolismo. É muito semelhante o caso ocorri-
do quando as vilas Africanas,Asiáticas e Lati-
no-Americanas foram sacrificadas ao santo al-
tar do imperialismo. 

Hoje a burguesia "vê" as coisas de uma for-
ma diferente.Os anos dourados da "livre empre-
sa" e do"trabalho livre" declinam perante uma 
era de monopólio,cartéis,economias controladas 
pelo estado,formas institucionalizadas de mobi 
lizaço operária(sindicatos),e de máquinas au-
tomáticas ou cibernéticas. Largas reservas de 
mão-de-obra desempregaca no são já necessári-
as para ir ao encontro das necessidades de ex-
pansão do cap±tal,e os salários são em grande 
parte mais regociados do que deixados à livre 
actuação do mercado de trabalho. Anteriormen-
te necessárias,as reservas de mão.-de-Dbra inú-
til acabaram por tornar-se numa ameaça à esta- 
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bilidade de uma economia burguesa n:anipulada. 
A lógica desta nova "perspectiva" encontrou a 
a sua mais aterradora expressão no fascismo 
Alemao.Para os Naz±s,a Europa estava já "su-
perpovoada" nos anos trinta e o "problema po-
pulacional" foi "resolvido" nas câmaras de gás 
de Auschwitz. A mesma lógica está implícita em 
muitos dos argumentos neo-Malthusianos que se 
mascaram hoje corio ecologia. Que no haja dúvi-
da quanto a esta conclusão. 

Mais tarde ou mais cedo a proliferação des-
cuidada de seres humanos terá que ser detida, 
mas, ou o controle populacional terá que ser 
feito por meio de "controles sociais"(métodos 
autoritários ou racistas e,no fim,ser um geno-
cídio sitemático),ou por uma sociedade liberta 
ria,ecologicamente orientada (uma sociedade 
que desenvolva um novo equilíbrio com a na-
tureza fóra da veneração pela vida). A socieda 
de moderna encontra-se perante estas alternati 
vas mutuamente restrictas e deve fazer 	uma 
escolha sem dissimulação. A acção ecológica 
fundamentalmente acção social. Ou vamos direc-
tamente às origens sociais da actual crise eco 
lógica, ou seremos logrados por uma era de tota 
litarismo. 

ECOLOGIA E SOCIEDADE 

A concepção básica de que a humanidade deve 
dominar e explorar a natureza, provém da domi-
nação e exploração do homem pelo homem.Na ver-
dade, esta concepção vem desde tempos remotos 
em que o homem começou a dominar e explorar as 
mulheres dentro da família patriarcal.Desde es 
sa altura os seres humanos foram olhados,cada 
vez mais,como meros recursos,ccmo objectos em 
vez de sujeitos.As hierarquias,classes,siste-
mas de propriedade e instituições políticas 
que emergiram com o domínio social foram trans 
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feridas conceitualmente para a relação entre a 
humanidade e a natureza.Esta, também foi cada 
vez mais olhada como mero recurso,urr ojecto, 
urna matéria bruta a ser explorada to implaca-
velmente corro escravos num latifúndio. Esta 
"visao do mundo" impregnou no só a cultura 
oficial da sociedade hierárquica;tornou-se na 
maneira como os escravos,servos,trabalhadores 
da indústria e as mulheres de todas as classes 
sociais se começaram a considerar a eles mes-
mcs.Contida na "ética do trabalho" ,na moralida 
de baseada na recusa e na renúncia,num modo de 
comportamento baseado na sublimação dos dese-
jos eróticos e noutros aspectos mundanos(sejam 
eles Europeios ou Asiéticos),os escravos,ser-
vos,trabalhadores e metade das mulheres da hu-
manidade foram ensinadas a vigiarem-se, a si 

próprios, a talharem as suas próprias cadeias, 
a fechar as portas das suas prisões. 

Se a"viso do mundo" da sociedade hierár-
quica começa hoje a declinar é especialmente 
porque a enorme productividade da moderna tec-
nologia abriu uma nova viso: a possibilidade 
de abundância material,um fim à escassez e uma 
era de tempos livres (o chamado "lazer") com 
um mínimo de trabalho duro. A nossa sociedade 
está a ser impregnada por uma tenso entre "o-
-que-é" e "o-que-poderia-ser",uma tensão exa - 
ctbada pela exploração e destruição irracional 
e desumana da terra e dos seus habitantes. O 
maior obstáculo que obstrOi a solução desta 
tensão é a extenso até à qual a sociedade hie 
rárquica ainda modela os nossos pontos de vis-
ta e as nossas acções. É mais  fácil refugiarmo 
-nos nas críticas à tecnologia e ao crescimen-
to populacional; tratar com um sistema social 
arcico,destrutivo sobre as suas próprias con-
dições e dentro da sua própria estrutura.Quase 
desde o berço temos sido socializados pela fa-
milia,instituições religiosas,escolas e pelo 
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próprio trahallio,aceitando a hierarquia,renún-
cia e sistems políticos,como premissas 	so- 
bre as quais todo o pensamento deve apoiar-se. 
Sem esclarecer essas premissas,todas as discus 
ses,sobre o equilíbrio ecológico permanece-
rão meros paliativos e sero contraproducen-
tes. 

Em virtude da sua excepcional bagagem cultu 
ral , a sociedade moderna - sociedade burguesa 
orientada para os lucros - tende a exatbar o 
conflicto entre a humanidade e a natureza,de 
uma forma mais crítica cio que as sociedades 
pre-industriais do passado. Na sociedade bur-
guesa,os humanos não só se transformaram em 
objectos mas também em mercadorias; em objec-
tos claramente destinados a serem vendidos no 
mercado. A competição entre os seres humanos, 
como mercadorias,torna-se um fim em si, ciii coa 
junto com a produção (te artigos totalmente inú 
teis • \ qualidade transformou-se em quantida - 
de, a cultura individual o,n 'iii t lira de massas, 
a conmnicaçao pessoal em cotmlnicaç;io (te mas-
sas, () meio-ambiente natural tornou-se numa fá 
bri ca gigantesca e a cidade num imenso merca-
do; tudo, desde tinia floresta Iedwood até ao cor 
p0 de uma mulher tem "uni preço" • É tudo equa-
cionado em dólares-e-ceii ts, seja uma catedral 
consagrada ou a honra individual. A tecnologia 
deixa cio ser lima extensão cia humanidade; a hu-
manidade torna-se numa extensão (Ia tecnologia. 
A máquina não amplia o poder cio traba liiador ; é 
o trabalhador citie amplia o poder da máquina e 
na verdade ele mesmo se torna numa simples par 
te da nucpiina. É assim tão surpreendente que 
esta sociedade exploradora ,degradante e quanti 
ficada oponha a iiunia,iiclaife a si própria e à na 
tureza ,numa escala iial s assombrosa cio que qual 
quer outra no passado? 

Sim, necessitamos mu(lar,mas mudar tão funda 
meu tal meti te e em tão grande escala que mesmo 
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os conceitos de revolueo e liberdade devem 
ser ampliados para além de todos os primitivos 
horizontes. No ó já suficiente falar das no-
vas técnicas para a conservação e promoção do 
ambiente natural; devemos tratar a terra comu-
nalmente, como uma colectividade humana, sem 
aquelas peias da propriedade privàda, que têm 
destorcido a visao da vida e da natureza da 
humanidade, desde a ruptura da sociedade tri-
bal. Devemos eliminar não só a hierarquia bur-
guesa mas a hierarquia como tal; não só a famí 
lia patriarcal, mas também todas as formas de 
domínio familiar e sexual; no só a classe bur 
guesa e o sistema de propriedade,mas sim todas 
as classes sociais e a propriedade. À Humanida 
de deve tomar posse de si próprin,indivi-dual e 
colectivamente, para que todos os seres liuma- 

iios obtenham o controle das suas vidas di-
rias. As nossas cidades devem ser descentrali-
zadas em comunidades ou ecocomunidacles talha-
das, fina e habilidosamente, para o aproveita-
mento da capacidade dos ecosistemas nos quais 
elas estão localizadas • .•\s nossas tecnologias 
devem ser readaptadas e formuladas em ecotec-
nologias, fina e inteligentemente adaptadas 
para usarem as fontes de energia local e os 
materiais, com um mínimo ou sem poluição do 
ambiente. Necessitamos recuperar um novo senti 
do das nossas necessidades - necessidades que 
fomentem uma vida saudável e que exprimam as 
nossas inclinaçes individuais, no as "neces-
sidades" ditadas pelos meios de comunicaço. 
Temos que restaurar a escala humana no nosso 
ambiente e nas nossas relações sociais,substi-
tuto medianeiro das relaçes pessoais directas 
na gesto da sociedade. Finalmente, todas as 
formas de domínio - social ou pessoal - devem 
ser banidas das nossas concepções, de nós pró-
prios, dos nossos semelhantes e da natureza. A 
administração dos humanos deve ser substituida 
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pela administração das coisas. A revolução que 
pretendemos deve envolver no só as institui-
çes políticas e as relações económicas, mas 
também a consciência, o estilo de vida, os de-
sejos eróticos e a nossa interpretação do si-
gnificado da vida. 

O balanço aqui, é o espírito antiquado e os 
sistemas de domínio e repressão que não só opu 
zeram o homem ao homem, mas a humanidade à na-
tureza. O conflicto entre estas é uma extensão 
do conf'licto entre humano e humano. A no ser 
que o movimento ecológico envolva o problema 
do domínio em todos os seus aspectos, ele não 
contribuirá em nada para a eliminação da ori-
gem das causas da crise ecológica do nosso tem 
p0. Se o movimento ecológico se detém em sim-
ples reformas de controle da poluição e conser 
vaçío, sem tratar radicalmente da necessidade 
de ampliação de um conceito de revoluço,ele 
servirá meramente como uma válvula de seguran-
ça do sistema existente da exploração humana e 
natural. 

OBJECTIVOS 

Sobre certos aspectos o movimento ecológico 
de hoje está a mover uma acção tard{a,contra a 
destruição desenfrenda do ambiente. Noutros as 
pectos os seus elem(l1tos mais conscientes es- 
to envolvidos num movimento criativo, pronto 
a revolucionar totalmente as relações sociais 
dos indivíduos para com os outros e da humani-
dade para com a natureza. 

Embora elas se interpenetrem intimamente, 
os dois esforços devem distinguir-se um do ou-
tro. Ecology Action East (Acção Ecológica Les-
te) apoia qualquer esforço para a conservação 
do ambiente: preservar a água e o ar puros;li-
mitar o uso dos pesticidas e adubos químicos 
nos alimentos; reduzir o trânsito de veículos 
nas ruas e auto-estradas; tornar as cidades 
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mais saudáveis fisicamente; impedir que os des 
perdícios radioactivos penetrem no ambiente; 
proteger e aumentar as áreas desertas e os ter 
ritórios para a vida selvagem; e defender as 
espécies animais da depredaçao humana. 

Mas a Ecology Action East não se ilude a si 
própria pensando que estas acções tardias cons 
tituem uma solução para o conflicto fundamen-
tal que existe entre a actual ordem social e o 
mundo natural. Nem to pouco que estas acções 
tardias possam deter o ímpeto esmagador de des 
truiço existente nesta sociedade. 

Esta ordem social joga connosco. Ela conce-
de reformas a longo prazo, aos poucos e dobro 
samente inadequadas, a fim de desviar os nos-
sos esforços e atençõo de actos destruidores 
ainda mais vastos. Em certo sentido, é-nos ofe 
recido um pedaço de terreno da floresta Pedwo-
od em troca das Cascades. Visto numa maior 
perspectiva, esta tentativa para reduzir a eco 
logia a uma relaçõo de permuta no salva nada; 
é um modus operandi barato de negociar a maior 
parte do planeta por umas quantas ilhas deser-
tas, por parques de bolso num mundo devastado 
de betão. 

