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FÓRUM
ANTIFASCISTA

[ACONTECIMENTO] 25/04/07

(…)

Hax – Posted: Wed Apr 25, 2007 7:35 pm 

Epa eu queria simplesmente deixar a minha mensagem de apoio e de nojo do 
acontecimento de hoje. A actitude da policia foi de uma brutalidade extrema e o 
comandante admitiu ser fascista em frente de todos nós. Enquanto que alguns de 
voces camaradas estavam a levar com os tacos e as armaduras de robocops deles 
nos cá mais acima em frente aos armazens do chiado ouvi-mos uma senhora a 
perguntar po que raio o comandante mandou "entrar a matar". 

Não é que aquele fasco de merda responde: "É O QUE VOCES MERECEM 
COMUNAS DE MERDA,´MERECEM É LEVAR NOS CORNOS" .... 

Que vergonha. 

A.F – ANTI FASCISMO 

(…)

Hax – Posted: Wed Apr 25, 2007 8:13 pm 

A cena que me meteu mais nojo foi que do nada no meio da manif um gajo ke la 
tava à paisada saca de um bastão e comeca a arriar num gajo que tava mesmo ao 
meu lado, mais uma beca levava eu. Cabrões apareceram uns 10 pela frente e 
uns 20 por trás. 
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A história do comandante foi diante de umas 10 pessoas, eu nao posso confirmar 
porque nao foi diante de mim mas quem lá estava era anti-fa e ouviu. 

A.F – ANTI FASCISMO 

(…)

TCKN – Posted: Wed Apr 25, 2007 8:15 pm 

Eu nem vi nada, olho para tras e ja esta o chefe ou sargento (não sei) a calçar as 
luvas e a pegar num extensivel... 

Não fizeram qualquer tipo de cordão policial, entraram logo a matar para cima 
dos manifestantes, com os ditos extensíveis e ao pontapé. Novos, velhos, 
mulheres ou homens, não interessa, todos sentiram a repressão policial 
desmedida e injustificada desta tarde. 

Vergonhoso...

(…)

Red Starist – Posted: Thu Apr 26, 2007 10:03 pm 

Divulguem isto pah. É isto que se dá em troca de uma manifestação e umas 
paredes pintadas? E ainda estou para saber das agressões á policia. 

(…)

Coluna de Ferro – Posted: Fri Apr 27, 2007 12:18 pm 

E o pior foi qd esse molho de pessoal que tá (no qual eu estava) tava a ser 
bombardeado com pontapés e bastonada. Acho uma piada do caralho a estes 
bófias de merda, passam a vida a filmar e a espiar-nos mas...eu só vejo é 
imagens de bófias a agredirem pessoal...então as outras agressões das tao faladas 
agressoes a policias tão onde? Onde está essa panóplia toda de vandalismo e 
tintas e bla bla bla..? e os cocktails? tão eram assim tao violentos e nao usavam 
os cocktails?tão mas nao têm imagens os cobardolas de azul?quanto a feridos, 
houve mto mais do que dois feridos entre os manifestantes q tiveram q ter 
tratamento hospitalar. e os policias feridos tao onde? e feridos por quem? nao 
houve policias á paisana q foram agredidos pelos robocops?em todas as imagens 
diposniveis por meios de comunicaçao ou independentes só se ve a policia a 
bater, o resto q fala a policia nao se ve em lado nenhum...estranho nao é? 

(…)
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Hax – Posted: Wed Apr 25, 2007 8:17 pm 

Penso que tudo começou por terem feito um tag na parede a dizer a dizer O 25 
de abril acabou mas a luta continua ou algo assim. Do anda aparecem uma data 
de fascistas. Cabrões, muitos deles estiveram ao nosso lado a gritar pelo que 
acreditamos, e momentos depois viram-se a nós. 

A.F – ANTI FASCISMO 

(…)

Hax – Posted: Wed Apr 25, 2007 8:20 pm

TCKN wrote:

Eu nem vi nada, olho para tras e ja esta o chefe ou sargento (não sei) a calçar 
as luvas e a pegar num extensivel... 

Não fizeram qualquer tipo de cordão policial, entraram logo a matar para cima 
dos manifestantes, com os ditos extensíveis e ao pontapé. Novos, velhos, 
mulheres ou homens, não interessa, todos sentiram a repressão policial 
desmedida e injustificada desta tarde. 

Vergonhoso...

Confirmo... a policia entrou a bater. Tanto é que a frente parou ao ver os policias 
a correr e quem estava para trás nem chegou a perceber. Um policia deu-me um 
murro no peito apenas por eu tar a correr... umas raparigas ao meu lado levaram 
de um policia. Ao longe eu só vi que os primeiros que foram agarrados , os que 
seguravam o cartaz tavam cada um a levar de uns 3 ou 4 policias... 

A.F – ANTI FASCISMO 

(…)

Assassin – Posted: Wed Apr 25, 2007 8:36 pm 

Depois de ter lido no forum nacional um filho da puta de um bófia a assumir que 
era nacionalista e estava com eles já nada me admira. Que se fodam os bófias! 

(…)

ShaiPaneer – Posted: Wed Apr 25, 2007 9:21 pm 

Bem ia fazer um post mas tou a ver que já existe... 
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VIOLÊNCIA POLICIAL NO 25 DE ABRIL 

Hoje na manifestação anti-autoridade houve uma carga policial... 

Cerca de 800 pessoas participaram na manif anti-autoridade contra o capitalismo 
e o fascismo que foi da Praça da . Depois de uma pausa no Largo de Camões, a 
manif continuou no sentido oposto. Já com as ruas um pouco mais desertas, a 
manif chegou à Rua do Carmo. As carrinhas da policia de intervenção desta vez 
acompanharam o agora mais pequeno grupo de uma forma diferente, cercando o 
grupo de manifestantes que estava na Rua do Carmo... pararam as carrinhas e de 
lá de dentro saíram em peso.. sem qualquer “ordem” de dispersão começaram a 
agredir à bastonada todos que lá se encontravam.. o grupo dispersou-se pelas 
ruas de Lisboa em fuga, dando inicio a uma caça da policia fascistas... entretanto 
iam-se vendo pessoas na rua a sangrar e com inchaços no corpo... algumas 
pessoas foram então “apanhadas” (neste momento há conhecimento de 12) e no 
caminho (sem estarem a oferecer resistência) iam levando bastonadas na cara.  
Já com os manifestantes na esquadra (1º divisão da PSP), tentou-se arranjar 
advogados.. oficiosos disseram que não havia nada para ninguém por ser 
feriado.. arranjaram-se então advogados que estão PROIBIDOS (info recebida 
às 23h43) de sequer entrar na esquadra. Há infos de agressões no interior da 
esquadra, talvez esse o motivo de lhes estar a ser negado advogado.
Amanhã às 10 da manha vão ser presentes ao Governador Civil ainda sem 
saberem que acusações lhe são feitas.. 

(…)

Autonomia – Posted: Wed Apr 25, 2007 10:25 pm 

Aqui fica uma compilação, retirada do Indymedia portugal, de informação 
actualizada do que se passou e se está a pasar. Num dos post ali colocados já se 
pode ver uma foto de uns policias estilo Robocop com um gravo caido no chão 
mesmo à sua frente.

