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Resumo

A compreensão  da  evolução  ideológica,  desde  o  1º  Manifesto  do  grupo  Comunista-

Anarchista  do  Porto  em  janeiro  de  1888  até  à  Implantação  da  República  em  1910,  assim  as 

referências e conceções ideológicas (autores e correntes) que pautaram a ação anárquica no Porto 

como Enrico Malatesta, Jean Grave, José Prat,  Mikhail Bakunin  ou  Piotr Kropotkin,  constitui a 

essência  do estudo das  organizações  anarquistas  portuenses,  assim  como dos  seus  dirigentes  e 

membros. 

Foi procurado avaliar o impacto do anarquismo intelectual no quotidiano cultural do Porto, 

desde a sua imprensa operária, os espectáculos e saraus culturais, até às excursões de propaganda e 

de convívio entre operários.

Não poderiam deixar de ser abordadas as relações tensas entre anarquismo e República, no 

advento deste sistema político em Portugal  e a repressão política  que aquele e os seus elementos 

foram sofrendo, assim como o papel da União Geral dos Trabalhadores da Região do Norte e a sua 

evolução até à formação da C.G.T. em 1919 para o escalar da influência do movimento operário no 

quotidiano de uma nova etapa política do país.

Por fim, ficaram elucidadas as formas de comunicação  entre as organizações libertárias e 

operárias  portuenses,  e  as  suas  congéneres  de  outros  pontos  do  país,  assim como do exterior, 

essencialmente no restante continente europeu, e que permitiram observar os diferentes graus de 

evolução e implementação do ideal anarquista junto de cada uma delas.
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Abstract

Understanding  the  ideological  evolution,  since  the  1st  Manifesto  Group  Communist-

Anarchista Porto in January 1888 to the Republic Day in 1910, as well as references and ideological 

conceptions (authors and currents) that guided the anarchic action in Porto as Enrico Malatesta, 

Jean Grave, Joseph Prat, Mikhail Bakunin or Kropotkin Peter, constitutes the essence of Porto's 

anarchist organizations study, as well as their leaders and members.

It sought to assess the impact of the intellectual anarchism in everyday Porto cultural's life, 

since its working class press, the cultural shows and soirees, to the propaganda tours and interaction 

between workers.

It could not fail to be addressed the strained relations between anarchism and Republic, in 

the advent of this political system in Portugal and political repression that and its elements were  

suffering as well  as the role of the General  Union of Workers of the Northern Region, and its 

evolution until the formation of the CGT in 1919, to climb the influence of the labor movement in a 

new stage in the country's politics.

Finally,  it  were  elucidated  forms  of  communication  between  organizations  and  Porto's 

libertarian workers, and their counterparts in other parts of the country as well as from the outside,  

mainly in the remaining European continent, and which allowed us to observe the different degrees 

of development and implementation of anarchist ideal beside each.
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“A  historia,  por  mais  longe  que  remontemos  na  sucessão  das  edades,  por  mais 

diligentemente que estudemos em volta de nós as sociedades e os povos, civilizados ou barbaros,  

policiados ou primitivos,  a historia  diz-nos que toda a obediencia é uma abdicação, que toda a 

servidão  é  uma morte  antecipada;  ella  diz-nos  tambem que  todo  o  progresso  se  effeetuou  em 

proporção da liberdade dos individuos, da egualdade e do expontaneo accordo dos cidadãos; que 

todo o seculo d'invenções e descobrimentos foi um seculo, durante o qual se achava engraquecido 

pelas rivalidades o poder politico e religioso, e a iniciativa humana pudéra encontrar uma brecha 

para insinuar-se, como uma tufo d'hervas crescendo atravez das pedras desunidas d'um palacio. As 

grandes epocas do pensamento e da arte que se seguem com longos intervallos durante o curso dos 

seculos, a epoca atheniense, as da Renascença e do mundo moderno, tomaram sempre a sua seiva  

originaria em tempos de lutas incessantemente renovadas e de continua “anarchia”, offerecendo 

pelo menos aos homens energicos o ensejo de combater pela sua liberdade”. Elisèe Reclus, O que 

nos diz a História1.

1 O que nos diz a História. A Aurora. (7 Ago. 1910).
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Parte I – Aspectos preliminares do movimento libertário portuense

1. Introdução

A tarefa  de  escrita  da  história  do  movimento  libertário do  Porto  durante  a  1ª  República 

apresenta-se, logo à partida, árdua e complexa. Desde logo, porque me coube a obrigação de juntar 

peças dispersas de um puzzle que não traz uma solução imediata, mas sim pistas que requerem 

conhecimento prévio do tema abordado para se confirmar a sua veracidade e utilidade.  E, como 

muito acertivamente referiu César Oliveira, “é uma época que, ainda hoje, serve de justificação para 

uns e reserva mitológica para outros”2.

Com A.H. de Oliveira Marques, que refere que a “história política do Portugal Democrático é 

sobretudo a história política de Lisboa e Porto”3, introduzo um dos obstáculos à realização deste 

estudo: apesar de estar razoavelmente estudado o movimento dos assalariados rurais alentejanos em 

1912, ou as lutas contra a carestia de vida e a greve geral de 1918, investigação esta da autoria de  

Pacheco  Pereira4,  não  há  nenhum  trabalho  académico  que  se  reporte  unicamente  e  explore 

minuciosamente os acontecimentos locais de uma cidade ou vila no período a que se refere a minha 

investigação. E o mesmo se passa com o Porto. Apesar de haver referências à preponderância da 

acção operária  portuense  no contexto grevista  a  nível  nacional,  em obras como  História da 1ª  

República  Portuguesa,  coordenada  por  Fernando  Rosas  e  Maria  Fernanda  Rollo  (mais 

concretamente o artigo A ofensiva operária, da autoria de Joana Dias Pereira5), e Para a História  

do  Sindicalismo  em Portugal,  da  autoria  de  Alexandre  Vieira6,  o  “estado  da  arte”  em termos 

bibliográficos peca por uma descrição demasiado generalizada de um movimento que pôs em causa 

e desvendou mesmo algumas debilidades do regime republicano; já durante a década de 70 do 

século  transato  Oliveira  Marques  expunha  em  A  1ª  República  Portuguesa  (para  um  visão  

estrutural) o  fraco  interesse  manifestado pelos  historiadores  contemporâneos daquele  autor  em 

estudar mais pormenorizadamente os acontecimentos particulares do período republicano7.  César 

Oliveira  considerou  ser  difícil  decifrar  a  história  do  movimento  operário  português,  quando 

2 OLIVEIRA, César – A criação da União Operária Nacional. Porto: Afrontamento, 1973, pág. 9.
3 MARQUES, A. H. de Oliveira – A 1ª República Portuguesa (para uma visão estrutural). Lisboa: Livros Horizonte,    

1971, pág. 14.
4 PEREIRA, José Pacheco – As lutas operárias contra a carestia de vida em Portugal: a greve geral de novembro de  

1918. Porto: Editora Nova Crítica, 1976.
5 PEREIRA, Joana Dias –  A ofensiva operária. In  História da 1ª República Portuguesa, coord. Fernando Rosas e 

Maria Fernanda Rollo. 1ª Edição. Lisboa: Tinta-da-China, Junho de 2009.
6 VIEIRA, Alexandre – Para a História do Sindicalismo em Portugal. Lisboa: Seara Nova, 1974.
7 MARQUES, A. H. de Oliveira – A 1ª República Portuguesa (para uma visão estrutural). Lisboa: Livros Horizonte,    

1971, pág. 14.
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generalizado na actuação e carácter reivindicativo por serem variáveis os estados de evolução e 

concretização dos objectivos de uma dada “formação social”8.

As fontes primárias por mim analisadas baseiam-se, quase exclusivamente, em publicações 

periódicas estabelecidas entre 1910 e 1919, nomeadamente  A Aurora,  O Comércio do Porto,  A 

Batalha,  Bandeira  Vermelha e  Avante,  que  estiveram mais  próximas  do  rebuliço  em torno  do 

operariado anarquista. Quando começam a ser  evidenciados sinais de ruptura dentro do próprio 

movimento, a que não foi alheia a crescente influência da revolução russa de 1917 e do poder dos  

“soviets”,  serviram estas publicações, entre outras, como campo de batalha por excelência para 

anarquistas e marxistas arremessarem as suas armas. 

O levantamento constante de questões que se desenrolam naturalmente de um estudo deste 

género, e consequente procura de respostas, além de ser um tema, julgo, nunca antes abordado,  

constitui-se como a maior motivação para a realização deste trabalho. Acima de tudo, interessa 

saber, antes de mais, quem eram os responsáveis do movimento libertário neste período, no Porto.  

Seria um movimento coeso, que caminhava sobre uma única corrente ideológica? Quais os efeitos,  

na vida operária portuense, do aparecimento da C.G.T. em 1919? 

Apesar  de,  à  primeira  vista,  as  fontes  por  mim  utilizadas  parecerem  algo  frágeis  e 

insuficientes  para  suportarem uma investigação  desta  importância,  muito  devido à  reconhecida 

forma tendenciosa com que são tratadas certas matérias nas obras jornalísticas, este é, de facto, o 

grande desafio deste trabalho pois exige-me o máximo rigor científico no que toca à filtragem da 

informação e correcta utilização da mesma. 

Estando anarquismo e operariado ligados na 1ª República por um cordão umbilical difícil de 

cortar,  procuro,  enquanto  mestrando,  focar  as  minhas  pesquisas  na  génese  ideológica,  sendo 

impossível escapar à descrição de momentos importantes do operariado portuense. O meu objectivo 

passa por definir o anarquismo entre 1910 e 1919 (o ano em que o ideal atinge o seu clímax em 

termos de influência política e  força humana, antes de ser tomado pela  Federação Maximalista 

Portuguesa  com  estreitas  ligações  ao  Partido  Comunista),  do  Porto  para  o  país,  atestando  as 

particularidades do movimento libertário no contexto nacional, nomeadamente o contributo para o 

fortalecimento e união das associações de classe nacionais nas suas reivindicações. 

As motivações na escolha desta temática de estudo passam por objetivos futuros ainda mais 

ambiciosos,  esperando  recolher  matéria  suficiente  para  poder  erguer  algumas  bases  para  o 

desenvolvimento de uma história comparada dos movimentos anarquistas português, espanhol  e 

italiano, cuja viabilidade advém de um conhecimento mais aprofundado do movimento libertário 

8 OLIVEIRA, César – A criação da União Operária Nacional. Porto: Afrontamento, 1973, pág. 7.
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portuense da 2ª década do século XX.