A Ecology Action East tem dois objectivos 
principais: um,é incrementar no movimento revo 
luciondrio, o conhecimento de que a consequên 
cia mais urgente e destrutiva cia nossa so-
ciedade exploradora e alienante é a crise am-
biente, e que a verdadeira sociedade revolucio 
nária deve ser construída de acordo com precei 
tos ecológicos; o outro objectivo é provocar 
na mente de milhões de Americanos que esto 
preocupados com a destruição do nosso ambien-
te, uma tomada de consciência de que os prin-
cípios da ecologia, levados até ao final lógi-
co, exigem mudanças radicais na nossa socieda-
de e no nosso modo de olhar o mundo. 

A Ecology Action East fundamenta-se na revo 
luço do estilo de vida que, no méximo, preten 
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de uma consciência aumentada de experiência e 
de liberdade humanas. Nós pretendemos a liber-
tação das mulheres, das crianças, dos homose-
xuais, dos povos negros e colonizados, dos tra 
balhadores de todas as profisses,como parte 
da crescente luta social contra as tradições e 
instituições dominantes antiquadas - tradições 
e instlluiçes que têm to destruidoramente mo 
delado a atitude da humanidade para com o mun-
do natural. Nós apoiamos comunidades libertá-
rias e lutas pela liberdade aonde quer que sur 
jam; apoiamos também qualquer esforço para pro 
mover o auto-desenvolvimento expontâneo dos jo 
vens; opomo-nos a qualquer esforço para repri-
mir a sexualidade humana e negar à humanidade 
a experiência do erótico em todas as suas for-
mas. Unimos todos os esforços para fomentar um 
artefício feliz, na vida e no trabalho: a pro-
moção dos ofícios e da qualidade de produço;o 
planeamento de novas ecocomunidades e ecotecno 
logias; o direito à experiência,numa base diá-
ria, da beleza do mundo natural, o prazer aber 
to, expontâneo e sensual que os humanos podem 
oferecer uns aos outros, o respeito crescente 
pelo mundo da vida. 

Em resumo, nós temos esperanças nurra revolu 
ço que produza comunidades politicamente inde-
pendentes cujas fronteiras e populações sejam 
definidas por uma nova consciência ecológica; 
comunidades cujos habitantes determinarão por 
si mesmos, adentro da estrutura desta nova 
consciência, a natureza e o nível das suas tec 
nologias, as formas tomadas pelas suas estrutu 
ras sociais,vises do mundo, estilos de vida, 
artes expressivas e todos os outros aspectos 
das suas vidas diárias. 

Mas nós no nos iludimos a nós mesmos de 
que este mundo orientado-para-a-vida possa ser 
desenvolvido,inteiramente ou mesmo parcialmen- 
te conseguido, através de uma sociedade orien- 
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tada-.para-a-mcrte. A sociedade Americana como 
hoje está constituida,está penetrada de racis-
mo e ergue-se no topo do mundo inteiro nao só 
como consumidora da sua riqueza e recursos,mas 
como um obstáculo a todas as tentativas de au-
to-determinação no interior e no estrangeiro. 
Os seus objectivos inerentes são a produção pe 
lã produção,a manutenção da hierarquia e do 
trabalho árduo à escala mundial, manipulação 
das massas e controle por meio de instituições 
políticas centralizadas. Este tipo de socieda-
de contrapõe-se inalteravelmente a um mundo 
orientado-para-a-vida. Se o movimento ecológi-
co não tira estas conclusões dos seus esforços 
para conservar o ambiente natural,entao a con-
servaçao torna-se num mero obscurantismo.Se o 
movimento ecológico não dirige os seus esfor-
ços principais para uma revolução em todos os 
aspectos da vida - social bem como natural - 
então o movimento tornar-se-à gradualmente nu-
ma válvula de segurança para a ordem estabele-
cida.A nossa esperança está em que os grupos 
como nos, brotarão através do pa{s,organizados 
como nos próprios numa base humanista e liber-
taria,empenhada na acção conjunta e com um es-
pírito de cooperação baseado no apoio-mituo. Ë 
também esperança nossa que eles tentem fomen-
tar uma nova atitude ecológica,não só para com 
a natureza mas também para com os humanos:uma 
concepção de relações expontâneas variegadas 
dentro e entre grupos, dentro da sociedade e 
entre os indivíduos. 

Nós esperamos que os grupos ecológicos evi-
tarão todos os apelos aos "chefes de governo" 
e às instituições estatais nacionais e interna 
cionais, os verdadeiros corpos criminosos e pó 
líticos que têm contribuido materialmente para 
a crise ecológica do nosso tempo. Cremos que 
os apelos devem ser feitos ao povo e à sua ca-
pacidade para a acção directa,que lhe possa 
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permitir tomar 	o controle das suas próprias 
vidas e destinos. Porque só desta maneira pode 
emergir  a sociedade sem hierarquia e domínio,a 
sociedade na qual cada indivíduo ó o dono ou a 
dona da sua própria sorte. 

As grandes c[-.oes que dividiram os humanos 
dos humanos, a humanidade da natureza, o indi-
víduo da sociedade, a cidade do campo, aacti-
vidade mental da física, a razão da emoçao e 
geração de geração devem ser agora ultrapassa-
das. O cumprimento da luta antiquada pela so-
brevivência e segurança material num mundo de 
escassez foi uma vez olhado como a condição 
prévia para a liberdade e para uma vida intei-
ramente liumana.Para viver nós tivémos que so-
breviver.Como Brecht disse:"Primeiro a alimen-
taço e depois a moralidade". 

A situação começou agora.a modificar-se.A 
crise ecológica do nosso tempo, crescentemente, 
inverteu esta máxima tradicional. Hoje, se nós 
temos que sobreviver,devemos começar por viver. 
As nossas soluçes devem ser proporcionais ao 
nível do problema,ou então a natureza vingar-se-
-t,terrivelmente, da humanidade 

MUPRAY BOOKCHIN 
In Ecology Action East,1969 
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Um Projecto COMUNIDADE PARA UMA Apaixonante 

LU 1 L'i 	i 	 IL'hl 

() texto que segue foi traduzido da Rivista .lnarchica (n°79) e é urna apre-
sentação, feita pelos próprios. de um projecto de universidade comunitária, 

que verá a luz do dia, muito provavelmente a curto prazo. nos Estados Uni-

dos da América do Norte, costa atlântica. Há anos já que um núcleo de pes-

soas está trabalhando seriamente para a criação de condições para a viabi-
lização do projecto, para que se não trate de mais um belo sonho que se es-
boroa aos primeiros contactos com a realidade. 

O carácter libertário desta inicitiva não escapará a ninguém e, porventura 

por isso mesmo, dispensa a etiqueta. Mas o aprofundamento e amadurecimento 
das questões levantadas por um tal projecto dão mostras da seriedade e es-

pírito prático dos seus promotores, ao mesmo tempo que são augúrios de bons 

sucessos. 
Ao apresentarmos este projecto-em-vias-de-concretização ao público portu-

guês. cremos que fazemos coisa pouco habitual: por um lado, estas questões 
do conhecimento e da cultura criadora são geralmente remetidas para a esfe-

ra dos "deveres do Estado"; por outro lado, elas levantam, nos meios rebel-

des à integração social as maiores suspeitas; finalmente estamos perante um 

exemplo concreto daquilo que é possivel fazer. já hoje, a margem do estado. 

MAS EM PLENA SOCIEDADE, como alternativa construtiva e livre e demonstra-
ção prática de uma micro-sociedade anárquica. 
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COO?ERATlE COLLEGE COMMUNITY 

fui grupo de universitários e de artistas está procurando instalar uma co-
munidade que atribua um valor maior a ciência, a arte, ao equilíbrio ecoló-

gico, a saúde e 'a educação. do que aquele que normalmente e atribuído t ri-
queza e a carreira profissional. 

Temos em vista uma comunidade de cerca de 75 membros adultos, fixos, mais 
as crianças e os estudantes, com base numa vasta zona rural do nordeste dos 

tados Unidos. Do ponto de vista económico. a comunidade constituiria uma 
aldeia SÓ numa pequena parte dependente do resto da sociedade, e organizar-

-se-ia em moldes cooperativos., A auto-suficiência econduica permitirá a co-

anuidade manter uma pequena universidade artístico-literária, na qual os es-

tudantes não paarào a subsistência do corpo docente. Ser-Mes-a pedida co- 
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laboração em tudo o que toca a manutenção da comunidade e de própria univer-

sidade. mas nada pagarão pela frequência dos cursos e pelo ensino ministra-

do. 

Será uma experiência para o desenvolvimento e a promoção de valores liuma-

nos, uma tentativa para demonstrar que mesmo numa comunidade economicamente 

modesta, é possível conduzir uma vida plena e digna. Dividindo entre todos 

as tarefas de trabalho e a responsabilidade política. procurando limitar ao 

máximo a acumulação e o consumo de bens materiais e utilizando da maneira 

mais eficaz possível os recursos naturais. esperamos evitar a exploração do 

omem e a destruição do ambiente que caracterizam a sociedade contemporanea. 

Não entendemos, com isto, propor uma çanaceia para todos os males sociais. 

nem um riCj~ lo de instituição universitária. Acreditamos todavia que a nos-

sa proposta repres t ta uma alternativa possível e concreta a actual concep-

ção da organização sociaí f ,  económica. 

rocuramos pessoas dotadas de uma boa preparação académica, artística e pro-

fissional. que queiram tentar connosco a experí e-.-.cia de criar uma iioa uni- 

versidade e uma nova comunidade de vida. 

)escrevemos agora. detailadamente e em seguida, o nosso projecto. que se 

articula assim: 

Secção 1 Fundamentos económicos da cmunidade 

1.1 Áreas de auto-suficiência 

1.2 Fontes de rendimento 

1.3 Política de fundos para a investigação 

Secção 2 - Gestão e organização interna (Ia comunidade 

2.1 Poder decisional 

2,2 Distribuição do trabalho 
2.3 Esfera da vida comunitária 

2.4 Esfera privada e esfera comunitária 

Secção 3 * Adesão a comunidade 

3. 1 Admissões 

3. 2 Demissões 

Secção 4 	A universidade 

4.1 curriculuni 

4.2 Organização financeira da universidade 

4.3 A vida dos estudantes na comunidade 

4.4 Gestão da universidade. 
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SECÇÃO 1 

Fundamentos económicos da comunidade 

1. 1 Aresde auto-suficiência 

Procurar-se-a atingir um grau considerável de auto-suficiência, seja gra-

ças aos valores intrínsecos da escolha de satisfazer autonomamente as pró-

prias necessidades, seja pela conquista da independência em relação aquelas 

instituições económicas que não respondem as necessidades da comunidade. A 

independência econÕniica. todavia, não poderá jamais ser completa e absolu-

ta: a comunidade deverá dispor de fontes de rendimento seguras que lhe pos-

sam trazer o dinheiro para a aquisiçào de livros, para a assistência sani-

tária. para os materiais de construção. ferramentas e maquinaria. Não obstan-

te. acreditamos poder atingirum grau notável de auto-suficiência nas seguin-

tes áreas: 

- Alimentação. 1 comunidade desenvolverá a orticultura e outras activida-

(les agrícolas. c utilizará várias técnicas para a conservação dos alimentos. 

- Fergia.Entre as fontes de energia que pensamos utilizar encontram-se 

os conversores solares. as estufas de lenhite e os moinhos de vento. Toda-

via, pelo menos por aquilo que é possível agora prever, será preciso com - 

prar um certa quantidade de energia eléctrica e de produtos petrolíferos. 

