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NOTA 

INTRODUTÓRIA 

Neste número sobre Ecologia, o nosso objectivo é o de es 
clarecer os anarquistas sobre o que é a Ecologia, bem. como 
os ecologistas sobre o que é a Anarquia. Isto, é claro, em 
bem modesta medida, já que consideramos que apenas fazemos 
aqui uma primeira abordagem ao assunto, o qual exige novos e 
mais importantes desenvolvimentos. Este esclarecimento torna-
vã se no entanto urgente dado que, nos últimos tempos, tanto 
se tem falado de Ecologia. A. palavra está na moda, é de bom 
tom emitirem se opiniões,. promoverem-se discussões e não es-
tará quiçá longe o dia, em que vejamos aparecer um partido po-
lítico .ecolégico! 
Ora toda esta movimentação que surgiu há relativamente pou-

co tempo, tendo por tema principal a Ecologia, faz.-nos pensar 
porque razo um assunto de que quase ninguém falava passou 
agora ao primeiro plano! 

Analizando o papel anti-ecolágico que. muitos países capi-
talistas têm tido de há uma larga vintena de anos ara cá, 
estranha--se que da parte- desses mesmos países haja agora um 
tal interesse..pro--ecologia. Se é certo que a poluição, a to- 



dos os níveis, ameaça a vida natural, também se verifica fa-
cilmente que não são os países capitalistas que darão a chave 
da solução para a crise. Como todos sabemos, é nos países on-
de mais se fala de ecologia, como na América. Alemanha fede-
ral, França, etc, que mais se utiliza a energia nuclear e se 
constroem em larga escala centrais, para "uso interno" e para 
"exportação"! 

Sendo a Ecologia a ciência que trata do equilíbrio da na-
tureza e sendo o homem parte integrante desta, a Ecologia 
trata pois da harmonia entre o homem e o meio, isto é. de to--
das as relações entre o animal e o ambiente orgânico e inor-
gânico. 

Como perspectiva humana, a Ecologia representa o único meio 
pelo qual o homem pode evitar uma catástrofe a nível mundiaL 
isto é, o desaparecimento de todas as fontes de vida a que a 
humanidade tem tido acesso. 

A sociedade capitalista, geradora da super-produção e do 
super-consumo, é a grande responsóvel, como em tantas outras 
coisas, pela crise de desestabilização do meio ambiente. Do 
ponto de vista ecológico, a exploração e manipulação capita-- - 
listas têm levado a crise a limites insuportáveis pela pró-
pria natureza. Desde a poluição física e química, habitacio-
nal. até social, essa exploração e manipulação reduziram a 
sociedade a fábrica e ao mercado de compra, limitando a vida 
humana a produção e ao consumo por amor destes. Em última ané-
lise. é impossivel atingir uma harmonia do homem com a natu-
reza, sem que se crie uma comunidade humana que viva constan-
temente em equilíbrio coin o seu meio natural. 

A essência da mensagem ecológica pode resumir-se a palavra 
'diversidade', O equilíbrio e harmonia na natureza, na socie-
dade e por consequência no comportamento, não pode atingir-se 
pela standardização mecânica mas pelo seu oposto - adiferen-
ciação orgânica, ou diversidade, que significa a conservação 
da variedade. 

A 'revolução' ecológica desafia o ideal capitalista: 1) na 
agricultura, pela substituição dos processos- químicos pelos 
orgânico. Isto pressupõe a redução da agricultura a escala 

humana, a restauração de unidades agrícolas de tamanho médio, 
e a instituição da diversificação agrícola. Em resumo: pres-
supõe um sistema ecológico descentralizado de produção de a-
limentos. 2) supõe o controle da poluição por meio de peque-
nas unidades industriais e fontes de energia li (solar, 

eólica, hidrica, etc) que permitirá reduzir a poluição in- 
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dustrial. 	3) supõe finalmente o uso de máquinas versáteis 
e métodos próprios para a conversão desses tipos de energia 
noutra, que seja viável para utilização na fábrica e em casa. 

Do ponto de vista ecolgico, o reverso da evolução orgâni-
ca é o resultado de contradições desastrosas entre a cidade 
e o campo: o estado e a comunidade; a indústria e a agricul-
tura; a produção em massa e o artesanato; o centralismo e o 
regionalismo; a burocracia e o homem. 