1.1. Alguns conceitos de Anarquismo

Classificar o anarquismo é sinónimo de múltiplos conceitos que, apesar de próximos entre 

si,  estão dependentes de quem os pensa e produz,  e  do caminho que é feito  dentro da própria 

ideologia.  Esses  múltiplos  conceitos  podem abraçar  desde  uma conceção  ético-política,  que  se 

baseia  na  ideia  de  que  o  valor  de  cada  homem individual  é  de  tal  modo  elevado  que  não  é 

compatível com a obediência a qualquer espécie de autoridade, espiritual ou temporal9,  até uma 

ideia heróica de revolta natural, tal como definiu Elísio de Carvalho, exprimindo-a como “a excelsa 

liberdade, iluminando o mundo como uma duradoira eclosão de luz (…), a vitória suprema do dia 

sobre  a  noite,  da  civilização  sobre  barbárie,  do  ateísmo sobre a  superstição,  da  razão  sobre  o 

obscurantismo, da justiça sobre a iniquidade e a infâmia”10. 

Como  corrente  de  filosofia  política,  assumiu  grande  relevância  no  movimento  sindical 

português, afirmando-se numa vertente social11. A sua ação social procurava encontrar o confronto 

entre  “interesses  opostos  (…),  repudiando  os  mecanismos  de  intermediação  ou  de  resolução 

autoritária dos conflitos”12, sendo na sua génese totalmente contrário às noções de Estado, Capital e 

Religião. 

E  esse  sentimento  libertário,  essa consciência  livre em que habita  e  de  onde irá  captar  

seguidores que permitirão ao anarquismo, após seguir a orientação que se vinha manifestando em 

França, e ficaria consagrada na Carta de Amiens de 1906 (declaração de princípios do sindicalismo 

revolucionário)13, evoluir naturalmente para uma conjugação dos ideários anarquista e sindicalismo, 

o anarco-sindicalismo. Mais activo, aplicando a teoria libertária numa ação directa, o anarquismo 

português passa a ter uma atuação incessante nos sindicatos, que visava não só dotá-los de maior 

autonomia, como despertar o operariado para a sua emancipação social14 e para uma luta de classes 

que,  posteriormente,  envolveu  muita  violência,  praticada  tanto  pelo  movimento  como  pelas 

autoridades republicanas. O anarquismo não foi, assim, impulsionado em Portugal a partir de 1910 

9 BRITO, António José de – Anarquismo. In Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia Logos, volume I. [S.I.]: 
Editorial  Verbo, 1989, página 254.

10 A Anarquia. A Aurora (13 Out. 1910).
11 FREIRE, João – Anarquismo. In Dicionário de História do Estado Novo, dir. de Fernando Rosas e José Maria 

Brandão de Brito, volume I. Venda Nova: Bertrand Editora, 1996, página 53.
12 FREIRE, João – Anarquismo. In Dicionário de História do Estado Novo, dir. de Fernando Rosas e José Maria 

Brandão de Brito, volume I. Venda Nova: Bertrand Editora, 1996, página 53.
13 FREIRE, João – Anarco-sindicalismo. In Dicionário de História de Portugal, coord. de Joel Serrão, António 

Barreto e Maria Filomena Mónica, volume VII. Porto: Figueirinhas, 1999-2000, página 101.
14 FREIRE, João – Anarco-sindicalismo. In Dicionário de História de Portugal, coord. de Joel Serrão, António 

Barreto e Maria Filomena Mónica, volume VII. Porto: Figueirinhas, 1999-2000, página 101.
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por  mera  coincidência,  e  os  seus  praticantes  explicam que  a  sua  afirmação  resulta  da  análise  

“criteriosa  e  aturada”  que  fizeram ao estado de  desigualdade  económica  e  social  de  que  eram 

contemporâneos15. 

Mas antes de partir para o contexto que permitiu a elevação do anarquismo a uma escala  

nacional, importa saber como foi introduzido. Na obra Para uma análise do movimento libertário e  

da sua história, da autoria de Carlos da Fonseca, as problemáticas abordadas iniciam-se com a 

delimitação de um período cronológico compreendido entre 1886 e 1936, segundo o autor o de 

maior influência do anarquismo na sociedade portuguesa. Carlos da Fonseca começa por expor a 

oposição  entre  anarquismo  [“uma  ideologia  inerente  ao  mundo  agrícola  ou,  na  melhor  das 

hipóteses, implantada entre as camadas retardatárias (…) do proletariado”16] e marxismo, com o 

qual  “a  classe  operária  teria  atingido  um  alto  nível  de  educação  e  disciplina” 17.  A avaliação 

estatística daquele movimento sócio-político é referida como uma das dificuldades para um total 

conhecimento  das  organizações,  apesar  de  ser  uma  ferramenta  fundamental  para  um  estudo 

aprofundado desta temática. Como ideal, o anarquismo corre sempre o risco de ser estudado sobre 

uma perspetiva pessoal pois “é antes de mais nada um elemento de consciência individual, de certa 

maneira um estilo de vida”18. A imprensa surge, uma vez mais, como a fonte primordial para o autor 

contabilizar, pelo menos, 500 organizações activas entre 1886 e 1936, tendo de  se ter em conta a 

existência “das uniões, grémios, alianças, centros, ligas, federações e bibliotecas (...)”19.

A segunda viagem de Elisée Reclus20 a Portugal, em abril de 1886, é tida por Carlos Fonseca 

como o ponto que marca o aparecimento do movimento libertário, multiplicando-se o número de 

grupos com a “reestruturação do movimento sindical português”21, na qual Azedo Gneco teve um 

papel  preponderante  a  partir  de  1893.  A alusão  à  lei  antianarquista  de  1896 é  um dos  pontos 

marcantes da obra em análise, pois a forma como o autor faz a ponte entre a repressão monárquica à 

imprensa e os “métodos expeditivos  da justiça portuguesa”22(deportação de operários para a Guiné-

15 O Anarchismo. A Aurora (30 Out. 1910). 
16 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 

1988, página 9.
17 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 

1988, página 9.
18 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 

1988, página 11.
19 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 

1988, página 12.
20 Ideólogo anarquista francês com grande reputação junto do movimento libertário português, entre os finais do 

século XIX e inícios do século XX, graças, entre outras, a obras como A evolução, a revolução e o ideal anarquista, 
e à correspondência que trocava frequentemente com periódicos libertários como A Aurora, nomeadamente textos 
de orientação ideológica escritos por si.

21 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 14.

22 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 16.

11



 

Bissau, Moçambique e inclusive Timor), juntando-se um número bastante considerável de nomes 

referidos e a descrição dos motivos do desterro,  são bem demonstrativos do grande volume de 

informação do período pré-republicano contido no livro em análise.

A repressão antianarquista é igualmente vista pelo autor como “um muito mau cálculo dos 

monárquicos”23,  já  que despoletou a adesão dos libertários  à Carbonária  de Heliodoro Salgado, 

Benjamim Rebelo e Ribeiro de Azevedo Salgado, um dos factos preponderantes para o sucesso do 5 

de outubro de 1910, recorrendo o autor a elementos estatísticos (número de mortos e feridos) para 

validar  a  importância  da participação do operariado na revolução.  Mais  uma vez,  é  louvável a 

quantidade de pormenores e a descrição do movimento e dos seus actores, até à implantação da 

República,  presentes na prosa de Carlos da Fonseca, estando curiosamente referenciados nomes 

como Aquilino Ribeiro, ou não tivesse sido ele contagiado pela febre libertária dos finais do século 

XIX.

A ruptura com o Carbonária é outro aspecto posto em evidência por Carlos da Fonseca pois 

acelerou  a  constituição  de  grupos  e  periódicos  entre  1911  e  1916,  o  que  contribuiu  para  o 

aparecimento  das  Federações  Anarquistas  do  Sul,  Norte  e  Algarve,  afirmando-se  a  força  dos 

libertários com a realização do Congresso de Tomar de 191424. Finalizando a parte I da obra com o 

período da 1ª Guerra Mundial, em que se assiste às opiniões belicistas e pendentes para o lado dos 

Aliados de Kropotkin e Jean Grave, à “neutralidade proletária” defendida por Clemente Vieira dos 

Santos, Manuel Joaquim de Sousa ou Giordano Bruno25, e ao antimilitarismo, que prometia uma 

greve geral na Península Ibérica caso Portugal e Espanha entrassem na guerra, Carlos da Fonseca 

pretende que o leitor observe a divisão reinante dentro do movimento numa “zona homogénea a que 

pertencem Portugal, a Espanha, a Itália e a Rússia”26, servindo como mote para a particularização de 

Portugal  na  2ª  parte  da  obra  e  a  distribuição  desigual  das  organizações  operárias  portuguesas 

[Lisboa (183), Porto (142), Setúbal (29), Coimbra (25), Évora (15), Faro (15), Beja (11)27.

Para  finalizar,  Carlos  da  Fonseca  não  se  coíbe  de  transmitir  o  seu  juízo  pessoal  sobre 

determinados assuntos,  nomeadamente a  inoperância do Governo quanto à agressão ao escritor 

Manuel Pinheiro Chagas em Fevereiro de 1888, ou a dura repressão daquele órgão de poder político 

23 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 19.

24 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 31.

25 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 37.

26 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 39.

27 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 40.
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sobre o movimento libertário a partir de 1911, apelidando esta data como a dos “primeiros sinais do 

divórcio anarco-republicano”28. Pela maneira como foi redigida e organizada, dá a ideia de que o 

autor quis fazer de  Para uma análise do movimento libertário e da sua história uma espécie de 

antologia  pessoal  do  movimento  anarquista  português e  da  bibliografia  sobre  este  produzida, 

conjugando  nomes  tão  diversos  como  Aquilino  Ribeiro,  Neno  Vasco,  Eduardo  Maia,  Jaime 

Cortesão e Vasco Pulido Valente.

2. Ideólogos anarquistas mencionados pel' A Aurora

O periódico  A Aurora participou activamente na sensibilização ideológica do operariado 

portuense, através da publicação de textos de génese libertária, anarquista e sindicalista. Foi por esta  

mesma ordem (libertário-anarquista-sindicalista) que se deram os passos rumo a um movimento de 

associações de classe mais organizado e, mais tarde, reunido em federação, graças à acção da União 

Geral dos Trabalhadores da Região do Norte. Mas mais importante do que isto é, sem dúvida, 

compreender-se os saltos que se deram de conceito em conceito, o que os une, o que os separa e o 

que os complementa entre si. 