Indymedia Portugal: http://portugal.sarava.org/index.php

Links onde está a ser discutido o que se está a passar: 

http://portugal.sarava.org/ler.php?numero=116927&cidade=1

http://portugal.sarava.org/ler.php?numero=124131&cidade=1
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1º REPORTAGEM.

por Manuel Baptista

A manif correu muito bem, sem incidentes até ao Largo Camões. As pessoas no 
Largo Camões tiraram fotos, gritaram uns slogans e algumas dispersaram. 
Outras ficaram mais um pouco e organizaram-se em marcha «de regresso». 
Assim, começaram a descer (em sentido inverso) o Chiado, virando na Rua do 
Carmo, umas cinquenta pessoas, gritando slogans anti-fascistas. Eu acompanhei 
a manifestação «de regresso» até este ponto. Verifiquei que os carros da polícia 
iam retirando à medida que os manifestantes se aproximavam, os três graduados 
da PSP, com os seus pingalins, desciam descontraidamente a uns metros à frente 
da manif. Não houve problemas até meio da Rua do Carmo. Na altura em que 
estavam os manifestantes a alcançar as escadas por de baixo do elevador de Sta 
Justa (a meio da Calçada), começaram eles -manifesantes- a fazer meia volta e a 
correr calçada acima. Alguém os avisou que tinham sido encurralados. E assim 
foi. Carrinhas com polícias de choque às largas dezenas desceram em grande 
velocidade o Chiado, selando o alto da rua do Carmo, enquanto outras com igual 
força e os referidos polícias de choque subiam a rua do Carmo. Estes últimos 
desceram imediatamente dos carros, ainda antes destes travarem e começaram a 
correr em direcção aos manifestantes, agredindo-os à bastonada enquanto estes 
tentavam escapar desesperadamente. Os que estavam perto, meros espectadores 
ou pessoas que acompanharam o cortejo de lado, ficaram também encurralados 
por polícias agressivos, com ameaça física a toda a gente, mas que batiam 
selvaticamente e sem hesitação em alguém que tivesse «aspecto» de 
manifestante.

Vi polícias em grupos de cinco ou mais «dar caça» na baixa a manifestantes ou 
outras pessoas. Uma rapariga que ia a fugir, estava diante da Pastelaria Suiça, 
quando foi agredida, imobilizada no chão e arrastada sob prisão a 500 metros de 
distância para ser encurralada nos carros celulares. O mesmo passou-se com 
outros (eles não fizeram nenhum gesto agressivo, a fuga era para os polícias o 
«motivo» para perseguirem e baterem selvaticamente nessas pessoas). 

As pessoas que assistiram a isto tudo têm com certeza cenas de uma brutalidade 
inaudita para contar (é importante testemunharem para se apurarem 
responsabilidades). 

Eu tentei evitar que as pessoas permanececem presas, tentei falar calmamente 
com o graduado da PSP. Este não ficou nada impressionado com o meu pedido, 
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inclusive disse-lhe que o que estava a fazer era profundamente incorrecto e que 
ao menos soltasse as pessoas, pois não tinha a mínima legitimidade para as 
manter presas. 

As pessoas que foram presas, provavelmente foram brutalizadas todas no 
momento da prisão, pois eu verifiquei o modo de actuar da polícia em vários 
casos. Contaram-me que uma jovem ficou com o braço partido, o que não me 
espantaria.

A actuação foi deliberada. 

Foi uma actuação destinada a instilar medo. 

O que fizeram e comandaram os graduados da PSP foi obviamente premeditado.
Penso que eles cometeram um atentado à liberdade de manifestação e à 
integridade fícia de pessoas. É uma acusação grave mas posso (pudemos) prová-
la.

Queriam mostrar que são eles que decidem o que é a lei, no 25 de Abril, em 
especial. 

Assim estão eles a «garantir» a segurança dos cidadãos. 

Os manifestantes, não estavam a cometer nenhuma infracção grave, apenas 
estavam a gritar palavras de ordem e mais nada. 

A polícia, essa, cometeu desacatos e muitos... 

Fascismo NUNCA MAIS... 25 de Abril SEMPRE !!! 

O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO. 

2º

Se realmente o que se passou foi isso é uma pena e uma tristeza. Espero que 
toda a gente que sofreu esta repressão no 'dia da liberdade' se encontre bem. 
Estive no início na manifestação, concentração e estava bastante gente (300-
400?). A desordem vem das chamadas 'autoridades'. 

3º

É incrivel isto ter acontecido. Ainda para mais num dia simbolico como este.  
Ghjk, as pessoas nao estao bem nao.. A mim foi so as pernas mas pelo que vi 
houve pessoas que nao ficaram muito bem.. Varias pessoas levaram bastonadas 
na cabeca, nos dedos, bracos, enfim tudo o q desse para bater eles batiam. 
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Inclusive em turistas e pessoas que estavam simplesmente a passear .. Era tudo a 
frente

Nao sei como e q isto se pode passar, ainda para mais neste dia. 

Acho que teem q ser averiguadas responsabilidades e as pessoas que filmaram o 
q aconteceu e n ficaram com as maquinas destruidas ou apreendidas que ponham 
os videos na net e que mandem para as televisoes. 

Repressao policial contra os fascistas e nao contra os que querem manter viva a 
chama da liberdade ( mas tb que liberdade e q temos hoje em dia...) 

Enfim se e este 25 de abril que se comemora todos os anos... 

4º

Vi tudo isto acontecer diante dos meus olhos. Nem queria acreditar. Vi polícias 
à paisana a sacarem dos bastões e a começarem a agredir manisfestantes sem 
nenhuma razão, tentando assim destabilizar a manif. O que não conseguiram, 
porque os manifestantes não reagiram violentamente, apenas tentaram acalmar. 
Mas não valeu de nada, as forças de intervenção já estavam a postos. 

Captei alguns momentos e vi muita gente a filmar. Acho que devia haver união 
destes elementos e mobilização para uma queixa no ministério público. 

5º

Um grupo de cidadãos encontra-se concentrado em frente á Esquadra da 1º 
Divisão da PSP na Rua Gomes Freire nº92 procurando obter a libertação dos 
detidos. Pede-se a vossa solidariedade. 

Telefone 21351600 

6º

A morada e o contacto da Esquadra onde os jovens estão detidos 

1ª DIVISÃO - TAIPAS Rua Gomes Freire, nº. 92  
1169-140 LISBOA 213513600 

7º

Liguei para esse nº e não atendem. 

Liguei depois para o 217654242 e já me encaminharam para lá. 
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Estão dez pessoas detidas. Não quiseram dizer o motivo, nem se já tinham apoio 
jurídico.

É preciso telefonar para lá ou pressiona 

8º

Também liguei para lá e nada, a polícia não se descose. 

Do número da esquadra (213513650) dizem que a pessoa que pode dar 
informações não está disponível - por estar de serviço. 

No segundo número (217654242), dizem que ainda não receberam quaisquer 
informações, o que significa que os detidos estão em esquadra. 

Contactei também a Agência Lusa, que diz já estar ao corrente da situação, mas 
que a polícia também não lhes presta qualquer informação, nem do número de 
detidos, nem da sua situação dos mesmos e remete tudo para um comunicado de 
imprensa que sairá amanhã. 

Eu acho que seria importante que alguém que participou na manif e esteja mais 
dentro de todos os acontecimentos, fizesse um comunicado de imprensa com a 
versão não policial da história, de preferência nas próximas horas, para tentar 
equilibrar um pouco as mentiras que certamente vão sair no comunicado da 
polícia.

9º

Os 12 jovens detidos esta tarde vão ser ouvidos no Tribunal de Instrução 
Criminal de Lisboa pelas 10 da manhã. 

É inadmissível tratar como criminosos jovens que foram selvaticamente 
agredidos pela PSP depois de uma manifestação pacífica contra o fascismo e o 
nacionalismo. 

O que se passou esta tarde em Lisboa é inadmissível. A Policia deteve 
imigrantes que procuravam danificar o cartaz do PNR na Praça Marquês do 
Pombal durante a concentração do 25 de Abril e depois montou guarda ao 
mesmo cartaz. 