- Construção civil e maquinaria. Será limitado ao mínimo indispensável a 

aquisição de máquinas que necessitem de mão de obra exterior para a sua ma-

nutenção. irevé-se. por outro lado, que a mão de obra necessária para as o-

)ras de construção civil será fornecida na sua maior parte pelos próprios 

mem)ros da comunidade. 

- ('apital. O capital será constituído por donativos dos membros da coulu-

nidade. em função das suas possibilidades económicas. Pedir-se-ão ou acei-

tar-se-ão doações externas (por exemplo. de fundações ou orgãos similares) 

exclusivamente para fins didáticas. como possam ser a aquisição de computa-

dores, de livros, telescópios, fornos e aparelhagem de la'oratório. 

1. Z Fontes de rendimento 

As fontes de rendimento possíveis são: 

a) .1 capacidade profissional e de trabalho dos membros da comunidade, obvia-

mente remuneradas por exemplo: programação em computadores, carpintaria, re-

visão tipográfica. consultadoria e colaboração editorial, tecelagem, solda-

dura. etc,. 

) 'Is produtos agrícolas em excedente, a madeira. os produtos artísticos e 

de artesanato e tudo aquilo que a comunidade saiba produzir. 

C) .s publicações profissionais, incluindo as obras literárias. 
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d) O material didático para escolas primárias e secundárias: neste campo, 

esperamos poder oferecer produtos completos, acabados, por exemplo desde o 

conteúdo didático até ao próprio livro, impresso e encadernado. 

L "  ?olítica de fundos para a investigação 

e maneira compatível com os limites éticos. ambientais e com o programa 

de desenvolvimento estabelecido pela comunidade. os seus membros poderão, 

individualmente, fazer pedidos de financiamento ou aceitar subvenções finan-

ceiras de organismos externos para as suas investigações. Em qualquer caso, 

o rendiíücnto assim obtido deverá ser utilizado exclusivamente no programa 

de investigação em causa: a comunidade apenas terá direito ao reembolso dos 

"custos indirectos" e das "de.pesas gerais" relativos ao próprio projecto. 

1.4 Razão social 

A comunidade constitui-se legalmente como empresa cooperativa. iEnquanto que 

a universidade será considerada como uma instituição moral, sem o5jectivo lu-
crativo, todos os terrenos, produtos e rendimentos não directamente ligados 

a act is idade (Iidát ica estarão sujeitos ao regime fiscal local, estadual e te-

dera 1. 

SECÇ.O Z 

Gestão e organização interna da comunidade 

2.1 Poder decisional 

Os mecanismos de gestão comunitária fundar-se-ão prevalentemente sobre as 

assembleias gerais e na forma de democracia directa. As decisões deverão ser 

o:)tidas pelo consenso de todos os membros da comunidade. 

\o entanto, grande parte da autoridade de gestão deverá ser delegada em co-

mités deyidaaai'rte constitiiidos. As tarefas de responsabilidade no interior 

da comunidade, incluindo os cargos dos comités. serão desempenhadas rotati-

vamente por todos os membros da comunidade. 

2.2 Distribuição do trabalho 

A comunidade que queremos realizar não deverá ser fundada sobre uma estru-

tura económica de classes, nem sobre uma excessiva divisão do trabalho ou 

especialização. Acreditamos por outro lado que o indivíduo refira uma maior 

satisfação desenvolvendo e exercitando as suas próprias capacidades e compe-

tência em diversos campos de acti idade. 

m coerência com estes princípios. o trabalho necessário ao sustento da co-

munidade será dividido da maneira seguinte: 

1. 
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a) Os vários encargos serão agrupados por categorias, segundo o tipo de tra-

balho de que se trata; por exemplo, os encargos respeitantes a actividade a-

grícola e os atinentes a biblioteca, entrarão em Categorias diversas. Dentro 

dos limites impostos por problemas de saúde ou outros, a cada membro da co-

munidade será atribuída uma mesma quantidade de trabalho, dentro de cada ca-

tegoria. Como corolário deste princípio geral, cada membro tomará parte nas 

actividades da vida comunitária, de forma colegial. e não individual. 

b) Para evitar que se venha a criar uma classe dirigente, os indivíduos actu-

arão, no seio das várias categorias, tanto nos aspectos conjecturais e orga-

nizativos. como nos aspectos puramente executivos. 

c) n alguns casos, o trabalho desenvolvido fora dos limites da comunidade 

poderá ser considerado como feito no âmbito comunitário. Poderá ser õ caso, 

por exemplo, de serviços prestados em zonas vizinhas, de permutas com insti-

tutos ou organismos exteriores, ou do trabalho político coerente com os ide-

ais da própria comunidade. 

Para além do acima exposto, tudo será feito para que todos tenam iguais pos-

sibilidades de prosseguir a sua actividade prolissional ou artística, fora 

dos limites impostos pela comunidade, 
-a 

2.3 E.sfera da vida comunitária 

ieremos criar uma comunidade dotada de um lorte poder de coesão, na qual 

todos os membros sejam solidários do bem-estar material e social dos outros. 

Com  este objectivo, a comunidade promoverá e desenvolverá actividades agrí-

colas, de construção e produtoras de rendimento suficientes para satisfazer 

as necessidades materiais fundamentais de todos os seus membros. Na medida 

do possível, organizaremos a assistência médica para todos, a assistência 

a intancia. aos inválidos e aos anciãos(incluindo os progenitores dos mem-

bros. A comunidade procurará instalar um serviço de lavandaria e outro de 

conservação de alimentos. Por outro lado, os refeitórios permitirão aos mem-

bros da comunidade tomar em comum as suas refeições. Mas os alojamentos pri-

vados estarão equipados com cozinha. 

2.4 7sfera privada e esfera comunitária 

Propriedade. A terra e todos os edifícios e estruturas construídas serão 

propriedade comum. Igualmente a maquinaria, as ferramentas e material de 

laboratório. os livros das bibliotecas e outros bens de utilidade pública, 

serão património da colectividade. Os objectos fabricados ou adquiridos pe-

los membros para seu uso pessoal. serão considerados propriedade privada 

(ver também opponto 3.2). Os bens adquiridos pelos membros fora do sistema 
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de crédito comunitário (p. ex.: direitos ou emolumentos vários, heranças, 

juros) serão sujeitos a um imposto, cuja taxa será estabelecida pela comu-

nidade por consenso de todos os seus membros; a soma remanescente, ficará 

propriedade privada do indi'.jduo. A construção de casas de habitação será 

assumida pela comunidade, e as casas serão sucessivamente atribuidas aos 

membros segundo um plano a longo prazo. Dentro disto, o membro poderá li-

vremente escolher o tipo de habitação que lhe interessar. 

Educação dos Íi Ilios .Ascrianças  tomarão pari(- no desenvolvi nient o e nas 

actividades da comunidade e a sua educaçào será 1 undad4 sobre os mesmos 

princípios, direitos e deveres que regulam a liberdade de acção e de expres-

são dos adultos. Os progenitores terão plena autoridade no que toca t cdii - 

cação dos filhos, controlarão e servir-lhes-ão de guia nas relações com os 

outros membros da comunidade. Segundo os recursos da comunidade, procurar-

se-a satisfazer as necessidades físicas. intelectuais e emotivas das crian-

ças, incluindo o seu acompanhamento e assistt'ncia diurna. 

Despesas. A comunidade imporá um limite máximo. embora razoável, a quan - 

t idade de dinheiro que os membros poderão di spender em 1 ins não prol íssio - 

nais. Esse limite será estabelecido por mutuo consenso e, salvo casos ex-

cepconais. tratará por igual medida todos os membros da comunidade. ?el o 

contrário, não haverá limitações a maneira como cada um deseja consumir. 
salvo aquelas impostas por considerações de tipo ecologico, de segurança e 

similares. O limite  as despesas tem o ob 1 cc t i o de impedir que se criem, no 
interior da comunidade, estratiticaçoes sociais de caracter económico. Por 

outro lado, esse limite será retati%amente baixo porque é nossa intenção de-

monstrar que as satisfações pessoais não estão necessariamente ligadas a ti-

ma grande disponibilidade de bens materiais. F. de notar que não  
mítes a quantidade de bens ou dinheiro que um membro indi idual pode pos -

suir em privado: a comunidade apenas regulamentara o uso (lesses bens OU (les-
se dinheiro. 

Tempos livres. A comunidade reconhecera o direito e a necessidade de leri-

as e de anos sabaticos regulares l. mas pensamos estabelecer um limite a 

quantidade de tempo que se poderá passar tora da comunidade. Também este li -

mite será estabelecido por consenso geral e. salvo casos excepcionais, será 

(1) - 'eriodo de um ano, após uma leccionação contínua de t ou õ anos. dii-

rante o qual os docentes universitários são dispensados do ensino para de-

dicarem-se a estudos e investigação, embora continuando a receber os seus 

vencimentos. 
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o mesmo para todos os membros. Em compensação, não haverá restrições para a 

quantidade e proveniência do dinheiro a dispender durante os anos sabáticos. 

A comunidade gostaria de garantir a todos os seus membros uma igual disponi-

bilidade de recursos durantes estes períodos: todavia, vistas as diferenças 

de possibilidades na obtenção de financiamentos externos de que beneficiarão 

os membros individualmente, nem sempre será possível conseguir uma paridade 

nesta matéria. 
SECÇAO 3 

Adesão à comunidade 

• 1 Admissão 

A admissão a comunidade está subordinada ao consenso dos seus membros. Os 

novos membros deverão contribuir para o capital comunitário em função das 

suas disponibilidades. Para eliminar o perigo de uma divisão em classes so-

ciais, e em particular a criação de uma classe especial de conjuges. todos 

os residentes - com excepção dos estudantes, das crianças e dos anciãos que 

já não podem trabalhar deverão ser membros da comunidade. 

'. 2 )emissões 

Os membros podem abandonar a comunidade em qualquer momento, embora seja 

Preferível que eventualmente o façam no período que decorre entre dois se-

mestres escolares. Os membros demissionários tem direito integral a sua 

propriedade privada e á sua quono capital ser-lhes-â inteiramente resti-

tuida, se possível com iuros caso a comunidade tenha fundos suficientes pa-

ra pagá-los). 

SECÇÃO 4 

A universidade 

•t uniersídade será o centro cultural. o coração da comunidade. To-

(tos OS membros deverã tomar parte na actividade didática. 

4.1 Curriculum 

"retendemos 'gerir um instituto artístico-literário plenamente reco-

nhecido e de nível equivalente aos demais, capaz de fornecer diplomas de es-

tudo de nivel universitário Baclelor 01 Artsi (2). A universidade disporá 

de uma biblioteca e de um laboratório científico. For outro lado, estabele-

c(-rá relações com outros institutos, nos quais se apoiará sobretudo para os 

(2) - Diploma correspondente ao grau universitário de licenciado em Letras. 

39 



problemas de documentação. aos quais a biblioteca interna não poderá dar res-

!)osta. A relação ideal professor -estudante será de 1 para 4.  'ara além das 

matérias usuais dos programas artístico-litarários. serão instituidos cur-

sos nos quais a relação entre a cultura teórica e a cultura prática será 

mais rica do que acontece na generalidade das universidades americanas; de 

facto. poderão igualmente ser objecto de cursos,actividades como as técni -

cas de jardinagem, a construção, a produção de lati icinios e militas outras. 

A obtençào do diploma requererá o cumprimento de um programa vasto e coerente 

que compreenderá não só as tradicionais disciplinas académicas, mas tambem 

as artes práticas e os ofícios. Im dos objectivos principais (ia comunidade 

será com eleito o de la%ore('er e estimular uma relação continua de interac-

ção entre estudantes e professores. Por outro lado. a uniersídade terá ('O-

rno seus objectios: ai experimentar novas metodologias pedag(igicas: b, alIo-

lir as distinções formais entre estudos pre-universí1rios. uni%ersitarios 

e de post -graduac'ão, ou abertos a população; c promover no interior do gru-

po estudantil a mais ampla diversidade e heterogeneidade de base ('III (iira 1 e 

de idade. os estudantes poderão inscrever se na titi i vers idade, mesmo sem sei -

nos prouramas que conduzem ao diploma. 