Tabela 1 – Bibliografia recomendada pel' A Aurora29 aos seus leitores

Autores Obras

Neno vasco
Da Porta da Europa

Georgicas

Piotr Kropotkine

Palavras dum revoltado

A Grande Revolução

 A Conquista do Pão

Em volta de uma vida

O terror na Rússia

A Anarquia, sua filosofia, seu ideal

O espírito revolucionário

Um século de expectativa

O governo revolucionário

Jean Grave A sociedade moribunda

28 FONSECA, Carlos da - Para uma análise do movimento libertário e da sua história. Lisboa: Edições Antígona, 
1988, página 26.

29 Bibliografia recomendada. A Aurora. (15 Fev. 1914).
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A Anarquia, fins e meios

A sociedade futura

Sebastian Faure A Dor Universal

Ramon

Determinismo e responsabilidade

Socialismo e Anarquismo

Psicologia do militar profissional

Pátria e internacionalismo

Alfred Naquet A caminho da União Livre

P. Eltzbacher As doutrinas anarquistas

José Prat
A burguesia e o proletariado

Sindicalismo

Silva Mendes Socialismo Libertário 

Cornelissen A caminho da sociedade nova

Bertholot Evangelho da hora

E. Malatesta
Entre camponeses

Programa socialista-anarquista

M. J. de Sousa Sindicalismo e Acção Directa

Adolfo Lima O contracto do trabalho

Salvaterra Júnior Rugidos e lamentos (versos)

E. Reclus Evolução, revolução ideal anarquista

Pouget
A confederação geral do trabalho

Bases do Sindicalismo

Pierrot Sindicalismo e revolução

Fernand Pelloutier A união dos sindicatos e a anarquia

Pedro Gori A anarquia perante os tribunais

Emílio Costa
Ilusões Políticas

Acção directa e acção legal

M. Nettlau
A responsabilidade e a solidariedade na luta  

operária

M. Pierrot  e a sua obra  Sindicalismo e Revolução30 ocuparam um espaço assinalável  na 

formação teórica dos novos “apóstolos” do anarquismo. Temas como a propaganda, a educação e 

instrução, o anti-clericalismo gritante (resultado de uma instrumentalização massiva da sociedade 

civil pela Igreja Católica) e a apologia do ser proletário, dotado de fervor e orgulho, enchem páginas  

30 PIERROT, M. - Sindicalismo e Revolução. Lisboa: Antiga Casa Bertrand, [19-].
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e páginas dos principais meios escritos de doutrinação libertária. Sobre esse anti-clericalismo quase 

visceral, escreveu ainda Anthero de Brito um texto com o título Caminho Errado31, no qual se refere 

à publicação n' O Fiandeiro de um artigo intitulado A greve geral textil no Pevidem, que teve como 

intermediário para a sua solução um padre. Sendo O Fiandeiro um periódico de índole socialista, a 

louvar a atitude um clérigo para com a união do movimento operário daquela localidade, só poderia 

resultar  numa animosidade  embebida  num anti-clericalismo muito característico do  anarquismo 

libertário. São disso exemplo expressões utilizadas por Brito como “um padre é sempre um padre:  

um obreiro das trevas”32, ou “se às vezes aparenta liberalismo, se fala de liberdades, de rompimento 

de cadeias, tudo isso é apenas para que vejam na sua aparencia um amigo da humanidade (…) mas, 

no seu intimo, continua a germinar o mesmo ódio ao progresso”33. Anthero de Brito34 irá continuar a 

atacar a Igreja, que a julga como “a mais fidalga inimiga da Sciencia e da Liberdade” 35, cuja única 

intenção é conservar os operários “na mais completa e abjecta ignorância para assim poder cobrar 

os dízimos e primícias que tanto interesse lhes dão”36, culpando, por fim, O Fiandeiro de nada fazer 

pelo incentivo à organização das associações de classe.

Fica assim demonstrado que o anarquismo libertário, quando surgem oportunidades para tal 

(ou até forçando uma maior ocorrência destas), ataca quanto lhe é possível os seus dois grandes 

inimigos de estimação, o Socialismo e o Clericalismo. É bem verdade que a Autoridade também 

provoca  calafrios  aos  anarquistas,  mas  é  também  reconhecida  a  sua  relação  cúmplice  com  o 

catolicismo.

A publicação de uma edição especial d'  A Aurora  a 13 de outubro de 1910, dedicada ao 

primeiro aniversário da morte de Francisco Ferrer, resulta da admiração por esta personagem central 

da história do anarquismo ibérico e europeu. Durante o seu exílio,  Ferrer vivia em Paris, como 

amigo e secretario de Ruiz Zorrilla, antigo primeiro-ministro e chefe dos republicanos espanhóis. 

Quando  Zorrilla  morreu,  Ferrer  fez-se  professor  de  língua  e  literatura  espanholas  na 

Associação  Técnica  de  Paris.  Começa  aqui  o  seu  trabalho  para  a  fundação  de  uma  escola 

racionalista, e que servisse de molde às escolas já estabelecidas pelos partidos radical e progressista 

espanhóis.  A Escola  Moderna  de  Barcelona,  que  tinha  como  divisa  “Educação  Científica  e 

Racionalista”, é o ponto de partida para um ensino baseado na educação progressiva da criança, 

evitando-se a exaltação de instintos reacionários como a “religião, inimizades de raça, prejuízos de 

31 Caminho Errado. A Aurora. (11 Set. 1910).
32 Caminho Errado. A Aurora. (11 Set. 1910).
33 Caminho Errado. A Aurora. (11 Set. 1910).
34 Cronista habitual d' Aurora, Anthero de Brito pauta muito do seu discurso pela oposição cerrada à Igreja e ao 

Socialismo.
35 Caminho Errado. A Aurora. (11 Set. 1910).
36 Caminho Errado. A Aurora. (11 Set. 1910).
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classe, amor pela guerra e espírito de vingança”, que representam o passado. Desta forma, não são 

aceites “nem os dogmas,  nem os usos,  porque são formas que coartam a liberdade mental nos 

limites impostos pelas exigências das fases transitórias da evolução social”, devendo “o indivíduo 

ser o instrumento da sua vontade” e querendo que “as verdades da ciência brilhem pela sua própria 

luz e iluminem cada inteligência, para que na prática possa contribuir para o bem da humanidade, 

sem excluir ninguém e não favorecer odiosos privilégios”37.

Ferrer não concorda que os livros para crianças não falem em Deus, da religião ou de outros 

dogmas  sociais.  Pelo  contrário,  crê  que  a  escola  racionalista  pode  e  deve  discutir  todos  estes 

problemas,  com  o  fim  de  desembaraçar  a  rotina  da  criança  e  torná-la  consciente,  depois  de 

demorado exame das suas origens e dos males que afligem a humanidade sob a forma de guerra ou 

das lutas sociais inerentes à organização actual da sociedade. O racionalismo na escola deve fazer 

da criança um indivíduo consciente,  conhecendo a sua própria  natureza e  a  natureza do que o 

rodeia. 

Mikhail Bakunin é um dos ideólogos mais focados por aquele periódico, podendo através 

dos seus textos estabelecer-se o momento em que a ideologia libertária ganhou espaço, ganhando 

progressão  a  partir  do  século  XVI.  A revolução  política  burguesa,  estimulada  pela  revolução 

religiosa, começou a transformar as sociedades da Europa, apesar do fracasso inicial em França, 

mas triunfante desde logo nos Países Baixos e, um pouco mais tarde, na Inglaterra, expandindo-se 

para os Estados Unidos da América do Norte. 

Segundo o autor, esta revolução “prestou à humanidade um serviço enorme, matando em 

principio,  senão de  facto,  o  terrivel  pesadello  dos  seculos:  o  maldito  principio  da  auctoridade. 

Expulsou Deus do seu throno; tornando por esse facto o poder humano para sempre, impossivel”38. 

O que não é impeditivo de se poder estabelecer autoridade ainda por um tempo mais ou menos 

longo, como é o caso das próprias ditaduras militares e centralizações despóticas, baseadas num 

constitucionalismo que, segundo Bakunin, não representa devidamente as classes populares. 

Com a “queda” do princípio da autoridade e a consciencialização das massas, alimentada 

pelo antagonismo entre pensamento metafísico e fé, a superstição já não é a base de sustentação de 

um poder legítimo, que deve doravante ser construído fora da esfera religiosa, inclusivé do Estado. 

Para Bakunin, este facto “é pouco tranquilisador para os bons burguezes que desejariam saborear 

em paz os prazeres innocentes d'uma existencia mais ou menos privilegiada mas é assas consolador 

para todos aquelles que desejam e anceiam pelo triunpho definitivo da humanidade”39. E, segundo a 

37 Ferrer e a Escola Moderna. A Aurora. (13 Out. 1910). 
38 Progredindo. A Aurora. (5 Jan. 1913).
39 Progredindo. A Aurora. (5 Jan. 1913).
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teoria libertária, este triunfo seria a inexistência de um governo, saber viver sem a necessidade de se 

constituí-lo. 

Se,  por  um  lado,  a  Revolução  Francesa  estabeleceu  um  corte  com  o  feudalismo,  que 

pretenderia alterar o conceito de autoridade, por outro ela não conseguiu deixar de beneficiar apenas  

um  estrato  social.  Apesar  de  se  revestir  também  como  uma  revolução  económica,  apenas  a 

burguesia teve um real proveito dela, em detrimento do proletariado, dando-se os exemplos das 

revoltas de junho de 1848 e março de de 1871 como manifestações orquestradas por aquela classe, 

apesar da forte adesão popular, factor este que funcionou, e como o autor pretende dar a entender,  

como uma forma de “legitimizar” o poder da burguesia e cimentar a sua ascensão.

Mikhail  Bakunin  estabelece  também  nos  seus  textos40 uma  ponte  entre  o  movimento 

libertário e o socialismo, ligando-os num objectivo comum, a revolução social. Para isso, utilizará a 

teoria socialista como sendo a única que poderá ser bem sucedida na limpeza de todos os vestígios 

de  uma sociedade  extremamente  hierarquizada,  e  em que  seja  possível  a  “felicidade  do  pleno 

desenvolvimento e da plena liberdade de cada um na igualdade de todos”41. Mais uma vez, o anti-

clericalismo é elevado a objeto de discussão e reflexão, de forma radical diga-se, e Bakunin não se 

escusa de dizer que “o christianismo, sob todas as suas formas, e a metaphisica doutrinaria e deísta 

sahida d'elle, e que não é no fundo mais do que uma theologia mascarada, são, sem dúvida alguma, 

o mais formidável obstaculo à emancipação dos opprimidos, e a prova está em que os governos e 

todos  os  homens  d'Estado,  que  não  são  methaphisicos,  nem  teologos,  nem  deístas  pois  não 

acreditam em Deus nem no Diabo, protegem escandalosamente a religião, qualquer que seja, desde 

que ella predique como o fazem todas, a paciência, a resignação, a passividade e a submissão”42. 