A Policia impediu um grupo de cidadãos do Movimento Não Apaguem a 
Memória de se concentrarem frente à antiga sede da Pide na António Maria 
Cardoso.
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Depois agrediu selvaticamente jovens na Baixa de Lisboa e deteve estes 12 
companheiros que de manhã pelas 10 horas vão ser ouvidos num Tribunal de 
Instrução Criminal. 

FASCISMO NUNCA MAIS. 

10º

[Actualizada às 0:17 horas] 

Várias ruas na zona do Chiado estiveram hoje momentaneamente cortadas 
devido a incidentes na sequência de manifestações, disse à agência Lusa fonte 
policial, admitindo ter havido detidos, mas sem especificar os grupos 
envolvidos.

A mesma fonte adiantou que os detidos - sem precisar quantos - serão presentes 
quinta-feira de manhã a Tribunal e que o Comando Metropolitano de Lisboa da 
PSP emitirá um comunicado quinta-feira sobre os incidentes. 

Devido a duas manifestações em simultâneo na zona do Chiado, a Lusa foi 
induzida em erro ao informar que os incidentes tinham ocorrido entre a polícia e 
elementos do movimento cívico «Não Apaguem a Memória». 

A fonte policial disse ainda à Lusa que a intervenção da polícia visou 
«salvaguardar a integridade física das pessoas». 

Além do desfile do Movimento Cívico «Não Apaguem a Memória» estava 
marcada para a mesma hora, na Praça da Figueira, uma outra manifestação 
«Contra o fascismo e o capitalismo». 

O movimento cívico «Não Apaguem a Memória» promoveu hoje um desfile até 
à antiga sede da PIDE, a rua António Maria Cardoso, tendo um dos responsáveis 
negado o envolvimento de elementos do movimento nos confrontos com a 
polícia.

Contudo, uma mulher que se encontrava no local e que diz ter sido agredida 
disse à Lusa que a polícia começou a bater indiscriminadamente. 

«Eu não fiz nada e apanhei», disse Elsa Oliveira, 25 anos. 

Em declarações à agência Lusa, António Melo, do movimento «Não Apaguem a 
Memória» disse que o desfile visava «aproveitar o simbolismo da data para pôr 
na agenda política da Câmara de Lisboa e do Estado a utilização de uma parte da 
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antiga sede da Pide como espaço para recordar o que ali ocorria antes do 25 de 
Abril de 1974». 

Acrescentou que o movimento, o promotor imobiliário e a própria Câmara de 
Lisboa já acordaram que a antiga sede da PIDE terá uma área de 100 metros 
quadrados para funcionar como espaço museológico a recordar que ali 
funcionou a sede da PIDE e o que isso representou. 

Segundo António Melo, a única coisa que falta neste momento «é a definição 
jurídica que o espaço irá ter». 

António Melo frisou que apesar de se terem deslocado frente à antiga sede da 
PIDE, onde Fernando Vicente recordou os presos políticos e Garcia Pereira os 
mortos a 25 de Abril de 1974 quando a PIDE disparou sobre populares «não se 
registaram quaisquer incidentes com a polícia». 

A 16 de Maio o movimento «Não Apaguem a Memória» promove um colóquio 
na sede da Ordem dos Arquitectos, apelando a que surjam ideias sobre o futuro 
espaço museológico naquele local. 

11º

Um companheiro chegou a casa sosinho e caio na rua sem conseguir respirar e 
as costas e zona abdominal todas negras com marcas de bastonadas. encontra-se 
neste momento no sao francisco xavier 

12º

Eu estive na manifestação mas já não presenciei os acontecimentos. Sai da Praça 
da Figueira por volta das seis e meia. A Praça encontrava-se na altura cercada de 
Policias em pequenos grupos. 

Na zona por de trás do Teatro Dona Maria II junto á esquadra de policia estavam 
quatro carrinhas de policia com agentes equipados com escudos e viseiras. Isto 
chocou-me porque ainda desfilava a manifestação do 25 de Abril. 

Quando subi o Chiado desciam carros da policia. E já cerca das nove horas da 
noite quando voltei a passar no Largo do Camões depois de jantar a presença 
policial era ainda forte. 

No dia da Liberdade isto faz impressão a qualquer um. Um grupo de turistas 
ingleses perguntou-me até se estava a acontecer alguma coisa. 

(…)
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Autonomia – Posted: Wed Apr 25, 2007 10:40 pm 

Ainda agora me estava a lembrar do discurso do Professor Cavaco Silva à 
juventude, onde ele dizia para os jovens não se conformares e não serem 
submisos...devia estar a gozar...á mais pequena prova da organização de uma 
manifestação (com tudo o que ela poderá ter tido de bom ou mau) 
maioritariamente composta por jovens. Jovens empreendedores e que sem 
ligação a nenhuma instituição de 'nome' na praça, e sem qualquer apoio de 
algum orgão de informação (televisão, jornais, etc) conseguio reunir quase um 
milhar de pessoas, numa época de total marasmo e conformismo, é obra. Qual é 
a resposta do poder? Porrada, violência, técnicas militares de intimidação, 
desinformação, discursos de indole fascista proferidos em nome pessoal pelos 
polícias que interviram, etc. Também percebo que a grande maioria do políticos 
que se sentam na Assembleia não tenham noção da realidade das ruas e do que 
se passa com a juventude. O Professor Cavaco Silva ao apelar ao não 
conformismo está a meter muita juventude na boca do lobo. 

(…)

Anarquista Duval – Posted: Wed Apr 25, 2007 11:04 pm 

Cheguei agora a casa. Estive à porta da esquadra da PSP do Campo Mártires da 
Pátria, mas não chegaram a sair. Amanhã serão ouvidos no TIC, por volta das 
10h.

É importante que estejamos lá a apoiá-los. 

Não estive presente na descida do Largo Camões à Rua do Carmo, mas esta é a 
última notícia no IndyMedia. 

http://pt.indymedia.org/ler.php?numero=124179&cidade=1

Quando saí de lá estava lá a SIC, e antes tinha estado a TSF. 

A acrescentar ao artigo do IndyMedia, baseado na "reportagem" do Manuel, não 
eram só palavras de ordem. Havia sim grafitis a serem feitos, e durante a 
manifestação (a subida da Praça da Figueira ao Largo Camões) atirou-se sacos 
de tinta. 

Nada que justifique uma carga policial violenta! 

Acho que é essa a ideia que tem de passar. 

(…)
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Red Starist – Posted: Wed Apr 25, 2007 11:24 pm 

Porque é que ainda não mencionaram os verylights? Um deles vi cair nas 
escadas perto do Elevador. 

Anarquista Duval – Posted: Wed Apr 25, 2007 11:28 pm 

Isso foi antes ou depois da carga? 

Red Starist – Posted: Wed Apr 25, 2007 11:32 pm 

Bem, vi a policia a cacetar os manifestantes e entretanto, no meio da confusao, 
vejo um clarão perto de mim que cai la perto do elevador, e vejo pessoal meio 
aflito porque caiu no meio dum grupo de pessoas. Não me lembro bem se ainda 
estavam a cacetar nessa altura, mas eu diria que foi durante, pelo menos incluo 
tudo no mesmo episodio. Eu estava no meio das duas facções a observar um 
pouco chocado, não consegui reter tudo mto bem cronológicamente na minha 
memória.

we_are_the_reds – Posted: Thu Apr 26, 2007 12:08 am 

os bofias fazem o que bem lhes entenderem na cabeca, eles estao-se a cagar, sem 
provas que sirvam em tribunal eles fazem trinta por uma linha porque sabem que 
nao vai dar em nada e estao protegidos. sinceramente as queixas se forem feitas 
nao vao adiantar de muito porque se alguma justiça foi feita hipoteticamente 
demorará muito tempo. 

