
Roberto das Neves
Anarquista individualista, 
esperantista, vegetariano, naturista 
e  … maçon.

Anarquista português activo em 
Portugal e no Brasil. Esteva à frente 
da Editora Germinal desde 1940 no 
Brasil, quando foi obrigado a sair de 
Portugal devido às lutas anti 
fascistas. 

Roberto passou pelo episódio do 
desmantelamento do Centro de 
Estudos Professor José Oiticina pela 

ditadura, com direito a prisão tortura e a um processo nos tribunais militares. 

Era originário de Pedrogão Grande. Estudou no liceu  e os primeiros anos do curso de Históricos-
Filosóficas em Coimbra. Colaborou na publicação de jornais libertários como A   Batalha  , O 
L  ibertário   e a Comuna. 

 

A sua primeira pena em 1927 com 19 anos devido a sátiras políticas-
sociais que havia escrito, entre os quais os O Espectro e Buiça, sobre a deportação de antifascistas 
para África. No ano seguinte entrou na maçonaria na loja “Rebeldia” de Lisboa, usando o nome de 
Satã. A loja era filiada ao Grande Oriente Lusitano Unido, perseguido pela ditadura Salazarista.  
Nesse ano edita o semanário Igualdade em Coimbra que foi invadida pela policia política. Foi 
condenado à deportação  para África, mas ficou em Lisboa, com residência fixa em Lisboa. Em 
1931 foi preso novamente, quando participou na barricada na faculdade de Medicina com outros 
anarquistas.

Emidio Santana relembra: “ Acordamos dar o nosso apoio à luta dos estudantes. A greve ocorreu 
com grande agitação nas faculdades, e terminou em prisões e agressões a estudantes, Roberto levou 
um tiro pela policia.”

Fugiu para Espanha, onde participou da FAFE ( Federação Anarquista dos Portugueses Exilados) e 
colaborou no jornal Rebelião. 
Regressou a Portugal em 1934. Acusado da autoria de novas sátiras contra o regime, tais como 
Cristo crucificado nas Escolas e Salazar foi detido novamente. Voltou a Espanha em 1936 durante 
a guerra civil, onde casou com Maria Jerus a Diaz. Visado novamente pela policia salazarista por ter 
colaborado no envio para o México via Portugal de refugiados espanhóis anti-franquistas. Em 1942 
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muda-se para o Brasil, onde participa nos jornais anarquistas como Remodelações e Ação Direta. 
Junta-se aos esperantistas, editando o jornal Cidadão do Mundo.  Nessa época funda o Esperanto 
Klubo. Em 1946 funda a editora Germinal, cuja primeira edição será o livro Sermão da Montanha, 
do anticlerical português Tomás da Fonseca. 

Em 1948 foi convidado a entrar na maçonaria brasileira, teve o nome de Satã questionado. 
Em 1954 lançou o Diário do Dr Satã, Comentários às escorrências Quotidianas da Sifilização 
Cristã. 

 

Além de opositor ao fascismo, Roberto destacou-se como crítico do marxismo, tendo escrito 
Marxismo, Escola de Ditadores. Foi pioneiro no Brasil na difusão de temas até então praticamente 
desconhecidos no país como movimentos comunitários, cooperativas alimentares e macrobiótica.  
Ligado a grupos anarquistas, sob a linha de Max Stirner, Roberto era ideologicamente 
individualista.
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Disse uma vez “ Quase cheguei a cometer o perjúrio de me sentir patriota”. Foi autor de um 
Dicionário Português – Esperanto que nunca foi publicado. 

Dizia ser “ convicto das dúvidas sobre a existência de Deus” e “ Se a Natureza for Deus... Deus 
existe”. 

Era vegetariano e macróbiótico, adepto do nudismo, vida ao ar livre, anti tabaco, abstenção 
do álcool e recusa de medicamentos. 

O indivíduo, com sentido de ego, era o fim social. As organizações sociais eram manifestações 
burocráticas. Os Estados eram a expressão máxima dessa burocracia. A sociedade só se podia 
organizar com e na perfeição dos indivíduos. 

Era um homem de causas, as suas atividades e acções foram vividas intensamente, mais por 
amor e amadorismo que por profissão e carreirismo profissional, político, sempre rigoroso na 
sua verdade. 

Repudiava as praxes académicas, devido ao “ espírito conservador e alcoólico” que as caracteriza.
Publicou livros sobre saúde e alimentação, como Macrobiótica Zen, sobre o regime alimentar de 
Are Waerland, e outros cultivados na tradição tibetana. 