4. 2 9rgan i zacão financeira da un ivers ((fade 

A forma principal de lo t eracção econômica entre docentes e estudantes sera 

a cooperação reciproca. nos limites consentidos l)(las necessidades 1 inance 1 - 

ras. os estudantes pagarão com o seu trabalho os sei' iços que l,es sào ole-

re(' jílos pela comunidade (alimentação. aIo lamento. et (' i. Fn nen.itm caso o coo 

tributo dos estudantes as exigências da comunidade será superior ao de qual 

quer outro membro da universidade. O tempo dedicado Pelos estudantes as 'ac -' 

tividaties pedagogicas (estudo, ensino. aquisição de noções praticas, experi-

mentação, etc, sera exactamente equiparado ao tempo dedicado pelos docentes 

a essas mesmas actividades. o ensino e a aprendizagem serão considerados co-

mo parte integrante e de igual Nalor no projecto comunitario, tal como no 

processo de aquisição e transmissão do conhecimento. m consequ('ncia. os es-

tudantes não devem pagar nada, nem em dinheiro nem em trabalho suplementar. 

pela frequéncia dos cursos da universidade. 

' orçamento das despesas necessárias a manutenção e gestão das actividades 

didáticas será estabelecido anualmente. e igualmente repartido entre docen -

tes e estudantes, de modo proporcional ao seu número global. Os estudantes 

ajudarão a elaborar e põr em prática um sistema de pagamento 0(1 (ILUdI (IS con-

tributos individuais serão fixados em função das possibilidades e capacida-

des individuais. A responsabilidade linanceira do alojamento e subsistência 

no interior da comunidade ficará completamente a cargo dos próprios estudan- 
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tes. 	n geral, a estreita relação de cooperação entre docentes e estudantes, 

mesmo do ponto de vista administrativo, garantirá que o corpo docente não re-

tire qualquer vantagem material da gestão da universidade. .'ara alem das ou-

tras vantagens desta política, cremos que ela ser ira não só para melhor iii-

(egrar a educação intelectual. artística. pratica 4 social dos estudantes e 

docentes em conjunto, como também desenolera a capacidade de apreciar o va-

lor intrínseco da cultura e do saber. 

4. ' .t vida dos estudantes na comunidade 

Os estudantes estarão. na  sua maior parte. integrados na vida económica da 

comunidade e participarão, tanto como os docentes, nas actividades agríco-

las. de construção, abastecimento. produção de energia e tudo aquilo que for 

necessário para garantir o máximo de auto-sul iciencia. Os seus interesses e 

capacidades serão tomados em consideração pela comunidade, quando isso se re-

vele titil para a obtenção de rendimentos. . preciso não esquecer que os estu-

dantes residentes na comunidade contribuirão como qualquer outro membro para 

a dita comunidade, tanto pelo seu trabalho como nelas fontes de rendimento e 

apoio financeiro ou econoniico Que cada um seja capaz de angariar. 
a 

1 comunidade podera. por outro lado, decidir aceitar a 1 requencia dos cur-

sos por estudantes que residam fora dela. Tal como os residentes. estes es-

tudantes "exter- iores" deverão contribuir para a produção de rendimento comu-

nitário, como pagamento das despesas ocorridas com a sua educaço. ror outro 

lado, aqueles que quizerem tomar as suas reteucoes no refeitório comum, deve 

rão participar nas actividades agrícolas. F.m qualquer caso, estes estudantes 

deverão contribuir ao trabalho dos varios sectores. paralelamente aos estu -

dantes residentes. 

4.4. (est4o da uni'.ersidade 

s membros do gi'iiflO docente terão poder dcc isiona 1 sobre todas as questoes 

que interessam ao luturo da uniersidade e da comunidade. Os estudantes, no 

Pnlaflto. serão chamados a eleger membros dos comités que esta)alecerão as i-

niciativas, a tomar a curto prazo. para solucionar os varios problemas que 

surgem no dia a dia: sociais, políticos. econoinicos e pedagógicos. 

f 

mi 
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O QUE É A ACÇÃO DIRECTA 

É geralmente aceite que a acção directa é uma das formas distintivas do 

anarquismo, a mediação por excelência através da qual se consubstanciam os 
seus objectivos. 

Frequentemente. porém, são feitas interpretações contradittjrias do que e 
este princípio de acção. 	

6. 

Na nossa opinião, é ainda a leitura imediatista da expressão "acção direc- 

ta" aquela que melhor traduz o essencial da sua ideia-torça: acção directa-

mente assumida pelos próprios interessados, com exclusão portanto das noções 
de representação ou delegação de interesses, a terceiros. 

ACÂO DIRECTA E NÃO-VIOLÊNCIA 

Já mostrámos num texto anterior (nc' 15 da revista( as razoes que nos levam 
a privilegiar hoje. NAS SOCIEDADES TARDOCAP1TALlSTAS. os meios de acção 
não-violentos sobre os violentos. Eram. em resumo: a análise que fazemos ties-

sas sociedades; a sua respectiva eficácia global, nestas condições; as im-

plicaçoes de ordem ética e de coeréncia entre meios e uns; a identificação 

do conceito de autogestão como central numa estratégia que coloca os indi-

víduos como sujeitos do seu próprio destino. 

Nestes termos, a acção directa deve ser entendida como um conjunto de tác-

ticas que se situam ENTRE as formas tradicionais do parlamentarismo e dos 

atipos de pressão (eleições, influência, penetração nas instituições. etc 

Por um lado. Eas formas de guerrilha urbana e luta armada, por outro. Em 

termos de síntese, seria: "Nem colaboração com o estado! Nem militarização 
da luta!" 

Nós pensamos que a acção directa não tem hoje nada a ver com essas formas 
de guerrilha urbana, luta armada, terrorismo ou como lhe queiram chamar. Es- 
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tas, são forçosamente obra de pequenos grupos operando secretamente e exclu-

indo necessariamente a grande massa das pessoas comuns Alimentam sempre o 

grave risco de elitismo e transformam a luta social num enfrentamento mili-

tar entre aparelhos altamente especializados e igualmente desumanizados. 

Pelo contrãrio, a acção directa deve tornar Possível que um numero sempre 

crescente de Pessoas possa agir conscientemente sobre o processo da luta 

cole(-tia. Isto significa que ela tem de ser aberta ao publico", no senti-

do de uma autogestào da luta. e no sentido da informação. popularizaçào e 

)usca de apoios solidarios cada vez mais amplos, num movimento em bola-de-

-neve que, paralelamente. leve o estado de consciência de cada individuo a 

passar de uma situação de passividade e submissào a outra, caracterizada pe-

la actividade e autonomia de lulgamento. \o fundo, o essencial é este movi-

mento de DElXl JW onr.w.:c:R. mais do que os objectio.s concretos de cada lu-

ta particular. embora estes sejam também indispensaveis, sob pena de ficar-

mos reduzidos a uma "luta ideologica". Isto e: confrontando opinioes. Larzac 

Lip são dois exemplos vivos da acção directa a que nos referimos. 

.stas considerações tem ia um importante corolario: o processo da informa -

".o (como se forma, quem a controla, difunde, recebe. etc) é quase sempre 

(àecisio para uma electiva autogestão dos processos de luta. Dai o papel 

importantíssimo que cabe a contra-informação e a informaçao directa e lori-

,intal. como antídotos para esse enorme instrumento de dominação que são os 

ass-edia (meios de comunicação de massa: l. radio. grandes jornais). 

'or aqui se vê como o reflexo de clandestinidade" presente em tantos mili-

tantes e altamente contraproducente para as circunstancias actuais. 

A acção directa deve procurar agregar torça social suficiente para vencar 

as suas batalhas, e iiao cair na tentação da L!a militar de um reduzido 

aparelho especializado lrequentemente. as guerrilhas vêm a ser os quadros 

policiais do estado post - reoluc ionario - se a acção política institucional 

exclui as pessoas comuns do processo de resolução dos seus problemas, a [la-

ta armada faz outro tanto. erigindo-se em "muralha de aço" do povo, que as-

sim permanece eternamente na situação de assistido. 

1) conjunto de lacE icas da acção directa (levem hoje incluir prevalecentemen-

te meios não - violentos. \o entanto, reconhecemos a legitimidade da autode[e- 

_;o que nos diferenciará dos "não-violentos de princípio';, tanto pelo a-

pego que mantemos a lipotese (pelo menos teórica) (la revolução social deça-

racter liberIano, como pela maneira funcional e circunstancial que pensa-

mos deva presidir a escolha das tácticas de luta mais adequadas. Isto si - 

gnilica. na  prática, que podemos aceitar por exemplo a existência de grupos 

de protecção ou autodefesa numa manilestaçào ou na segurança de uma comuni-

dade alternatisa. \o entanto, a sua atitude nunca (leve (lar lugar a dúvidas 
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ele iiiic'  se trata tão Sei de leuitima (lei ('Sd. 1' IlIitl('d ele 1111 imidiecao %iolenta. 

orno sempre. nada (listo tem ente ver corri a 1 ('ILtu 1 idade. 1 acção directa não 

se situa ('iii 1 t1ilCji) do ()t1(' e. 011 fl0. le'Ldt nas de outros par'anie( 10.5. iate 

temos '. judo a considerar. lant o o "legal isnio" como o "i.I ega li SF111) são esi ra 

iios ao conceito de ac'çaij ti  i'e( ta. Isto ti ao 5 igli 1 1 ica. (Omo c' o) io. (nIe se 

não deva analisar. em cada Caso, as au t agens e i iicon eu tentes de mi ring ir. 

(Ri fl .O . a 1 e i e de( id i t' e tu collsequeníria. 50 (iue' ( , ti (.-to d ii' ('11105 ('0111 case 

1111111 110 %0 Conceito  (10 1 ur td 1(0 e não 	 corno 1 reouen temeu te tem acoii (cC ido 

ate aqui 	('Itt estrita (1('i)eIId('fl( ia da 1 i'ga 1 tolado' existente.  a inda 	ue  ia 

pela sua permanente - e quantias % ('les aparente 	opos i e ão. 

Sistematizando. serao lom' a('coes directas E ipicas. aS segelintes: 

1 - \um primeiro toco. agriiparnosaquelas 1 ormas de aceito. primarias. ou( -  

5(' ilesi iicam mais a dai' ('OflS(' ieiic id-de' si a tini JflO iIIIe'flt() social nascente do 

(lii(' )i'0J)i'iaflmC'uIt(' a 0)tO't' % ii 011)15 Da ip.eveis 

1. -%s carnpanbas de aa i \ 0 assinados, desde Cicie e' i itmim a 541 i 'l ac.oi de tinia 

ne('essida(Ie social e se u1a. 111111 tem a pedi r a sua i'('5O)liiC'dO ''Por olii('fll 

de -direi (o''. isto e. 1)01' ''''.5Peclal 151)15' (tu "'re'I)m'esenianl es'' p101 ISSI -  

ona is. Os aa 1 o assinados cianvara111 no a impor 1 inc ia pele) 1 ac(ec de 1 e - 

atem as i)essoaS mesmo aI r a es da sua .5 1 iii) 1 es assinatura. a assuiti 11' 

911:) ii ca e pessoal mente. uma lula co 1 i'o'tm a sem. POF outro lado. os 

leitos ci)ud icionani es das ''glandes massas m (,'s. mau ii '5. eI(' 

formas pac ii iças de (tira. como .e mmiai'i'-a. a concentração. o piquete. - 

a ocs E rue ão e a ocupação de locais. 