Red Starist isso do very light quem o atirou? viste um very light ou uma tocha? é 
que o very light mata mas a policia nao os usa... 

espero que tenham a sorte de serem ouvidos de manha para sairem logo e que 
nao sejam queimados e sejam so ouvidos de tarde. 

nem todos os moinos sao filhos da puta porque conheco boa gente que precisa 
de ganhar $$ e cumpre com profissionalismo, pena é a maior parte julgar que é 
superior e deixam mal toda a policia com atitudes claramente repressivas, agora 
encomendadas por quem??? é que foi preciso dar ordem pra dar a carga... 

Red Starist – Posted: Thu Apr 26, 2007 12:22 am 

we_are_the_reds wrote:

Red Starist isso do very light quem o atirou? viste um very light ou uma tocha? é 
que o very light mata mas a policia nao os usa... 
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Estou a vender o peixe tal como foi vendido a mim. Não percebo nada dessas 
coisas, só vi cenas em chamas pelo ar. Todos a quem falei, me mencionaram o 
termo verylight. Como não sou entendedor, usei-a pensando que assim o fosse. 
Não sei o que a policia pode usar ou não, sinceramente foi a primeira vez que vi 
tal coisa a ser utilizada. E bem, se essa coisa caiu no meio dos manifestantes, 
provavelmente foi a policia que atirou. O primeiro que vi de longe, mais acima 
do local da carga, até pensei que tivessem sido os manifestantes a mandar. 

(…)

ShaiPaneer – Posted: Thu Apr 26, 2007 5:23 am 

QUem não teve as suas cameras partidas ou roubadas pela policia divulguem 
imagens do acontecido. 

resposta urbana – Posted: Thu Apr 26, 2007 7:14 am 

que filha putice, mas não era de esperar menos.e o cavaco a falar do jovens 
intervirem mais...RAIVA!! 

freedom – Posted: Thu Apr 26, 2007 7:36 am 

caguem nesses nazis de azul e falem do bom que foi ter centenas de pessoal 
todos juntos contra o fascismo! 

mostrou-se que tambem nos conseguimos mobilizar e foi uma chapada na cara 
para certos meninos que dizem que os antifas nao saiem do pc ou que sao apenas 
meia duzia.. e esta foi apenas a primeira manif.. hao-de haver muitas mais! 

obrigado a todos e todas que participaram 

Autonomia – Posted: Thu Apr 26, 2007 11:44 am 

Alguém colocou este comentário no Indymedia e eu saqui-o para aqui -'Eu tenho 
fotos de vandalos a fazerem graffiti nas paredes, Tentativa de destruição de 
propriedade privada e desordem pública... Tudo isto ainda antes da intervenção 
policial.' 

Em seguida faço a minha análise, sucinta, ao comentário e a minha apreciação 
do scontecimentos de ontem. 

Também estou de acordo que a realização deste tipo de acções (vandalos a 
fazerem graffiti nas paredes, Tentativa de destruição de propriedade privada e 
desordem pública), a ser verdade, quando se está a realizar uma manifestação 
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com centenas de pessoas, não é a mais indicada. Nunca gostei de ir numa manif 
e ver pessoas a aproveitar-se do grupo para realizar certas acções sem pedir 
licença aos outros participantes, sabendo que muitos policias esperam que estas 
coisas aconteçam para poder malhar nos maifestantes (Já está provado que em 
muitas manifestações a própria policia se infiltra em grupos mais 'radicais' para 
praticar acções de vandalismo que justifiquem a repressão policial). Nunca 
percebi porque é que alguns manifestantes esperam sempre por estes dias para 
fazer estas acções, quando têm todos os dias do ano para fazer as mesmas e 
assumir as suas ideias e consequêcias a nível individual. Porque será que as 
pesoas não vão para estas manifestações com as suas crianças, pessoas mais 
idosas, deficientes fisicos? Porque já sabem que a polícia está mortinha que 
alguém faça alguma asneira para poder molhar a sopa. Ou duvidam que a polícia 
não está ai para isso mesmo. 

Agora não estou de acordo que a policia haja como agiu porque alguém pintou 
umas paredes. Esse alguém é que deve ser interpelado e não o grosso dos 
manifestantes e pessoas que passavam na rua. Por essa lógica de pensamento 
quase todas as acções de corrupção praticadas por políticos e empressários 
deveriam ser respondidas com cargas policias, espancamentos, agressões, etc...ia 
ser o bonito era ver todos os dias pessoal engravatado a levar nas fronhas...Os 
exemplos de vanadlismo ambiental, empressarial, político, etc, seriam 
intermináveis. 

Para mim ver uma manifestação anti-autoritária libertária-anarquista, com quase 
1000 pessoas, no centro de Lisboa com um mar de bandeiras negras e vermelhas 
e negras já é extremamente positivo. Essa massa de pessoas vai causar um 
grande impacto em quem a vê. A distribuição de manifestos a explicar do que se 
trata a manif, a fazer propaganda à causa libertária, etc é uma mais valia para a 
manif e para as ideias. A colagem de cartazes ao longo da manif também é um 
acto positivo. A elaboração de um manifesto a ser entregue a todo e qualquer 
orgão de informação (Desde o Indymedia ao Correio da Manhã, passando por 
jornais, rádios, blogs, etc) é também necessário. Agora pintar paredes com frases 
que mal se percebem, em locais públicos e privados, sem o minimo de critério, 
isso não tem nada de libertários mas sim, na minha opinião, de libertinagem, 
falta de respeito por todas as pessoas que vão na manifestação e não se 
identificam com essas açcões, e puro vandalismo. Se alguém quiser fazer uma 
manif em essas acções vão ser praticadas diga logo de início que assim só vai 
quem quiser. A isto chama-se liberdade de escolha. Na convocatória desta manif 
e nos cartazes que a publicitavam nada de isso era expresso. A isso eu chamo 
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atitudes irresponsávei e autoritárias. Realizarem acções no seio de um grupo sem 
o questionarem se ele está de acordo são para mim atitudes presentes em 
qualquer mente totalitária 

Para finalizar há que referir, pelo lado positivo, o grande número de 
participantes numa manifestação declaradamente anti-autoritária. Esta é a prova 
que dito movimento está a crescer e a influênciar mais pessoas. Deve-se agora 
tentar esclarecer todas as situações menos claras que tiveram lugar durante a 
manif. Deve-se apoiar os jovens que foram agredidos e presos. Deve-se 
denunciar a atitude e a repressão das ditas 'forças da ordem' (ontem foi mais 
desordem). Deve-se juntar todas as imagens (fotos e videos) que possam provar 
a violência policial. E acima de tudo deve-se continuar com a luta de 
organização de um movimento anti-autoritário amplo, diversificado (já que há 
pessoas, onde eu me incluo, que apessar de se identificarem com alguns ideais 
libertários, não se consideram anarquistas) e que dê respostas práticas aos 
problemas que, principalmente a juventude e camadas desfavorecidas da 
sociedade, têm de enfrentar no seu dia-a-dia. 

Esta é aminha opinião, actual, após o que fui lendo e observando desde o dia de 
ontem. Sei que alguns poderão não estar de acordo com tudo o que disse aqui 
mas penso que muitos outros estarão. 

DoutorMartins – Posted: Thu Apr 26, 2007 12:50 pm

Manifestantes detidos no Chiado por "vandalismo" e "agressões" à PSP 

26.04.2007 - 14h27 Lusa 

A PSP apresentou hoje a sua versão dos acontecimentos de ontem no Chiado, 
em Lisboa, onde 11 pessoas foram detidas na sequência de uma manifestação 
"não autorizada" de extrema-esquerda. Segundo a polícia, os 11 detidos foram 
responsáveis por actos de "vandalismo" e por "agressões" a polícias. 

De acordo com a comissária da PSP Paula Monteiro, cinco agentes e dois 
manifestantes receberam assistência hospitalar na sequência de confrontos. 