Vejamos agora quais os relacionamentos possíveis entre a 
Ecologia e a Anarquia, quais os pontos de convergência e de 
delimitação, nos seus objectivos como nos seus métodos. 
O militante ecológico radical propõe uma libertação da vida 

diária que incluirá uma modificação no estilo de vida do in-
divíduo em relação ao seu meio ambiente, que em última análi-
se determinará uma mudança no próprio indivíduo: a destruição 
total da estrutura social burguesa (e alimenta uma enorme aver-
são aos valores e tipo de vida da classe-média): a rejeição da 
cidade e do urbanismo m oderno; a reacção crescente a poluição 
do ambiente, tendendo a rejeitar a noção do 'poder sobre a 
natureza' e adebruçar-se mais sobre a reorganização, do que 
propriamente sobre a produção dos sistemas ecológicos. 
O anarquista, por sua vez, fala em termos de espontaneidade 

individual e social, da libertação das potencialidades da so-

ciedade e da humanidade, de dar rédeas largas à criatividade 
do indivíduo: olha a autoridade como inibitória, que como um 
peso limita o potencial criativo da situação, natural e so--
daI.- O seu objeç.tivo também é fundamentalmente libertador e 
encara a razão eo conhecimento como meios para a efectivação 
dessas potencialidades. 

O anarquista luta por uma comunidade equilibrada, por uma 
tecnologia humanizada e uma sociedade harmónica que providen-
cio no homem a criação de estímulos perante a vida urbana e 
rural, a actividade física e a intelectual, a. solidariedade 
comunal e o desenvolvimento individual, a identidade regional 
e a fraternidade mundial, a espontaneidade e a auto-discipli-
na, a eliminação do trabalho violento e a promoção das artes 
artesanais. 
O parentesco parece pois muito grande entre aquilo que que-

rem um e outro. A utopia da sociedade anárquica, funcionando 
sem recurso ao princípio da autoridade e da coacção. tem que 
ser forçosamente uma sociedade ecológica. 
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Mas - e foi por aqui que começámos - a actualidade já nos 
está mostrando que o combate ecológico pode ser perfeitamente 
recuperado para outras lógicas que não são aquelas a que atri-
buimos o adjectivo de "radicais". Temos os próprios capita-
listas a 'despoluirem', a protegerem a natureza".., ganhando 
naturalmente dinheiro com isso. Temos os Estados a "planifi-
carem", a "regionalizarem e descentralizarem, a criarem mi-
nistérios e serviços do ambiente'. Temos cientistas, fecha-
dos nos seus laboratórios e teorias, a justificarem aquilo 
que "certos interesses" lhes sugerem. Temos - por outro la-
do - pela banda dos militantes ecológicos, as tentações do 
eleitoralismo e da acção política (ver caso da França) que só 
podem desarmar a subversão contida na proposta ecológica de 
"mudar a vida, assumindo a vida". Ou, noutro sentido, a ne-
fasta acção daqueles que vêem na ecologia uma mera "frente 
de luta', uma possibilidade de "organizar as massas".., se-
gundo as suas concepções de "vanguarda dirigente", claro! 

Numa qualquer destas perspectivas, pensamos de facto que a 
Ecologia sucumbirá, para ser.apenas uma panaceia mais, com a 
qual a Anarquia nada terá que ver. Mas persistimos em crer 
que o próprio da Ecologia - não como ciência ou como políti-
ca, mas como perspectiva humana - é justamente o de implicar 
o tal comprometimento e os tais objectivos radicais, com os 
quais os anarquistas têm então muito que ver. A chave des-
ta interrogação estará, afinal, no comportamento e na capaci-
dade de auto-determinação dos próprios militantes ecológicos. 

Estamos no fim do milénio e como "da outra vez", aparecem 
os "terrores' de um "fim de mundo" próximo, explorados em to-
das as eras por interesses religiosos ou políticos. Em certa 
medida, a Ecologia surge-nos como o remédio salvador para es-
ses "terrores". 