11 - Num segundo 1) 1 0(t). agruparia 5e 45 1 et titia s de' a ('(' ao tio' ii ese'u o 1 i meti t o. 

de uso mais ('orreulte rias [latas sociais:  

3. .ts greves (particularmente  ao n i e 1 do 1 oca 1 de tia cal o . qitaii(lo re' 

stilt ani da tornada d(' ('OilsC 1 ('itt' ia de elite uma acção (01 (-cti' a e neces - 

sar ia pala ai utig ir rim o) lcd i0 justo. Pelo contrario. Iiào saí) ace Cl 

Ii -lírecta aquelas eu elite os t rida 1. ado les "cumprem a ordem de  

lançada pela direcção sindejil . lirni Latido-se a trocar a autoridade dei 

pai i' ão pela  autor idade do s ind i ('ai o, s em que a esfera da sua pi' nl)I'  i a 

aol 0110111 i a se 1 Cii CL III iii manucui 1 C ii 1 a i'g)t(li) 

4. .ts campanas de )oieute ia produtos. a serv 1(05 e de no-(elI4,t)i'aço 

com as autoridades . as quais podem 11550111 ii' 1 oi'illas de ''('1)11 gt's 1 i cenamen - 

to` de set'ic'ees tiul u( - os. ele ''zelo adtoiinis( ('ai Rei'. ele 	(era'' (' 

I)astelamento juii'iolieo". et('. ('I('. 

iii - i i na 1 meu 1 e . restam as lo i'mas de a Ii'oiit amei, lei 

S. loi'mas cl ai'amo'u)i e pronunciadas de eieso;ced uen('ma ('lvii, tais ('1)111(1 u'e -

C lisa da inc ecu po mac jo tu e 1 i 1 ar l'ec usa ele) pa ameii tu de impostos.  lo i'mas 
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diversas de "greve gestionária". ocupação de locais proibidos, auto-

reduções no pagamento de rendas de casa ou de facturas de electicida-

de. etc, bloqueio da circulação pública e outras do mesmo tipo. 

)escobre-se claramente um crescendo nesta sugessão de formas de luta. No 

entanto isso não pressupõe de forma alguma a existência de uma "luta fina!" 

ou de um "enfrentamento decisivo", o que. a existir, criaria uma estraté-

gia diferente da pretendida e que assentaria na hipótese insurreccional. 'e-

lo contrário, uma estratégia de acção directa não-violenta é muito mais fle-

xível e evita as derrotas totais, porque não joge nunca o tudo-por-tudo. Os 

o')jectivos são sempre objectivos intermédios. O "objectivo final" é sempre 

do domínio da utopia. 

\iando estas formas de luta são empreendidas por simples indivíduos ou por 

pequenos grupos de militantes elas tomam, obviamente, um carácter muito di-

ferente de quando envolvem colectivos muito numerosos. No primeiro caso (on-

de temos o exemplo clássico da "greve da fome"), estaremos quase sempre pe-

rante situações de testemunho moral ou de resistência cívica. No segundo, pe-

rante fenómenos de luta colectiva e de desobediência civil. 

Fm qua!er caso, é importante sublinhar que: 

- as possibilidades de sucesso fundam-se sobretudo na sua força moral e no 

facto de porem em evidência as contradições e fraquezas intrínsecas do 

adversário; 

- as formas de luta adoptadas nunca devem afectar terceiros, ngativan1en-' 

te, pois que ai poderia jogar o adversário para obter aliados. "elo con-

trário, sempre que possível. deve alargar-se o campo dos simpatizantes da 

acção empreendida; 

- finalmente, qualquer que seja a forma de luta utilizada, ela é sempre pe-

dagógica, auto-formativa, e alarga a autonomia daquele que nela toma par-

te. 

.Reduzir o campo da autoridade, aumentado e criando espaços de liberdade e 

e autonomia onde os indivíduos se movem, através de um processo de luta co-

lectiva - eis a nossa maneira de compreender a autogestão das lutas, situ-

ando a acção directa tipicamente anarquista em confronto com a sociedade de 

e e com o "arsenal" das técnicas da não-volência disponíveis. 

Texto colectivo da redacção de A IDEIA 

enviado como contributo ao debate prepa-

ratório da Conferência sobre Anarquismo 

e Não-Violência, Itália. 1980. 
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MíLITÂNCYkNAIMUISTA 
 E A LEI 

1 - QUADRO LEGAL 

; 

Trata-se de saber em que termos se rode mover o militante anarquista, 

sem que da sua actividade resulte ofensa da lei. 

Ë matéria que vai aqui abordada de um ponto de vista estritamente juri-

dico - legalista, mesmo -, ou seja, desacaranhada dos juízos de valor com 

que, no niano ideolEgico, e à luz dos princïpios libertários, seria possivel 

analisá-la melhor. 

Vejamos, então, o que o militante anarquista pode fazer e não pode fazer, 

à face da lei (constitucional), tal cano esta se acha definida pelo Estado. 

---///--- 

É-lhe garantido, em primeiro lugar, aquilo a que se poderá chamar o ctL-

imLto à £gwLdade, que faz can que possa gozar dos direitos concedidos à gene-

ralidade das pessoas, qualquer que seja a sua ascendência, sexo, raça, língua, 
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território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, 

situação económica ou condição social; ressalvam-se, porém, os C6tten9tiXO, 

que não podeis beneficiar de direitos políticos ou outros direitos que sejam re-

servados exclusivamente aos portugueses, nem exercer funções públicas que não 

tenham carácter preterivelmante técnico. 

Ur companheiro estrangeiro pode, pois, por aplicação daqueles princípios, 

ser contratado para dar aulas, já que a docência se traduz eis um exercício de 

função de carácter essencialmente técnico. 

---///--- 

Outro princípio que se tentou proclamar foi o do dLtsLto a jwótLça, assen-

te no acesso aos tribunais, sem dependência da situação econânica do interessa-

do. Não será um princípio de formulação puramente teórica, mas não é de fácil 

concretização prática, quer pelo elevado custo da justiça, quer pala falta de 

critérios que permitam saber em que condições em que deve haver lugar á isençõo 

do pagamento das despesas de justiça. 

Contempla-se, também, o dijz.eLto a )tapaflLtÇae, para indemnização ou cmpen-

saçao dos danos sofridos, e a exigir do Estado e demais entidades públicas, 

por actos ou omissões praticadas pelos titulares dos seus órgãos, funcioná-

rios ou agentes. Será o caso, entre outros, das condenações injustas. 

--/1/----• 

Aos companheiros estrangeiros ou apátridas que sejam perseguidos eis com- 
seqincia da sua actividade em favor da denocracia, da libertação social e 

nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana, 

a todos eles garante a lei constitucional o dL&sLto da aiio. Ê o legislador 

ordinário, todavia, quem define o a-ó-taulo do ke4igi.ctdo poíW.co, cem todas 

as limitações que daí decorrem. 

Os anarquistas anarquistas portugueses — corro quaisquer outros cidadãos - não podeis 

ser extxadítados ou expuLo4 do território nacional, em caso algum; e quanto 

aos companheiros estrangeiros, a extradição só é autorizada se não se fundar 

em motivos políticos e quando a prática do crime que lhe servir de fundamento 

não for punida cem a pena de norte. 
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É reconhecido o dLtato da ap)tó antWt qLLeÀxa4 por acções ou  emissões dos 

poderes pClicos ao Provedor de Justiça; este, porém, não tem poderes decisó-

rios - limita-se a fazer reccírendações -, o que acaba por esvaziar, na prática, 

o conteúdo do direito em causa. 

Proclama-se a ínvíolabílidade da vida hw'.anct - e, bem assim, da integrida-

de coral e física dos cidadãos - e a proscrição da pena de corte e da tortura, 

bem como de quaisquer tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas. Obser-

va-se, a este respeito, e sobretudo no que toca às técnicas de investigação 

criminal que nem sempre os senhores agentes usam de muita lisura no trato para 

com aqueles que se acham presos preventivamente, e ás vezes são mesmo selva-

gema; a dificuldade está, cceij se compreende, na prova dos factos. 

--///--- 

O dii'.eLto à iLbe".dada e à aegw'rança é aquele segundo o qual ninguém po-

de ser privado da liberdade a não ser em conssquéncia de sentença judicial 

condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão (ou atra-

vés de aplicação judicial de medida de segurança). Casos há, porém, em que a 

lei consente, fora dessas condições, a privação da liberdade: é o caso de pri-

são preventiva em flagrante delito ou por fortes indícios de prática de crime 

dolgEo (isto é, intencional) a que corresponda pena maior e é ainda o caso de 

prisão ou detenção de pessoa que tenha penetrado irregularmente no território 

nacional ou contra a qual esteja eu curso processo de extradição ou expulsão. 

En qualquer desses casos, a pessoa privada de liberdade deve ser infor-

mada, no mais curto prazo, das razões da sua prisão ou detenção. 

de quarenta e oito horas o prazo dentro do qual o detido seu culpa for-

mada tem de ser levado ao juiz de instrução criminal, para o efeito de este 

manter (ou não) a prisão preventiva daquele. No caso da prisão preventiva ser 

ordenada ou mantida pelo Juiz, deve desde logo ser canunicada a parente ou a 

pessoa de confiança do detido. De notar, porém,  que a prisão preventiva não 

deve ser ordenada ou mantida, desde que possa ser substituida por caução ou 

por medida de liberdade pnvisória prevista na lei. ata-se de matéria de pro-

cesso penal (ou criminal), a exigir esclarecimentos cais desenvolvidos, que me-

lhor cabimento terão em próxima oportunidade. 
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Ainda no no domínio dos painc2pios do d&ieLto peca, taxrbêm se tentou consa-

grar o princípio 'meUum crimen sine lege", ou seja, o princípio de que ningiém 

pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude da lei anterior que declare 

penível a acção ou a omissão; admite-se, porárn, era desvio ãquela regra, a puni-

ção por acção ou omissão que no momento da sua prática seja considerada crimi-

nosa segundo os princípios gerais de direito internacional comummente reconhe-

cidos - princípios gerais esses que não se sabe bem quais sejam; e ponderou-se 

igualmente que não haveria pena ou medidas de segurança privativas de liberdade 

cera carácter perpétuo, nem de duração ilimitada ou indefenida. 

Outro direito direito reconhecido é o de "habeas cokpus" contra o abuso de poder, 

por virtude de prisão ou detenção ilegal, providência essa que pode ser reque-

rida polo próprio ou por qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos 

e que terá de ser decidido polo juiz no prazo de oito dias. 

---///- 

A todos é reconhecido o dijteito à idevttLdade pe8oaL, ao bom come e 

ação e á reserva da intimidade da vida privada e familiar. 

---///--- 

La direito que qualquer militante tan é o da £nvLoilabLUdctde do doniicZUo 

e da eo'teapondânca, a não ser nos casos previstos na lei, em matéria de pro-

cesso criminal (a ver depois, omzit se disse atrás). 

Todos os os cidadãos têm acesso aos dados que, a seu respeito, constem dos 

meios utilizados pela £n cninãtLca ou outros registos mecarráficos, sendo 

proibida a atribuição de um número nacional único nos cidadãos. 

No campo campo da jwnZLia, além do direito que todos têm de a constituir e de 

contrair casamento, proclamou-se a igualdade de direitos e deveres dos cônju-

ges, proibindo-se que os filhos nascidos fora do matrirrriio sejam objecto de 

qualquer cli scriminaçao. 
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Qualquer canpanheiro tem o direito de exprimir e divulgar livremente o 

seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro maio, sem impe-

dimentos nem discriminações - é a chamada !Jbe'dctde de epkeÀ4ao e. £vrohJnaçcta, 

que não pode ser limitada ou impedida, no seu exercício, por qualquer tipo ou 

forra- de cersiir. 

a da £Lbetdade de mpe.n4a, que implica o di-

de quaisquer outras publicaçes, independente-

:xativa, caução ou habilitação prévias. 