Os manifestantes, os familiares destes e a advogada que defende os 11 detidos 
acusaram hoje as autoridades policiais de "excesso de força" no decorrer de 
"uma manifestação pacífica". 

Segundo a polícia, concentraram-se na Praça da Figueira cerca de 150 pessoas, 
"extremistas com simbologia anarcolibertária", pertencentes a movimentos 
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antiglobalização, que iniciaram uma marcha rumo à Praça Luís de Camões, no 
Chiado.

Ao longo do percurso desta marcha "não autorizada" — indicou a comissária, 
em conferência de imprensa —, os manifestantes "partiram montras", "roubaram 
mercadorias de lojas" e "pintaram graffitis nas paredes". 

Interpelados pela PSP, os manifestantes "agrediram" os agentes e atacaram "à 
pedrada" os carros-patrulha. 

Por volta das 19h00, os agentes chamaram o Corpo de Intervenção, num 
momento em que, segundo a comissária, os manifestantes estavam a preparar 
"três 'cocktail-molotov' e dispararam 'very-lights'" contra a PSP. 

Ainda de acordo com a comissária, o Corpo de Intervenção da PSP agiu quando 
os manifestantes se dirigiram para a sede do Partido Nacional Renovador (de 
extrema-direita), na Rua da Prata, e gritaram palavras de ordem contra aquele 
partido.

No decorrer das detenções, a PSP apreendeu "três 'cocktails-molotov', 26 barras 
de ferro e 21 paus de madeira e diversa simbologia anarcolibertária". 

A PSP sublinhou que as pessoas detidas nada têm a ver com os jovens que 
ontem foram identificados pelas autoridades após terem lançado tomates contra 
um cartaz do PNR. 

grande_casino – Posted: Thu Apr 26, 2007 12:59 pm 

o verylight de que falam (sim era 1 verylight e nao foi o unico) que caiu ao pé 
das escadas para o elevador da glória ia estatelar-se quanse em cima de um 
grupo de pessoas que estava a fugir da bofia (incluindo eu, por isso vi-o bem) 
depois, mais a frente a bofia apanhou-nos e mandou-nos encostar á parede de 
gatas para nos aviar com os cacetetes... se nao tivesse protejido a cabeça com as 
maos de certo que a tinha partida agora... acham que me apetece fazer queixa os 
acção directa? 

www.myspace.com/movantifaport - dizem...... que semeio o caos e a 
destruição....... como o vento semeia as papoilas...... o meu nome é liberdade! 

(…)
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TCKN – Posted: Thu Apr 26, 2007 2:01 pm 

DoutorMartins wrote: 

De acordo com a comissária da PSP Paula Monteiro, cinco agentes e dois 
manifestantes receberam assistência hospitalar na sequência de confrontos. 

Acho graça a esta, eles entram a matar e foram hospitalizados? Não vi ninguém 
a ripostar contra a polícia, a unica coisa que vi foi eles a malhar como se não 
houvesse amanha... 

DoutorMartins wrote: 

os manifestantes "partiram montras", "roubaram mercadorias de lojas" e 
"pintaram graffitis nas paredes". 

Acho até esta ofensiva, partir montras? Roubar lojas? Provas é que decerto não 
ha...

DoutorMartins wrote: 

Interpelados pela PSP, os manifestantes "agrediram" os agentes e atacaram "à 
pedrada" os carros-patrulha. 

Outra mentira repugnante.
A unica interpelação que a PSP fez foi sacar dos extensíveis e atacar os 
manifestantes á paulada e ao pontapé descriminadamente e subitamente, sem 
qualquer tipo de provocação... 

DoutorMartins wrote:

apreendeu "três 'cocktails-molotov', 26 barras de ferro e 21 paus de madeira e 
diversa simbologia anarcolibertária". 

Sinceramente não vi nenhum cocktail molotov a ser lançado ou a ser misturado 
durante toda a "festa". No entanto não sou dono da verdae e pode ter acontecido.
Quanto á simbologia anarco-libertária gostava de saber onde esta na lei a sua 
proibição.

No final é triste que a policia tenha acabado uma manifestação tão positiva, e 
que prova que os antifascistas são organizados e muitos mais do que 
supostamente nos fazem acreditarl, de uma maneira tão brutal e injustificada. 

grande_casino – Posted: Thu Apr 26, 2007 2:14 pm 
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pois... ferros e paus nao se deviam levar.... AS BANDEIRAS IAM AONDE? 
PENDURADAS NOS NOSSOS CACETETES? ups... quem tinha os cacetetes e 
andava armado era a policia, esqueci-me... nós é que tinhamos paus e ferros... 
lol... sim quando vi os robocops a virem atras de mim lembrei-me logo em tirar 
a bandeira e agredi-los (a todos) com um ferro.... até pk tive tempo pa isso e 
tudo... quem diz eu diz o resto k lá estava 

www.myspace.com/movantifaport - dizem...... que semeio o caos e a 
destruição....... como o vento semeia as papoilas...... o meu nome é liberdade! 

freedom – Posted: Thu Apr 26, 2007 3:20 pm 

do que ai esta nao vi os manifestantes a partirem montras nem a bater a 
ninguem.. muito pelo contrario! varias pessoas batiam palmas e olhavam com 
curiosidade para a marcha! 

eu que apenas participei na marcha por ser contra o racismo e contra o fascismo 
e que nao pintei.. nao parti.. nao tentei agredir policia nem pessoa nenhuma ao 
longo da marcha como e possivel ter arriscado ir preso e levar um espancamento 
como pessoal levou?! isso nao e justiça e muito menos forma de autoridade 
alguma agir. 

mas ja no futebol e a mesma coisa.. entrar a matar e varrer tudo o que se mexe.
e triste mas e a realidade 

Hax – Posted: Thu Apr 26, 2007 3:39 pm 

Quero só esclarecer uma coisa. 

Foram lançados dois verylights no momento em que a policia estava a correr 
com cacetetes na mão. Ou seja, a desculpa de que entraram por causa dos 
verylights é pura mentira. Montras partidas e pilhadas tinha piada que 
acontecesse. Digo tinha piada porque era ridiculo. So quero acrescentar, que nas 
paredes em que vi escritas cenas pelos manifestantes, estavam mais uns 10 tags. 
Aposto as minhas mãos em como nenhum dos autores desses tags que diziam 
coisas como "MERDA" foram encurralados, espancados. 

Quero realçar o facto de ter visto um pseudo-homem escondido atrás da famosa 
máscara PSP a sacar de um estensivel metalico e começar a aviar em mulheres 
com idades compreendidas entre so 20/25. Chamaremos a isto "instaurar a 
ordem" ? Ou vandalismo gratuito? 
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A reacção que eu, e o resto de alguns dos manifestantes, tivemos foi começar a 
gritar fascismo nunca mais... foi então que ao descer a rua levei um murro no 
peito e um amigo meu levou uma cutovelada. 

Já lavei a t-shirt na qual fui tocado pelo fascista. 

Passo a citir o aparentemente coordenador da violencia "Merecem mesmo é 
apanhar nos cornos" 

para a próxima manif, não se esquecam de levar bandeiras suspensas em palitos 
para nao levarmos bastonadas. 

A.F – ANTI FASCISMO 

(…)

ShaiPaneer – Posted: Thu Apr 26, 2007 4:09 pm 

NENHUMA MONTRA FOI PARTIDA... ninguem agredio a policia... kuando 
se foi a descer a rua vimos a policia na parte de baixo a fazer linha e subimos 
kuando olhamos para cima vimos k nos tinham cercado.. juntamo-nos todos e a 
policia simplesmente começou a correr na nossa direcção alguns ficaram 
enconstados ah parede (meu caso) a levar bastonadas até conseguir furar e fugir 
dali... o resto ficou simplesmente no meio a serem ESPANCADOS... paus e 
ferros? sim claro... era o suporte das bandeiras... se foram usados como defesa? 
nao sei.. nao vou dizer que nao.. ja nao vi... vi foi depois as pessoas a correrem e 
a policia atraz.. e os k foram apanhados foram levando porrada sem resistir pelo 
caminho... 