Se a Ecologia fosse apenas um novo milenarismo. a Anarquia 
seguiria avante o seu caminho. 
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LUTA ANTNUCLEAR INTERNACIONAL 

A luta contra a ameaça nuclear começa com o aparecimento 
do nuclear sob a forma de "bomba A". isto é a partir de 1945. 
A estupefacção mundial que provocou a largada das duas bombas 
sobre o Japão, ficou no entanto prisioneira da estratégia de 
terror das duas grandes potências que entretanto se inaugura: 
os USA, monopolizadores durante algum tempo dessa tecnologia 
estendendo o seu "guarda-chuva protector" sobre a maior parte 
do mundo a URSS procurando desesperadamente recuperar esse 
atraso e. entretanto, mobilizando os seus adeptos "pela paz" 
e "contra o nuclear". 
Nesta fase, os povos apenas muito confusamente manifestam o 

seu repúdio perante tão catastróficas perspectivas. São mais 
certos indivíduos, intelectuais, cientistas, artistas, quem 
procura consciencializar a opinião sobre o problema. Einstei% 
com as responsabilidades que teve na descoberta do átomo, foi 
um deles. Já nos anos 50, escrevia: "as pessoas dificilmente 
realizam o perigo que as ameaça, a elas e a sua descendência. 
Apenas dificilmente concebem que estejam em perigo iminente 
de perecer de maneira atroz, e acham que poderia haver uma 
guerra. dsde_que se não usassem as armas nucleares. 
Essa esperança é ilusória. 
Quaisquer que sejam os acordos que possam ser estabelecidos 

em tempo de paz sobre a não-utilização da bomba H. eles não 
serão respeitados em tempo de guerra, e as bombas serão fa-
bricadas. por ambas as partes, desde o início do conflito," 

Desta difícil luta pela paz nos anos 50, passou-se. hoje, 

para uma dimensão maciça, uma consciência generalizada, se 
bem que minoritária, do perigo nuclear, a corresponder a mui-
tiplicaço ad infinitum do arsenal bélico e a invasão da nos-
sa vida quotidiana pelo espectro dos malefícios sem fim do 
nuclear "pacífico". Isto porque, apesar dos seus esforçosmo-
nopolizadores. o "clube nuclear" alargou-se progressivamente 
bastante para além dos USA e URSS iniciais: a França, cima. 



e outros países, de tal maneira que não há hoje coronel sul-
-americano ou emir árabe de 2 classe que não tenha preten-
sões a possuir também a sua "bombinha". 
Por outro lado, a chamada crise do petróleo. e duma maneira 

geral das matérias primas (isto é. um reequilíbrio das rela-
ções entre poises industrializados e poises dominados econo-
micamente) criou as condições para o lançamento da grande e 
sofisticada panaceia deste fim de século: a generalização da 
energia nuclear "civil". 

O carácter internacional da luta anti-nuclear actual é uma 
das suas características, quanto é certo que, por sua própria 
natureza, o nuclear está reservado a uns poucos especialistas, 
é centralista e centralizador, enquanto que pela sua potência 
interessa e atinge as mais largas massas humanas. 

E por isso que as grandes concentrações de protesto que, de 
ordinário, têm pautado os verões dos últimos anos, na Europa 
e América sobretudo, identificam a sociedade nuclear que nos 
preparam com sendo centralista, policial e mortífera, apare-
cendo assim em evidência o carácter de luta SOCIAL qie é o 
seu, e colocando o combate anti-nuclear entre uma das mais im-
portantes frentes da luto ecológica. 

Que a sensibilização popular tem cre.scido consideravelmente 
nos últimos anos, parece não haver dúvidas: ela já tem causa-
do dores de cabeça a forças políticas bem estabelecidas, como 
foi a derrota eleitoral dos sociais-democratas suecos ou a 
divisão que se instalou no seio do partido socialista francês 
a propósito do nuclear. Mas, sobretudo, ela é já a preocupa-
ção maior dos grandes interesses capitalistas, das castas mi-
litares e tecnocráticas e dos governos, pela sua capacidade 
de mobilização e de acção directa. 