Todas as classes deveriam desaparecer na revolução social, tornando-se os trabalhadores das 

cidades  e  os  dos  campos  sob  formas  e  em  condições  diferentes,  determinadas  pelo  grau  de 

civilização e pela vontade das populações, proprietários colectivos, das matérias primas, materiais, 

fábricas  e  instrumentos  de trabalho,  assim como da terra,  que será  cultivada  pelos  próprios.  A 

organização deveria traduzir-se num equilíbrio natural, de um modo homogéneo e livre ao mesmo 

tempo, de modo a sair de um “círculo vicioso”43, manifestando-se como um apelo do próprio autor à 

luta do e pelo proletariado. 

Piotr  Kropotkin  foi,  sem  dúvida,  o  principal  transmissor  do  ideal  anarquista  junto  dos 

leitores d' A Aurora. Conforme o pouco que se sabe sobre a história das sociedades humanas, houve 

sempre  nessas  sociedades  duas  correntes.  Houve  a  corrente  autoritária,  organizada  por  uma 

40   A Revolução e as Classes. A Aurora. (11 Ago. 1912).
41   A Revolução e as Classes. A Aurora. (11 Ago. 1912).
42   O Christianismo. A Aurora. (25 Set. 1912).
43   A Revolução e as Classes. A Aurora. (11 Ago. 1912).
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autoridade central, que legisla e faz executar essas mesmas leis para todos. E houve sempre, em 

face dessa corrente autoritária, a corrente popular que organizava a sociedade numa base igualitária, 

sem autoridades.  Para  Kropotkin  a  “história  da  humanidade  é  a  história  das  suas  lutas” 44.  Os 

anarquistas representam essa segunda corrente popular, ao passo que todos aqueles que ignoram o 

trabalho feito pela corrente popular são os representantes da corrente dominante ou governante. É 

neste contexto que chega o conceito de comunista: um comunista é um colectivista, alguém que não 

retém para si o monopólio na exploração de uma propriedade. Considera Kropotkin que a anarquia 

é “forçosamente comunista”45, totalmente contrária ao individualismo latente à posse exclusiva de 

algo, dependente de uma autoridade social superior que possibilite tal facto.

 É citado igualmente no texto Acção Economica ou Politica Parlamentar, em que se refere à 

Revolução de 1848, seguida do império de Napoleão III e do movimento Owenista46 como o abrir 

de  olhos  de  um  grande  número  de  trabalhadores47.  Antes  de  1848,  o  proletariado  havia  sido 

consciencializado  pela  “propaganda  Saint-Simoniana  e  Furierista  em  França,  e  Owenista  em 

Inglaterra”48, representando este aspecto uma influência directa não só sobre a imprensa de época, 

como sobre o próprio socialismo populista pregado na época, que segundo Kropotkine era mais 

humanitário e mais profundo que o Capitalismo de Estado antes de 1848, e sobre a própria literatura 

que era produzida49. 

Socialismo  e  anarquia  fundem-se  sob  a  pena  de  Enrico  Malatesta,  sendo  já  um grupo 

separado dentro da teoria libertária desde 1867, a partir da fundação da  Aliança da Democracia  

Socialista por Bakunin. O socialismo anarquista não surge tanto como um ideal dentro do próprio 

anarquismo,  mas sim como uma corrente que se opõe ao socialismo democrático,  estando este 

último apoiado no parlamentarismo, que representa os interesses da burguesia. 

É no sindicalismo que a génese libertária irá encontrar a melhor forma de se organizar e 

combater o poder vigente. Os sindicatos (ou uniões de ofício) pretendiam ser um campo neutral. O 

ingresso  neles  não  requer  qualquer  confissão  de  fé  política  ou  anti-política,  religiosa  ou  anti-

religiosa. Basta a condição de assalariado.

O  ingresso  dum  indivíduo  no  sindicato  pressupõe  que  se  moldará  aos  princípios  de 

solidariedade,  propondo-se  a  combater  o  patronato.  No sindicato  lutará  pelos  interesses  da  sua 

classe, mas fora dele é livre. Contudo, irá adquirindo essa consciência de classe, que o levará a 

44   Alguns pensamentos sobre a essência da anarquia. A Aurora. (21 Set. 1913).
45   Alguns pensamentos sobre a essência da anarquia. A Aurora. (21 Set. 1913).
46 Movimento fundado por Robert Owen (um dos fundadores do socialismo utópico e do cooperativismo) e seus 

seguidores.
47 Acção economica ou política parlamentar. A Aurora. (10 Jul. 1910).
48 Acção economica ou política parlamentar. A Aurora. (10 Jul. 1910).
49 Acção economica ou política parlamentar. A Aurora. (10 Jul. 1910).
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ajustar a sua ação individual à sua ação colectiva.

Mas se o sindicato é um campo neutral, não significa que não sofra a influência das ideias 

dos seus componentes pois elas são fruto do ambiente social em que aqueles vivem. O essencial 

para a corrente sindicalista é que o sindicato e a federação sindical sejam autónomos, isto é, que a 

sua ação não receba instruções exteriores, nomeadamente nenhum interesse partidário,  mas que 

discuta livremente os seus interesses de classe e que trabalhe em prol desses interesses.

José Prat50 apresenta o Sindicalismo segundo três tipos de estrutura organizativa: 

-  Primeira:  O  tipo  das  velhas  Trads-Unions inglesas  ou  norte-americanas:  sindicalismo 

conservador, egoísta que aceita a sociedade tal como é, e que não se preocupa com a tarefa de a 

transformar. Para os seus membros – e apenas para os seus membros – reclama e quer melhores  

condições de trabalho e salário (Reformismo económico, corporativismo).

-  Segunda: O tipo do sindicato filiado num partido político e submetido à sua direcção. 

Acção económica subordinada ao interesse do partido e muitas vezes moldada à sua ação eleitoral. 

Este sindicalismo trabalha com o fim de obter melhorias imediatas para a classe operária, à espera 

que a ação social do partido consiga transformar o modo de ver da actual sociedade (Reformismo 

político-económico).

-  Terceira:  O  tipo  da  Confederação  Geral  do  Trabalho de  França:  sindicalismo 

revolucionário, que nada aceita da ordem actual, sofrendo-a, mas com a esperança de conseguir a 

força sindical  necessária  para a  derrubar.  Com greves  cada  vez mais  generalizadas  revoluciona 

progressivamente a classe operária e encaminha-a para a  greve geral. Sem deixar de arrancar à 

burguesia  patronal  todas  as  melhorias  imediatas  que  sejam  positivas,  o  seu  objectivo  é  a 

transformação completa da actual sociedade em sociedade socialista, prescindindo na sua ação do 

agente político (Revolucionarismo económico-social”51).

O operariado que se encontrava desorganizado é levado a entrar na órbita de influência do 

sindicato nos períodos de luta e de greve. A regularização funcional destas forças operárias, no seio 

do sindicato  ou  da  federação de  sindicatos,  varia  também segundo o  espírito  federalista  ou  as 

tendências centralizadoras e autoritárias da maioria dos associados. O espírito federalista tem a sua 

representação na Confederação Geral do Trabalho de França, e o espírito autoritário e centralizador 

nas associações da Alemanha e nas Trads Unions inglesas.

O Sindicalismo emancipa-se dos partidos políticos no campo da luta directa do proletariado 

contra  o  patronato  burguês  e  contra  os  seus  respetivos  sistemas  políticos,  prescindindo  da 

50 José Prat foi um influente anarco-sindicalista espanhol, que procurou moldar a estrutura do Sindicalismo.
51 Modalidades do Sindicalismo. A Aurora. (16 Fev. 1913).
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intermediação da ação dos partidos controlados por aquele. Os seus interesses económicos estão em 

antagonismo com os interesses da classe proletária, sendo que este mesmo antagonismo não pode 

desaparecer senão com o desaparecimento das classes52. 

Neno Vasco, uma das figuras mais respeitadas dentro do movimento libertário, considera 

que o sindicato não é um grupo de ação e propaganda pura e caracterizadamente anarquistas, nem 

tão pouco é composto somente por anarquistas, pois estes podem livremente decidir, necessitando 

neste caso de formar, à parte, grupos de ideias e afinidades. E essa necessidade é sentida um pouco 

por todos os teóricos libertários. 

Os militantes anarquistas dos sindicatos têm interesse em entrar, não somente nesses grupos 

de educação técnica e revolucionária, mas ainda nos agrupamentos anarquistas formados também 

de indivíduos profissionalmente desorganizados e de pessoas que precedem das classes médias, mas 

aderiram intelectualmente e, de facto, à causa da revolução social.

As  suas  ideias,  que  poderão  tomar  uma  direcção  demasiadamente  unilateral  num meio 

exclusivamente  obreiro,  ainda  imbuído de  reformismo ou de  preconceitos  de  classe,  receberão 

nestes grupos uma “influência benéfica”53 pois trabalham não só o seu ideário, mas também o seu 

espírito  crítico  quanto  ao  mesmo.  Os  operários  anarquistas  levariam  para  esses  grupos  a  sua 

experiência da luta proletária diária, das necessidades da ação sindical e das aspirações do povo, a  

sua preocupação das mais importantes questões económicas e de organização; e, assim, impedirão o 

resvalo da actividade anarquista para o puro educacionismo, ou para um plano meramente utópico, 

recheado de questões transcendentes ou secundárias. Não deviam, porém, limitar-se a uma função 

de propaganda e de discussão teórica. Tinham ainda a importante missão, determinada pelo seu 

ideal de colaborar, de modo independente, na ação operária contra o capitalismo e contra o Estado. 

E essa cooperação tinha especial valor em certas tarefas de carácter político, no seu sentido mais 

lacto, tais como as agitações pró-presos, pró-vítimas da luta social, os movimentos de protesto de 

ordem geral e defesa das liberdades políticas – de imprensa, de palavra, de reunião, de associação e 

de obra educativa.

As noções de Pátria, Patriotismo e Parlamentarismo entraram também na equação ideológica 

anarquista  do  início  do  século  XX.  Gustave  Hervé  e  a  sua  obra  “Leur  Patrie”  são  citados 

especialmente  pela  sua  opinião  de  que  o  amor pela  pátria  é  um sentimento  adquirido,  falso  e 

artificial. Hervé refere mesmo que “o patriotismo é precisamente a ligação moral e quase religiosa 

que une, em cada patria, os ricos aos pobres, os lobos aos carneiros”54, sendo indispensável para as 

52 Modalidades do Sindicalismo. A Aurora. (16 Fev. 1913).
53 Sindicalismo e Anarquismo. Fora do Sindicato. A Aurora. (13 Abr. 1913).
54 Porque as classes dirigentes pregam aos povos o patriotismo. A Aurora. (21 Ago. 1910).
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classes dirigentes “que os párias de cada paiz considerem os ricos compatriotas que os exploram, 

não como inimigos, porém como amigos e, em certos dias, como irmãos”55, e servindo ainda o ideal 

de Pátria “para justificar os formidáveis exércitos permanentes, que são o sustentaculo material e 

derradeiro refugio da classe privilegiada”56.