DoutorMartins – Posted: Thu Apr 26, 2007 4:22 pm 

Estranhem o que não for estranho.
Tomem por inexplicável o habitual.  
Sintam-se perplexos ante o quotidiano.  
Tratem de achar um remédio para o abuso
Mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a regra.  

"Rua do Carmo, rua do Carmo  
Mulheres bonitas, subindo o Chiado
Mulheres alheias, presas ás montras,  
Alguns aleijados em hora de ponta  
Soprando a vida, passam estudantes  
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Gingando as ancas, lábios ardentes
Subindo com pressa, abrindo passagem  
Chocamos de frente, seguimos viagem" 
Então é assim. Cerca de 200 a 300 pessoas manifestaram-se a seguir às 
comemorações oficiais do 25 de Abril, numa manifestação anti-autitária, anti-
fascista e anti-capitalista, iniciada às 18h30 na P. da Figueira e que terminou no 
Lg. Camões cerca das 19h30. A manif decorreu rapidamente e embora estivesse 
rodeada de um considerável dispositivo policial (não foi autorizada), não houve 
incidentes. Ao longo do percurso foram pintadas algumas frases na parede e 
atiradas algumas lâmpadas com tinta a vidros de lojas e bancos. Ninguém partiu 
montras. 

Evidentemente, comparada com a parada que desceu a Av. da Liberdade a 
lançar palavras de ordem de há 30 anos, esta manif assumiu um aspecto bastante 
mais combativo e radical, com palavras de ordem viradas para o presente e não 
para o passado. Nesse sentido, foi a resposta que se impunha ao crescimento da 
agitação e provocação fascista dos últimos tempos. Foi também a primeira vez, 
desde que me lembro, que uma manifestação no dia 25 de Abril teve um cunho 
de combate e conflito minimamente à altura dos 18 meses que se seguiram ao 25 
de Abril. Nesse sentido, a manifestação teve a vantagem de se dirigir, não à 
imagem difusa, consensual, que celebra a democracia que temos, mas antes de 
exprimir a vontade de libertação não cumprida que caracterizou o período 
revolucionário.Deu ainda uma expressão prática ao apelo que Cavaco Silva 
dirigiu aos jovens: os manifestantes não se resignaram perante as dificuldades e, 
insubmissos q.b., procuraram à sua maneira reinventar os festejos do 25 de 
Abril.

Chegada ao Camões, parte da manif desmobilizou. Outra parte, cerca de 100 
pessoas, sentiu que algo estava por fazer e decidiu correr o risco de efectuar o 
percurso no sentido inverso, atingindo a sede do PNR, situada na Rua da Prata. 
Nesse sentido, desceu a Rua Garrett, passando por um considerável aparato 
policial e acompanhada de bastate perto por alguns polícias à paisana, o chefe 
dos quais está na fotografia acima colocada. 

A este ponto a manif era composta por um núcleo de pessoas de cara tapada e 
vestidas de preto, bem como várias pessoas que simplesmente queriam ver o que 
iria acontecer. Esta manif era bem menos compacta do que a que tinha subido o 
Chiado e, levadas pelo entusiasmo, as pessoas que seguiam na dianteira seguiam 
a uma velocidade bastate grande. Por altura dos Armazéns do Chiado, e após um 
curto impasse para decidir o melhor caminho, seguiu pela Rua do Carmo. A este 
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ponto também, alguns dos manifestantes batiam com os suportes das bandeiras 
em cartazes e mais bolas com tinta foram enviadas para montras. O Chiado 
estava bastante mais vazio do que uma hora antes, o que aliás é habitual. Nada 
havia sido partido. Nenhuma agressão havia sido feita. 

Foi aqui que dois ou três manifestantes pararam para escrever um grafitti: "O 25 
de abril passou mas a lei do bastão continua". O resto da manifestação 
continuou, exceptuando um pequeno grupo que ficou a garantir a sua segurança 
e em vão gritou para os da frente para que esperasse e abrandassem. Quando a 
frase já estava a ser terminada, um grupo de polícias à paisana, presumivelmente 
agentes do SIS ou da Judiciária, cercou os seus autores e procurou detê-los, 
sendo por sua vez cercado pelo pequeno grupo que ficara para trás. Uma rápida 
troca de empurrões permitiu às forças da ordem compreender que não estava a 
lidar com um bando de miúdos assustados. Os agentes largaram as pessoas que 
tinham agarrado, sacaram de bastões extensíveis e recuaram em grupo. O 
fascista nojento da foto acima, a menos de 5 m de mim, falava pelo rádio 
chamando o corpo de intervenção. O resto da manifestação, que já tinha passado 
o elevador de Stª Justa, apercebendo-se do que estava a ocorrer nas suas costas, 
voltou a correr para o cimo da Rua do Carmo. Um very-light foi lançado para o 
ar. Chegaram duas carrinhas do corpo de intervenção ao cimo da rua e, 
simultaneamente, uma à parte de baixo, vinda do Rossio. Os respectivos 
passageiros saíram e carregaram. Nem todos tinham escudo e capacete.
Alguns manifestantes procuraram agrupar-se para travar a carga policial, mas a 
maior parte encostou-se simplesmente às paredes da Rua ou refugiou-se em 
lojas.

O chefe do corpo de intervenção gritou aos seus subordinados que parassem 
após a primeira carga, constatando que não havia uma resistência digna desse 
nome e que se passava agora ao simples espancamento dos manifestantes. Não 
teve qualquer sucesso e, constatando-o, juntou-se aos seus homens dedicando-se 
aquilo que sabe fazer melhor. 

Os polícias vindos de cima gritavam aos manifestantes que dispersassem 
enquanto lhes batiam com os bastões. Os que vinham de baixo gritavam aos 
manifestantes que fossem para cima, enquanto lhes batiam com os bastões, 
naturalmente.

As pessoas que caíram no chão foram pontapeadas e levaram bastonadas. As 
que se encostaram à parede foram também espancadas, a maior parte sem 
esboçar qualquer resposta. Tod@s os/as que esboçaram alguma resistência 
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foram especialmente atacados, mas conseguiram, na sua maioria, manter a 
polícia a alguma distância e fugir, pela parte de baixo da Rua, sendo perseguidos 
até ao Rossio, dispersando em seguida. Doze pessoas foram presas, tendo 
algumas delas sido agredidas quando já estavam detidas, à boa maneira policial. 

A polícia poderia ter prendido toda a manifestação se quisesse. A polícia poderia 
ter simplesmente dispersado a manifestação se quisesse. A polícia quis, em vez 
disso, espancar o maior número possível de pessoas, provocar-lhes medo e 
assegurar que a sua autoridade não voltaria a ser desafiada. 

É difícil acreditar que alguém na manifestação tivesse coktail's molotovs e, 
perante tão eloquente demontração do fundamento democrático da autoridade 
policial, tivesse hesitado em utilizá-los. Teria tido pelo menos a vantagem de 
manter a polícia à distância o tempo suficiente para o grosso da manifestação 
fugir. Nesse aspecto, a carga policial deu toda a razão a quem levou para a manif 
bandeiras com cabos de metal. As mãos nuas não são propriamente as 
ferramentas indicadas para desafiar a autoridade policial. 

Diga-se aliás, que caso a manifestação tivesse demonstrado a intenção firme e a 
inteligência táctica para resistir, não lhe teria sido difícil fazer a polícia recuar. 
Organizado como um bando de energúmenos que gostam de bater em pessoas 
assustadas, sem qualquer organização ou método, o corpo de intervenção não 
passa de um bando de rufias fardados. Qualquer dia calhar-lhes-à na rifa algo 
mais do que claques de futebol. 