Em Malville concentram-se dezenas de milhares de pessoas, 
franceses, alemães e doutros países, para dizerem Não! a cons-
trução de um "super gerador": o governo do "liberal" Giscard 
reage histericamente, a polícia brutaliza: um morto e vários 
feridos. Um pequno veleiro chamado FRI (de Freedom, liberda-
de) vai perturbar •e causar sérios embaraços as experiências 
nucleares que a França realiza no Pacífico, em Moruroa, ao 
navegar prop'sitadimente na área das exploss. Em Kitsaf, 
perto de Seattle, nos USA, métodos de luta não-violenta são 
usados com êxito pela Pacific Life Community para se opri 
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instalação de uma nova base de submarinos atómicos Trident. 
E tantos exemplos mais que poderíamos citar. O certo é que 
é possivel fazer recuar os governos e eles têm medo destas 
!? con tes tações.  O programa americano de centrais nucleares 

é suspenso. Outros países diferem as suas opções. Em Portugal 
• população de Ferrel faz pararas primeiros trabalhos... 

De facto, em Portugal os poderes legais preparam-se para 
• "opção nuclear', como sempre nas costas do povo. E preciso 
que se saiba que será talvez a principal contrapartida que 
os países ricos " do Mercado Comum exigem para a nossa entra-
da nesses 'clube", a de passarmos a ser consumidores da sua 
indústria nuclear, isto é. comprando as centrais que a luta 
qnti -nuclear está obstando que se instalem nos respectivos te-
rritórios. A visita de Mário Soares as capitais europeias' 
tratou, pelo menos em França, desse assunto, o qual foi con-
firmado quando da visita de Eanes a Alemanha com a notícia de 
que esta nos iria vender nada menos de 3 ou 4 centrais... 

Apesar dos Livros Brancos, eternamente anunciados, não é 
apenas Ferrei que está em causa. Ë talvez o Alentejo. E tal-
vez a Bacia do Zzere. onde a existência de amplas zonas mi-
litarizadas (Tancos. etc) e uma população sem grande experi-

ência de contestações e lutas, permitirá pensar aos políticos 
e tecnocratas que não irão ter grandes oposições sociais 
concretização dos seus projectos... Pela nossa parte espe-
ramos, bem entendido, que se enganem redondamente. 
E assim se fecha a roda da internacionalização da luta anti-

-nuclear, a que nem um pequeno país como este escapa, acresci-
cida aqui de dois aspectos suplementares: o primeiro é a re-
cente construção em Espanha de centrais sobre rios que logo a 
seguir entram em Portugal: Almaraz, sobre o Tejo. e ValdeCa-
balleros. sobre o Guadiana. Ë absolutamente necessário que a 
luta contra estes malefícios seja coordenada de ambos os lados. 
O segundo é o da possibilidade de ver implantar em Portugal 

alguma base de submarinos, aviões ou mísseis atómicos, que os 
USA nos imporiam em troca de alguma nova 'ajuda económica"... 

Estamos de acordo com Jean Rostand, quando este escrevia 
"a bomba atômica é o monstruoso produto da cópula da alta fí-
sica com a arte militar". 

NO AO NUcLEAR, NEM CIVIL NEM MILITAR! 
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CONVERSAÇÕES COM 

UM ANARCO-ECOLÓGICO 

- Já reparaste Vargas que o mundo está ca-

da vez pior,á uma coisa louca. A Poluição 

do ar,da água,as fábricas a deitarem toda 

aquela fumarada que só intoxica uma pessoa, 

os desperdícios que as indústrias deitam pa 

ra os rios,matando o peixe todo. De -via 

haver uma autoridade forte que acabasse com 

tais abusos,no achas? 

Eu no. 

- Não? Porquê? 

- Concordo quando tu dizes que o mundo es-

tá mau,e quando te referes ao desiquilíbrio 

ecológico que a poluição provoca,e concordo 

também que é preciso pôr cobro a isso.Mas 

vejamos,no vamos nós combater uma poluição 

com outra poluiço. 

- Com outra poluição? 

- Sim. Vejamos: quando tu te referiste à 

poluiço,referiste-te a algo que por ser 

anti-natural foi provocar uma desarmonia no 



conjunto de todas as coisas.Assim os desper 

dícios das fábricas vão provocar a morte nos 

peixes,intoxicaço nas pessoas (silicose ,  por 

exemplo), provocando em suma a doença e a 

morte. Mas claro,nas fábricas no é só a mer 

da que ela deita cá para fora que é poluição. 