Já o Parlamentarismo encontrou em Max Nordau um acérrimo opositor, que o classifica 

como “o egoísmo elevado à categoria de sistema”57. Torna-se curioso que os termos “carneiro” ou 

“rebanho” estejam constantemente  presentes nos textos de índole ideológica,  numa tentativa de 

instrumentalização radical dos seus leitores, como Nordau exemplifica ao classificar que “o poder 

dos deputados baseia-se na riqueza constituída pela posse de grandes rebanhos, mas a differença 

está apenas em que os grandes rebanhos já não se compõem ôje de verdadeiro gado, mas de gado 

metaforico, que no dia das eleições vae deitar a listasinha na urna”58. 

E por fim, o ato eleitoral. Num texto intitulado Eleições e República, da autoria de Álvaro 

Pinto, e publicado quase nas vésperas do 5 de outubro de 1910 e da transição política que este dia 

trouxe a Portugal, o ato eleitoral é visto como uma “velha ficção”59, o que demonstra o descrédito 

do movimento anarquista no parlamentarismo. Se até então Anarquia e República andavam de mãos 

dadas, o enfraquecimento da monarquia portuguesa e a previsível queda desta instituição histórica, 

põe a nu a tomada de posições de lado a lado. Diz assim Álvaro Pinto: “os republicanos, não o  

neguêmos, ainda se esforçam, convictamente ou não, para que o sufrágio se pareça com o que 

imaginaram dever ser (…) mostrando os seus candidatos, que são escolhidos com certo decoro, e 

espalhando  a  retorica  que  podem  e  dão,  até  determinado  ponto,  uma  impressão  de  luta 

revolucionária”60.  Pois  bem,  até  aqui  denota-se  a  cordialidade  entre  anarquismo e  república,  a 

impressão de que um se impulsiona e serve-se do outro, e vice-versa, para se afirmar na definição  

do futuro ideal político a ser adotado. Porém, é aqui que se estabelece a oposição entre ambos:  

“façam a republica, que, nesta oratoria de eleições, dizem estar por pouco (…) para centuplicar o 

número de anarquistas”61, revelando ainda o receio do movimento anarquista vir a ser atacado e 

perseguido pelo republicanismo (“e se para os anarquistas se não estabelecer a força e a fogueira, 

ficarão desmentidas muitas suposições”62).  Receio esse que em anos posteriores ganhará toda a 

razão de existir...

55 Porque as classes dirigentes pregam aos povos o patriotismo. A Aurora. (21 Ago. 1910).
56 Porque as classes dirigentes pregam aos povos o patriotismo. A Aurora. (21 Ago. 1910).
57 O Parlamentarismo. A Aurora. (28 Ago. 1910). 
58 O Parlamentarismo. A Aurora. (28 Ago. 1910). 
59 Eleições e Republica. A Aurora. (28 Ago. 1910).
60 Eleições e Republica. A Aurora. (28 Ago. 1910).
61 Eleições e Republica. A Aurora. (28 Ago. 1910).
62 Eleições e Republica. A Aurora. (28 Ago. 1910).
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Parte II - O movimento libertário portuense entre 1910-1919

1. As organizações libertárias portuenses e os seus principais intervenientes

Tabela 2 - Organizações Libertárias do Porto entre 1910-191963

Organização/ 
Grupo Libertário

Nomes
Funções dentro 
da organização

Local de 
reunião/ Sede da 

organização

Ano(s) em 
actividade

Acção Directa (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1912

Alvorecer (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1912

Avante (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1912-1914

A Aurora António Alves Pereira
Proprietário e 

Director
Rua da 

Bainharia, 150
1910-1919

A Aurora Social

Alberto Pereira Alves| Amadeu 
de Sá| António d' Azevedo| 

António Gomes| Augusto Dias| 
Belchior Ribeiro da Silva| 

Bento da Cruz| Camilo 
Rodrigues| Cezar Campos| 

Delfim Teixeira Lopes| 
Eduardo Taveira Magalhães| 

João Caetano| José J. de Souza| 
Manoel A. Bento| Manoel 
Duarte d'Almeida| Manoel 

Silvestre| Mario Soares Lyra| 
Miguel Teixeira Lopes| Pedro 

Augusto Ferreira

(Sem 
especificação)

(Sem 
especificação)

1910-1914

A Defeza Operaria José Fernandes da Rocha Representante
(Sem 

especificação)
1910

A Libertadora

António Sanches| Luís da 
Silva| Maciel Barbosa| Manoel 

Francisco de Pinho| Manoel 
Joaquim de Souza| Salvaterra 

Júnior

Escola racional
Rua do 

Montebelo, 494
1912

Biblioteca A Vida G.M. Alves| 
Biblioteca e 

editora
Rua Chã, 97 1914

63 A tabela apresentada é o resultado da leitura e análise de artigos do jornal A Aurora, nomeadamente os que estão 
relacionados com a fundação de grupos libertários e anarquistas, assim como notícias que reportam as suas 
actividades.
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Centro de 
Instrução Livre

Costa Carvalho| Norberto 
Teixeira de Carvalho| 

Salvaterra Júnior
Activistas

Travessa da Paz, 
142

1913

Centro de 
Instrução Livre e 

Social

Joaquim Gonçalves| Juliano 
José Ribeiro| 

Activistas
Travessa Nova 
dos Arcos, 92

1912-191

Centro e 
Biblioteca de 

Estudos Sociais

Alves da Silva| Américo 
Batista| António Gomes|
António Lima| António 
Sanches| Freitas Júnior| 

Henrique Pereira| Joaquim 
Correia| Joaquim Delfim| José 
dos Santos| José Fernandes de 

Rocha| José P. de Oliveira| 
José Rodrigues| Juliano José 

Ribeiro| Lino F. Gomes| 
Maciel Barbosa| Manoel 

Joaquim de Souza| Maria da 
Gloria Lucena Ferreira| Miguel 
Mattos| Raul da Silva| Serafim 

Cardoso Lucena

Activistas/Orado
res em saraus

Rua das Antas, 
218

1910-1913

Centro Instrutivo 
de Propaganda 

Libertária

Aníbal Barbosa| Ernesto 
Cardozo| H.C. Miranda| 

Joaquim Rainha| José Alves| 
Manoel Torres| Miguel Mattos

Activistas

Rua da 
Bainharia

1910-1914

Comité de 
Propaganda 

Sindicalista do 
Porto

José Alves da Silva| Leonardo 
Coimbra| Maciel Barbosa| 
Manuel Joaquim de Sousa| 

Mem Verdial| Serafim Cardoso 
Lucena| Teixeira Barbosa| 

Activistas
(Sem 

especificação)
1911

Conquista do Pão J. Vareiro Representante Matosinhos 1913-1914

Escola Racional 
de Gervide

Joaquim Correia| José dos 
Santos| Juliano José Ribeiro|
Salvaterra Junior| Vitorino 

Ferreira

Activistas Gaia 1913

Federação 
Anarquista da 

Região do Norte

A. Gomes Amaral| Artur 
Gomes França| Francisco Silva 
Santos| Joaquim P. Magalhães 

Júnior| José de Campos|
Maciel Barbosa| Manuel 

Joaquim de Souza| Serafim 
Cardoso Lucena

Comissão 
dirigente

Sede de A 
Aurora; Rua do 
Laranjal, nº60-

3º (1914)

1912-1914

Filhos da Revolta (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
Rua do Paraíso, 

1 – 1º andar
1914

Germinal | Centro 
Instrutivo 

A. Mateus| M. A. Santos| 
Salvaterra Júnior

Activistas Rua Fernandes 
Tomás, 224; 
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Libertário 
(denominado a 
partir de 1914)

Rua do 
Montebelo, 189

1914

Grupo Central (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1910

Grupo Instructivo 
e de Propaganda 
Associativa dos 

Operários 
Chapeleiros do 

Porto

António J. M. Vidal| A. P. 
Júnior| C. A. Pires| L. Moreira| 

R. F. Alves

Activistas/ 
Associados

Rua Heróis de 
Chaves, 874

1914

Grupo Comunista-
Anarquista

José de Almeida
(Sem 

especificação)

Rua Sá da 
Bandeira, 11 – 

2º

1914

Griupo da 
Juventude 
Libertária 
Alvorecer

Adalberto B. A. Madureira Secretário

Rua de Anselmo 
Braancamp, 179

1914

Grupo dos 
Intranzigentes e de 
Propaganda Social 

António Joaquim Ferreira| 
Joaquim Dias Rodigues| 

Manoel de S. Ribeiro| Thomaz 
José de Castro 

Activistas 1910

Grupo Libertário 
Amigos do ABC

Virgílio Marques
(Sem 

especificação)
Rua da 

Trindade, 7
1914

Grupo de 
Propaganda Social 

Vida Nova

J. Pinho

Secretário
Rua do Bonfim, 

624

1913

 Grupo 26 de 
Novembro

Luiz Machado  Secretário 1914

Humanidade Livre (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1910

Jovens Activos (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1913

Jovens Libertários
Francisco Silva Santos| 
Serafim Pinto Morgado

(Sem 
especificação)

Logar da Venda 
Velha, 17, Rio 

Tinto

1913

Libertário António Corrêa Cabral 
(Sem 

especificação)

Rua das Musas 
– Travessa do 

Leal, 50 

1914

Liga d' Educação 
Nova

Tércio Miranda
(Sem 

especificação)

Porta do Sol; 
Rua das 

Fontainhas, 9

1912
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Mocidade 
Anarquista

Joaquim Pereira Magalhães 
Júnior| Manuel Falcão

Activistas
(Sem 

especificação)
1914

Mocidade 
Libertária

Júlio Pereira
(Sem 

especificação)
Vilar do 
Pinheiro

1912

Núcleo d' 
Instrução 

Racional/ Sport 
Grupo Liberdade

(Sem especificação)
(Sem 

especificação)
Travessa dos 

Remédios
1912

Núcleo Juventude 
Sindicalista 

(Porto)

Alves da Silva| António dos 
Santos| Camilo Rodrigues| 

Eduardo Gonçalves| Eulália 
Moreira| Gomes do Amaral| 

Guilherme Teixeira de Barros| 
Joaquim Magalhães| José 

Alves| Juliano José Ribeiro| 
Magalhães Júnior| Manoel F. 