Defende historicamente as utopias e os utopistas. "Utopias foram a monarquia 
liberal, no tempo das monarquias absolutas; o abolicionismo, na época da 
escravatura; a república, na era das monarquias; Júlio Verne e as viagens à Lua…" 
Este trabalho compreende uma exaustiva recensão das utopias escritas ao longo da 
História, e de que há conhecimento, no Brasil e no mundo 

Grafologia. 
Fundou o Instituto de Pesquisas Grafológicas. O seu 
principal cliente era uma empresa de lapidação de pedras 
preciosas  e fabricante de joias que tem o nome do seu 
principal dono – H. Stren. 

Na década de 70 atraiu  amigos da maçonaria para uma 
oposição de Acção Socialistas, no Brasil, que deu origem ao 
Partido Socialista, que criaram o jornal “Oposição 
Portuguesa”. Para comprar uma bobine para imprimir 
juntou-se com o seu amigo Dr. Miranda, dono de 
farmácias que garantia o dinheiro.

Para Roberto das Neves, Cunhal e Salazar eram sinónimos. Roberto teve confrontos sérios com o 
general Delgado quando este chegou ao Brasil, que levou a expulsão de Delgado, que foi para a 
Argélia. 

No início da década de 60 Roberto das Neves casa pela segunda vez com uma antiga aluna de 
Esperanto, Maria Angélica de Oliveira, de quem teve um filho que se chama Roberto das Neves. 

A história de Roberto das Neves dá para repensar toda a história dos movimentos políticos, 
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religiosos e das saídas existenciais da sociedade de hoje. Era defensor do socialismo libertário.
 Ama as utopias e despreza as instituições – todas.
Vegetariano desde os 16. A sua biblioteca era maioritariamente dos seus autores prediletos, Han 
Ryner. E. Armand, Maria Lacerda de Moura e pensadores socialistas libertários, além de muita 
coisa sobre Grafologia e dietética.

 A sua editora e seu espaço tinha atividades libertárias contra o fumo, ás doutrinas obscurantistas, ao 
poder, seja capitalista ou estatal, ao marxismo - “escola de ditadores” e contra a Alopatia.

Citava Max Nettlau, “ O Heródoto do anarquismo” que disse do género escarnecido de Karl Marx e 
Friedrích Engels: “ Facilmente se desprezam as utopias, consideradas por muitos como inúteis 
ilusórias, contrárias à realidade e ciência. Guardemo-nos de seguir essas vozes secas e utilitárias.  O 
mundo é bastante pobre, tal como se encontra, por isso toda a utopia é uma das mais belas e raras 
flores. O homem é verdadeiramente pobre se não afaga um sonho, se não leva no cérebro a eterna 
utopia de um ideal, coletivo ou individual, concebido na sua primeira juventude, construção muito 
variável, à qual acrescenta modificações em cada etapa da sua evolução moral e intelectual, que 
cresce, envelhece e morre com ele. Que vacuidade a do cérebro que não a conhece e que, por 
orgulho, resignação ou mera vulgaridade absolutamente por ele são seres tão incompletos como os 
que vivem exclusivamente no sonho, na utopia.” 

No manuscrito de Roberto, Marxismo, a escola de ditadores escreveu: “ A utopia é mais que um 
género literário, um fenómeno social de todas as épocas e uma das mais antigas formas de 
progresso e de rebeldia fecundante e renovadora. Porque o anseio que o homem sente – de elevar-se 
acima de um presente cinzento, sombrio ou injusto, só aceitável para o tirano, o usurpador, o 
explorador de seus semelhantes e para os homens sem horizontes, membros do panegírico rebanho 
humano -, converte-se em reflexão sobre o futuro, em visão do que poderá fazer-se e, finalmente, 
em dação, trabalho, investigação, e experiência.”

Acrescentou que “nem sempre, porém, só a utopia vara as 
nebulosas do provir”. Porque às vezes “ também a fantasia 
popular auxiliada pelo espetáculo dos homens 
primitivos”, quando não havia “espoliação, restrições, 
repressões, se remetia a um estado de justiça, abundância 
e felicidade do passado”. Segundo ele, é o caso da Idade de 
Ouro e do Paraíso, as primeiras utopias.

“ Um regime libertário, sem o dinheiro, a propriedade 
individual, sem autoridade do homem sobre o seu semelhante 
e em regime de amor livre. Sem Estados, sem tribunais nem 
prisões”. 
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O libertário Roberto, chega a admitir trabalhar em conjunto por um ideal revolucionário, desde que 
as bases de acordo para actuar em comum satisfaçam-lhe a integridade individual.

Pregava o vegetarianismo e responsabilizava sempre o Estado e o Capitalismo pelos males da 
humanidade.  

