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A penúltima morte
do centenário Partido
Comunista Português
Os maus resultados eleitorais do PCP nas últimas eleiçons legisla-

tivas em Portugal parecem confirmar o declínio do outrora pode-

roso Partido Comunista. Mas essa velha profecia mil vezes

proclamada, de Salazar a Caetano ou de Soares a Costa, ainda nom

conseguiu fazer-se realidade. Para entender a capacidade de resis-

tência do PCP é necessário conhecer alguns aspetos da sua apai-

xonante e centenária história, que o configuram como o último

dos grandes partidos comunistas da Europa ocidental.

A TERRA TREME / 14Crise energética
bate na sociedade
A imparável alça dos custos energéticos e o
impacto da guerra da Ucrânia estám a provocar
umha inflaçom que trará um empobrecimento
geralizado. Na atualidade, o sistema de
fixaçom de preços energéticos beneficia em
exclusiva as grandes empresas,enquanto os
problemas económicos e habitacionais da
populaçom encontram-se longe de se solucionar.
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O
s altos preços energéticos e

dos carburantes estám a

desvendar as costuras do

atual sistema produtivo he-

gemónico, fundamentado na maximiza-

çom dos lucros e no consumo irracional

de combustível fóssil. Nestes dias, as no-

tícias enchem-se de testemunhos do im-

pacto que na produçom e no consumo

tem a greve de transportistas, para quem

o combustível é essencial para a sua ati-

vidade. E sem esses camions a mover

mercadorias através do mundo globali-

zado a produçom fica sem subministros.

As vozes que se escutam nos meios

fam pensar num colapso do sistema. É mesmo comum e po-

pular a suspeita de que desta alça de preços sairám benefi-

ciadas as grandes empresas, e é crescente a indignaçom

perante os milionários salários dos diretivos das empresas

elétricas. A imoralidade e o descaro dos oligarcas ocidentais

é já completamente insustentável, enquanto o governo esta-

tal ‘de esquerdas’ mostra-se cauto à hora de intervir nesses

lucros desmesurados para avançar num reparto social da ri-

queza. Acaso o socialismo ficou apenas num sonho húmido

do século passado?

Terá que corresponder à resposta popular ser a vanguarda

para dar as costas ao capitalismo da barbárie e a desigualdade,

e assim poder construir as bases de umhas novas relaçons so-

ciais e de produçom. E nesse caminho a desobediência será

umha das ferramentas, pois quais alternativas ficam para as

pessoas empobrecidas que tenhem que enfrentar uns custos

energéticos tam elevados e injustos?

Neste momento, perante a proposta armada dos Estados

num mundo cada vez mais em conflito polo acesso aos re-

cursos e aos mercados, das classes populares tocará erguer

muros de solidariedade e apoio mútuo e construir umhas re-

laçons produtivas afastadas do capital e o seu assassino colo-

nialismo. Propostas como a soberania alimentar tomam mais

sentido que nunca, pois a nossa independência nacional nom

terá sentido sem a nossa independência dos grandes merca-

dos do capital. 
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SOS Ourense e as aqui presentes
manifestamos publicamente o
rechaço absoluto aos danos

irreparáveis que vam ocasionar-se
em Sam Pedro de Rocas, no interior
do couto do mosteiro.(...)
O projeto de estrada foi denegado
em duas ocasions por Património da
Junta, por ser ilegal, por nom respei-
tar as leis de Património da Galiza,
nem a Lei espanhola de Património
Histórico, nem o BIC Ribeira Sacra,
nem o BIC Sam Pedro de Rocas, nem
a Lei de Paisagem da Galiza, nem a lei
de solo da Galiza, etc, etc., etc. Terri-
tório que ostenta o máximo nível de
proteçom legal existente e um valor
incalculável, ambiental, social e cul-
tural(...).

Que vai acontecer em Sam
Pedro de Rocas se o senhor
Baltar nom o remedia?

Pois mais de cem árvores de diferen-

tes espécies serám arroiadas, 5000
m2 de espaço natural e medioam-
biental protegido serám destruídos,
verá-se diretamente afetado o leito
hidrográfico definitório da paisagem
do mosteiro, voarám 5.000 m2 deste
chao arqueológico, dinamitarám este
solo geológico protegido, demole-
rám estes muros históricos do antigo
mosteiro numha superfície de mais
de 300 m lineares, destruirám este
traçado do caminho histórico medie-
val e a sua topografia, provocando
com o novo traçado um fortíssimo
impato ambiental, hidrográfico, pai-
sagístico e patrimonial, e muitas ou-
tras consequências irreversíveis.

Senhor presidente Manuel Baltar,
quen lhe dá licença para des-
truir um espaço que a história

soubo manter durante séculos? (...)
Porque nom queremos turismo de
massas, porque queremos a mágia de

Sam Pedro de Rocas e da Ribeira
Sacra tal e como está. Protejamos o
nosso património.
Perder a paisagem mágica e única de
Rocas, na Ribeira Sacra, só é o co-
meço da desfeita (...).

SOS Ourense /
Sam Pedro de Rocas, 
6 de março de 2022 

Salvemos Sam Pedro de Rocas

Fotograma do segundo episódio do serial francês ‘L’effondrement’.

O projeto de
estrada foi
denegado em duas
ocasions por
Património da
Junta, por ser ilegal
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E
m tempos de políticas neo-

liberais e de domínio do es-

paço social, militar ou

participar de movimentos

sociais torna umha tarefa difícil. Secu-

ritiza-se a vida. Constrói-se um ini-

migo feroz ao que combater com todo

o peso da lei mesmo fazendo ordiná-

ria umha legislaçom de exceçom. Este

peso criminaliza-nos: às críticas. Às

militantes, às precarizadas, às migran-

tes, às excluídas. Como combatê-lo?

A resposta, já adianto, nom a sei. Pe-

rante as novas formas de política cri-

minal punitivista só tenho perguntas.

Estamos a viver um novo formato de

repressom? Mudou a forma de atuar

da polícia nos últimos tempos? As re-

formas legislativas estám a conceder-

lhes maior anonimato? Qual o lugar

que ocupam as novas tecnologias?

A política criminal neoliberal opera

num duplo sentido. Por umha banda,

encontramo-nos com a cara economi-

cista, é dizer, baixam o número de pes-

soas na cadeia sem baixarem o número

de delitos cometidos. E por que? Por-

que ao Estado nom lhe rende manter

as pessoas na cadeia, melhor impor

grandes sançons económicas em forma

de multas ou responsabilidades civis.

Que cada quem assuma as consequên-

cias dos seus atos mas desde o seu

peto. Nesta dinâmica, considera-se que

quem delinque fai-no porque quer e

pouco importam as causas que tenha.

Por outra banda, temos a cara exce-

cionalista. Sempre vai haver umha le-

gislaçom de exceçom para combater

esse inimigo criado e garantir a exis-

tência do status quo. Esta legislaçom

de exceçom, vai-se converter na legis-

laçom ordinária como assim aconteceu

nos casos que se julgárom como terro-

rismo nos últimos tempos –e quando

menos “atividade terrorista” havia-. 

As reformas de 2015, que som co-

nhecidas pola famosa Lei Mordaça e a

reforma do Código Penal, suponhem

um exemplo dessa legitimaçom que

produz o Direito. Neste caso, a am-

pliaçom de umha cobertura legal da

discrecionalidade policial e criminali-

zar a determinados coletivos ou con-

dutas por via administrativa e nom

penal. Através dessas reformas amplia-

se  o poder de atuaçom policial a âm-

bitos do social onde antes o seu papel

era mais limitado respondendo isto a

umha motivaçom de ordem pública,

seguridade cidadá, convivência e es-

trangeiria. 

O mundo policial soubo atualizar-se

nos últimos tempos para adequar-se aos

novos contextos. Atualmente, a dicoto-

mia entre a repressom dura e a repres-

som branda poderíamos considerá-la

obsoleta, já que se aspira ao máximo

controle social e espacial. Atua-se com

umha lógica de prevençom, de atuar

antes de se cometer o ato considerado

ilícito. E para conseguir este controle

preventivo bota-se mao da revoluçom

tecnológica. A nova tecnologia algorít-

mica, biométrica, telemática e estatís-

tica aplicada transforma a atuaçom

policial. Tiram-se conclusons a partir

de análises massivas de dados e

tomam-se decisons em base a proba-

bilidades, o que supom umha forma

de controle total sobre as nossas co-

munidades. A polícia já nom precisa

estar a pé de rua para reprimir ou con-

trolar, pode fazê-lo a distância e atra-

vés de algoritmos. Como fazemos para

poder resisti-lo?

Estamos a viver
um novo formato
de repressom?
Mudou a forma de
atuar da polícia nos
últimos tempos?
As reformas
legislativas estám
a conceder-lhes
maior anonimato?

Como resistir ao controle neoliberal?
AMARA GARCÍA ADÁN

Amara García Adán é advogada e investiga-

dora.

A nova tecnologia
algorítmica,
biométrica,
telemática e
estatística aplicada
transforma a
atuaçom policial
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A
galega é umha sociedade

complexa, diversa, plural.

Um 60% manifesta-se, no

sentimento identitário, tam

galego como espanhol. Um 25% disse

ou mais galego do que espanhol ou só

galego. E deste 25% umha percenta-

gem significativa nom vota no sobera-

nismo, senom no PPdG. Extravagância,

rareza idiossincrática ou quiçá que estes

elementos de autoidentificaçom nom

significam o mesmo aqui do que no

País Basco ou Catalunha? Algumhas

conclusons a tirar das últimas eleiçons

galegas: os marcos e eixos em que se

moveu cada quem. E a madureza do

nacionalismo galego para nom cair de-

pois nos conhecidos debates trampa

(moderaçom, radicalidade, eixo direita-

esquerda, olhada para outras realida-

des...). A chave está fora disso: na

representaçom do projeto de país em

que a grande maioria quer viver. Dese-

jável e integrador, com base na me-

lhora das condiçons materiais de vida. 

O nacional e o social. Também

agora Baumanm, Kleim, Gramsci... e

Castelao. Baixo o stress e o medo

constante dos acontecimentos da úl-

tima década (crise económica, covid,

inflaçom, guerra) aflora mais ainda a

necessidade de refúgio, da identidade,

da comunidade. O debate é em qual

sentido. A reconstruçom dos vínculos

desde umha orientaçom social e trans-

formadora, a dos movimentos eman-

cipadores, ou nostálgica e reacionária,

a onda extrema-direita. A sociedade lí-

quida gera mal-estar e precisamos res-

postas e defensas perante o

desamparo. Leitura recomendável:

Dous escritos sobre a felicidade, de Marcos Lo-

renzo (Embora, 2021).

O soberanismo galego deve tê-lo

claro na transmissom da sua proposta

à sociedade: a nova Galiza que expres-

samos deve ser um projeto de naçom

aberta, plural e moderna que ofereça

segurança às pessoas, com políticas

que ativem o sector público na de-

fensa da sociedade e garantam cui-

dado e escudo frente à lei da selva. 

A direita pom-se dos nervos quando

aparecemos onde nom nos esperam.