Assim,também podemos-considerar o trabalho 

assalariado,o ritmo das cadeias de produ-

çao,os horários de entrada e saída como uma 

poluição mas esta,uma poluição a nível de 

sociedade e isto porquê? Muito simplesmente 

porque isto no deixa que o homem se reali- 

ze como indivíduo,mas torna-o numa peça de 

máquina sem vontade própria,obrigado a ven-

der o seu corpo ou seja, prostituindo-se em 

troca de um salário. Ora transpondo este as 

pecto para a sociedade em geral vemos que 

os homens no Vivem realmente,mas encontram 

-se condicionados pelo Poder,pela Autorida-

de,autoridade essa que obriga e por isso, 

no deixa os individuos manifestarem-se nas 

suas múltiplas aptides. Ora se a Autorida-

de condiciona o indivíduo,no o deixando 

realizar-se como tal,é porque o autoritaris 

mo é uma coisa anti-natural,um poluente e 

considero-o pessoalmente uma das po1uiçes 

mais antigas na sociedade humana. O autori- 
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tarismo é a causa de todos os males. 

Penso que o homem só interveio na Natureza, 

de uma maneira no ecológica ou seja,de não 

conexão total com Ela,depois da sua Socieda 

de estar "estragada",ou seja quando a soda 

dade se transformou numa "reunido de egoís-

tas". Não discuto aqui a origem do autori-• 

tarismo que,para uns foi devido à força de 

uns quantos ou à esperteza de outros;devido 

'a passagem da família matriarcal para a pa-

triarcal com o aparecimento do termo "pro-

priedade",etc. A verdade é que,cõm o apare-

cimento do autoritarismo o homem entrou em 

guerra consigo próprio e em guerra com a Na 

tureza. Vistas as coisas sob este prisma, 

posso dizer ue a poluição existiu quase 

sempre,o que actualmente acontece é haver 

uma crise ambiental,da qual alguns homens 

se deram conta. Conclusão: toda a poluição 

actual é um sintoma de que a causa é o au-

toritarismo da sociedade humana. 

- Queres tu dizer que para se acabar com a 

poluição tem de se acabar primeiro com o au 

toritarismo? 

- Correcto. Acho que qualquer Secretaria 

de Estado do Ambiente ou ditos "Ecológicos" 

que apelam para ,o poder ou se candidatam a 
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eie,estao combatendo sintomas e no vo as 

causas. Neste ponto n6s os Anarquistas,te-

mos o mérito de ainda antes de o termo "Eco 
logia" ter sido conhecido,termos encetado 

uma verdadeira luta ecológica,mais radical 

e mais correcta,porque verdadeiramente cau-

sística;ultrapassando em muito certos eco-

-militantes que combatem sintomas,julgando 

serem as causas. Em Portugal como em todo 

o Mundo abundam os exemplos, típicos, des-

ta política sintomatol6gica. São os casos 

da já apontada Secretaria de Estado do Am-

biente e suas Comisses Nacionais de Ambien 

te, as Sociedades protectoras disto ou da-

quilo, certos partidos como por exemplo o 

P.P.M,, e dentro do extinto Movimento Eco-

lógico Português existiam alguns desses se-

nhores, entre os quais se contam o famigera 

do Gomes ETuerreiro,pelo Núcleo de Évora, ac 

tual Secretário de Estado do Ambiente, que 

se no houvesse crise ambiental teria que. 

procurar outro tacho. No actual "movimento',' 

formado por diversos grupos mais ou menos 

autônomos, também existem desses casos, vi-

rados aos sintomas. É o caso da C.L.A.P.A. 

(Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela), 

que no primeiro encontro para preparação do 

Festival pela Vida contra o Nuclear, reali- 
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zado nas Caldas da Rainha, afirmou que nas 

Sociedades onde o poder está nas mos da 

chamada Vanguarda da Classe Operaria, o pro-

blema ecológico desaparece, ao que o jornal 

policopiado "Agitação" respondeu, que pelo 

que os elementos da C.L.A.P.A. afirmaram, 

chega-se à conclusão de que a poluição pro 

duzida pelas Siderurgias na China é boa e 

perfumada, ao contrário da poluição nos pa{ 

ses capitalistas. 

- Mas tu no achas que esses organismos e 

grupos podem atenuar a crise, no deixando 

avançar isto para o descalabro? 