Contra o vício de fumar – "uma das principais fontes de renda do Estado" –, Roberto um dia 
pesquisou, imprimiu e distribuiu "infalível método". É o seguinte:
"Diariamente, ao levantar-se e à noite, o viciado, na posição de sentido perante um espelho, 
exproba-se, atirando, nas suas próprias bochechas reflectidas, frases recriminatórias e 
estimulantes do amor-próprio, como 'não te envergonhas, imbecil, de sustentares com 
prejuízo de tua saúde, da tua dignidade e do teu bolso, os Souza-Cruzes, os burrocratas e 
lesmocratas e quejandos vagabundos? Quando criarás vergonha nessas fuças, palerma?' (Ou 
outro palavrão porventura ainda mais ofensivo, como estúpido, cretino, atrasado mental, 
imaturo, reaccionário, estalinista, fascista, burguês, otário, maricas, filho da puta.)" 

Roberto chama de “revolução permanente” o caminho pela alimentação – biológica, sem drogas de 
farmácias, imunizado apenas pela consciência esclarecida do que estas significam, e confiante no 
poder regenerador dos agentes naturais. 
Esta alimentação biológica tem origem no sistema Waerland, um bromatólogo suíço de quem o 
poeta anarquista editou obras na sua Germinal. 

“ A Rússia foi um fracasso. Criou-se o capitalismo de Estado. Esqueceram que a sua 
finalidade era desbaratar a organização burguesa. Tornaram-se um novo imperialismo.”

Ele afirma que Marx, “além de roubar os principais conceitos de sua obra (mais valia, etc), de 
economistas liberais, socialistas e anarquistas 
franceses e ingleses.  

Era Maçon do rito escocês, alcançou o grau 
25 na portuguesa Rebeldia, em 1948 entrou 
na loja brasileira “ Filantropia e Ordem”. 
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Roberto costuma dizer que todos os maiores pensadores do anarquismo foram maçons: Kropotkit
Bakunin, Max Stirner, E. Armand, Han Ry-der, Luisa Michel, Sebastian Faure, Herbert Spencer, 
Benjamim Tucker, Jean Grave, Proudhou – co autor do Manual do Rito Moderno ou frances.” e 
Leon Tolstói.
 
Embora hoje afastado de reuniões maçónicas, “ sem frequentar normalmente”, dizia que “ a 
humanidade a ela deve muito, por ser um dínamo que a aciona”. A instituição dos pedreiros 
livres, diz ele, “ nos impulsionava, obrigava-nos a pensar, a estudar juntos, Pior seria se não 
existisse, apesar dos seus defeitos”. 

Quanto aos defeitos, Roberto um dia encarou-os de frente e atirou sólidas tijoladas na acomodação 
da instituição que “representava o desenvolvimento, o poder e a decadência moral da burguesia” 
sem conservar muito da tradição revolucionária de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

 

Chegou a dizer: “ a sociedade secreta, que hoje subsiste com o nome de maçonaria, se quiser 
sobreviver, tem de optar um novo objetivo: O socialismo libertário. Uma sociedade em que os 
indivíduos saibam governar-se dispensando o Estado”. 
“ O Estado, ou seja, a Autoridade, a opressão do homem pelo seu semelhante, é uma injustiça, 
uma imoralidade, absurdo tão gritante que é necessário que a Religião venha abençoá-lo em 
nome de Deus para que os homens acatem e submetam o pescoço à canga.”

Quando questionado se era pacifista dizia: “Sim, De vez em quando, diante de um hipócrita ou de 
um cobarde não recorro à violência das armas. 

Tudo começou ao ler os trabalhos nos sites abaixo. Este trabalho é realizado por um naturista, 
anarquista, individualista e não maçon. Talvez tenha estado perto de o ser mas a sua vida alertou-o 
para as capas dos grupos, do perigo dos símbolos incluindo as palavras escritas e oradas. Quando 
vemos escrito liberdade, igualdade, paz, amor somos atraídos e a energia que passam podemos 
manter sobre o seu efeito seja numa relação pessoal ou de grupo. Muito se fala nas maçonarias, da 
ligação dos políticos e do controlo das corporações e da sociedade. 
Parece que muitos anarquistas foram buscar o seu conhecimento e a força de luta a maçonarias. 
Hoje que pensa o “mundo libertário anarquista” sobre anarquistas nas maçonarias?
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CUIDADO, NÃO DÊS DE TI, SEM PENSAR EM TI. 
 A REPÚBLICA NÃO FOI SOLUÇÃO, TAMBÉM NÃO  É, A RELIGIÃO (LIVRE OU OCULTA)
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