Aos que lamentam os grafitis em prédios novos relembro apenas os milhares de 
murais e pintadas que enchiam até há poucos anos as paredes e muros da cidade, 
fazendo-nos pensar que esta nem sempre foi um local bom para viver vidas 
entediantes e suportar passivamente a violência quotidiana do capitalismo. Esses 
murais e pintadas eram inequivocamente mais novos e modernos do que 
qualquer renovação urbana do "coração comercial da cidade". De resto, a 
liberdade de transformar permanentemente o espaço urbano que se percorre 
diariamente é um patrimonio bem mais importante do que as fachadas de lojas 
que a polícia alegadamente procurava defender. Acerca disto não existirá 
nenhum consenso. 

Para terminar. A autoridade, o poder, o monopólio da violência, a propriedade 
privada, estão tão largamente inscritas nos nossos imaginários que apenas 
parecemos capazes de nos indignar ou lamentar a violência policial "excessiva". 
Relembro a esse propósito que a violência policial em Portugal não tem sido 
senão excessiva, a não ser, é claro, quando toca a perseguir criminosos com 
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poder. No que toca à extrema-direita as autoridades policiais tratam-na como se 
não fosse mais do que uma versão um pouco mais radical e para-militar do SEF. 

Uma concentração de trabalhadores à porta de uma fábrica encerrada, na 
Amadora, motivou à poucos meses uma carga policial. Vários jovens dos bairros 
pobres da periferia são continuamente espancados e perseguidos pela polícia, 
quando não mortos a tiro pelas costas. Uma casa ocupada foi desalojada há 2 
anos pelo GOES, de arma na mão, sem aviso prévio, de madrugada, tendo as 
pessoas sido levadas directamente das suas camas para celas prisionais. 

Abunda a indignação e a condenação, escasseia a resposta que se impõe. Que 
sentido pode fazer falar do dia da liberdade quando se sente, de forma tão clara, 
em nosso redor, ao nosso lado, à nossa frente, semelhante dispositivo de 
violência?

De uma vez por todas, a bófia bate nas pessoas porque tem medo. E tem razão 
em ter medo. A violência não é boa nem má, a violência é. 

Sou do contra 

(…)

Paje_black_panther – Posted: Thu Apr 26, 2007 5:21 pm 

os jornais tao me a meter nojo Com as suas noticias formatadas e mal 
informadas 

(…)

grande_casino – Posted: Thu Apr 26, 2007 6:13 pm 

gostaria que esses supostos "jornalistas" fizessem o trabalho deles que era 
investigar, nao é chegar ali e mandar bitátes sem saber, já se confirmou os 5 
policias feridos e os 3 molotovs? isso queria saber, já agora tambem podiam 
apurar se haviam videos ou fotos das agressoes e ai mostrar para deixar ao 
espectator o poder da decisão e nao empaturra-lo com tudo o que ouvem de um 
só lado, de uma só versão. 

www.myspace.com/movantifaport - dizem...... que semeio o caos e a 
destruição....... como o vento semeia as papoilas...... o meu nome é liberdade! 

(…)
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PSYCHA – Posted: Thu Apr 26, 2007 8:05 pm 

eu só tenho a dizer que estou Desiludida com os acontecimentos que ocorreram 
na manif. Pensei que estariam REALMENTE organizados e REALMENTE 
capazes de fazer uma manif A SÉRIO. 

Numa manifestação em que todos sabemos que a polícia vai andar de olho em 
nós, como podem determinados elementos da manif agir de forma estúpida e 
incoerente.

Lógico que acabou Mal... 

Por uma vez queria ver o bom senso ao de cimo se acreditam plenamente no que 
querem comecem agir com a cabeça façam algo realmente Organizado sem 
provocarem merdas. Vandalismo numa manifestação é um acto de estupidez. E 
sim a polícia foi uma filha da puta mas isso vocês já sabem que é assim ( ou 
deveriam de saber ), e mesmo assim fazem Merda! 

Por mim podiam partir tudo e pintar as paredes que quisessem mas reparem... A 
polícia anda de olho no pessoal logo, não são atitudes para se ter numa manif, 
em que os objectivos eram outros e não demonstrar a outro pessoal que são uma 
cambada de putos em que o que pretendem numa manif é mostrarem-se 
rebeldes, e aposto que hoje chegam há escolinha todos felizes porque foram 
muita rebeldes e apanharam porrada da bófia. 

PAREM E PENSEM... 

Será que para o ano podem fazer algo que acabe Bem? e que possamos dispersar 
com orgulho e honra? 

ou preferem ser os putos de sempre e andar praí a fazer merda e a fugir da bófia 
sem nunca conseguir acabar uma suposta manifestação? 

Não quero criticar ninguém especificamente estou apenas desiludida e 
preocupada com o estado da nossa juventude, em que qualquer um quer ser 
rebelde e gosta de se afirmar mesmo não percebendo nada do propósito 
essencial do estar ali... 

Claro que com isto não estou a dizer que a bófia agiu bem porque mesmo com o 
vandalismo não existe desculpa para tratar um ser vivo da forma como vi 
pessoas a serem tratadas ontem da maneira mais porca possível! 

É apenas uma opinião com ela não quero levantar discussões. 
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saudações antifas 

Anarquista Duval – Posted: Thu Apr 26, 2007 8:15 pm 

Autonomia wrote:

quando se está a realizar uma manifestação com centenas de pessoas, não é a 
mais indicada. Nunca gostei de ir numa manif e ver pessoas a aproveitar-se do 
grupo para realizar certas acções sem pedir licença aos outros participantes, 
sabendo que muitos policias esperam que estas coisas aconteçam para poder 
malhar nos maifestantes 

Houve actos de pintura, mas isso é motivo de carga policial? Eu não concordo 
com as pinturas/grafitis como foram feitos, mas não me faz comichão por aí 
além.

E já agora... Estou mesmo a imaginar: olhem, importam-se que atire tomates à 
H&M?

Autonomia wrote: 

Nunca percebi porque é que alguns manifestantes esperam sempre por estes 
dias para fazer estas acções, quando têm todos os dias do ano para fazer as 
mesmas e assumir as suas ideias e consequêcias a nível individual. 

Porque é simbólico. 

Autonomia wrote: 

Porque será que as pesoas não vão para estas manifestações com as suas 
crianças, pessoas mais idosas, deficientes fisicos? Porque já sabem que a 
polícia está mortinha que alguém faça alguma asneira para poder molhar a 
sopa. Ou duvidam que a polícia não está ai para isso mesmo. 

No 25 de Abril não é normal a polícia ter este tipo de atitudes, nem deve ser 
normal no dia a dia. Mas as manifestações agora é para as famílias darem 
passeios por Lisboa ou para o Povo comemorar junto? 

Sr_Martelo wrote: 

«o Povo unido precisa de um partido... COMUNISTA PORTUGUES» 
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não o gritei nunca porque sei que para muitos seria ofensivo, mas mesmo assim 
esses mtos não ligaram ao que poderia ser ofensivo ou não e disseram coisas 
que não achei correctas. 

mas vale mais ignorar certas acusações. desculpa se coloco o meu partido e as 
minhas dieias à frente de manifestações anarcas, não participio pk não houve 
unitarismo, houve claramente uma manifestação anarca, ideia que não é minha. 
e como ja refiro, não vou atacar ideias de ninguem, para não me chamarem 
fascista (e dpois o pouco tolerante sou eu). 

Tal como a grande manifestação está claramente colada ao PCP e é claramente 
pela democracia. Esta manifestação era apenas anti-fascista e anti-capitalista, 
qualquer pessoa poderia juntar-se lá. Apesar de muitos anarquistas, não me 
pareceu anarquista. 