- Penso que não. A única coisa que 'eles po 

dem fazer é adiar a morte, como um 	cance- 

roso que lhe dão morfina para no sentir as 

dores, julgando que tudo vai bem. O poder 

tudo recupera e já recuperou a luta ecológi 

ca. O exemplo mais flagrante é a daqueles 

ecologistas que se candidatam a gestores de 

outros homens, como aconteceu recentemente 

em França. O poder tem que ter os cordeli-

nhos nas mos mas a luta ecológica radical, 

tal como a entendem os Anarquistas, escapa-

-se-lhes desse controle,pois visa a sua des 

truiço;ento há que arranjar maneira de re 

solver o problema. O poder vai arranjar os 

seus próprios funcionários "Ecológicos", 
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edita propaganda, referindo-se sempre aos 

sintomas. Desvia a atenção dos Povos para o 

secundário. Mas, o mais lamentável ainda é 

haja indivíduos, no detentores do poder 

que fazem a apologia deste. 

-- Para ti a soluço está na destruiço do 

Poder. Mas e depois? Como é isso possível? 

- A destruição do Poder está no projecto 

Anarcuista, que no é um projecto a curto, 

médio ou longo prazo, mas sim um projecto 

do Aqui e Agora. 56 com a tentativa na prá-

tica de vivência Anárquica,ou seja em cone-

xão total com a Natureza, donde impera a li 

vre associaço dos indivíduos. Esta tentati 

va de vivência anárquica do quotidiano vai 

entrar em confronto com o Poder .e constitui 

um Rastilho, aquilo a que se chama a Revolu 

ço Social, total e quotidiana, sem etapas. 

- Bem, já se está fazendo tarde, mas espe-

ro que nos encontremos mais vezes e foque-

mos outros pontos. Adeus. 

Saúde. 

Transcriço por J.VARGAS de uma das mui-
tas conversas tidas com os amigos. 
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DE MORTE!   
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DAS VIRTUDES AOS MALEFICIOS 

Tem razão o Professor George Mathé, conhecido cancerólogo. 
quando afirmo que foi essencialmente graças aos progressos 
conseguidos pela indústria farmacutica que a esperança de 
vida passou de 45 anos em 1900 para mais de 70 em 1972. Isso 
não deve ser indiferente ao facto de as estatísticas demons-
trarem que, por exemplo, em Portugal existiam, em 1950, 7% 
de pessoas com mais de 65 anos, enquanto que em 1975 esse nú-
mero se elevou para 10.3%. Em todos os países se têm verifi-
cado aumentos deste tipo prevendo-se, de acordo com Kaufmann, 
que a população maior de 65 anos, nos países europeus, seja 
16 a 17% do total, entre 1980 e 1985. Quase todos os técni-
cos que se dedicam a este assunto explicam este aumento de 
longevidade através de uma maior capacidade teraputica ao 
dispor da Medicina e que permite combater doenças antigamente 
mortais. Assim, é incontestável que a descoberta dos antibió-
ticos veio permitir a cura da tuberculose e de muitas outras 
infecções, como pneumonias, meningites, enterites, etc, e 
tradicionais flagelos como a peste e a cólera são debeláveis, 
caso surjam apesar da prevenção feita. Também os chamados psi-
cotropos, especialmente os neurolépticos e os antidepressivos, 
permitiram controlar graves doenças mentais que anteriormente 

lançavam o Homem para as masmorras, manicómios, asilos e os 

marginalizavam. Muitos outros tipos de fármacos têm surgido e 
aliviam ou curam doenças do coração e vasos sanguíneos, como 
a angina de peito, a hipertensão, a insuficiência cardíaca. 
etc. 