Que decidamos nós o marco que nos

interessa e nom joguemos onde eles

nos proponhem. Reforçar a autoes-

tima coletiva, combater o marco da

dependência, evidenciar que o depen-

dentismo é o verdadeiro problema

para o futuro da nossa sociedade. Fora

da caricatura, o espanholismo tem

problemas para nos contrastar, a pesar

da concertaçom mediática. Ganhamos

quando nom nos deixamos encerrar. 

E a batalha cultural, simbólica, de

identificaçom afetiva. É hora de dis-

putar o relato do que Galiza é e pode

ser e de trasladar um discurso próprio

dirigido à grande maioria, centrado

no futuro que queremos construir

como país. Recupero um chío de

David Rodríguez: “O affaire ‘GZ

PROFUNDA’ (ou Tanxugueiras, in-

cluo eu) demonstra o mobilizador po-

lítico que é a cousa emocional. Gente

que nom tuitaria ante qualquer con-

culcaçom de preceitos legais intervém

publicamente motivada por um senti-

mento ferido. Para tomar nota”. Con-

cordo e acrescento: na Galiza há fame

de identidade, de orgulho, de reco-

nhecimento. Um potencial político

poderoso. 

Repetimo-lo nos últimos tempos: a

política nom vai de ter a razom,

senom de conseguir que a tua socie-

dade cha dea. O compromisso é im-

perfeito quando (e porque) é real.

Fazer país e fazer avançar o sobera-

nismo nas condiçons existentes, que

nós nom escolhemos, é a tarefa que

nos toca, trabalhando num projeto e

um imaginário compartido: o de umha

Galiza à que aspirar, a Galiza viva e

com futuro que queremos.

A nova Galiza que
expressamos deve
ser um projeto de
naçom aberta, plural
e moderna que
ofereça segurança
às pessoas, com
políticas que ativem
o sector público
na defensa
da sociedade 

Vontade de ganhar
XAviER CAMpos

Xavier Campos é Coordenador de Comunica-

çom da Executiva Nacional do BNG.

É hora de disputar
o relato do que
Galiza é e pode ser,
e de trasladar um
discurso próprio
dirigido à grande
maioria

Na Galiza há fame
de identidade,
de orgulho, de
reconhecimento.
Um potencial
político poderoso

Roi Xordo. luís seoane
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L
ogrou o que desejava, mas

nom nas condiçons que dese-

java. Desde a sua retirada da

carreira presidencial de 2019,

Feijóo melhorou, raposeiramente, a sua

posiçom como sucessor natural de Ca-

sado. Poucos estavam tam convencidos

coma ele de que Casado era um novo

Hernández Mancha. Contava com que

a estratégia errática do PP, o liderado

enfraquecido de Casado e umha jeira

de reveses eleitorais achanariam-lhe o

caminho como relevo presidencial. 

Cultivando umha imagem moderada,

chufado como gestor eficaz e bendito

como um duro competidor eleitoral, a

Feijóo reinava-lhe um processo lento

para esgotar a sua quarta maioria abso-

luta na Galiza. Mas será o troco de Ca-

sado trás umha crise de grande calado.

Umha soluçom de emergência para

evitar o colapso do PP. Herda todos os

problemas e umhas condiçons mais ad-

versas para solucioná-los.

O PP deixou de ser a “casa comum”

do centro-direita, a direita e a extrema

direita. O spin off come-lhe terreno à

marca matriz. Vox é um duro compe-

tidor que explora o descontento e ofe-

rece umha alternativa mais desafiante.

Vox é, já, um colaborador necessário

para somar maiorias de governo. Esta

estratégia de competência e coopera-

çom complica a pretensom de Feijóo

de cativar o eleitorado moderado que

duvida entre PP e PSOE. 

As manifestaçons de unanimidade

(candidato único, 55 mil avais…) nom

borram a sua falta de controlo sobre

o aparato de Génova 13 ou a sua

aceptaçom resignada entre algumhas

famílias conservadoras. Ainda tem

que cativar o abastado lobby mediático

ultra-conservador que sustivo o assé-

dio de Casado e a cobertura de impu-

nidade de Ayuso. O peso da direita

‘trumpista’ –de Ayuso ou Álvarez de

Toledo– embaça o seu imaginário de

moderaçom.

O consenso é a matéria de fantasia

de normalizaçom do Regime de 78.

Os poderes amigos da Ordem querem

que o PP faga parte dos consensos.

Esta demanda confronta com a estra-

tégia deslegitimadora que porta Ayuso

frente ao Governo de Sánchez e com

a que joga Feijóo quando o caricatura

como um “governo socialista, comu-

nista e independentista” ou como “o

pior governo da história de Espanha”.

Ai joga-se muito do seu crédito para

ser reconhecido coma um ativo de al-

ternância ao bipartidismo.

O presidencialismo absolutista de

Feijóo ocultou todo outro liderado.

Nenhum dos seus sequazes o iguala

em capacidades políticas e dificilmente

serám quem de ocupar sem tensons o

espaço de poder que ele possui no

PPdeG e na Junta. Com a Autonomia

galega em via morta e com um go-

verno entregado ao imobilismo, o do-

mínio conservador ressentirá-se, o seu

caudilhismo compensava muitas carên-

cias e evitava retesias internas. 

O PPdeG conserva ainda intactos os

seus dispositivos de controlo e hege-

monia nos meios de comunicaçom e

na sociedade civil para-governamental

que aleita desde a Junta, mas, con-

tudo, ao sair pola porta cara a Génova

13, Feijóo deixou aberta umha janela

de oportunidade para a mudança po-

lítica. O campo do possível para a es-

querda social e política da naçom é

agora muito mais amplo.

Feijóo, mais passado do que futuro
manuel m. barreiro

poLÍTiCA iNsTiTUCioNAL /

O presidencialismo
absolutista de Feijóo
ocultou todo outro
liderado. Nenhum
dos seus sequazes
o iguala em
capacidades políticas



E
ncho o depósito do carro o

primeiro dia de conflito na

Ucránia. As cifras do preço

sobem a toda velocidade; o

trabalhador olha, gesticula e sentencia:

“Isto vai ficar feio”. Desde há tempo é

a sensaçom geral quando imos ao mer-

cado, vemos a fatura da luz ou bota-

mos gasolina. 

Nota-o mais ainda Puri Regueiro,

responsável dum pequeno supermer-

cado em Feces de Abaixo (Verim):

“Nom sei até onde imos chegar, por-

que a mercadoria sobe, e quem paga é

o consumidor”. O mesmo acontece no

sector primário, como explica desde

Germade Marcos Besada, da Asssocia-

çom A Estruga e trabalhador numha

exploraçom gandeira: “Aqui, no rural,

já é muito gasto ter só a potência mí-

nima para que nom saltem as neveiras

e o forno; e os abonos e raçons subí-

rom muitíssimo”. Em fevereiro, a in-

flaçom na Galiza foi de 8% –a segunda

maior do Estado– enquanto a suba dos

salários mal consegue passar dos 2%. 

Ao marchar da gasolineira, o traba-

lhador suspira resignado: “Dentro de

pouco nem vai compensar ir trabalhar”.

Seja como for, o que é verdade é que

fazendo números, as contas nom saem.

e agora, que?
A primeira consequência da fórmula

mais gastos–mesmos rendimentos é

evidente: perda de poder aquisitivo

e aumento da pobreza e da desigual-

dade. Para Xosé Cuns, diretor da

Rede galega contra a pobreza, “chove

sobre o molhado” sobretudo para os

coletivos vulneráveis e trabalhadoras

precárias: “Antes desta suba drástica

já notávamos as dificuldades para

comer peixe, carne ou o equivalente

vegetariano três vezes por semana”.

No supermercado, Puri Regueiro

percebe preocupaçom na hora de

fazer a compra: “Há gente que tem

que deixar artigos básicos porque

quando chega à caixa, faltam-lhe

cinco euros”. Esta situaçom vem mo-

tivada especialmente polo alto custo

da vivenda e dos gastos derivados:

“Já existia essa escolha entre pôr o

6 novas março de 2022
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Último aviso: as contas nom saem

Puri Regueiro,
responsável dum
supermercado em
Feces: “a gente está
mui preocupada.
Este fim de semana
aqui foi umha
loucura; a gente fijo
provisom de pam,
azeite, cerais...”

pablo santiago

Os limites do planeta e a guerra na Ucránia agudizam a inflaçom e a pobreza na Galiza e Europa. Políticas a
prol da vivenda pública, da soberania alimentar e por um preço justo da energia som já imperativas

CRisE ECoNÓMiCA E ENERGÉTiCA /
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aquecimento ou comer bem;

agora, esta inflaçom vai um passo

além”, explica Cuns.  

A inflaçom é um processo que se

vem dando, segundo o catedrático de

Economia Aplicada Xavier Vence,

desde depois de 2008: “Para deixar a

crise atrás, os bancos mundiais injetá-

rom dinheiro à banca. Esse dinheiro

nom está em moedas nem notas, mas a

circular no sistema financeiro e encare-

ceu os ativos. Isto trasladou-se à suba de

preços e à inflaçom. Também afetou

muito a política de confrontaçom com

Rússia, que desde 2014 tensionou os

mercados dos hidrocarburos”.  O au-

mento do dinheiro em circulaçom foi

acompanhado do aumento dos custos,

mas nom chegou aos salários nem às fa-

mílias. O preço da vivenda foi um dos

sintomas da inflaçom e o fator que mais

exclusom social provocou, segundo as

associaçons de luta contra a pobreza. 

Nesse sentido, o Movemento Ga-

lego pola Vivenda Pública exigia em

fevereiro um parque de vivenda pú-

blico “alheio à especulaçon”, ba-

seando-se em que “há muita gente

que nom pode pagar umha vivenda

no mercado livre”. Tendo em conta os

dados do Registo de Demandantes de

Vivenda –com quase 15.000 inscri-

tas– e o ritmo de vivendas de prote-

çom iniciadas –74 anuais– , tampouco

aqui saem as contas. Desde o Move-

mento contrastam a falta de vivenda

pública com o “aumentar dos benefí-

cios derivados da especulaçom dos

grandes proprietários e fundos abu-

tre”. Esta visom, afastada dos interes-

ses da cidadania, dá-se também com

os critérios de fixaçom do preço da

energia, como explica Xavier Vence:

“Nom é razoável os governos olha-

rem para outro lado enquanto as elé-

tricas aumentam tanto os benefícios.

Baixam os impostos da fatura, mas

essa nom é a maneira, mas umha me-

dida provisória que deriva os custos

para o sector público, quando o que

devíamos era mudar o sistema de fi-

xaçom de preços”.