Se te pareceu, foi talvez por os comunistas e tantos outros democratas faltaram... 

PSYCHA wrote: 

A polícia anda de olho no pessoal logo, não são atitudes para se ter numa 
manif, em que os objectivos eram outros e não demonstrar a outro pessoal que 
são uma cambada de putos em que o que pretendem numa manif é mostrarem-se 
rebeldes, e aposto que hoje chegam há escolinha todos felizes porque foram 
muita rebeldes e apanharam porrada da bófia. 

Ou então estivemos à espera que os nossos companheiros saíssem do TIC. 

Não acho que a manifestação tenha corrido da melhor forma devido às pinturas, 
é de facto algo sem grande nexo. Mas duvido que seja esse o motivo da carga 
policial...

PSYCHA wrote: 

Será que para o ano podem fazer algo que acabe Bem?

Pergunta à policia. 

PSYCHA – Posted: Thu Apr 26, 2007 9:04 pm

Anarquista Duval wrote:

Concordo em parte. Acho que o motivo da carga foi bem diferente dos simples 
grafitis...
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mas é ai que quero chegar... a policia odeia este pessoal, claro que pegam em 
qualquer coisa por mais mínima que seja para bater no pessoal sendo assim 
temos que evitar... e podíamos ter evitado muitas situações infelizes...  
mas enfim pode ser que para ano seja melhor e tenham mais cabeça ( algumas 
pessoas ). 

brigada66 – Posted: Thu Apr 26, 2007 9:14 pm 

epa eu sou um fã incondicional do graffiti das frases revolucionarias nas paredes 
bla bla bla mas tb condeno qualquer rabisco num predio renovado ou mesmo 
novo apesar da melhor mensagem que este possa conter...aquilo que muitos 
fizeram nao estava "muito certo"...mas se os taggs tavam a fazer muita comichao 
á bofia de merda eles que advertessem o pessoal das latas que estavam 
"separados" do "grupo"... nao é entrar á rambo cheios de armaduras e cacetetes e 
espancar tudo o que mexe a frente...isso foi um acto mesmo filha da puta deles... 

é verdade que tambem choveram uns verylights vermelhos uau! espanquem e 
prendam quem tem verylights e metado da juventude portuguesa vai 
dentro....pelo menos espero eu que assim seja! 

agora...íamos atirar molotofs??? partir lojas??? 

nao gozem comnsoco... 

CHEERS AND BEERS ANTI-FA!!! 

Anarquista Duval – Posted: Thu Apr 26, 2007 9:16 pm 

Acho que o que aconteceu teria acontecido de qualquer forma. Dá jeito, reprimir 
a extrema-direita e a extrema-esquerda em duas semanas. Ainda para mais, a 
esquerda no dia 25 de Abril. 

«Anarquista Duval:
Prendo-te em nome da lei!»
«E eu suprimo-te em nome da Liberdade!!»

freedom – Posted: Thu Apr 26, 2007 9:28 pm 

a policia apenas libertou a sua frustaçao da vida triste que levam.  
e pena e eles sairem sempre impunes visto a comunicaçao social apenas mostrar 
o seu lado. 
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como ja disse por ai.. ainda estou a espera das montras partidas e das pessoas 
agredidas e do caos que a manif criou.. 

o que eu e centenas de pessoas presenciamos foram centenas de pessoas aos 
saltos em plena baixa lisboeta a cantar e a curtir uma grande tarde.
houve graffitis mas isso nao justifica tamanho massacre que as supostas forças 
de ordem perpetuaram. 

ainda diz o cavaco para os jovens se manifestarem.. imagino se ele algum dia 
ficar contra isso 

avapxía_ – Posted: Fri Apr 27, 2007 9:32 am 

Sinceramente custa-me ainda comentar os acontecimentos. Estou a escrever com 
uma mão partida e demais mazelas mas o que doi mesmo é a alma.. Espero 
ansiosamente pela chegada do dia em que cada um dos animais q nos arreou 
pague pelo que fez. 

Deixo um forte abraço para quem lá esteve e nos apoia/ou, principalmente a 
alguém em especifico (sabes quem és) por me ter tentado proteger e por isso ter 
levado um enxerto ainda maior... Um solene obrigado, foste impecavel. 

Abraço

(…)

Coluna de Ferro – Posted: Fri Apr 27, 2007 11:24 am 

Companheiros antifascistas, a hora é de união e mobilização. Isto tocou a todos, 
fosse qual fosse o quadrante ideológico, a fugir dos cobardes de azul estava ao 
meu lado um companheiro comunista com o sobrolho aberto e a quem tinham 
partido os oculos e no mesmo grupo que fugia estava um companheiro 
anarquista com a cara feita num oito, estava eu que também tinha devidamente 
acariciado, etc. 

Temos que actuar rapidamente se pretendermos fazer queixa crime destas bestas 
e desmascarar o que disse a loira de azul e o que está a ser veinculado pelos 
meios de comunicação social (nao todos, o publico está a ser mto mais honesto 
do que por exemplo o diario de noticias) de que o grupo "anarco-libertário" (um 
pleonasmo que só mesmo atrasados mentais como polícias não vêm a 
imbecilidade que estão a dizer) provocou pessoas, agrediu, roubou, etc, etc. Vão 
pensando nisso, pq o tempo passa para fazermos queixa. 
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Outro assunto que tb axo q merecia uma relfexao era uma mobilizaçao para o 1º 
de maio, uma contra manif contra os faxos, os nao fardados e os fardados. É 
mais do que evidente que a PSP faz panelinha com os faxos, basta ver a 
actuaçao da PSP contra eles qd foi a situação da faculdade de letras (q nao foi 
nenhuma), qd aí sim, os faxos nao fardados estavam deliberadamente a 
provocar, insultar , ameaçar e tirar fotos a pessoas e a PSP nao mexeu uma palha 
para fazer o q quer q fosse. Avisam-nos de uma suposta passagem pelo PNR, 
dois dos policias q vendiam armas tinham ligaçoes com os faxos nao fardados, 
nas manifs deles até pit bulls levam, fazem saudaçoes nazis (proibidas por lei) e 
aquele espectaculo todo medieval ilegal, etc etc. 

E em relção ao grupo extremista"anarco libertário" (ser anarquista é ser 
extremista mas ser nazi nao...ta bem) era tudo para a agressão, os paus (q eram 
das bandeiras), os molotofs ( q onde é estao? e quem estava a preparar 
molotfs?), a apreensao de simbologia "anarco-libertária" (como se a simbologia 
anarquista fosse ilegal), os rostos tapados (porra entao nao, ter a cara a 
descoberto de faxos nao fardados e fardados? entao agora é q é logo qd se sai de 
casa), bem, o rol de mentiras continua com as supostas agressoes e roubos, etc 
etc. Ve-se bem mais uma vez quem é que a PSP protege e de quem é que eles 
não gostam mesmo. Que a judite investigue a PSP pq se isto continua assim qq 
dia ou morre um dos nossos ou um deles.A PSP tá minada de simpatias pela 
extrema direita, o que aliás é tradicional. o ódio alimenta-se de ódio. quem 
semeia ventos colhe tempestades.depois nao venham dizer q sao uns coitadinhos 
qd quinam la pa cova da moura e bla bla bla.infernizam-nos a vida, nao se 
esqueçam é q tb podemos infernizar a deles. 

A tod@s um abraço fraterno de união e força! 

(…)

Red Starist – Posted: Fri Apr 27, 2007 3:40 pm 

Ninguém me tira da memória o largo sorriso dum dos elementos da polícia 
enquanto cacetava um manifestante... 

Valente – Posted: Fri Apr 27, 2007 4:39 pm 

Eu nem comento. 

A paz e' contra a lei, e a lei e' contra a paz. 