Todavia, há o reverso da medalha. O exagero do consumo de 
fármacos leva a intoxicações, muitas vezes mortais, e cria 
outras doenças. Muitos suicídios são levados a cabo ingerindo 
fármacos, em regra psicotropos, Para evitar o incremento des 
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tas situações há que fazer, em primeiro lugar, uma boa pre-
venção ao nivel da saúde mental e. caso haja que se utilizar 
um ou mais psicotrópicos, deve o médico prescrever apenas os 
medicamentos necessários vigiando o seu uso através de es-
treitos contactos com o seu doente. Também os antibióticos 
são muitas vezes usados indiscriminadamente, chegando-se a 
receitar um potente antibiótico perante uma gripe, tantas 
vezes curável com repouso no leito e substâncias simples e 
até de uso caseiro. Sabe-se que o uso exagerado de antibió-
ticos pode levar, por exemplo, a perturbações do sungue (ane-
mias, etc), do rim, dos intestinos, aqui geralmente com mo-- 
dificações da ecologia bacteriana mais ou menos graves que 
originam diarreias, com frequéncia. Também os medicamentos 
aplicados no tratamento da hipertensão e outras doenças car-
diovasculares podem tantes vezes, quando há exagero, originar 
outras graves doenças, como é o caso de perturbações mentais, 
como depressões. 

E evidente que estamos, apenas, a citar alguns exemplos. 
De resto, a Medicin moderna terá que tender para os cuidados 
preventivos, para evitar, pois, a doença, e quanto melhor fôr 
a prevenção através de uma boa higiene mental e física, a-
través de uma vida sã, de uma alimentação simples, de um re-
gular exercício físico, de um repouso diário suficiente, de 
um horário de trabalho equilibrado, da existência de tempo 
pari actividades de lazer, da abolição da poluição de todos 
os tipos, melhor será a saúde. Uma boa prevenção reduzirá, 
certamente, as doenças para metade ou menos. 

E evidente que há quem tenha interesse em que as doenças 
não diminuam. Estão neste caso grande parte das firmas que 
comercializam medicamentos. Se é certo que algumas destas 
firmas tiveram um papel importante na luta contra a doença 
e a morte porque subsidiaram pesquizas que levaram a desco 

berta de novos fármacos. também não é menos certo que os de-
partamentos encarregados de promoverem as vendas se servem de 
todas as artimanhas para obterem bons lucros. Assim, são es-
tudadas e postas em prática maneiras de convencerem os médi-
cos a prescreverem os produtos que desejam vender, maneiras, 
por vezes, muito subtis. Assim, é frequente o médico ver-se 
assediado por delegados de propaganda desses laboratórios, 
que mais não fazem que cumprir ordens que nem sempre entendem, 
delegados esses que apresentam literaturas belíssimas, quanto 
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ao aspecto gráfico, e onde as virtudes de certo produto far-
macêutico são tecidas com toda a pompa, evocando, não rara-
mente, experiências plenas de êxito mas que, na verdade, não 

passam de ilusões. De resto, a investigação científica per-
mite tudo aquilo que dela se queira tirar: até a burla! 
E um facto, bem comprovado, que há um excesso de medicamen-

tos a venda. Muitos deles têm a mesma composição química mas 
mudam de nome conforme a firma que os comercializa. Também 
não é menos verdade que muitos de nós. consumidores. contri-
buimos para isso,pois é com frequência que procuramos novos 
remédios para os nossos males (quando eles ainda não foram 
descobertos...) e sugestionamo-nos, infelimente, com infor-
mações de amigos e conhecidos sobre este ou aquele remédio 
que lhes fez bem (ou mal). 
E não se pode dizer que são sé os países ditos capitalistas 

que fabricam medicamentos semelhantes e forçam os mercados 
estrangeiros a utilizá-los com consequente lacro: Também os 
países ditos socialistas (países de Leste, incluindo a URSS) 
tentam vender os seus medicamentos no ocidente, em competição 
com as firmas deste, ou servindo-se, mesmo, dessas firmas co-
mo colaboradoras, numa actividade comercial bem compatível. 
afinal, com os defeitos dos regimes centralistas. 

J. Liberto Homem 
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POESIA 

mundo: 

pedra 
ar 
planta 
animal 
cria n ç 
mulher 
homem. 

vida: 
onde estamos? 

onde nos encontraremos? 

quando nos conheceremos? 

quando estaremos em diálogo? 

luta: 
tenhamos coragem 

sejamos audaciosos 

marquemos a nossa presença 

saibemos lutar pela vida. . 

(Lisboa, 17-11-77) 

FRANCISCO BRUNO 
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Nós, Ciganos, temos uma só religião: a da 
liberdade. 

Em troca desta renunciamos à riqueza, ao 
poder, à ciência e à glória. 