Fatura mais barata:
missom impossível?
Refere-se Xavier aos enormes benefí-

cios das elétricas derivados do método

atual de fixaçom de preços. O sistema

marginalista favorece as grandes ener-

géticas e fai com que o preço da ener-

gia venha determinado polo input mais

caro, como explicava o economista

Adrián Dios no anterior número do

NOVAS DA GALIZA: “Se as empresas

produtoras vendem a sua eletricidade

a 1 €, 5 € e 100 €, as pessoas consumi-

doras terám que pagar sempre 100 €.
Para os consumidores implica custos

adicionais”. O gás fai com que o preço

da energia, e da fatura, suba. Neste

ponto, importa sublinhar que no es-

tado espanhol só cerca de 10% da

energia é produzida com gás, e que

nem sequer vem da Rússia, onde mais

se encareceu. Para Xavier Vence é

“mui importante” que a Europa e Es-

panha cheguem a um acordo para re-

considerar os critérios na fixaçom de

preços, que no estado espanhol afeta

dumha maneira “especialmente lesiva”.

Deste jeito, as energias hidroelétri-

cas ou nuclear seguem a vender-se ao

preço máximo marcado polo gás e

mantenhem estáveis os seus custos de

produçom, o que provoca que os lu-

cros das grandes energéticas disparem. 

Até agora, Europa rechaçava mudar

o sistema baseando-se na diretiva de

normas comuns de energia de 2019,

mas depois de muito tempo negando

essa opçom, o 9 de março de 2022, a

Comissom Europeia abria a porta a re-

gular os preços. A ministra espanhola

da economia Nadia Calviño numha

entrevista para a TVE admitia alguns

avanços: “Levamos meses a apontar

para este problema, e a Comissom Eu-

ropeia cada vez é mais consciente de

que há que ponher um limite a esse

preço. Mas há países relutantes, com

outras prioridades”.

O governo estatal pujo em marcha

umha série de medidas que embora

rebaixem a fatura ao consumidor, nom

solucionam o problema do preço, flu-

tuante perante sucessos como a guerra

na Ucránia. Segundo umha análise do

Instituto Galego de Análise e Docu-

mentaçom Internacional, a guerra

provocará “um aumento dos preços

que irá afetar, entre outros, os com-

bustíveis e os cereais, resultando num

contágio para outros muitos sectores”.

Por outra banda, Nadia Calviño reco-

nhecia que a situaçom vai provocar

umha inflaçom “mais persistente”. 

Xavier Vence também adverte de

que afetará especialmente os produtos

derivados dos cereais, como pam e ra-

çons, ao tempo que critica a posiçom

europeia e nom vê umha soluçom no

curto prazo: “Está em marcha umha

guerra que é alheia aos interesses da

cidadania europeia. Europa tinha mui-

tos motivos para cooperar com a Rús-

sia porque há complementaridades

que beneficiam todas, mas a lógica de

confrontaçom que impugérom a

NATO e os EUA criou um cenário

que tem consequências nefastas no

económico para todas nós. Pagamos as

consequências dumha política estraté-

gica de submissom aos Estados Uni-

dos”. Reconhecia-o dalgum jeito o

presidente espanhol Pedro Sánchez,

Marcos Besada,
engenheiro agrícola
da associaçom
A Estruga, do
concelho de
Germade: “Com
os preços a subirem,
comer produtos
locais deixará de
ser umha utopia
para ser umha
obrigaçom”

A refinaria de petróleo da Corunha, propriedade de Repsol, com sede em Madri.
pablo santiago
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em referência às sançons à Rússia:

“As medidas da UE e a NATO vam ter

um custo e vam exigir sacrifícios”.

Josep Borrell, alto representante da UE

para os Negócios Estrangeiros, ia além

disso e apelava à cidadania para reduzir

o uso do aquecimento e do gás.

Para limitar os efeitos dessa crise,

Sánchez avogou por um pacto sobre

os rendimentos com os sindicatos e

patronal a acordarem umha “modera-

çom” de salários para as trabalhadoras

e um menor índice de benefícios em-

presariais. Dito doutro jeito, deixar de

crescer, ou crescer menos. Para Xavier

Vence –economista– e Puri Re-

gueiro –lojista–, esta medida suporia

que volvesse caber à cidadania assu-

mir o esforço.

Venhem pra quedar:
suba de preços e inflaçom
A alteraçom à fixaçom de preços da

energia já está em debate, e segundo

Xavier Vence “dependerá da capaci-

dade de pressom dos diferentes secto-

res sociais afetados”. Contudo, as

questons de energia e vivenda nom

van ser resolvidas no curto prazo,

polo que as necessidades da popula-

çom continuam urgentes. Desde a

Rede galega contra a pobreza exigem

que ajudas como o Ingresso Mínimo

Vital –IMV– ou a Risga “sejam atuali-

zadas conforme o IPC, e nom com

base no IPREM (salários)”. 

Xosé Cuns explica também que

após a Covid, houvo medidas positivas

para paliar a pobreza: “Embora a bu-

rocracia, o IMV já chega ao triplo de

pessoas do que a Risga. E o cartom bá-

sico permitiu que famílias possam ter

umha opçom rápida com a que com-

prarem em qualquer estabelecimento.

Estas medidas nom reduzem a gravi-

dade da situaçon, mas permitem ate-

nuar a catástrofe que seria sem elas. Se

nom, a estatística do IGE de dezem-

bro teria aumentado muito mais, até 6

ou 7 pontos”. 

Cuns exige, ademais, facilidades

para aceder às ajudas vinculadas à suba

de energia: “É inadmissível –para po-

derem obter umha ajuda– as famílias

terem de ir aos escritórios da Naturgy

ou da Iberdrola, fazerem fila e contar

a sua vida como quem vai aos serviços

sociais”. A nível galego, o diretor da

Rede galega contra a pobreza também

aponta para a necessidade dumha

maior coordenaçom e transparência

entre a Junta e os concelhos: “Por

exemplo, a condonaçom do recibo da

água para pessoas em pobreza ou ex-

clusom fai-se nuns concelhos e, nou-

tros, nom. Coordenar isso é algo

pendente que tem a FEGAMP”.

Soberanas com as cousas
de comer 
O índice da FAO para o preço dos

alimentos sinala umha suba de 20,7%

com respeito ao ano passado, um má-

ximo histórico. No caso dos produtos

alimentares, só em janeiro de 2022

os azeites vegetais subírom 8,5% e os

lacticínios, 6,4%. Puri Regueiro nota-

o no seu supermercado, mas pede

para nom gerar mais alarme: “A gente

está mui preocupada. Este fim de se-

mana aqui foi umha loucura; a gente

fijo provisom de pam, azeite e ce-

reais, foi meter gasolina... Nom pode-

mos lançar alarmes de que se vam

acabar os produtos para aumentar be-

nefícios, como passou na pandemia

com o papel higiénico”.

A soberania alimentar é umha das

ideias que defendem desde o espaço

agroecológico A Estruga, em Ger-

made. Esta iniciativa tem como obje-

tivo dinamizar o rural e facilitar a

viabilidade das exploraçons de peque-

nos produtores, que segundo garante

Marcos Besada, “ficam sempre excluí-

das das ajudas da Junta”. Explica Mar-

cos que ante eventos como a guerra da

Ucránia, embora nom possam evitar

Xavier Vence,
economista, sobre a
guerra da Ucránia e
a relaçom com a
inflaçom: “A lógica
de confrontaçom da
NATO e os EUA
criou um cenário
com implicaçons
nefastas no
económico para a
cidadania europeia.
Pagamos as
consequências
dumha política de
submissom aos
Estados Unidos”

Movemento Galego pola vivenda pública concentrou-se em fevereiro em
Compostela reclamando à Junta um parque galego de vivenda pública.



março de 2022  novas 9

no foco
InFlAçOM / ALTERNATIVAS PERANTE A CRISE 

a suba dos custos, sim que há umha

menor vulnerabilidade: “Temos a ca-

pacidade para reformular as cousas

quando há algum problema. No con-

finamento funcionou mui bem. Agora

por exemplo, estamos a tentar come-

çar um mercado em Vilalba, as terças

e as sextas, que também sirva de

ponto de encontro para os produtores.

Pensamos que com os preços a subi-

rem, comer produtos de proximidade

deixará de ser umha utopia para ser

umha obrigaçom”. 

Embora estejamos cada vez mais fa-

miliarizadas com iniciativas como gru-

pos de consumo e advertidas da pegada

energética do consumo de carne, o res-

ponsável da Estruga acha que há muito

que avançar do ponto de vista cultural:

“A alimentaçom ocupa o espaço que há

entre o trabalho e o lazer, mas devemos

é preocupar-nos mais com atopar um

equilíbrio entre os novos modelos de

vida e umha menor pegada”.

Nesse objetivo de caminhar para

umha sociedade mais singela, com

um consumo mais racional, a Associa-

çom Véspera de Nada publicou em

2013 o Guia para o descenso energético,

onde aponta para umha série de re-

comendaçons após o teito do petró-

leo e o declínio energético que

segundo muitas expertas, já estamos

a viver. O livro trata possível solu-

çons a nível individual e comunitário.

No que toca à alimentaçom: evitar na

medida do possível os alimentos que

requeiram muita energia quanto à sua

produçom (carne, snacks, refrescos,

pré-cozinhados...), produzir –quem

puder– o seu próprio alimento.

Neste sentido, desde a Estruga ache-

gam esta ideia: “Tal como quando

pedes orçamento para ponheres mó-

veis num apartamento, podemos falar

com um produtor para que nos

plante cebolas. É algo fatível”. Outra

recomendaçom, tanto desta iniciativa

como do Guia, é comprar alimentos

de estaçom e locais: “Por exemplo,

comer cousas produzidas a menos de

100 km do local onde vivamos. Na

Dinamarca, todos os alimentos em

colégios e hospitais provenhem de

exploraçons ecológicas próximas”. O

Guia para o descenso energético também

recolhe recomendaçons no ámbito da

economía, centradas também na re-

duçom do consumo, a poupaçom e o

cancelamento de dívidas.

Seja como for, o aumento da infla-

çom fará com que as desigualdades au-

mentem. Medidas como a rutura com

o sistema marginalista, o aumento da

vivenda pública, a reduçom do con-

sumo e as políticas a prol dumha so-

berania alimentar já estám acima da

mesa. A cesta da compra e a escasseza

de matérias-primas no planeta falam

claro: ou mudamos a fórmula ou o re-

sultado será o mesmo, porque as con-

tas, definitivamente, nom saem.

No objetivo de
caminhar para umha
sociedade mais
singela, com um
consumo mais
racional, a
Associaçom Véspera
de Nada publicou
em 2013 o 'Guia
para o descenso
energético', onde
aponta para umha
série de
recomendaçons após
o teito do petróleo e
o declínio energético
que segundo muitas
expertas, já estamos
a viver

ilustraçom do ‘Guia para o descenso energético’. antia barba
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Como surde e que pedides com
esta Iniciativa Legislativa Popu-
lar desde ‘Regularización XA’?
Isto iniciou-se em junho de 2021

quando se cria umha plataforma –à que

se lhe chama Esenciales– para a apresen-

taçom desta ILP. Pode-se dizer que

somos um grupo de organizaçons so-

ciais e políticas aliadas que se unem

com o objetivo comum de procurar o

debate para a regularizaçom das pessoas

migrantes que se topam em situaçom

administrativa irregular no estado es-

panhol. Com este propósito, figemos

umha redaçom conjunta desta ILP, um

mecanismo habilitado ademais polo sis-

tema político. Logicamente, isto nom

assegura que as pessoas em situaçom

administrativa irregular podam regula-

rizar-se. Nós nom estamos prometendo

nada, mas é um primeiro passo. Através

do respaldo desta ILP, o que queremos

é conseguir colocar no debate legisla-

tivo umha agenda baseada no respeito

aos direitos das pessoas migrantes e a

aprovaçom de umha regularizaçom ex-

traordinária como resposta urgente ante

a virtual invisibilidade e também vulne-

rabilidade das pessoas migrantes que se

topam nesta situaçom e que já convi-

vem dentro do território espanhol.