Torres| Manoel Falcão| 
Norberto Teixeira de Carvalho| 

Serafim Cardoso Lucena

Núcleo da 
comissão de 

propaganda oral 
e escrita| 
oradores

Rua do Laranjal, 
nº60, 3º

1914

Núcleo das 
Mulheres 

Anarquistas
Francisca Carneira Secretária

Travessa de 
Campanhã, 31

1914

O Libertador (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1910

 Os Filhos da 
Anarquia | Acção 

Directa 
(denominados 
partir de 1914)

António Alves de Sá| António 
Neto Sales| Miguel Pinto 

Moreira

 Ligados à 
Federação 

Anarquista da 
Região do Norte

Sede de A 
Aurora; 

Travessa da 
Fonte, 156 – 

Contumil

1914

Os Filhos da 
Comuna

António Gonçalves Cerqueira| 
José Madureira

 Activistas
(Sem 

especificação)
1914

 Os Rebeldes (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1910

O Semeador (Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1912

Os Sem Pátria Américo Soares Pinto
(Sem 

especificação)

Lugar de 
Pedrouços, 245 
– Águas Santas

1913

Para a Luz J. Valério Máximo
(Sem 

especificação)

Travessa do 
Amorim, 289, 

Ramalde
1913

Pioneiros da 
Liberdade

(Sem especificação)
(Sem 

especificação)
(Sem 

especificação)
1910

Propaganda Manuel Joaquim de Souza| Activistas (Sem 1914
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Libertária Serafim Cardoso Lucena especificação)

Terra e Liberdade (Sem especificação)
(Sem

especificação)
(Sem 

especificação) 1912

Tuna Amor e 
Liberdade 
Portuense

Américo Mesquita| Juliano J. 
Ribeiro| Guilherme Batista| M. 

J. de Souza| Raul da Silva| 
Salvaterra Júnior

Oradores
Rua do 

Montebelo, 275

1913

União Geral 
Trabalhadores 
Região Norte

Álvaro de Carvalho| Claúdio 
Simões| Domingos F. Fontes| 

João Sertié| Joaquim de Souza| 
José Martins Lucas| José 
Correia| Laureano Lopes| 

Manuel Francisco de Pinho| 
Manoel Joaquim de Souza| 
Serafim Cardoso Lucena| 

Teixeira Júnior 

Representantes
(Sem 

especificação)
1912-1913

Verdade e Luz
A. Rodrigues| A. Teixeira| D. 

Almeida| D. Rocha| F. 
Guilherme| J. Parabola

(Sem 
especificação)

Rua Domingos 
de Matos, 

Coimbrões, 
Gaia

1914

Tabela 3 - Locais de Venda e Distribuição d' A Aurora entre 1910-1919

Nome do ponto de 
venda/distribuição

Local do posto de venda/distribuição Ano(s) de referência

César Rua de Santo Ildefonso, 127 1910-1919

Kiosques de Carlos Alberto Praça de Carlos Alberto 1910-1919

Kiosque de Costa Cabral Rua de Costa Cabral 1910-1919

1º de Maio Rua de Gonçalo Cristóvão 1910-1919

Rodrigo & Ribeiro Praça de São Lázaro 1910-1919

São Lázaro Rua de Sá da Bandeira 1910-1919

(Sem especificar) Rua do Bonjardim, 65-A 1910-1919

Tabacaria Vareirense Rua Sá da Bandeira, 34 1910-1919
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1.1. Origem e fundadores 

António Pedro Mesquita classificou o anarco-sindicalismo e o sindicalismo revolucionário 

como “fenómenos do século XX”64.  Certamente foi neste século que se solidificou o ideal e se 

poderá falar  dele como um movimento de massas,  mas o século XIX traz a  consciência social 

proudhiana para o debate intelectual e até público, mesmo que ainda inserido no contexto político 

de monarquias repressivas e autoritárias, apesar do florescimento do Liberalismo. E é precisamente 

no final do século que se dá o primeiro passo para a existência de um movimento libertário concreto 

na cidade do Porto, em janeiro de 1888,  com o nº1 da publicação Revolução Social, auto-intitulada 

“Orgão Comunista-Anarchista”, que apresenta algumas linhas pelas quais se irá assumir este grupo 

e pelo modelo de sociedade que querem alcançar. Nela, “cada qual trabalhará conforme lhe seja 

lícito (…), utilisar-se-ha de tudo que lhe seja necessário, restingindo-se somente, à medida que fôr 

d'utilidade, nos productos de que não haja abundancia”65. Este arranque, ou se lhe quisermos chamar 

“fundação” de um órgão de comunicação e apoio aos trabalhadores, torna-se apenas possível com a 

consolidação  da  Associação dos  Trabalhadores  e Partido  Operário  do  Porto,  liderando ambas 

Ermelindo António Martins e J.M. Gonçalves Viana desde 1886, tendo sido este último o secretário 

de correspondência não só para o país, como para o estrangeiro66. Desde o seu início que a ideologia 

libertária no processo social português foi “sempre entrevista em íntima conexão com o movimento 

operário europeu”67.  E muito provavelmente terá sido desse mesmo “estrangeiro” a que se refere 

César Oliveira que terá vindo um empurrão, com a visita do francês Élisée Réclus ao Porto em abril 

de 1886, ou não fosse ele um dos grandes impulsionadores do anarco-comunismo europeu68.

Apesar  do  aparecimento  ainda  durante  a  última  década  do  século  XIX  dos  Grupo 

Revolucionário Anarquista (data de 1891 e aqui a coincidência com a Revolta de 31 de janeiro no 

Porto  desse  mesmo  ano  não  é  ingénua  já  que,  até  à  Implantação  da  República  em  1910, 

republicanos e anarquistas coexistem e colaboram cordialmente) e Grupo Revolução Social (1894), 

só no advento da República Portuguesa em 1910 é que se instala definitivamente no Porto um órgão 

sólido, originário do extinto grupo A Vida, sob a tutela de António Alves Pereira:  A Aurora. Alves 

Pereira,  juntamente  com  Anthero  de  Brito,  Manuel  Joaquim  de  Sousa  e  Leopoldo  Bonafulla, 

evocam o levantamento  revolucionário catalão de 26 de  julho de  1909,  aquando da Guerra  de 

64 MESQUITA, António Pedro – O Pensamento Libertário e Anarquista. In O pensamento político português no 
século XX. Uma Síntese Histórico-Crítica. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006, pág. 519.

65 Manifesto do Grupo Comunista-Anarchista do Porto. A Revolução Social. (Jan. 1888).
66 Corpos gerentes da Associação dos Trabalhadores e Partido Operário do Porto. A Revolução Social. (23 Mar. 1888).
67 OLIVEIRA, César – A criação da União Operária Nacional. Porto: Afrontamento, 1973, pág. 7.
68 MESQUITA, António Pedro – O Pensamento Libertário e Anarquista. In O pensamento político português no 

século XX. Uma Síntese Histórico-Crítica. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006, pág. 523.
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Melilla  e  a  ordem  de  envio  de  soldados  para  aquele  enclave  espanhol  em  Marrocos, como 

inspiração para a fundação deste novo periódico,  sendo o seu primeiro número datado de 24 de 

julho de 191069. Deste modo avançaram igualmente para a fundação de uma organização que não só 

sustentasse o recém-criado periódico, que foi um elo de ligação fundamental com o operariado, mas 

que pudesse apoiar movimentos contestatários, tanto a nível  local, como nacional e internacional. 

Em 4 de setembro de 1910 nasce o Grupo Aurora Social, cujos membros (enumerados na Tabela 1 - 

Organizações  Libertárias  do  Porto  entre  1910-1919)  contribuíram com uma  quantia  superior  a 

100$00 para liquidar a dívida deixada pelo extinto grupo  A Vida70.  Posteriormente, e de forma a 

contribuir para a viabilidade financeira e sobrevivência do grupo, José Gonçalves dos Santos propôs 

que fossem distribuídas circulares a todos os assinantes e associações de classe, de modo a que 

crescessem o número de subscrições, nomeadamente entre funcionários de uma mesma oficina, mas 

mantendo uma quotização voluntária,  isto é, cada operário daria o que pudesse,  constituindo-se 

nesse sentido uma sociedade de instrução livre e social cujas verbas arrecadadas serviriam para as 

despesas d' A Aurora71.

Mas  o  mais  importante  aspeto  desta  medida,  sugerida  por  Gonçalves  dos  Santos,  foi  o 

investimento das receitas do grupo na fundação de escolas racionalistas que formassem os novos 

protagonistas  da  tão  ansiada  “revolução  social”,  baseada  no  valor  absoluto  do  indivíduo  e 

defendendo a constituição de uma sociedade em que a única regra moral seria a liberdade72.

1.2. Reações do movimento libertário portuense à implantação da República Portuguesa

A reação do movimento libertário portuense à Implantação da República Portuguesa a 5 de 

outubro de 1910 foi transmitida por carta enviada à redação d' A Aurora, pela pena de um dos seus 

principais líderes, Manuel Joaquim de Sousa:

Enfim! Eis-nos em plena Republica! 

O povo portuguez, que durante nove seculos viveu sob o dominio da monarchia, primeiro  

absoluta,  depois constitucional,  mas sempre educado jezuiticamente – ei-lo que d'um arranco  

vigoroso  se  libertou  d'uma casta  crapulosa  e  devassa,  que  o  retinha  junjido  a  uma carriola  

retrogada e alvitante.

Foram os desmandos, os adeantamentos, as trapaças, toda uma serie de esbanjamentos,  

69 Movimento revolucionário catalão de Julho de 1909. A Aurora. (24 Jul. 1910).
70 O Grupo Aurora Social. A Aurora. (4 Set. 1910).
71 Grupo editor d' A Aurora. A Aurora. (5 Fev. 1911).
72 Enciclopédia Verbo. Editorial Verbo, 1982, pág. 90.
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de tropelias escandalosas, praticadas pelos partidos politicos perdularios da monarchia caida que  

determinou esse memoravel gesto libertador. Com este facto, só temos que nos regosijar, nós os  

anarchistas,  porque  a  revolução  portuguesa  veio  trazer  aos  trabalhadores  ensinamentos  

grandiosos,  tanto  sob  o  ponto  de  vista  politico  como  economico.  A maioria  dos  proletarios  

portugueses,  principalmente  em  Lisboa  e  Porto,  tinha  todas  as  esperanças  na  Republica,  a  

despeito da continua propaganda de caracter social e mais humano que lhe faziam aquelles que  

não esperavam d'uma mudança de governo a emancipação humana.

Pois bem. Está feita a republica. Centenas de trabalhadores sacrificaram a vida por ella.  

Pela Republica se bateram os Filhos do Povo.