Noutro plano, plano, todo o conpanheiro goza também de £-i.be&dade de cLao u-

twa - intelectual, artística e científica -, a qual compreende o direito 

invençéo, produção e divulgação da obra científica, literéria ou artística. 

Garantida é, é, tairbérn, a tLbVtdade de ap/te.idV e. e.niiia, não podendo o en-

sino público ser confessional. 

Outro direito direito é o de os cidadãos se deoe.a'em e. wLe.n1 tLvenie.nte em 

qualquer parte do territ6rio nacional, bem com o de em9'uz/ina ou de 4cLZ&ex do 

eito'rÁ.o nacional (e, em consequência, o di.,'teto de. keg'teaa'tem). 

Agora mais mais ro plano político, são de destacar os seguintes direitos, que 

todos os anarquistas deveis ter em conta: 

a) o dijteLto de ke.rnLao e. de. 	ve,taç&o - devendo aquele ser exercido pacifi- 

camente e sem armas rreemo eis lugares abertos ao plico, e seis necessidade 

de qualquer autorização; 

b) a UbeAdade de 	ocÁctçéo, seis dependência de qualquer autorização, e desde 

que a associação eis causa não se destine a praïover a violéncia ou a visar 

fins contrérios é lei penal; 
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c) o di'teLto de não seA o bn.gado a az en. pa.n..te de urna a oe.LaçÁo, rem coagido 

por qualquer meio a permanecer nela; 

cl) o d.L&e-to de pa cpação na v.Lda pb!iea, que canpreende (além do direito 

de voto) o direito de ser esclarecido objectivamente sobre actos do Estado e 

demais entidades públicas e o de ser informado pelo Governo e outras autori-

dades acerca da gestão dos assuntos públicos (incluido tarrbn o direito de 

acesso, em condições de igualdade e liberdade, ás funções públicas); 

e) o dLkcLto da petição, a exercer individual ou colectivamente, junto dos órgãos 

de sobrania ou de quaisquer autoridades, direito esse que se traduz na facul-

dade de apresentar petições, representações, reclamações ou queixas, para de-

fesa de quaisquer direitos. 

f) o dLtLto de acção popuLcvt, que á o de reagir, junto dos tribunais administra-

tivos, contra a ilegalidade de alguns actos das autoridades e órgãos adminis-

trativos. 

Passando ao ao domínio ecoránico, os traços daninantes, no sistema consagra-

do na lei, são os seguintes: 

a) á afirmado o dijreLto ao ;tn.abaLho, acaripanhado do de./eÀ de .tn.a.bc.Lhan. (excep-

to por razões de idade, doença ou invalidez); 

b) depois, há tarnb&n o dL'te.to de exen.ce,'L £..un.esen.te a p/to LS4CW Ou o gánQJw 

de t&abaLko, direito esse, porém, que sofre na prática várias restriçs; 

assim, certas actividades (v.g. o exercício da medicina acha-se  condicio-

nade ou licenciada; 

c) o dÁJLeLto a. a.44L4.t2ncÁ.a ma..teaJ daqueles que involuntariamente se encon-

trem em situação de desemprego; 

d) o dLteLto à 4 egun.ança. no em pn.ego, can expressa proibição dos despedimentos 

sem justa causa ou por motivos políticos ou ideolõgicos; 

e) o d'teLto a n.nJ..bu,ção do C'uibaLho, de harmonia can o princípio "para tra-

balho igual, salârio igual"; 

f) o dL'reLto à dÁgn.c.ação do iutbaLho, em condições de higiene, de segurança 

e que favoreçam a realização pessoal; 

g) o dJjieto ao n.epou4o e 0.04 £.a.zen.e, ao de.scan.o 4emanal e a 6&Líu pe.&.L6cLL-

ca4 pC.C6. 
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Da maior relevância é, para todos os trabalhadores, o dÁ'LeLto ã g'teva 
(sem contrapartida no lock-out, que ó proibido). 

--///- 

Todos os anarquistas têm o dit.eLto de con-tLtu,ije coope 	que, à fa- 

ce da lei, têm o estimulo e o apoio oficiais, o mesmo devendo dizer-se das ex-

periências auto-gestionárias. 

///--- 

o dLt}to i ptopniedada palada - e, bem assim, à sua transmissão, em vi-

da ou por corta - ó tambóm garantido a todos, mais se prevendo que a expropria-

ção por utilidade pública só possa ser efectuada mediante pagamento da justa 

indemnização. 

---///---- 

No capitulo dos chamados direitos e deveres sociais, assinalam-se: 

a) o d&to ã 'iegwuznça 5ocA1nf, com expressa incidôncia na protecção aos cida-

dãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem caro no desem-

prego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de sub-

sistência ou de capacidade para o trabalho; 

b) o dteLto a p'wtecção da ade, atravós, entre outros meios, da criação de 

un serviço nacional de sade, em vista da socialização da medicina e dos 

Sectores médico-medicarrentosos. 

c) o diJ'.eLto c ho.bLtx'.ção, em condições de higiene e conforto e que perserve a 

intimidade pessoal e a privacidade familiar; 

d) o dL'wÁ..to ao ambi..en.te e quaLLdade de vLda; 
e) o di./teLto a aon4tLtLução da SamUía e à sua protecção, direito esse que em-

volve o do reconhecimento da maternidade e o da protecção da infância. 

Nesta parte parte dos direitos sociais, prevê a lei que o Estado deva debruçar-

-se, em particular, sobre os problemas especTficos dos jovens (sobretudo, dos 

jovens trabalhadores), dos deficientes e das pessoas idosas - e sempre à custa 

da prtrrção de politicas bem definidas e planificadas. 
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Finalmente, chegarros aos direitos e deveres culturais, que assim se podem 

sistematizar: 

a) o diire,Lto ã educação e a. auLtwLa, que se querem amplarrente democratizadas; 

b) o diÀei.to ao enino (e à gratuitidade) e à igualdade de oportunidade na for-

nação escolar; 

c) o dijteLto de aceóo à Unvex&Ldade.; 
d) o diJteLto ã cjt.açãLo e à £nveti..gação cânt.<.e.a; 
e) o dijreLto à cuL.twrit 6Z6.Lca e. ao deapo'uto. 

---III— - 

Tal á, eu uma análise sumária - e sem intençães muito criticas -, o elen-

co de direita, liberdades e garantias que a lei portuguesa reconhece à genera-

lidade dos cidadãos. A descrição do sistema constitucional, nessa parte, ofere-

ce para o militante anarquista algum interesse, para o efeito de saber caio se 

acha enquadrad@, no plano legal, a sua actividade. 

São, porém,  a bem dizer, apenas os princípios, ás vezes de cunho meramen-

te teórico. au próxima oportunidade, baixaremos do especulativo ao raso das 

coisas, analisando mais de perto as possibilidades que a legislação ordinária 

abre à prática libertária. 

Não se trata de deixar aqui, caio se compreende, nem um"catecisrro de um re-

volucionário, nem um manual de Loa conduta'; serão, por assim dizer, e se a 

expressão á pexriitida, as "regras de defesa do anarquista' - e a utilidade de-

las, ninguém ousará negá-las. 

A. G. 

sie texto foi redigido por um (Ompafliei ro Jurista, corno ele pr(iprio ex - 

li ca, para to rue( e r  ao ni 1 li t ante li )erta r  i  O enouadiament o legal da so- 

em que est e se mo e. o prox 1 mo numero o autor concluirá com urna 

serie de "conselos Práticos" sobre a materia. loi porem remei 1(10 para ou-

tra ocasião o tratamento das (llsposições do direito (lo trabaUo, pela sua 

impoitancia e especificidade. 
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a de Leitura 

"A vida é longa e cada um 
passa-a h sua maneira. 
Despendo o meu tempo onnis 
agradavelmente pDssível." 

Coe urde r oy 

TERRORISMO OU REVOLUÇÃO/R.Vaneigem; seguido de 
PELA REVOLUÇÃO/Ernest Coeurdeoy. -Lx. :Via Edito 
ra, 1978. 

§NOTA EXPLICATIVA À NOTA: isto é apenas a có-
pia de um rascunho.I-EU & O LIVRO: REVOLUÇÃO/ 
TERRORISMO, oportuno mesmo dentro do contexto 
oportunista de intensionalismo-sensacionalismo 
que o m{tico/simb6lico/real este tema/situação 
encerra, tanto para aqueles que o reivindicam e 
manipulam como para todos os outros que o temn 
e rejeitam. II - VANEIGEM E NÃO SÓ: Vaneigempa' 
agora não, fica para mais tarde com a Interna-
tionale Situationista,"A Arte de viver para a 
geração nova"(Porto,1979) e "Le livre des plai 

sirs"(Paris,1979). III- COEURDEIROY EM LISTAGEM 
DE TEMAS: o corpo-a inteligência-o que faz vi-
ver-métodos revolucionariamente ensinados-os re' 
'vo'lu'cionEirios-estado,particulares e explora 
ço-individual 1 smo-revo1uçío/poder-anarquia u 
niversal-revo1uço/canto-revoiuço/revo1ucioná 
rios-ciência/sistemas-vida/pensamento/opção/ 
/prazer-indivíduo/humanidade-sociedade/humani-
dade_partidos_naçes-revolta/autOridade-Per1Sa-
mento/mudança •.. e etc. IV - QUEM ÉCOEURDEPOY 
Coeurderoy, 1825-1862, módico, intelectual,po-
eta, revoltado, individualista, jovem. Obras es 
critas:De Ia revolution dans l'homme et dans 
socit,1852(um sistema de analogias entre as 
revoluçes sociais e as crises de desenvolvi-
mento psicológico, entre os diferentes papeis 
das naçies e as diversas funçoes dos indivíduos. 
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Em 1853 parte para Espanha onde escreve as riais 
belas páginas dos seus "Jours d'exil",dois vo-
lumes cheios de audaciosas reivindicaç6es,trais 
bordantes de poesia, de juventude e de entusi-
asmo. Em 1854 publica em Genebra "Hurrah ou la 
revolution par les Cosaques onde sustenta ate 
se que o regime de propriedade ,.de monopólio, 
de burguesismo, de economismo condena a França 
e os outros países do Ocidente a uma decadência 
sem remédio; que a preponderância da Rússia e 
das raças eslavas na Europa é inevitável,e que 
o triunfo da revolução e do socialismo está li 
gado a esta preponderância. Anuncia ainda "Le 
Braconniers ou la revolution par l'individu"e 
La reconstruction socialiste"que não foram 

publicados. E o que será mais importante em 
Coeurderov, dizer da 	imporl('ncia do poéti- 
co da linguagem, da revolta individual, do ra- 

o 	dicalismo do discurso, da poesia da revoluço, 
e tudo isto se pode sentir na leitura destes 
textos em antologia, palavras e frases que se 
entranham e escorregam por nós. V - E PORQUE 
NÃO ... pensar em Proudhon e a sua "Idée gé-
nérale de la revolution au XIX siècle",1851; cn 
Kropot kine e "L'esprit de revolte 11 ,1881, e E. 
Reclus com "Evolution et révolution",1880; ou 
ainda Bakunine e o seu "Chamamento aos eslavos" 
em 1848. VI - QUERENDO DIZER: como Coeurderoy: 
"Gostaria de dizer tudo de uma vez, mas ha tan 
to a dizer,_ . no tenho tempo para ser comple 
to. Gostaria de apresentar os meus pensamentos 
com toda a sua luz, mas os acontecimentos que 
se apresentam fazem-nos nascer demasiado nume-
rosos; no tenho tempo para ser correcto. La-
mento escrever agitadamente. Gostaria de escre 
ver apenas um livro em toda a minha vida e pe-
sar cada uma das palavras. Assim, poderia resu 
mir-me. Não tenho tempo para me conhecer a fun-
do." 
(Lx.24.2.80) 	 c. a. 
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R€CLUS 

jean-jacques - Eliseeeclus 101 geó- 

grato e político francês (Sainte Fov Ia 

- 	 Grande. Gironde. 15 de Março de 1835 - 

rhourout. Bruges. 1905). 