Por que 500.000 assinaturas? 
Nom existem estatísticas exatas de

quantas pessoas realmente se topam

em situaçom administrativa irregu-

N
o mês de fevereiro, o movi-
mento ‘Regularización
XA’ –junto com a ‘Funda-

ción para la Ciudadanía Global’, ‘Por Causa’, REDES, ‘Alianza por
la Solidaridad’, ‘Solidaridad Internacional’ e o ‘Partido por un
Mundo Más Justo’– apresentou umha Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) que busca recolher 500 mil assinaturas para conseguir

levar ao Congresso a regularizaçom de meio milhom de pessoas.
Kenia Garcia, porta-voz deste movimento, conta as claves desta
ILP que “se limita a modificar, com um artigo único, a disposiçom
transitória primeira da Lei Orgânica 4/2000, do 11 de janeiro”, de
modo que apareça umha nova data “que permita regularizar todos
os migrantes em situaçom administrativa irregular do estado es-
panhol antes do 1 de novembro de 2021”.

elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

“A mesma sociedade solidária cara as
ucranianas aplaude a violência cara as
pessoas que fogem de outras guerras”

Kenia 
García
porta-voz de
‘Regularización
XA’

elena martín

“Através do respaldo
desta ILP, o que
queremos é conseguir
colocar no debate
legislativo umha
agenda baseada
no respeito aos
direitos das pessoas
migrantes”
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lar no estado espanhol. Calcula-se

que, mais ou menos, podem ser arre-

dor de 400 mil. Há umha investiga-

çom, realizada pola Universidade

Carlos III, que di que a cifra se apro-

xima mais às 470 mil das quais um

terço seriam menores de idade. Isto é,

meio milhom de pessoas estám invisi-

bilizadas perante o estado espanhol.

Nós partimos dessa investigaçom para

pedir 500 mil assinaturas para outras

tantas pessoas, porque é possível que

sejam mais.

Quando pensamos em migran-
tes em situaçom irregular, nom
sempre se entende até que
ponto é umha situaçom de de-
samparo. Como se vive numha
situaçom assim?
Com certeza. Eu tivem o “privilégio”

de estar pouco tempo nessa situaçom.

Habitualmente e por desgraça nom é o

normal que as pessoas migrantes ob-

tenham o seu permissom de residência

aos três anos. Há pessoas que podem

estar dez ou inclusive mais. Quando

estás nesta situaçom, topaste num es-

tado de nom-direito, de nom-cidada-

nia. Isto fai que, em primeiro lugar, te

sintas criminalizada, porque sofres

umha perseguiçom constante por parte

da polícia através de paradas racistas na

rua. Por muito que digam que este tipo

de controlos som aleatórios, nom

param as pessoas brancas, senom que

se centram nas que tenhem certos tra-

ços étnicos. Além disto, através desta

perseguiçom policial, gera-se o imagi-

nário da sociedade de que somos de-

linquentes. E assim, estruturalmente,

desde o Estado, contribui-se à estigma-

tizaçom das pessoas migrantes.

A isto soma-se que, sem documenta-

çom, nom se pode alugar umha mora-

dia de maneira legal. Isto implica a

vulneraçom de um direito tam básico

como é a vivenda. Sem documentaçom

tampouco se pode aceder a um contrato

de trabalho e isto fai que as pessoas

nesta situaçom estejam expostas a todo

tipo de exploraçons e abusos por parte

da patronal já que nom tenhem ma-

neira de denunciar absolutamente nada.

Durante a pandemia, isto viu-se tam-

bém porque muitas migrantes nom pu-

dérom aceder a um ERTE, ao paro ou

a baixas por enfermidade. Muitas mul-

heres, por exemplo, nom pudérom so-

licitar baixa durante a sua gravidez.

A todo isto ainda lhe temos que

somar a incapacidade para abrirmos

umha conta bancária, o que viola os

nossos direitos económicos. Temos

também problemas de acesso à sani-

dade porque nom temos cartom sani-

tário e tampouco podemos votar. Nom

podemos aceder à umha participaçom

política quando vivemos e participa-

mos com o nosso trabalho no susti-

mento da sociedade. Basicamente, nom

existimos como cidadaos e cidadás.

Com a guerra em Ucrânia, a
gente solidariza-se com os re-
fugiados ucranianos, e a pró-
pria UE parece estar facilitando

as cousas para que aqueles que
fogem desta guerra topem re-
fúgio noutros países. Por que
nom se fixo noutros conflitos?
Está a ser mais patente o ra-
cismo de Europa?
Sim. Do movimento antirracista esta-

mos a criticar muito esta situaçom,

mas com certeza, baixo nenhum con-

ceito estamos a questionar que se es-

teja a ajudar as pessoas que fogem

desta guerra. A estas pessoas há que

prestar-lhes toda a ajuda, atençom,

proteçom e garantias possíveis. Isso,

nós mais do que ninguém, sabemos o

importante que é. Agora bem, que di

o Artigo 14 da Declaraçom Universal

dos Direitos Humanos? Di que em

caso de perseguiçom, toda pessoa tem

direito a buscar asilo e gozar dele em

qualquer país. Isso nom se está a cum-

prir. De repente, no estado espanhol

podem-se agilizar os trâmites, os mes-

mos com os que nós na pandemia ti-

vemos muitíssimos problemas porque

nom topávamos citas para renovar os

nossos cartons. A causa disto muita

gente ficou em situaçom administra-

tiva irregular. Porém, agora, em menos

de 24 horas, os refugiados e refugiadas

ucranianas podem aceder a um per-

missom de residência e trabalho. Por

que nom se fijo isto em plena crise sa-

nitária? Por que rejeitárom no ano

2020 a proposta nom de lei que apre-

sentamos nós dizendo que, em teoria,

desde a Comunidade Europeia nom

era possível aprová-la quando a pró-

pria UE desmentiu isto dizendo que

cada estado tem a capacidade para de-

cidir se em determinadas circunstan-

cias se regulariza de maneira

extraordinária as pessoas?

Basicamente, vemos umha enorme

solidariedade da sociedade cara as pes-

soas ucranianas mas ao mesmo tempo

vemos como aplaudem a violência

quando as que estám a fugir doutras

guerras tentam cruzar por Melilha. E

vemos ao tempo que a solidariedade

cara as pessoas ucranianas depende

também da cor. A comunidade cigana,

por exemplo, ou as pessoas negras que

tentam cruzar a fronteira também so-

frem discriminaçom. Está claro que as

políticas migratórias do estado espan-

hol e da UE, em geral, som aberta-

mente racistas e classistas.

Algo que queiras acrescentar?
As assinaturas recolhemo-las até o

mês de agosto e pedimos às pessoas

que ainda nom o figéram que bus-

quem pontos de recolhida em cada ci-

dade e assinem para que podamos

chegar ao congresso e que esta ILP

poda ser debatida ali. Podem conhe-

cer toda a informaçom e ler a ILP em

esenciales.info ou nas redes sociais de

‘Regularización XA’.

Recolhida de assinaturas na praça do pam, de Compostela.
asociación de migrantes de galicia

“Nom podemos
aceder a umha
participaçom política
quando vivemos e
participamos com o
nosso trabalho no
sustimento da
sociedade.
Basicamente, nom
existimos como
cidadaos e cidadás”
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N
a Galiza som 5000 traba-

lhadoras e atendem

25000 usuárias, depen-

dem de diferentes empre-

sas subcontratadas polas administraçons

locais e, segundo denunciam, dos vinte

euros que cobra cada empresa polo seu

serviço, elas só percebem seis.

Levam anos de luita para tentar

mudar umhas condiçons de trabalho

que definem como “extremamente

precárias”, pois cobram menos de 6

euros por hora. Um trabalho que, se-

gundo defendem, deve considerar-se

essencial. Mas também denunciam a

má atençom que se lhe está a dar às

pessoas dependentes, sem que a Junta

da Galiza mova ficha mas tampouco

se faga nada desde o governo espa-

nhol, apesar de Podemos ter oferecido

apoio às suas reivindicaçons.

Estas trabalhadoras denunciam lon-

gas jornadas laborais que iniciam às

sete ou oito da manhá e rematam pola

tarde. As visitas domiciliárias acumu-

lam-se umhas com outras e estám tam

encaixadas que nom disponhem nem

de cinco minutos para descansar entre

serviços. Contodo, o seu salário men-

sal nom chega aos 700 euros.

As condiçons agravam-se no rural,

onde as trabalhadoras do SAF ponhem

o seu carro e pagam a gasolina adian-

tado, já que tenhem que percorrer até

60 quilómetros entre domicílios num

só dia. Ademais, segundo revelam, as

empresas nom se fam cargo das repara-

çons mecânicas dos seus veículos.

Trabalhadoras do SAF mobilizam-se em
Madri para exigir um novo convénio 

Umhas 2.000 trabal-
hadoras do serviço de

Ajuda no Fogar (sAF) de todo o Estado tomárom as
ruas de Madrid no passado 27 de fevereiro para vi-
sibilizar as suas condiçons laborais e exigir um novo

convénio que passe pola municipalizaçom do ser-
viço. As trabalhadoras galegas uniam-se nesta mo-
bilizaçom às do resto do estado para dar
continuidade às mobilizaçons iniciadas na Galiza a
finais do passado ano.

maria álvares rei

Estas trabalhadoras
levam anos de luita
para tentar mudar
umhas condiçons
de trabalho que
definem como
“extremamente
precárias”

Manifestaçom em Chantada.
juan oliver

sERviÇo DE AJUDA No FoGAR / 
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Por todo isto, a reivindicaçom

fundamental das trabalhadoras galegas

agora mesmo passa pola criaçom de

umha mesa negociadora, na qual a pla-

taforma de trabalhadoras de Serviço

de Ajuda no Fogar nom pode estar. É

por isto por que no mês passado en-

viaram, através das centrais sindicais

CUT e CIG, que sim podem formar

parte desta mesa, um conjunto de pro-

postas onde recolhem os pontos es-

senciais que devera conter um

convénio que consideram “urgente”

para pôr fim à situaçom “de explora-

çom constante” em que vivem, se-

gundo afirma Nieves Gallego,

extrabalhadora do SAF.