Mas,  acentuemo-lo bem, foram simplesmente  os filhos do povo,  a canalha, a  ralé;  na  

revolução de Lisboa poucos ou nenhuns oficiaes de patente superior vieram os campo da lucta,  

apesar de muitos d'elles se terem comprometido a faze-lo; dos oficiaes subalternos também muito  

poucos arriscaram a vida pela implantação do novo regimen. De sorte que só luctaram aquelles  

sobre quem mais directamente pesava a tirania monarchica.

E é este facto que mais dignifica a revolução. Mas é tambem o primeiro pelo qual os  

proletarios devem ver até onde chega a liberdade republicana.

Tem o governo republicano promulgado medidas de caracter liberal, é certo. E a expulsão  

dos jezuitas, é uma d'ellas; promette ainda a separação da Egreja e do Estado e mais algumas  

liberdades podem facultar ao povo.

Porém, o que a Republica não traz, nem pode trazer é a emancipação economica da classe  

trabalhadora. 

A Republica é,  antes de tudo, uma instituição profundamente burgueza.  A sua especial  

missão é consolidar e defender o regimen capitalista. Ella tem que conservar ou fazer leis que  

garantam o direito de propriedade individual, segundo o qual, os operarios continuarão sujeitos à  

escravidão. 

E, para isso, é claro, continua como no regimen monarchico, tendo ao seu serviço todas as  

instituições inherentes, taes como – a guarda nacional republicana (antes guarda municipal), a  

polícia civica (antes civil), dois tribunaes de investigação criminal, toda a anterior magistratura,  

todos os carceres, corrigidos e aumentados com o Carcere-Modelo...etc.

Por enquanto não sofrerá, talvez, o povo, todo o rigor autoritario da Republica. Mesmo  

porque ainda ferve o ardor revolucionario...Mas o trabalhador tem necessidade de melhorar as  

suas  condições  economicas  e  moraes,  e  portanto  ha-de,  n'uma  era  mais  ou  menos  proxima,  
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elaborar reclamações ao patronato que quer fazer valer.

À maneira que fôr ganhando consciencia dos seus direitos e se fôr organisando para os  

reivindicar, irá conhecendo tambem quanto valem os governos.

Não há duvida  que  o  advento  da  Republica  é  uma comquista,  foi  um passo dado no  

caminho  progressivo  do  povo  portuguez  e  que  é  preciso  não  deixar  baquear,  sob  pena  de  

elementos reacionarios e retrogrados se apossarem de novo d'este desgraçado e tiranisado povo  

fazendo-o sofrer maiores calamidades: mas tambem é preciso que a classe produtora alargue as  

suas vistas para horisontes mais vastos, onde se divisa a integra libertação de toda a humanidade.

Porque não é uma simples mudança de sistema governativo que a sorte dos trabalhadores  

melhora.

Veja  o  povo  o  que  presentemente  se  passa  nas  republicas  francesa  e  argentina.  Na  

Republica Argentina tem sido promulgadas leis de excepção tão barbaras, tão selvagens como  

não existem em qualquer  outro  paiz.  Por  ellas  se  teem encarcerado,  degredado  e  expulsado  

centenas de trabalhadores, pelo facto unico de serem inteligentes e generosos para com os seus  

irmãos escravisados.

E na Republica Francesa exerce o governo a mais infame das proteções às poderosissimas  

companhias capitalistas, emquanto que os operarios que reclamam algumas regalias,  afim de  

melhor  poderem viver,  são perseguidos como cães hydrofobos a quem é preciso dar  cabo da  

existencia. E no entanto d'este ultimo governo fazem parte tres socialistas.

Portanto, os trabalhadores portugueses, se amanhã a Republica os mandar espadeirar ou  

fuzilar  na  praça  publica  ou  em qualquer  Carcere-Modelo,  quando  reclamarem com energia,  

liberdades ou outras melhorias de caracter economico, não devem estranhar. Aquella é a missão  

de todos os governos, sejam elles quaes forem.

Isto  dizemos  depois  da  implantação  da  Republica,  como  o  dissemos  antes  e  como  o  

diremos emquanto sobre a Terra existirem governos que oprimam e escravisem a humanidade.

Comtudo,  ao  fazermos  estas  apreciações,  que  nos  são  sugeridas  pela  ancia  de  mais  

liberdade, fazemos justiça ao povo revolucionario que contribuiu para a mudança d'instituições. E  

fazemos-lhe justiça porque não só arrasaram uma instituição archaica, como demonstraram ao  

mundo inteiro que quando um povo deseja libertar-se, basta-lhe ter vontade propria para que tudo  

o que aparentemente parece viver com toda a segurança, desapareça.

O  nosso  desejo  é  que  esta  revolução  seja  um  incentivo  para  futuras  revoluções  que  

condusam a humanidade ao triumpho da completa e integra liberdade, acabando, d'uma vez para  
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sempre, com toda a opressão e tirania.

Porto, 17-9-910   

M. J. de Souza73

Nos tempos do “velho” regime monárquico, aquando da passagem de um cortejo religioso e 

com as suas figuras alvo de devoção, o simples acto de não tirar o chapéu era considerado ofensivo 

e imediatamente reprimido na via pública. Porém, a 1ª República substituiu a simbologia religiosa 

pelos novos símbolos da Pátria, e nos primeiros dias e meses a seguir à implantação republicana, A 

Portuguesa assume-se como o principal instrumento de fortificação do ideal e da liberdade por ele 

apregoada. Porém, e aos primeiros acordes do novo hino, também o mesmo acto,  e consequente 

punição acima descritos, foram uma realidade que não elucidou muito bem o papel libertador que a 

República pretendia  dar ao país.  E Manuel  Joaquim de Sousa tentou, através  desta carta,  fazer 

passar a mensagem de que o novo regime não iria deixar passar impune quem não o respeitasse, 

muito menos o operariado desiludido com as promessas republicanas que ficariam por cumprir. Os 

novos símbolos assumem então um papel vital como orquestra de um nova autoridade que se estava 

a  impor,  alimentada  e  reforçada  pelo  capital  empresarial  como  um  dos  sustentáculos  para  a 

viabilidade  estatal  e  governativa.  E  era  de  senso  comum  a  antítese  entre  um  operariado 

demarcadamente anarquista e libertário, e um regime com toques de autoritarismo, como se veio a 

revelar a República ainda durante a sua primeira década de existência... 

2. A prática da teoria libertária

2.1 As associações de classe portuenses na formação da U.G.T.R.N.

A consolidação de um movimento anarquista efectivo e pleno no Porto em 1910 trouxe a 

criação de associações de classe que permitissem fortalecer os grupos profissionais existentes na 

cidade, e por sua vez, a criação de uma organização comum que os guiasse nas suas reivindicações 

e fortalecesse a sua posição e influência junto do patronato e das autoridades.

A greve dos refinadores de açúcar em Agosto de 1910, e a decisão da indústria corticeira em 

criar a sua própria  associação de classe,  estão  intrinsecamente ligadas à greve dos corticeiros da 

Fábrica Villarinho & Sobrinho, no Caramujo, que reivindicavam aumento de salários74, juntamente 

73  Em Republica. A Aurora (30 Out. 1910).
74  Indústria corticeira. A Aurora. (2 Out. 1910).
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com a questão das cadernetas profissionais exigidas pela Agência Oficial do Trabalho.  E com  o 

número de pequenos grupos libertários a crescerem a um ritmo bastante elevado, desencadeia-se o 

nascimento de uma estrutura forte. Assim, n'A Aurora de  28 de  julho de 1912, surge a primeira 

notícia  sobre  a  União Geral  dos  Trabalhadores  da  Região  do Norte,  que  se  irá  constituir  em 

federação sindicalista e teve como seus fundadores Teixeira Júnior, Manuel Francisco de Pinho, 

Domingos F.  Fontes,  João Sertié, Serafim Cardoso Lucena,  José Martins Lucas, José Correia  e 

Cláudio Simões. Em  agosto do mesmo ano, são referidos os nomes de Álvaro de Carvalho e de 

Manuel Joaquim de Sousa na estrutura, tendo sido este último nomeado Secretário-Geral.

 Estatutos da U.G.T.R.N.

Reuniu  esta  Federação  Sindicalista  na  passada  3ª  feira.  Depois  de  lido  o  expediente,  o  

secretariado  geral  apresenta  o  seguinte  parecer  que  depois  de  larga  discussão  foi  aprovado  

unanimidade:

“Atendendo à necessidade que há em organisar a classe trabalhadora para defender os  

seus  interesses  de  classe  e  sociaes,  a  comissão  administrativa  apresente  a  à  apreciação  dos  

delegados o seguinte:

1ª – Constituição de uma comissão de propaganda e organisação, composta de 5 membros,  

que funcionará desde já devendo a sua acção estender-se a todo o norte do paiz, e cuja missão:

a)  Organisar  o  maior  número  de  sindicatos  profissionais  ou  mixtos  em  todas  as  

localidades onde os não haja;

b) Nas localidades onde exista regular número de sindicatos, proceder à organisação de  

Uniões Locais em conformidade com o estatuto de União;

c) Fomentar a organisação das Federações de Indústria;

Para o efeito expresso nestas alíneas deve ser nomeada uma comissão de cinco membros  

que usarão todos os meios de propaganda oral e escrita.

2º  –  Considerando  que  uma  das  bases  fundamentais  da  organisação  sindical,  é  a  

estatística completa das condições morais e materiais da industria de cada classe, bem como de  

movimento associativo de cada sindicato, a qual habilite os militantes sindicalistas ao estudo a  

fazer para fundamentar as reivindicações  sociais, a reclamar ao patronato e ao estado, é de  

parecer a comissão administrativa, que se organise uma comissão de Estatística composta de 3  
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membros que terá por fim:

a) Conhecer o número dos sindicatos que existe em todo o norte do paiz;

b) Qual o número dos seus associados 

c) Qual o número de membros de que se compõem a industria nas diversas localidades

     d) Conhecer as condições de vida dos indivíduos que compõem as diversas industrias

e) Qual o seu regime de trabalho, etc.”

Estes pareceres foram largamente discutidos sendo nomeadas duas comissões para lhes  

dar execução, compostas dos seguintes delegados:

Para propaganda e organisação: Teixeira Júnior, Manuel Francisco de Pinho, Domingos  

F. Fontes, João Sertié e Serafim C. Lucena.

Para a de Estatística: José Martins Lucas, José Correia e Claudio Simões

Também se resolveu mais, nomear os camaradas Oscar Mandesley, José Jorge e Manoel  

Joaquim de Sousa para organizar o mais rápido possível a escola sindical onde se ministrarão  

conhecimentos de organisação a todos os membros dos sindicatos unificados que careçam desses  

conhecimentos.