Filho de um pastor protestante,que o en-

viou para a Faculdade protestante de Montauban e de Berlim. O seu amor pela 

liberdade e as suas ideias anarquistas e republicanas obrigam-no a deixar a 

Prança depois do golpe de estado de 2 de Dezembro de 1851. Nos sete anos que 

se seguiram percorre a Europa e a América. De regresso a Paris publica na 

"3évue des deux mondes" a'%olta aoMundo" e outros artigos bastante impor -

tantes, sobretudo no que diz respeito a Guerra da Secessão e a posição de 

Lincoln. Continua a sua actividade de divulgação cientifica e é convidado e 

eleito para membro da comissão da Sociedade de Geografia de rança. Em 

18'9 torna-se membro da Internacional. Em 1870. aguando do ataque prussia-

no a 'aris. faz parte da guarda nacional sem aceitar qualquer graduação ou 

posto e pede para ser colocado nas linhas da frente. apesar de já estar ca-

sado e ser pai de duas crianças. 

Participa na Comuna. 1871, e publica no ltri du Peuple" (25 de "iarço) um 

manifesto no qual desaprova com toda a vivacidade a política repressiva do 

governo e se pronuncia com energia pela conciliação e contra todo o derra-

mamento de sangue: "0 nosso desejo. diz, é a união e a concórdia. Entre re-

publicanos. entre cidadãos e franceses, não é aos can.ões e fusis que cabe 

pronunciarem-se, mas ao sufrágio universal". -lhe imposta a deportação 

pela sua participação na Comuna e a sua tomada de atitude pública, mas ra-

pidamente se cria um movimento de opinião em seu favor que é impulsionado 

por figuras como: Darwin, o professor giltianson e lord .W)erle, e a 4 de 

Janeiro de 1872 Thiers comuta a pena de deportação em desterro. Eeclus dei-

xa a Prança e vai habitar para Itália onde continua os seus trabalhos. Em 
1874. já na Suiça onde depois se instala, morre a sua jovem muU.er que par-

til.ava o seu exílio. 

Seguem-se novas viagens, tendo estado em Portugal, onde visita Lisboa e o 

Porto em Abril de 1886. consolidando aqui as influências das teorias comu-

nistas-anarquistas. sobretudo através de J. A. Cardoso. fundador do comité 

56 



n 1$9 e conx idado para professor da (Iii'. ersidade de Bruxelas onde pas-

sou a ensinar. 

('orno geogralo Eeclus através (te urna série de obras de grande divulgação, 

onde a exatidão da informação, a precisão dos pormenores, o conecimento dos 

factos históricos. o colorido e o encanto do estilo tornaram o'ras habitual-

mente áridas em livros de leitura atraentes e instrutivos; neles mostra as 

características geográficas da Terra contribuindo para o seu mellor conheci-

mento. E dentro deste campo deu a estampa títulos como: "A Terra, descrição 

dos fenonienos da vida do globo"( 1867 , 68): "A África Austral" (1901); "0 Homem 

e a Terra" i1905 08. ed. póstuma, e principalmente a famosa e grandiosa "Geo-

grafia iniversal' (1874 94). traduzida em várias línguas e com numerosas e-

dições. 
Seeluis deu um contributo electivo as ideias libertárias e ao movimento a-

narquista do final do século XIX. embora a maioria dos investigadores lhe 

tenam dado pouca atenção (eu próprio 50 me lembrei dele quando. trabalhando 

num estudo biográfico de Kropotkine que não pôde ser publicado neste número. 

tive que desencantar um outro biografado que tosse "menos importante", para 

que a biografia fosse mais pequena. 

Assim. ligando a sua actividade e curiosidade de geógrafo com as suas pre-

ocupações e ide.s sociais e políticos. escreveu "0 Homem e a Terra" onde 

considera que. enquanto a natureza geral dos dados dos seus estudos geográ-

ficos e sócio-políticos possam variar, a sua qualidade genérica permanecerá 

a mesma. Não havia nenhuma distinção entre os métodos de análise que empre-

gava em cada um deles. 

For outro lado o seu seu apoio moral e financeiro e a sua influência na 

orientação e administração foi fundamental para "Le Rvo!t", jornal funda-
(l0 por hropoU(ine e ao que lhe sucedeu:"La Révolte" (1885-94). 

'os numerosos panfletos e artigos que escreveu tornam-se de grande impor-

tância e interesse teórico sobretudo dois pequenos textos: "Evolução e e-

voluç,o" (1880) e "Ao meu irmão camponês" 1886i. onde Reclus, muito próximo 

do pensamento de Kropotkine em virtude da afinidade de ideias e sentimentos 

que os uniu, se situa e dá corpo ao anarco-comunismo ou cornunalismo (ou co-

mo os do seu tempo diziam,e mo disseram alguns companheiros antigos,"a ideia 

de monte" i.e. "tudo em comum". 

Esta tendência do anarquismo tem muito das teorias positivo-evolucionistas 

e fazem um contraponto critico a todo o pensamento dialéctico europeu, de 

Stirner a Rakunine. de tjerzen a Marx, que beberam na mesma fonte da esquer-

da heaeliana do mestre pensador da teoria do poder e do Estado (O prussiano, 
na altura) que foi Hegel. 

\. [0. 2. 80 	 CARLOS ABREL 
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4 Mahuel Hec1ues IRL,o 

N.sceu em 1897 na Arruda dos Vinhos. 

• 	 Muito novo veio para Lisboa, entrando para 

o serviço da CP como factor na estação de 

Santa Apolónia. 

.%trajdo pelo movimento sindical, começou a sua actividade no Sindicato do 

Ferroviários da CF. Tendo tomado parte activa na greve de L21 e est. si-

do vencida pela repressão do governo, ele e Mário Castelhano foram demiti-

dos. começando entre eles uma fraternidade militante que só a morte inter-

romperia. 

Rijo seguia fielmente a posição sindicalista revolucionária mas, em 1928, 

no seguimento dos debates no seio da CGT em que os anarco-sindicalistas 

criticavam as posições indefinidas de alguns sindicalistas, tomou posição 

por aqueles. Entrou então para o Conselho Confederal em representação da 

Federação Ferroviária e depois foi eleito para o Comité Confederal assu-

mindo a Administração de A BATALHA, continuando a acção porfiada do Manuel 

Figueiredo. 

O 28 de Maio condensava uma ameaça séria para o movimento sindial. Após 

o 7 de Fevereiro de 1927 desencadeia-se uma vaga de prisões e Rijo e Caste-

Uano são presos e deportados para Angola, onde permaneceram cerca de três 

anos, em Novo Redondo. 

O precário estado de saúde de ambos ocasionou serem removidos para os Aço-

res. ')epoi5 de ali se encontrarem deportados, eclode a revolta da Madeira. 

para onde se dirigiram, tendo ambos tomado uma parte muito activa na dina-

mização do movimento popular pela organização sindal insular. Vencido o mo-

vimento, conseguiram fugir clandestinamente para o continente. 

Rijo volta ao Comité da CGT na clandestinidade e nesta fase vem a ocorrer 

o 18 de Janeiro, em cuja preparação participa activamente. 

Salvo das prisões em massa. vem a ser preso alguns meses depois por denúncia 

do José Gonçalves, que entra para o serviço da Pide. 

Apesar da sua débil saúde, consegue vencer o cativeiro de vários anos no 

Tarrafal, durante o qual coligiu muitas notas da vida naquele campo de con-

centração, e sobretudo reafirmativas da posição anarco-sindicalista. 

Morreu em Agosto de 1974. 

E. S. 
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ÁCTLJA LIDA DES ACTUALIDADESACTUALIDA!. ESACTUALIDADESAC TUA LI C 

Congressos recentes 

\os Ultimos meses de 1979 realizaram-se vários congressos de organizações 

amigas, no estrangeiro. de que damos seguidamente noticia. 

'ÇO \%(!0\.tL 90 II %RE- PE\S.1ET0 

sta federação francesa da OLibre ensêe" organizou o seu Congresso em 

\antes, no ultimo verão. Da resolução geral então votada destaca-se o pa-

rágralo onde são confirmadas as suas posições anteriores relativamente: 

- a defesa dos direitos do lomem e das liberdades individuais: 

• contra o uso abusivo dos processos de"flagrante delito": 

- contra as medidas tomadas contra a imigração; 

- contra a recrudescimento do racismo; 

- contra as campanhas conduzidas pelo episcopado e os meios conservadores 

contra a recondução da lei sobre o aborto 

- pelo desarmamento geral e unilateral. 

- pela defesa dos objectores de consciência e daqueles que devolvem as su-

as cadernetas militares. 

'stiveram presentes em \antes delegados de 70 federações departamentais 

em represelilação de perto de 7.000 aderentes. 
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F 'DERtÇ.0 .%\%RQL ISTA DE LINGI.% FRANCESA 

Realizou-se. de 1 a 4 de Novembro em AntonN. perto de Paris, um Congresso. 

1xtraordinario com a presença de mais de duzentos delegados. 

Foi sobretudo um congresso de debate da orientação estratégica da organi-

zação, e de alustamento dos instrumentos organizativos. propagandisticos. 

logísticos, etc, em função desse caminho iniciado há dois anos, com vista 

a uma presença cada vez mais activa dos anarquistas nas lutas sociais. u-
as comissões ad-hoc ficaram encarregadas de preparar a revisão dos Princí-

pios de 1ase da F.A., e sintetizar os trabalhos dos grupos sobre o tema da 

autogestão. com  o objectivo de apresentar um projacto global e coerente no 

Próximo congresso, em 1980. 

tN1t0 PACIFISTA DE FRANÇA 

Nevers. teve lugar em Novembro ultimo, o Congresso anual da (.?.I-. . com 

uma centena de participantes. 

() congresso discutiu nomeadamente o tema da não-violência, e escutou um re-

latório sobre a situação internacional, corrida aos armamentos, etc, pela 

secretária-geral da Internacional dos Resistentes a Guerra, iyrtle Solomon. 

is o texto integral da moção final:  

"A União Pacifista, reunida em Congresso em Nevers. a 11 de Novembro de 

1979: 

- reafirma a sua adesão ao pacifismo integral, recusando qualquer recurso 

guerra e a violência perante os múltiplos conflitos econõmicos, soci-

ais. politicos; 

- constata, uma vez mais, o fracasso da tese ilusória do "desarmamento ge-

ral e simultâneo" defendido ao longo de s conferências para o desarma-

mento; 

- denuncia o aumento dos créditos militares, o crescimento da militariza-

('ão, o enorme desperdício de energia, ao mesmo tempo que se restringem os 

créditos para os sectores vitais; 

- denuncia igualmente a hipocrisia de um ano da criança, num mundo que acu-

mula, nesse período. o equivalente a 'O toneladas de explosivo INI) por 

habitante, e afirma que, sem desarmamento., não haverá qualquer futuro pa-

ra as crianças; 

- compromete-se a prosseguir firmemente a campanha pelo "desarmamento uni- 
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lateral", encorajada pelos pacilistas de outros países, em particular a 

Itália e a Suécia, que empreenderam acções similares; 

- dá o seu apoio a todas as vitimas da instituição militar, nomeadamente os 

objectores e refractários. desertores e camponeses ameaçados de expropri-

aç.o. 

A L.'.F. associa-se a campanla pela abolição dos tribunais militares. 

Ela insurge-se contra os múltiplos acidentes, tantas vezes mortais, de que 

são vitimas os soldados conscritos. 