Trinidad Palacios, porta-voz da Plata-

forma SAF Galiza, assinala empresas

que acumulam centos de benefícios

económicos por estes serviços: OHL,

CLECE, SACYR ou Domus VI. “De-

trás está Florentino Pérez, Villar Mir e

‘fundos abutres’, que mercantilizam os

cuidados e as nossas vidas. Estas empre-

sas arrastam já dúzias de denúncias por

acumulaçom de contratos durante mais

de 5 anos, para nom fazer indefinidas

as trabalhadoras”, expom. Os juízes

dam a razom às trabalhadoras mas estas

empresas “continuam incumprindo sis-

tematicamente porque podem assumir

os custos económicos das indemniza-

çons”, acrescenta Palacios.

As trabalhadoras do SAF exigem

também que se rebaixe a idade de re-

forma aos 60 anos, pois na atualidade

mantém-se nos 67 anos, aos que che-

gam com doenças próprias de más

posturas e de erguer elas soas grandes

pesos sem ajudas técnicas, doenças

todas nom reconhecidas como enfer-

midades laborais.

Segundo informes elaborados por

diferentes sindicatos estatais, umha em

cada cinco trabalhadoras assiste medi-

cada trabalhar para suportar as dores

próprias de contraturas ou diferentes

problemas vertebrais e/ou cervicais.

Palacios reclama de maneira ime-

diata a negociaçom dum novo convé-

nio e a suba do salário do 6,5% acorde

ao IPC. “Regimo-nos por um convénio

obsoleto de 2011, a que nom se lhe

tocou nem umha soa vírgula”, expom

e insiste em que é necessário dar-lhe

umha volta completa começando pola

definiçom do serviço: “define-se-nos

como serviço de ajuda ao dependente,

mas nós nom ajudamos”, recalca, “nós

atendemos as usuárias e ademais esta-

mos consideradas como auxiliares

quando realmente nom o somos. Tra-

balhamos de forma autónoma, nom es-

tamos a cargo de ninguém”. 

A manifestaçom de Madrid também

serviu para denunciar um trabalho que

vai muito além da atençom sócio-sani-

tária: “cozinhamos, limpamos, acompa-

nhamo-los fazer recados ou às visitas

médicas quando nós somos pessoal

sócio-sanitário titulado e estes, nomea-

damente os labores domésticos, nom

deveram ser a nossa ocupaçom”, mani-

festa Nieves Gallego. Esta ex-trabalha-

dora da SAF ressalta a situaçom das

trabalhadoras catalanas, onde o traba-

lho doméstico e sócio-sanitário leva-se

a cabo por dous serviços diferentes.

Tanto Palacios como Gallego asse-

guram que as mobilizaçons continua-

rám enquanto nom melhorem as suas

condiçons laborais e concluem que

“para poder cuidar necessitamos ser

cuidadas”.

casteleiro

Denunciam longas
jornadas laborais
que iniciam às sete
ou oito da manhá
e rematam pola
tarde. As visitas
domiciliárias
acumulam-se umhas
com outras e estám
tam encaixadas
que nom disponhem
nem de cinco
minutos para
descansar entre
serviços

Segundo informes
elaborados por
diferentes sindicatos
estatais, umha em
cada cinco
trabalhadoras assiste
medicada trabalhar
para suportar as
dores próprias de
contraturas ou
diferentes problemas
vertebrais e/ou
cervicais
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N
o passado 30 de janeiro

Portugal foi às urnas. A

convocatória era o de-

senlace esperado dos de-

sencontros a respeito dos orçamentos

entre os partidos que formaram a mal

chamada ‘jerigonça’. A negativa de

Bloco de Esquerda e PCP a apoiarem

os orçamentos do governo Costa (PS)

levou à rutura. A nova convocatória

configurava um cenário incerto para

todos os contendentes. Para o PCP,

era umha jogada quase a vida ou

morte. O PCP foi apresentado como

o grande culpável da queda do go-

verno. Objetivo: erodir a base eleitoral

da CDU e levar as comunistas às bei-

ras da sua desapariçom. 

Com a perda da metade da sua min-

guada representaçom, o PCP encon-

tra-se, mais umha vez, num momento

crítico. As comunistas atingírom ape-

nas 4,4% do voto e 6 deputados. Lem-

bremos que em 2015 lograram 18

assentos ou que em 1983 contavam

com 44 representantes. Para entender

a capacidade de resistência do PCP é

necessário conhecer alguns aspetos da

sua apaixonante e centenária história,

que o configuram como o último dos

grandes partidos comunistas da Eu-

ropa ocidental.

Umha história centenária 
As peculiaridades do PCP estám pre-

sentes desde a mesma fundaçom em

1921. De modo diferente aos partidos

surgidos ao abeiro da III Internacional,

o PCP nom nasceu dumha cisom do

Partido Socialista, senom a partir de

grupos anarco-sindicalistas da Federa-

ção Maximalista Portuguesa. Apenas

contava com um lustro de vida e o par-

tido era  ilegalizado no golpe de es-

tado de 1926 e os seus dirigentes en-

viados para a cadeia. Sem umha

militância  organizada, as comunistas

nom podiam fazer frente aos rigores

da luita clandestina à qual se vírom ob-

rigadas polo assédio do Estado Novo.

É nesta altura quando emerge a figura

de Bento Gonçalves, um operário do

Arsenal. O novo secretário geral lidera

a reorganizaçom que leva à adoçom do

modelo leninista de partido.

A nova direçom promoveu a cria-

çom do órgão do partido, o jornal

Avante!, dinamizador da luita operária.

O vozeiro do PCP é o jornal do

mundo que mais tempo foi editado

em condiçons de clandestinidade, de

1931 até 1974. Desmantelar as tipo-

grafias do Avante! e as casas clandesti-

nas do partido, liquidar a estrutura de

“funcionários”  e apanhar os seus qua-

dros e dirigentes convertera-se na ob-

sessom dum Salazar que já elevara o

comunismo ao papel de inimigo natu-

ral do Estado Novo. Bento  Gonçalves

e outros dirigentes fôrom levados ao

campo de concentraçom do Tarrafal,

em Cabo Verde, onde muitos encon-

trárom a morte. 

A penúltima morte do
Partido Comunista Português

As eleiçons
legislativas do 30
de janeiro deixárom
o PCP num
momento crítico.
As comunistas
atingírom apenas
4,4% do voto e 6
deputados

Funeral de Álvaro Cunhal em 2005.

os maus resultados
eleitorais do pCp pare-

cem confirmar o declínio do outrora poderoso partido
Comunista. Mais umha vez as campás tocam a morto

anunciando a desapariçom definitiva do pCp. porém, o
sonho nunca atingido pola piDE, a velha profecia mil
vezes proclamada, de salazar a Caetano, de soares a
Costa, ainda nom conseguiu fazer-se realidade.

xavier sánchez paços



março de 2022  novas 15

a terra treme

Vidas clandestinas
O fascismo utilizou todas as armas para

neutralizar ao PCP. As longas conde-

nas, as torturas da PIDE, a clandestini-

dade, a morte… converteram-se em

perspetivas vitais para os militantes. No

Portugal após o 25 de abril, num reco-

nhecimento que chega até a atualidade,

o PCP goza do prestígio de ter sido o

único partido que se mantivo ativo du-

rante toda a ditadura. Um dato abonda

para explicá-lo: na primeira junta do

Comité Central após o 25 de abril, os

seus 36 membros somavam 308 anos

nas cadeias e 755 na clandestinidade. 

Muitos destes militantes protagoni-

zaram a conhecida reorganizaçom dos

anos 40/41, a qual segurou umha con-

tinuidade na direçom e nas estruturas

clandestinas que converteu o PCP num

partido fortemente implantado entre a

classe operária. Emerge aqui a figura e

a liderança de ‘Duarte’, pseudónimo de

Álvaro Cunhal. Carismático, brilhante

intelectual, de fortes convicçons, resis-

tente, foi preso em 1949 passando 8

anos em isolamento. Em 1960, dez di-

rigentes do partido, entre eles Cunhal,

conseguírom fugar-se da inexpugnável

fortaleça de Peniche. 

Umha das senhas de identidade do

PCP é a sua marcada natureza de

classe, manifestada na composiçom da

sua base militante e na presença de

operários nas estruturas de direçom.

O outro grupo social em que o par-

tido centrou os seus esforços organi-

zativos foi o vasto proletariado rural

dos grandes latifúndios do Alentejo e

o Ribatejo. O latifúndio em Portugal

configurava umha situaçom de semi-

servidume que sumia os trabalhadores

numhas condiçons brutais de despos-

sessom, fome e indignidades. 

O vínculo soviético 
Com a saída de Álvaro Cunhal para a

URRS, o PCP segurou umha reta-

guarda e reforçou o vínculo soviético,

que ia ser mantido até os últimos dias

da Uniom Soviética. O PCP nom su-

cumbiu aos cantos de sereia do euro-

comunismo nem condenou a

intervençom soviética na Checoslova-

quia. Na cisom sino-soviética man-

tivo-se do lado do PCUS. 

O partido e o próprio Cunhal luitá-

rom tenazmente contra as tentativas

internas de flexibilizar a adscriçom à

ortodoxia marxista-leninista. Dos tem-

pos da cisom sino-soviética ao euroco-

munismo, da perestroika à quebra da

URSS, nos conflitos internos na dé-

cada de oitenta e noventa, o PCP

mantivo-se fiel à sua identidade comu-

nista: a natureza de classe, a base teó-

rica marxista-leninista, o centralismo

democrático, umha intervençom

orientada à classe operária e o objetivo

da destruiçom revolucionária do capi-

talismo. A natureza de classe do par-

tido manifesta-se numha estrutura

organizativa baseada nas células de

empresa. Qualquer modificaçom a res-

peito deste ideário é vista como umha

degeneraçom do modelo comunista

que tarde ou cedo levaria à desfigura-

çom e liquidaçom do partido. 

O partido na Revoluçom de Abril
Com Cunhal na secretária geral, o par-

tido entregou-se a um intenso labor

organizativo e agitativo para dirigir as

luitas contra a ditadura. Cumpria fazer

um esforço de clarificaçom ideológica

que definisse quais seriam as vias para

tirar abaixo o regime e quais os obje-

tivos da revoluçom em Portugal.

‘Rumo à Vitória’, o relatório apresen-

tado por Cunhal ao VI Congresso

(1965), daria as respostas. Fazia umha

definiçom do regime como umha “di-

tadura terrorista ao serviço dos mono-

pólios e dos latifundiários”, e marcava

os objetivos fundamentais da revolu-

çom: destruiçom do estado fascista e

instauraçom dum regime democrático,

liquidaçom de monopólios e latifún-

dios e  independência das colónias. A

via para o derrube da ditadura deveria

ser a combinaçom dumha insurreiçom

armada dumha parte do exército e

dum levantamento da populaçom.  

E assim foi. O 25 de abril de 1974

um sector dos militares organizado no

Movimento das Forças Armadas

(MFA) derrubou a ditadura. Nom se

tratava dum simples golpe de estado,

pois a seguir o povo aderiu em massa

aos militares para consolidar o triunfo.

É aqui quando o partido clandestino

de quadros converteu-se à luz do dia

num grande partido de massas atin-

gindo aginha os 100.000 militantes.

Com a sua disciplinada  organizaçom,

o PCP foi umhas das principais forças

atuantes no processo revolucionário.