Vivemos cada dia como se fosse o último. 
Quando se morre, deixa-se tudo: um miserável 

carroção como um grande império. 
E nóe cremos que nesse momento é muito melhor 

.ser cigano do que rei. 
Nós no pensamos na morte. No a tememos - 

- eis tudo. 
O nosso segredo está no gozar em cada dia as 

pequenas coisas que a vida nos 
oferece e que os outros homens 
n.o sabem apreciar: uma manha de 
sol, um.banho na torrente, o con 
templar de alguém que se ama. 

É difícil compreender estas coisas, eu sei. 
Nasce-se cigano. 

Agrada-nos caminhar sob as estrelas. 
Contam-se estranhas histórias sobre os ciganos. 
Diz-se que lemos nas estrelas e que possuimos 

o filtro do amor. 
As pessoas no acreditam nas coisas que no 

sabem explicar-se. 
Nós, pelo contrário, no procuramos explicar 

as coisas em que acreditamos. 
A nossa vida é uma vida simples, primitiva, 

basta-nos ter por tecto o céu, um 
fogo para nos aquecer e as nossas 
cançes quando estamos tristes. 

Vittorio Mayer Pasquale Spatzo, 
poeta cigano 
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JOSE REBOREDO 

-José Rodrigues Reboredo nasceu em 
Barcelos em 1891. 
Operario confeiteiro, foi elemento 
que se cultivou a sua custa e desen 
volveu grande actividade militante 
em todas as circunstâncias da sua 
agitada vida. 

Foi sindicalista e membro do grupo editor d'A AURORA (e 
d'A COMUNA). do Porto. Nos anos trinta é obrigado a fugir 
para Espanha. onde vem a ser um dos activistas da Federação 
Anarquista de Portugueses Exilados e do seu orgão REBELIÃO. 
Ao mesmo tempo, trabalha na sua profissão para ajudar, não só 
a família, mas ainda outros companheiros fugidos. 
Participa na guerra civil, finda a qual passa para França. de 
onde acaba por regressar a Portugal, sendo pouco depois preso 
e deportado para o Tarrafal. 
Libertado nos últimos anos da década de 40. fixou-se no Por-
to, onde morreu em 1952. sempre fiel aos princípios morais e 
filosóficos que haviam norteado a sua vida. 
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H. D. THORE AU 

Henry David Thoreau foi um homem que 
filosofou. 
Viveu no séc. XIX (1817-1862) nos 

Estados Unidos e, apesar do libera-
lismo clássico do estado norte-ameri-
cano de então, compreendeu, viveu e 
especulou brilhantemente sobre a 
submissão do indivíduo ao poder, e 

sobre as formas de o recusar. 
É um precursor da desobediência civil (título do seu escrito 

mais importante), tendo inclusivamente sido preso por recusa 
de pagamento de impostos. Quando então alguém lhe perguntou: 
"Por que estás tu aqui!". 'flioreau responeu:"Por que não estás 
tu aqui?", querendo vincar que a submissão as leis,, ao estado, 
pode constituir um crime, tornando-se neste caso a desobediên-
cia um verdadeiro dever, não só moral, mas ainda cívico. 
Identificou também de maneira transparente a necessária har-

monia homem-natureza, vivendo ele próprio longo tempo numa 
pequena cabana, desviado do atropelo mercantil da cidade. 
Este homem da floresta, deixou-nos uma mensagem sempre actual 

de sentido anarquista (sem dúvida individualista), captável 
pelo homem-só. permanentemente em luta contra todas as formas 
de poder. 
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REUNIÃO DE LEITORES 

O grupo editor da revista A IDEIA convida fraternalmente os 
seus correspondentes, assinantes e leitores a participarem num 
debate sobre o conteúdo e orientação da revista. 
Local: sede da Coop. Ed. A Batalha, Av. Alvares Cabral, 27 

Data: sábado. 11 Fevereiro, às 15H. 	 Lisboa 

CONGRESSO ANARQUISTA INTERNACIONAL 

Está definitivamento fixado para 2327 de Março em Carrara, 

Itália, o III Cogresso da Internacional de Federaçães Anar-
quistas (IFA). 

CALENDÁRIO 1978 

A Editora Sementeira. SCARL, iniciou a sua actividade com a 
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