Ela recusa uma vez mais qualquer tipo de racismo, de nacionalismo, apenas 

reconhecendo a Pátria l5umaiia." 

Por outro lado, a L.P.F. tem leito circular uma proposta de lei para o de-

sarmamento unilateral, em 9 artigos e com base no Preâmbulo da Constituição 

Francesa, a qual prevê a "organização e defesa da paz". 

C. N. T. 

A CNT de Espanha realizou finalmente o seu primeiro Congresso Confederal 

apos o Iranquismo. em Dezembro último. na  Casa de Campo, em iadrid. 

Presentes 72 delegados representando 324 sindicatos e muitos observadores 

e convidados. louve ríspidas discussões. mas o sentimento maioritário do 

congresso foi nitidamente no sentido de reafirmar as bases (lo anarco-sindi-

calismo tradicional em Espanha. A CNT é assim definida como uma organização 

de trabalhadores que tem por linalidade o comunismo libertário e por meio de 

luta a acção directa. Neste sentido. decidiu-se privilegiar o fortalecimento 

das Secções Sindicais de Empresa, repudiando as eleições de delegados sindi- 

cais mas aceitando os contratos colectivos de trabalho, sob certas condições 

Quase no final, cerca de 50 delegados abandonaram o congresso, protestando 

contra a orientação tomada, presumindo-se que tenham rompido com a CNT. 

O novo secretário-geral do comité nacional é José Bondia, dos metalúgj-

cos de ladrid. 

Paralelamente ao congresso, desenrolou-se num teatro (la cidade uma semana 

cultural que terá tido assinalável êxito público. 

LIGA PARA O DESARMAMENTO UNILATERAL 

Um congresso, no linal do ano de '79 em Roma. operou a fusão de duas orga-

nizações precedentes fuma das quais ligada ao Partito Radicale) numa única 

Lega per ii Disarmo inilaterale, cujo art.° 1" dos seus estatutos especifi- 
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ca que e um "organismo político, não partidário, anti-militarista, que tem 

por fim conseguir o desarmamento unilateral da Itália". 

Do Conselho Nacional da nova organização fazem parte, entre outros, o es-

critor Cano Cassola e os prestigiados companheiros tmherto Varzocchi e 

tgo azzuccbelli. 

F. A. R. P. 

eceDemo.s da federação .Anarquista tIa Região Portuguesa um comunicado em que 

se dá conta da "cessaçáo. por tempo indeterminado, das suas acti idades". 

desde 17 de oembro ultimo. 	uaIqtier inlormação a este respeito pode ser 

oDtida junto do Centro de Cultura Libertária. Rua Cândido dos Reis. 121 - 1" 

em Cacilhas. Umada. 

BRASIL 

com muito agrado que se começa a registar o aparecimento de vários orgãos 

de imprensa de carácter libertário, no Brasil. 	O 1\i1tliO DO REi. 	.•tR!R1E, 

At ÍOGESIO. são alguns dos novos t itulos de que temos conhecimento, para a-

lém da actividade editorial onde marcam pos içao os 11% ros de dgar Rodrigues 

soDre o operariado brasileiro, e do surgimento de nucleos de simpatizantes 

em cidades tão distantes como o Rio. 5. 'aulo. qal. ia (iii ?oI'to 'alegre. 

3eni hajam. anarquistas brasileiros! 

TE3ORISM0. i\DltiDttLlSMU E ORG\lZ.5'0 

aiu um suplemento ao n' lj de .4 IPEI.-%. contendo 3 pequenos textos de compa-

nheiros americanos sobre estes temas. 

gratúito . Agradece-se porém o envio de selos, para ajudar as despesas de 

expedição, a quem estiver interessado. 

MAIO 68. TEXTOS ECRO\OLOGI.t 

.4 Editora Semeiiteira,scanl. acaba de lançar uma forte brochura de 40 pági-

nas, com o titulo em epigrafe. Ela reúne. para além de uma introdução assi-

nada por João freire. os mais importantes textos panfletários editados pelo 

oviment.o do 23 de Março" e outras estruturas de luta, textos que vém situ-

ados cronologicamet e no encadeamento dos principais factos. 

0 preco é de 20 escudos. 

Pedidos ao Apartado 3, 12 2 - 130 3  Lisboa codex. 
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A IDEIA 

- Distribuiu um comunicado a imprensa em 14 de Dezembro de 79. intitulado 

"Contra a corrida aos armamentos". protestanto contra a decisão da NATO 

de instalar novos mísseis atómicos na Europa. 

- Contribuiu monetariamente para os socorros as vítimas do sismo no Açores. 

- Enviou novo comunicado à imprensa. em 8 de Janeiro, sob o título "%fga-

nistão. Euromisseis e Imperialismos" onde se repudiava a actual ofensiva 

da URSS no médio oriente. 

CASO F(IRITSIS 

As coisas agravaram-se para o casal Kiritsis. O recurso foi rejeitado pelo 

tribunal e agora só resta o recurso de uma amnistia ou indulto. 

Eutretanto, em meados de Janeiro, Filipe ia já no 48 0  dia de jejum, para ten-

tar obter a sua transferéncia para a prisão onde está a sua companheira So-
fia. Esta, estaria sendo drogada pelos serviços penitenciários. pelo que o 
estado psíquico e físico de ambos é lastimável. 

Os camaradas gregos pedem que sejam enviados telegramas as autoridades di-

plomáticas e governamentais gregas. 

EA'iIALLA r,IILLER 

Recebemos dos USA e fizemos circular abaixo-assinados em defesa desta mi-

litante feminista-pacifista-anarquista, pela sua libertação e para que a fi-
lha lhe seja devolvida, tal como noticios no anterior número. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE O CONSENSO, A DISSIDENCIA E A REPRESSÃO 

Teve lugar em Paris, a 19/20 de Janeiro, esta iniciativa promovida pelas 

revistas LES RAISONS DE LA COLERE, NADA e INTERROGATIONS. 
Apesar de certas falhas de organização e comunicação, teve uni certo suces-

so, pelo número e qualidade dos textos enviados e das intervtnções. Uma mé-
dia de 150 pessoas assistiu a cada uma das 4 sessões, que se debruçaram su-

cessivamente sobre os países ocidentais, os países de leste, a individuali-
dade e as actuais organizações revolucionárias. 

Os promotores contam editar em livro as principais comunicações e debates. 
O nosso aplauso para mais esta iniciativa "neo-anarquista"! 
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UMA CAMPANHA QUE ARRANCA 

SUBSCRIÇÃO PUBLICA PARA A COMPRA DE UMA I.B.M. 

80 contos em 1980 

sta campanha tem um objectivo limitado no tempo: recolher 80 contos du-

rante o ano de 1980. de modo a permitir a compra de uma compositora I.B.M.. 

ou equivalente, que assegure a nossa independência nesta fase da fabricação 

e nos reduza substancialmente os custos. 

jornal A BATALHA e a revista A IDEIA resolveram lançar  em comum esta ini-

ciativa. de modo a melhor viabilizarem economicamente a subsistência destas 

duas publicações. 

Autónomos no que respeita a composição, poderemos também encarar com outras 

perspectivas, mais optimistas, a edição de folhetos de propaganda, de folhas 

volantes, ou ainda a prestação de servoços. em ajuda mutua (isto é. ao preço 

do custo), a companheiros ou grupos da província. 

80 contos será demasiado para as nossas possibilidades actuais7 Nós estamos 

crentes que não. desde que se levante um verdadeiro movimento de adesão a es-

ta iniciativa por parte de leitores e simpatizantes. Basta pensar que, por 

hipótese, 160 subscritores a 500$00 cada um. perfazem exactamente os deseja-

dos 80 contos. E o que são hoje 500$007  Um passeio a menos de automóvel ao 

fim de semana? Dois livros cuja compra se adia por mais algum tempo?  Outra 

conta possível de fazer é a de que, se 400 subscritores deram 200$00  cada um, 

também chegaremos ao mesmo resultado final. Tudo está na vontade de cada um 

de nós, e na dinâmica que conseguirmos criar. 

A 3ATALHA vai indicar, mês a mós, o saldo desta subscrição especial. 

Todos os envios devem ser feitos para A BATALHA ou para A 1IA. pelos meios 

habituais, com a menção: subscrição especial para IBM. 

AMIGOS, O OBJECTIVO E: 80 CONTOS EM 1980 ! VAMOS A ISSO 

A BATALHA 	 . ii 

Av. Alvares Cabral. 27 Lisboa ao Rato) 	 Apartado '122 

Te!. 658675 
ou Apartado 5085 	 1303 Lisboa Codex 

1702 Lisboa Codex 
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SUMA RIO 

R ES 1 M E 

Ce numero ouvre a'ec un artitie dont le titre est: "Le temps des létéro-

doxies". On trouve aussi des conseils juridiques pour les militants. Un tex-

te coliective sur I'Action directe est Ia contributuion d'A 11A au debat 

en cours en Itabe sur 'AnarciLisme et non-io1ence". 

In trouvera encore deux traductions: un manifeste écologique, de 1969, é-

crit par urray Rookchin; et un projet duniversité coopérative aux Etat 

Cnis. 

Ce numero se termine par les sections habitueiles: note de lecture. bio-

grap,ies et actualité. 

SIM MAR Y 

Tis number begíns sit an article under tlie title: "Tbe time of eterodox' 

ou can lind some juridical advices for militancv.  .A coliective texi on di-

recl action is Ge A IDEIA contribution to Ge discussion on "tnarcbism and 

on-iolence", tbat is heing in !talv. 

tere are two transiations: an ecological manitesto. bs Murray 30ochin. 

from 1969; and a proect ol co-operat ive universitv, iii Ge tnited States. 

tt tinish up witk Ge usual sections: reading notes, hiograpies and actu-

al ity. 

RES( MO 

li tiu numero mal!ermias per artikolo "Tempo de Ia Malortodo'sajoj". "ost 

estas kelkaj konsiloj ai Ia aktivuloj. 

!ol&itiva teksto pri Rekta %gado estas Ia partopreno de "A Ideia"en Ia 

dis!utado nun okasanta en italio pri "AnarIsmo kaj Neperforto". 

Estas ankafl dii traduhoj:Ekologia manifesto verkita de lurra 3oo4ciin antati 

de!( jaroj. liai projekto de Kooperativa iniversitato. en Lisono. 

Erom ti tiu numero enhavas ta kutimajn lakojn: rimarkoj pri Iegaoj; :)iO-

gral 101 kaj aktualaj temoj. 
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CORRESPONDENCIA 

ALO, Joaquim ( anos 

'ter e) emos a tua 1 on ga (ai' t a ar t i ao 	Apesar (I1 1) loa i'iaiç to (' 1 d sera inse - 
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UMA CAMPANHA QUE ARRANCA: 
SUBSCRIÇÃO PÚBLICA PARÁ A COMPRA DE UMA I.B.M. 

O jornal A BATALHA e a revista A IDEIA, associados, 
lançam-se pela primeira vez num apelo público de ajuda fi-
nanceira, com vista à aquisição de uma máquina de escrever 
eléctrica IBM, ou equivalente, que sirva para a composição 
destas duas publicações. 

Durante o ano de 1980, fica aberta esta subscrição especial, 
cujo saldo será indicado mês a mês. 

AMIGOS: O OBJECTIVO É 80 CONTOS (por exemplo 
160 leitores X 500$, ou 400 leitores X 200$ = 50.000$) 

80 CONTOS EM 1980! VAMOS A ISSO!? 

Agradecem, 
"A Batalha" - "Aldeia" 

A IDEIA 	 Prop° e Dir. Publ. Carlos Abreu 
Redacção e administração: 
Apartado 3122 	 Composto e impresso na oficina da 
1303 Lisboa Codex - Portugal 	Ed. Sementeira, SCARL - Lisboa, 

em Fevereiro 1980 