O seu papel foi chave para liquidar as

estruturas da ditadura, vencer as resis-

tências da reacçom para a consolida-

çom dum regime democrático e, so-

bretodo, para fazer avançar a

revoluçom cara a objetivos que abalas-

sem as bases de apoio da ditadura, os

monopólios e os latifúndios. 

As comunistas figérom parte dos su-

cessivos governos provisórios, mas agi-

nha compreendérom que, nom

existindo um poder revolucionário no

Estado, a chave para avançar era man-

ter a Aliança Povo-MFA, é dizer, a ac-

tuaçom conjunta dos militares

revolucionários e as massas populares.

No irregular e contraditório processo

revolucionário, durante um tempo a

balança pareceu cair em favor dos par-

tidários de construir o socialismo em

Portugal. Os monopólios fôrom ex-

propriados, os grandes sectores da

economia, incluída a banca, nacionali-

zados, instaurou-se o controle ope-

Capa do primeiro ‘Avante!’ legal depois de 43 anos de clandestinidade.

O PCP foi fundado
em 1921. De modo
diferente aos
partidos surgidos
ao abeiro da III
Internacional, nom
nasceu dumha cisom
do Partido Socialista,
senom a partir
de grupos anarco-
sindicalistas da
Federação
Maximalista
Portuguesa
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rário nas fábricas, as colónias obti-

vérom a independência e as massas

proletárias do Alentejo e o Ribatejo

lançaram-se à liquidaçom do odioso

latifúndio. Nom foi apenas umha mu-

dança da forma política de domina-

çom: a base económica de Portugal foi

profundamente alterada.  

A partir das eleiçons de abril de

1975, a correlaçom de forças começou

a virar a favor dos sectores do MFA e

dos partidos favoráveis à estabiliza-

çom do processo revolucionário. A

medida que se faziam mais profundas

as divisons e os conflitos  entre os dis-

tintos contendentes, aumentavam os

choques e os incidentes armados. A si-

tuaçom foi-se deteriorando no cha-

mado ‘verao quente’, a vaga de

atentados fascistas e assaltos às sedes

do PCP. Naquelas intensas jornadas o

país viveu às beiras da guerra civil. 

A agudizaçom da crise poltico-mili-

tar acabou por atingir e dividir os

principais órgãos de poder político-

militar, o MFA e o Conselho da Revo-

luçom. Com a viragem dos militares

“moderados” e a sua aliança com a di-

reita militar, o PS de Soares, o PPD e

o CDS, foi-se configurando umha

frente contrária para liquidar o poder

e a influência da Esquerda militar, do

PCP e do V governo provisório. A re-

voluçom portuguesa na perspetiva do

socialismo estava ferida de morte.

na estela do 25 de novembro 
No relato oficial sobre os acontecimen-

tos do 25 de novembro paira a ideia-

força segundo a qual o PCP intentou

tomar o poder pola força. Para as co-

munistas foi apenas o desenlace final

dumha cuidada planificaçom dos ‘mo-

derados’ e da direita encaminhada, me-

diante a provocaçom e o choque com a

estrema esquerda, a justificar um golpe

de força que leva-se à liquidaçom do

poder da Esquerda militar e a influên-

cia do PCP, para assim travar o empurre

revolucionário.  Porém, Cunhal sempre

fora consciente de que a NATO nom

ia permitir que em plena guerra fria um

país do bloco ocidental se convertesse

numha Cuba europeia. Talvez, a es-

trema esquerda portuguesa teria razom

ao afirmar que nem Cunhal nem o PCP

quigeram fazer nunca umha revoluçom

comunista em Portugal. O PCP teria-se

conformado com um regime democrá-

tico, de profundo conteúdo social e

com umha economia mixta regulada

polo estado. A partir de entom, o PCP

centrou os seus esforços em conservar

as conquistas de abril e defendê-las ante

as sucessivas ofensivas da direita e do

PS. Para isto, o partido consolidou a sua

poderosa estrutura organizativa am-

pliando ainda mais a base militante, a

dum grande coletivo partidário. 

Quando a URSS abalava e os parti-

dos comunistas desapareciam ou se

transfiguravam, o PCP compreendeu

que nom ganharia apoios doutras clas-

ses sociais abandonando a sua estreita

vinculaçom com a classe operária in-

dustrial e o proletariado rural. E deci-

diu permanecer fiel aos seus

tradicionais apoios… justo no momento

em que as políticas de desindustrializa-

çom da UE e a PAC provocavam o de-

valo da industria portuguesa e a

agricultura no Alentejo com as suas se-

quelas de emigraçom e abandono. A

base eleitoral do PCP vai ficando assim

cada vez mais envelhecida e enfraque-

cida, reduzida aos distritos do sul.

A última luita
Para quem conhecer as paisagens do

Alentejo serám-lhe familiares as suas

centenárias azinheiras. Abrasadas polo

sol e mil vezes descortiçadas,  algumhas

parecem cair aos pedaços, com as raízes

de fora, quase que rotas. Porém, essas

velhas azinheiras que viram cair o lati-

fúndio da servidume e a fome, pola

força de homens e mulheres sem pro-

priedades, alçados do chao, continuam

de pé, fortemente ligadas à terra das

planícies alentejanas. Essa semelha ser

a imagem do PCP, a dumha azinheira

centenária, indestrutível, envelhecida e

retorcida, elemento insubstituível da

paisagem que com as suas ramas estor-

degadas intenta parar o vento adverso

da história. Mas por muito que por

toda a parte se anuncie a enésima

morte do velho partido, os militantes

comunistas voltarám à tarefa.

Após o 25 de
Novembro, o PCP
centrou os seus
esforços em
conservar as
conquistas de abril
e defendê-las ante
as ofensivas da
direita e do PS. Para
O partido consolidou
a sua estrutura
organizativa

o peso das mulheres foi fundamental na Reforma Agrária.



M
uito se tem falado sobre os feitos arredor do 10

de março de 1972 em Ferrol, mas bem pouco

do papel que jogárom as mulheres no movi-

mento obreiro da cidade. Lola Ferreiro Díaz

achega informaçons das histórias de trabalhadoras que partici-

párom tanto nos protestos daqueles dias de março como em

mobilizaçons anteriores. Estas mulheres militantes tinham que

compaginar as tarefas da sua atividade política e sindical com

umha dupla jornada laboral. página 18

As mulheres
do 1972

elga fernández lamas

cultura / ‘Sopas New Campbell’ / 20

cultura/19 anos do 
CS A Revo

lta/21

cultura / Maria Casares / 22
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V
am alá 50 anos. O 10 de março de 1972,

a polícia franquista metralhou umha ma-

nifestaçom na qual os obreiros reclama-

vam os seus direitos laborais, assassinando

dous trabalhadores (Daniel Niebla e a Amador Rey),

causando-lhe feridas de bala a outros dezanove e con-

tusons a mais de cem. Ferrol parou totalmente, a po-

lícia tomou a cidade e desencadeou-se umha vaga

repressiva sem precedentes no tardo-franquismo, com

169 pessoas detidas e torturadas, 80 processadas polo

TOP e 8 pola jurisdiçom militar. Ninguém pagou

nunca por estes crimes.

Ferrol sempre foi umha cidade proletária. Os esta-

leiros aglutinavam o maior número de trabalhadores

e trabalhadoras, mas também estava a Pysbe, a Pemasa,

a Megasa, a industria téxtil, a construçom e muita pe-

quena empresa. Em total, perto de 20.000 operárias.

Em Ferrolterra e Vigo, as zonas mais proletariza-

das do país, as organizaçons políticas na clandesti-

nidade cobravam força, centos de militantes das

CCOO inçavam o sindicato vertical, ganhando sis-

tematicamente as eleiçons e os conflitos sucediam-

se desde a década de 60. Perante isto, a ditadura

reprimia brutalmente. Estados de exceçom, deten-

çons massivas, torturas, assassinatos e malheiras nas

ruas fôrom as práticas habituais.

As mulheres
Muito se tem falado sobre os sucessos do 72, mas

bem pouco do papel que jogárom as mulheres, que

vinham participando de forma muito ativa desde as

primeiras luitas obreiras, na Pysbe no ano 1967. Na

altura contribuíram à criaçom das CCOO (Gelines

Rivera, Josefa Darriba ou Josefina Fernández).

Mais adiante, nos conflitos de Pemasa e Megasa,

constroem um tecido solidário de valor incalculável;

organizaçom das caixas de resistência, acompanha-

mento às famílias repressaliadas, açons de informa-

çom e sensibilizaçom da cidadania... Som Fina Varela,

Fina Piñón, Encarna Puentes, Divina Garcia, Maria

Garcia, Olga Malde ou Maria Beceiro, Teresa Mandia,

Lucita Aneiros, Angelita Fernández, Maria Garcia e

Josefa López, as mais delas militantes organizadas.

Chega março do 72
As experiências anteriores desenvolvérom as suas ha-

belências organizativas. Voltárom a tecer as redes ne-

cessitarias para suster, para garantir a mantença, para

acompanhar... e para participar diretamente nas mo-

bilizaçons e nos piquetes. Começa o que vai ser o

Movimento Democrático de Mulheres (MDM).

O dia 9 de março:
mulheres dentro e fora do estaleiro 
Dentro, as que trabalhavam na cozinha e no come-

dor da Bazám, que se sumárom à luita. Fora concen-

trárom-se as demais. Após a carga contra os obreiros,

elas arrancárom em manifestaçom, informando do

que estava a acontecer.

Os obreiros mais significados nom puidérom ir ás

suas casas e fôrom acolhidos por outras mulheres,

sem militância mas muito solidarias, como a Susa

Sanjurjo. Sem elas, todos estariam detidos nesse dia.

O dia 10 de março de 1972
As militantes já citadas, junto com trabalhadoras das

cozinhas do estaleiro (Elisa Penabad, Maruja López

ou Josefa Freire), com algumhas outras (Maria Lou-

reiro, Dolores Montero, Ánxela Loureiro, Fina

As mulheres do 72.
Resistência militante

lola ferreiro diaz

fernando ocampo montesino

El papel de las mujeres fue importantísimo [...] si ellas
se llegan a ablandar, la cosa se viene abajo, pero no
se ablandaron.
Rosa Cal

Muito se tem falado
sobre os sucessos do
72, mas bem pouco
do papel que jogárom
as mulheres, que
vinham participando
de forma muito ativa
desde as primeiras
luitas obreiras, na
Pysbe no ano 1967.
Na altura
contribuíram à
criaçom das CCOO
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nharem de véspera, para lhes levar comida... e a tris-

tura de deixá-los ali ao marcharem.

Os reconhecimentos
No ano 2018, o Concelho de Ferrol dedicou o dia

8 de março às mulheres do 72. Merecidíssima mu-

lherenagem. 

Assemade alguns livros falando delas, escritos

por mulheres coma Fina Feal e Bea Varela; Lorena

Bustabad; Ánxela Loureiro.

Também algumhas reportagens, de Sandra Rego,

e Rebeca Collado, e um documentário, de Marta

Corral.

Freijomil ou Mela Valcárcel), dividírom-se para

ir à manifestaçom e organizar piquetes informativos,

pedindo o fecho dos comércios, o paro dos autocar-

ros e a solidariedade da cidadania.

Quando se produziu o metralhamento, no meio

da confusom, organizárom-se. Fôrom aos centros sa-

nitários, a que se prepararam para atender as pes-

soas; de centro em centro para identificar os feridos.

Depois fôrom em manifestaçom cara ao centro, de-

nunciando os assassinatos e pedindo solidariedade.

A repressom caiu sobre todas elas
A primeira detida foi a Fina Varela, nesse mesmo dia,

na manifestaçom. Foi o começo da vaga. Nos dias se-

guintes fôrom detidas na Corunha Victoria e Celsa

Diaz Cabanela. Depois, Mela Valcárcel, Sari Alabau,

Marisa Melón, Rosa Miguélez e Irene Piñeiro.

Fina, Sari e Mela resultam imputadas no ‘suma-

rio dos 23’. Junto com Victoria, botam dous meses

no cárcere. No juízo saem absolvidas, menos Mela

que é condenada a um ano, por terrorismo. O resto

das detidas saem em liberdade. A Maruja Fernan-

dez e Maria Loureiro pedem-lhes dous meses de

arresto maior e multa. Manola López e Divina

Garcia som multadas.

Outras vem-se na obriga de marchar ao exílio com

os seus companheiros, pendentes de um conselho

de guerra. Som Angelita Fernández, Marisol Novás

e Fina Freijomil. Botam até 1976.

As mais delas sofrem o acosso permanente da po-

lícia. Carros visitando continuamente as suas casas,

registos no domicilio quase a diário, ameaças, pre-

sons sobre o empresariado para as despedirem ou

nom lhes dar trabalho.

Também maltrato às crianças, através, do balbordo

nos registos, do medo, do feito de ver os pais tortu-

rados. O estresse fixo enfermar a mais de umha. Na

escola, algumhas som agredidas, humilhadas em pú-

blico e desqualificando-as, por professorado “afeto”.

A tripla jornada de trabalho
Os trabalhos da casa eram imensos. Nais de família

numerosa, sem lavadora, por vezes sem cozinha de

gás, algumhas sem água corrente. Tempo e esforço

multiplicados pola escasseza. Algumhas (as menos)

tinham emprego. O resto faziam trabalhos por en-

cargo (costura, calceta, bordado...), iam à mar, apa-

nhar bivalvos para venderem, ou trabalhavam a

terra, todo sem poderem cotizar. 

A esta dupla jornada de trabalho somavam a mi-

litância. As reunions, a elaboraçom de documentos,

a impressom e distribuiçom de propaganda, a orga-

nizaçom das caixas de resistência. umha cheia de

horas e de energias às que lhe havia que somar as

visitas aos cárceres; horas de viagem, horas a cozi-

As mais delas sofrem
o acosso permanente
da polícia. Carros
visitando de contínuo
as suas casas, registos
no domicilio quase a
diário, ameaças...
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R
esulta difícil falar de Sopas New Campbell,

o último romance de Teresa Moure, sem

desvendar nengumha das suas muitas sur-

presas. Finalista em 2017 do Premio

Antón Risco de Literatura Fantástica, o romance

aparece em 2020 na editora Cuarto de Inverno. O

facto de os textos deste prémio, aberto a propostas

“en galego e en portugués”, serem publicados por

Urco Editora, pode explicar que o romance tenha

sido resgatado polo projeto de David Cortizo e An-

drea Jamardo, que trabalharam previamente na edi-

tora especializada em literatura fantástica. A

mençom finalista a este texto soma-se aos quinze

prémios recebidos pola professora da USC, catorze

dos quais foram entregues previamente à sua vira-

gem reintegracionista em 2013.

A pandemia e o modelo de trabalho a pequena es-

cala de Cuarto de Inverno marcárom a modesta re-

ceçom do livro, que, porém, foi recomendado por al-

guns dos críticos de literatura galega mais ativos. Sopas

New Campbell é um texto breve, com altas doses de

humor e ironia, marcado por um denso universo me-

tafórico e constantes referências à literatura de dife-

rentes tradiçons. De facto, é frequente as digressons

ganharem o pulso à acçom narrativa; o emprego da

primeira persoa e a forma do diário, que vamos in-

tuindo a medida que lemos, explicam esta tendência.

A premissa inicial do texto enxerta com o chamado

“realismo mágico” identificado noutras obras da au-

tora: a protagonista da história, Nádia, começa a des-

cobrir elefantes no seu armário. Quando compreende

que os paquidermes se nutrem da culpa, controla os

seus sentimentos até fazer emagrecer os animais, para

depois exterminá-los. Finalmente, a mulher acaba por

fazer do extermínio de elefantes a sua profissom.

Contudo, há um inconveniente: como se desfazer da

carne dos enormes animais? É na resoluçom deste

problema que som tecidas todas as redes persoais da

história, cuja complexidade só pode ser compreen-

dida quando se chegar ao final do relato.

Além da complexidade de linhas argumentais, som

também intricadas as relaçons intertextuais dentro da

obra da própria Moure: a protagonista, Nádia, está

intimamente ligada com Ana Brower, a também pro-

tagonista do romance Um elefante no armário (Através

Editora, 2017) e é o heterónimo sob o qual Moure

publica com Chan da Pólvora a plaquette Não tenho culpa

de viver (2017). Aliás, a personagem de Ana Brower

aparece já em A intervención (Xerais, 2010), marcando

umha longa genealogia na obra da autora monfortina.

Igual de complexas –e até desconcertantes– som

as possíveis interpretaçons do texto: como a própria

autora tem indicado, existe a possibilidade de ver em

Sopas New Campbell umha reflexom sobre a saúde

mental na nossa sociedade; existe, aliás, a oportuni-

dade de ver um jogo que testa a elasticidade dos li-

mites entre fantasia e realidade. Também podemos

ver nos elefantes crescentes a ameaça de ideologias

supostamente superadas, alentadas pola pressom de

grupo e o desclassamento. Por último, o epílogo per-

mite entrever um irónico comentário sobre o están-

dar ou, até, sobre a evoluçom da receçom da obra da

autora: as sopas Campbell eram “um dos poucos pro-

dutos a beneficiar de uma campanha de publicidade

maciça –quer dizer, de uma narrativa capaz de mo-

dificar os hábitos de consumo […]”. Contudo, “nin-

guém se lembra já do tomate. Se no século XXI se

fizesse alguma modificação importante na forma de

cozinhar essa sopa […] o menos relevante seria que

contivesse um ingrediente surpreendente ou exó-

tico”. Como, por exemplo, os elefantes que seguem

à solta pola cidade, para quem os quiger ver.

Pensar em elefantes
roberto samartim

'Sopas New Campbell',
o último romance de
Teresa Moure editado
por Cuarto de Inverno,
é um texto breve, com
altas doses de humor e
ironia, marcado por um
denso universo
metafórico e
constantes referências
à literatura de
diferentes tradiçons

sara guerrero

LiTERATURA /
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Como valorades o trabalho realizado ao
longo destes anos?
É difícil fazermos umha avaliaçom de 19 anos, pois

passamos por várias épocas e todas bem distintas,

com altos e baixos. Em todo caso, resistir após tanto

tempo é sempre positivo, por toda a atividade que

tivo o centro social.

Em que se centrou A Revolta estes anos?
Levamos desde março de 2003 a dinamizar o bai-

rro, tentando fazer também açons de rua. Recupe-

ramos a figura do entroido viguês do Merdeiro,

trabalhamos também pola recuperaçom do Apalpa-

dor, realizamos torneios de futebol, orga-

nizamos o samaim, festivais e jornadas do

dia da pátria prévio ao 25 de julho em

Vigo, etc. Sempre apostamos na música

em galego e em trazer à Revolta numero-

sos grupos, como figéramos com a inicia-

tiva ‘Somos um povo de artistas’. 

Também, formamos parte dumha coor-

denadora de centros sociais que houvo na

nossa cidade e que agrupava os centros

sociais do sul do país. Somado a isto, realizamos re-

cebimentos aos presos, colaborando com Ceivar e

com Que Voltem, com ceias e atos para apoiar ás

pessoas que sofrem a repressom.

Tivemos umha assembleia de mulheres, que reali-

zou roteiros polo bairro e que trabalhou polo femi-

nismo desde aqui. A língua e o reintegracionismo

sempre fôrom outros dos eixos fundamentais do

nosso trabalho, com iniciativas polo Dia das Letras

Galegas, e figemos parte do bloco laranja reintegra-

cionista durante muitos anos com outros centros so-

ciais do país.

Sofremos, ademais, vários registos em operaçons

“Um centro social tem que
estar aí para servir o povo”

repressivas, como aconteceu com a Operaçom Cas-

tinheiras, e no 2012 detivérom várias sócias do cen-

tro social, com um novo registo policial. Passamos

também por um câmbio de local e tanto nós como

a própria cidade cambiamos.

Que retos e desafios enfrentades? 
O que queremos é continuar a servir de espaço para

qualquer organizaçom ou coletivo galego que aposte

polo câmbio social, que precise reunir-se, fazer fai-

xas, jornadas de trabalho, palestras ou grupos novos

de música em galego que queiram dar concertos. O

nosso centro social é um espaço para o associacio-

nismo, mas também queremos continuar a consoli-

dar todo o trabalho já realizado. 

Estamos numha sociedade em crise constante,

golpeada polas crises económicas, a pandemia e

agora a guerra, em que nom há descanso mental,

e o nosso projeto está inserido neste contexto.

Nesta situaçom, valoramos a importância de que

o nosso espaço poda ser também um ponto de en-

contro para a ajuda mútua e a solidariedade.

Diante deste agravamento das condiçons de vida

para a maioria, temos que pensar em novos obje-

tivos, em ajudar e pôr-nos a trabalhar conjunta-

mente com outras pessoas e coletivos para novas

tarefas e mais urgentes como a comida e a vivenda.

Em definitiva, um centro social tem que estar aí

para servir o povo.

Em março de 2003, no casco
velho de vigo, nascia um centro
social que neste mês fai 19 anos

de vida e ativismo. “passamos de estar num bairro
mui estigmatizado a estar num bairro gentrificado,
com apartamentos turísticos e especulaçom”, relata
Diego santim, sócio da Revolta, com quem conversa-
mos depois dum fim de semana de atividades e festa
para celebrar a longa vida deste espaço que, mália
todo, resiste.

zélia garcia

zélia garcia

diego
Santim

ativista e sócio
do Centro Social

A Revolta

19º ANivERsÁRio /

“Diante do
agravamento das
condiçons de vida
para a maioria, temos
que pensar em novos
objetivos, em ajudar
e pôr-nos a trabalhar
conjuntamente com
outras pessoas e
coletivos para novas
tarefas e mais urgentes
como a comida
e a vivenda”
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R
oland Barthes estimava que a relaçom

entre geometria e teatro estava na van-

guarda da história da arte como prática que

realiza cálculos sobre aquela parte das cou-

sas que é objeto do olhar. Esta é, segundo o filósofo,

a base do conceito de representaçom no cinema e o

teatro, nos quais o ponto de vista determina e justifica

a escolha da realidade que será representada na obra.

Queremos enfiar a personalidade de Maria Casares

no centenário do seu nascimento com este conceito

de representaçom. Casares passou a infância na Ga-

liza, medrou em Madri e exilou-se e morreu na

França, onde viveu e trabalhou a maior parte da sua

vida. Mas a atriz nos seus escritos e declaraçons, es-

pecialmente nas suas memórias tituladas Residente pri-

vilegiada, nunca deixou de considerar-se galega.

Converte-se assim num símbolo do exílio da II Re-

pública, um símbolo que, ao cabo, é umha represen-

taçom. A consciência de Maria Casares de ser

representaçom de algo aparece já na sua adolescência

em Madri: “Foi em Madri, com certeza, que, pola pri-

meira vez, tomara consciência de que me cumpria ‘re-

presentar’ alguém ou algo, a meu pai, a filha de um

homem da República, umha certa Espanha. Transfor-

mara-me, provisoriamente, em personagem pública e

se até daquela, a pesar da reputaçom dos Casares na

Galiza, escapara à toma de consciência de privilégios

e de cargas que esta situaçom me exigia, em Madri,

deviam começar a pesar tanto acima da minha moça

existência, que iam modelar o meu comportamento,

o meu carácter, a minha sensibilidade, a condiçom da

minha existência; e, de qualquer jeito, carregar-me,

sem nengumha sorte de dúvida, de umha madurez

precoce e, se calhar, de um destino”.

Já logo, no exílio, também assumiu certa atitude

simbólica a respeito do seu estar no mundo, refle-

tida nestas palavras: “Herdei unicamente o profundo

saber dos meus compatriotas galegos, espalhados de

sempre polo mundo adiante e a sua doce morrinha,

fonte milagreira de grandes energias; e dos outros,

dos espanhóis que tinham que vir, possuía já o

fundo sentido da representaçom, encarnava-os já ao

anunciá-los, a eles a todos os que estavam por vir,

de países cada vez mais afastados”.

A vocaçom de atriz surge nela bem cedo, com as

dificuldades acrescentadas de fazê-lo num país es-

trangeiro e em plena aprendizagem do idioma, mas

está fortemente decidida. De novo a consciência da

representaçom, dar voz a seres, a discursos outros: a

interpretaçom, logo a representaçom, de novo,

como sublimaçom da vida. Mas também o nom

lugar. Maria Casares identificou-se com o exílio e

com a profissom de atriz, umha constante estadia

no nom lugar, sempre entre dous mundos: a cena e

a vida, o exílio e a pertença. Muitas das personagens

às que deu vida estám nessas margens, nessas fron-

teiras entre dous mundos ou mesmo entre duas rea-

lidades: a princesa do Orfeu de Cocteau, entre os

vivos e os mortos ao mesmo tempo ou a Lady Mac-

beth de Shakespeare que se debate entre a violência

do poder e a vida doméstica reservada às mulheres.

Maria Casares nunca retornou à Galiza, ficou

como essas personagens entre dous mundos: num

ato de representaçom permanente, mas sem pre-

sença, dirigindo o olhar cara a esse pedaço de reali-

dade vendo-a tal e como queria que fosse.

Representaçom e exílio
cris g. parga

cineclube de compostela

María Casares numha cena de ‘orfeu’ de Jean Cocteau (1950).
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COMPOSTelA/
O PIChel
Santa Clara

CASA de SAR
Curros Enríquez

VIGO/
dISTRITO 09
Coia

FAÍSCA 
Calvário
A ReVOlTA dO beRbÊS
Rua Real

OURenSe/
CSO A KASA neGRA 
Perdigom

A GAlleIRA 
Praça Sam Cosme

SAlzedA de CASelAS/
O MATAdOIRO
Senda do rio Landres

RIbeIRA/
CSA O FeRVedOIRO 
Rua Mendes Nunes

lUGO/
CS MádIA leVA
Serra dos Ancares

CS VAGAlUMe
Rua das Nóreas

A CORUnhA/
CS A COMUnA 
Doutor Ferrant

CS GOMeS GAIOSO
Marconi

ATeneO lIbeRTáRIO
XOSé TARRÍO
Gil Vicente

FeRROl/
CS ARTábRIA
Trav. Batalhons

ATeneO FeRROlán 
Magdalena

nAROM/
CS A ReVOlTA de 
TRASAnCOS 
Alcalde Quintanilla

AlhARIz/
CSA CAMbAlhOTA
Caminho do Castelo

A GUARdA/
O FUSCAlhO
Frente a Atalaia

POnTe d'eUMe/
lS dO COleCTIVO 
TeRRA
Avda. da Corunha

CSOA A CASA dA 
eSTACIón
Avda. Ferrol

bURelA/
CS XebRA
Leandro Curcuny

POnTe VedRA/
lICeO MUTAnTe
Rosalia de Castro

CAnGAS/
A TIRAdOURA
Reboredo

CASTROVeRde/
A ChAVe dAS nOCeS
Sam Juliam de Pereiramá

SáRRIA/
bURIl
Travessia da Rua Nova

CenTROSOCIAIS



“Estava na hora fazer um
álbum do futebol feminino”

Conta-nos, de onde vem a ideia do álbum?
Pois levamos anos fazendo projetos paralelos ao tra-

balho mais jornalístico, nomeadamente ligados com

o futebol da Costa. Com o tempo reparamos em que

aquí cumpria um papel de agente social, que dá sen-

tido à comarca inteira, mais do que um desporto. 

Começamos a fazer um seguimento desportivo

mas também organizamos distintos projetos como

galas em que entregamos umha série de prémios ou

a ediçom de álbuns, dos quais levamos já quatro

desde 2013, até agora mais centrados no futebol mo-

desto, no futebol base... Todos eles fôrom muito ino-

vadores, era a primeira vez que se faziam cromos das

categorias modestas. Daquela foi um sucesso rotundo

e repetimos nos dous anos seguintes incluindo já al-

gumhas equipas femininas.

Houvo um percurso antes de aparecer este
último, logo.
Houvo, sim. O ano passado figemos um de futebol

base e foi outra revoluçom na comarca, a rapaziada

vendo-se no álbum como os seus ídolos e à vez

conheciam os rivais e tornavam companheiros. Foi

nessa temporada que decidimos dar um salto e

pensamos que estava na hora fazer um álbum do

futebol feminino. O primeiro! Seiscentas jogadoras

das diferentes ligas, ademais das árbitras. Tivemos

toda a ajuda possível do Dépor Abanca, que se

prestou muitíssimo. Metemos todas as equipas de

‘primeira nacional’, ‘primeira galega’ e

as de futebol base do futebol da Costa

da Morte. Decidimos contatar com

Rocío Candal para desenvolver todo

isto, que é top nesse mundo e ela ficou

encantada de participar como umha

mais e abriu-nos muitas portas. É

umha profissional incrível. Graças a

isso, a muitas horas de trabalho e mui-

tas chamadas e colaboraçons dos clubes consegui-

mos depois de meses o resultado. 

Como fazedes à hora de distribuir?
Para a distribuiçom figemos umha gala na Corunha,

com ajuda do Concelho, e convidamos as equipas a

recolher material para eles distribuírem da sua conta,

levando umha parte dos benefícios. Há também al-

guns quiosques como pontos de venda e a acolhida

está a ser brutal, temos continuamente que ir repor

porque se acabam as existências. Houvo muitíssima

implicaçom na comunidade do desporto base e

mesmo também a nível de administraçons públicas.

Botamos em falta mais ajuda da Federaçom Galega,

mas nom passa polo melhor momento económico.

A nível empresarial, de patrocínios, levamos umha

surpresa. Nom se interessárom nem o mais mínimo

e menosprezárom totalmente o projeto por ser de

futebol feminino, e há que dizê-lo assim.

Como modificam estes projetos as expeta-
tivas das mais novas?
Nós vemos que as próprias raparigas já tenhem os

seus referentes femininos. No álbum há também

umha secçom de ‘estrelas’, mulheres que estám a

triunfar no futebol internacional, e quando figemos

a gala algumhas raparigas diziam-nos que isto estava

ajudando a ter esses referentes que antes nom apa-

reciam nengures.

D
esde Rosália sabemos que

nom falamos apenas os huma-

nos; falam as plantas, falam as

fontes, falam os páxaros. 

Quando percorremos o antigo Reino da

Galiza –atestado de outeiros e vales–, as

bouças, as gándaras, as leiras, os eidos; todos

eles também falam. Como falam também os

córregos e os seixos, os penedos e as fragas;

porque falar é contar e por trás deste rico

onomástico da natureza há enigmáticos

dados prestes a ser decifrados.   

Por vezes som vozes baixinhas, como as

do arrieiro, onde ecoam sons das antigas

falas, hoje perdidas para sempre na noite

dos tempos. 

Onde os alemáns dim eiche, os ingleses

oak, os franceses chêne, os cataláns roure, os

castelhanos roble ou os italianos querce, nós

dizemos carvalho. E dizemos carvalho com

certo orgulho, pois ao pronunciarmos esta

mistura de duros sons oclusivos e vibrantes

com doces sons bilabiais e palatais, nom po-

demos deixar de cismar na provecta idade

do vocábulo. Milhares de anos separam-nos

dele e, a cair pola escorrega da memória, dá

para adivinhar, galaicos a habitarem castros

circulares enfeitados com trísceles e espi-

rais –e a prole de Breogám a enxergar ao

longe a mítica ilha esmeralda verde do Eire. 

Sem sair deste cantinho da Artábria, sen-

timos na distáncia os cascos das bestas im-

periais junto ao monocórdico bruar de

trombetas. É Décimo Júnio Bruto, alcu-

nhado O Galaico, após vadear o rio do esque-

cimento, e dizer de cor os nomes dos seus

medrosos soldados. A sua memória nom

sumiu como nom sumiu a nossa Flor do Lácio

(Olavo Bilac), que nos deixou este basto

oceano de morfossintaxe, fonética e semán-

tica, enquadradas pola pragmática, a que nós

chamamos galego –e outros português. 

O tempo nom para (Cazuza). Embrenhamos

por florestas suevas, esbarramos com cáfilas

mouriscas, atolamos em lamaçais castelha-

nos. Mas 9 séculos mais tarde estamos, como

Cabanilhas, em pé, serenos e a limpa fronte erguida.

Ubaldo é parte do diá-
rio digital ‘Que pasa na
Costa’, um jornal que

leva desde 2007 na rede, dando informaçom no dia a
dia da comarca da Costa da Morte. para além disso,
em dezembro de 2021 fôrom responsáveis, junto com
a empresa sportcrom e a colaboraçom da jornalista
Rocío Candal da publicaçom do primeiro álbum de cro-
mos de futebol feminino galego. 

A naçom
do carvalho
Diego Bernal

209
Ubaldo

Cerqueiro
responsável do
jornal ‘Que pasa

na Costa’

xian naia
conselho@novas.gal