O delegado José Correia foi nomeado para ocupar o logar de secretario adjunto da comissão  

administrativa75.    

2.2.  Da  União  Geral  dos  Trabalhadores  da  Região  do Norte até  à  Confederação  Geral  dos  

Trabalhadores

As Cadernetas Profissionais, tornadas obrigatórias pelo decreto de 27 de agosto de 191276, 

foram a principal batalha da União Geral dos Trabalhadores da Região do Norte (U.G.T.R.N.) face 

ao  republicanismo,  já  no  final  de  1912,  através  da  realização  de  um  comício  na  zona  das 

Fontainhas, no Porto77. Considerava a União que os operários portugueses não podiam aceitar que o 

governo da República  lhes quisesse impor as cadernetas profissionais  e que criação da Agência 

Oficial do Trabalho, com uma secção cadastral secreta e intervenção directa de autoridades policiais 

ou administrativas, não representava as aspirações da classe operária78.

O ano de 1913 traz, finalmente, a primeira comemoração do 1º de maio no Porto, graças à 

ação concertada da U.G.T.R.N. com as principais associações de classe e os seus dirigentes, tendo 

75  Estatutos da União Geral dos Trabalhadores da Região do Norte. A Aurora. (28 Jul. 1912).
76  As Cadernetas Profissionais. A Aurora. (22 Dez. 1912).
77  As Cadernetas Profissionais. A Aurora. (22 Dez. 1912).
78  As Cadernetas Profissionais. A Aurora. (22 Dez. 1912).
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contado  com a  presença  de  Juliano  José  Ribeiro,  José  Alves,  Francisco  de  Pinho,  Manoel  de 

Almeida, José Pereira d'Oliveira, Norberto Teixeira de Carvalho, Maciel Barbosa, Serafim Cardoso 

Lucena, também eles dirigentes fundadores da União. Além de lamentar o encarecimento da vida e 

dos géneros alimentares básicos, a classe trabalhadora do Porto, reunida em comício público no 1º 

de maio, protestou contra as arbitrariedades entretanto perpretadas pelo regime republicano e que se 

encontravam  numa  espiral  de  violência, reclamando a  imediata  libertação  de  todos  os  presos 

políticos e o respeito pela liberdade de imprensa e associação79. 

Esta última reivindicação não acontece por mero acaso, já que em 1912 surge a primeira Lei  

de Defesa da República, mais conhecida como a Lei de 25 de junho de 191280, e que colocaria pela 

primeira vez em sério risco a liberdade de expressão e reunião do jovem movimento anarquista, 

numa altura em que as tensões nos Balcãs se agudizam e o espectro da guerra invade a Europa. 

Estava assim estipulado no artigo 1º que “aquele que por qualquer meio de propaganda verbal ou 

escripta, pública ou clandestina, aconselhar, instigar ou provocar  os cidadãos portuguezes ao não 

cumprimento  dos  seus  deveres  militares,  ou  ao  cometimento  de  atos  atentorios  da  dignidade, 

integridade e independência da Pátria, será punido com a pena de prisão correcional de 30 dias a 2 

anos e multa de 500 a 1.000 escudos”81. Porém, o artigo 3º viria a constituir-se num duro golpe para 

as aspirações das associações de classes recentemente unidas, já que estipulava que “a autoridade 

administrativa  ou  policial  poderá  apreender  quaisquer  escritos,  impressos  ou  publicações  que 

aconselhem, instiguem ou provoquem aos crimes previstos e punidos no artigo 1º”82. 

A primeira baixa no movimento operário foi a prisão José Negrão Buizel, reputado dirigente 

associativo de Portimão, à qual a  União Geral dos Trabalhadores da Região do Norte não foi 

insensível,  reunindo  em  assembleia  federal  ordinária,  em  agosto  de  1912,  para  organizar  e 

promover  comícios  de  protestos  para  a libertação  de  Buizel,  tendo  sido  o  que  atingiu  maior 

notoriedade o comício realizado na rua do Bonjardim, no Porto, a 13 de outubro de 191283.

A criação da União Operária Nacional (U.O.N.) no Congresso Operário de Tomar em 1914 

foi, segundo César de Oliveira, o triunfo do sindicalismo revolucionário e a consequente derrota do 

Partido Socialista e, por outro, o nascimento da primeira estrutura organizada, à escala nacional, do 

operariado português84,  que necessitava de uma resposta firme à crescente repressão republicana. 

Mas, mais uma vez, uma organização que procurava trazer harmonia e união a um movimento é 

atingida pela profunda clivagem ideológica em torno da questão da 1ª Guerra Mundial, estando em 

79 As Cadernetas Profissionais. A Aurora. (22 Dez. 1912).
80 Lei de 25 de Julho de 1912. A Aurora. (14 Jul. 1912).
81 Lei de 25 de Julho de 1912. A Aurora. (14 Jul. 1912).
82 Lei de 25 de Julho de 1912. A Aurora. (14 Jul. 1912).
83 Grande comício contra a prisão de Buizel. A Aurora. (13 Out. 1912).
84 OLIVEIRA, César – A Criação da União Operária Nacional. Porto: Afrontamento, Janeiro de 1973, página 9.
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causa os argumentos “guerrista” de Kropotkin, apoiado por Emílio Costa,  Adolfo Lima, Miguel 

Córdova,  Severino  de  Carvalho,  Bernardo  de  Sá,  Augusto  Machado  e  César  Porto,  todos  eles 

destacadas figuras do movimento operário de Lisboa, e o argumento “antibelicista” de Malatesta, 

defendido  por  Hilário  Marques,  Aurélio  Quintanilha,  Neno  Vasco,  Manuel  Joaquim de  Sousa, 

Clemente  Vieira  dos  Santos  e  Serafim Cardoso Lucena,  sendo estes  três  últimos  dirigentes  do 

movimento operário portuense85. Coloca-se a questão à U.O.N.: como proceder e evitar uma divisão 

que lhe poderia ser fatal?

De 30 de  abril a 2 de  maio de 1915, a participação da U.O.N., com Manuel Joaquim de 

Sousa,  Mário  Nogueira,  Serafim  Cardoso  Lucena,  António  Alves  Pereira  e  Ernesto  da  Costa 

Cardoso,  no  Congresso  Internacional  Pró-Paz  no  Ferrol,  Galiza,  oficializa  a  sua  posição 

antiguerrista,  numa  tentativa  de  estreitamento  das  relações  peninsulares  entre  organizações 

operárias86. Mas o custo de vida não parava de aumentar, sofrendo um agravamento de quase 100% 

no Porto e em Lisboa desde 1914, o que provocou situações que escapavam totalmente ao controlo 

da U.O.N. e à sua atitude diplomática, produzindo-se no Porto, assim como em Lisboa e Almada, 

assaltos  a  armazéns  de  géneros  no  1º  trimestre  de  191687.  Os  três  anos  seguintes  seriam  do 

convulsões  constantes,  marcados  na  sua  génese  pelo  Sidonismo  autoritário  e  que  teve  como 

consequência a greve geral de 1918, muito provavelmente o início do fim do poder de Sidónio Pais 

em Portugal. 

O ano de 1919, finada a I Guerra Mundial, viu finalmente surgir um crescimento assinalável 

na economia portuguesa, acompanhando uma tendência generalizada, visível um pouco por todo o 

Mundo, através do aumento de trocas comerciais de géneros como o vinho, cortiça e sardinha. 

Porém, os  gastos  em artigos  de luxo aumentaram comparativamente à  escassez  dos tempos de 

guerra, o que fez com que o déficit da balança comercial fosse elevado neste ano, muito devido ao 

aumento das importações, originando, consequentemente, um encarecimento de vida da maioria da 

população  do país,  já  de  si  atingida  pelo  flagelo  da  miséria.  Assim,  em Julho  daquele  ano,  a 

Associação Comercial do Porto assume-se a favor da liberdade de comércio, considerando este o 

meio mais eficaz para se promover o barateamento e a facilidade de aquisição de todos os géneros 

mais necessários à subsistência pública, promovendo mesmo um congresso regional das associações 

comerciais do Norte, exclusivamente convocado para se debater o restabelecimento da liberdade de 

comércio88. 

85 SAMARA, Maria Alice – Verdes e Vermelhos. Portugal e a Guerra no ano de Sidónio Pais. Lisboa: Editorial 
Notícias, Março de 2003.

86 SAMARA, Maria Alice – Verdes e Vermelhos. Portugal e a Guerra no ano de Sidónio Pais. Lisboa: Editorial 
Notícias, Março de 2003.

87   OLIVEIRA, César – O Operariado e a Primeira República (1910-1924). Lisboa: Alfa, 1990, páginas 142 e 143.
88   Associação Comercial – Liberdade de commercio. O Comércio do Porto. (1 Jul. 1919).
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No plano educacional, e também intelectual, a fundação da Faculdade de Letras do Porto por 

Leonardo Coimbra durante a 2ª metade de 1919, enquanto Ministro da Instrução Pública, foi um 

aspecto que procurou dinamizar a cultura portuense, de modo a que esta assumisse uma posição de 

destaque a nível nacional. Não é de todo estranho o nome de Leonardo Coimbra surgir no contexto 

deste trabalho já que, entre os anos de 1907 e 1909, decorreu a sua fase de adesão ao anarquismo 

utópico, e que se evidenciou pela colaboração na revista Nova Silva, cujo primeiro número é de 2 de 

Fevereiro  de  1907  e  que  apenas  contou  com  5  números  publicados.  Em  todos  eles  houve 

colaboração de Leonardo Coimbra que, posteriormente, entre janeiro e julho de 1909 se inicia no 

periódico A Vida, sob a mesma orientação ideológica, jornal esse que servirá como catalisador do 

grupo Aurora Social e do periódico A Aurora. Tendo sido professor e director da referida instituição 

de ensino superior, foi promotor de tertúlias de café em que juntava os seus alunos, originando desta  

forma um grupo de seguidores dos seus ideais libertários que se disseminaram por vários grupos 

políticos89, sendo de salientar para este facto a colaboração de Leonardo Coimbra na revista Águia a 

partir de 1910. 

Este  foi  também um período marcado,  no  campo social,  pelos  conflitos  constantes  entre 

trabalhadores, patronato e autoridades, em que o operariado do Porto, Gaia e Póvoa de Varzim se 

mostrou extremamente unido nas suas convicções e lutas, ao contrário do seu congénere a Sul, que 

demonstrou uma hesitação decisiva para o insucesso das suas ações, o que conduzirá à sua perda de 

relevância no plano nacional. Servindo como argumento desta minha convicção, nada melhor do 

que citar Alexandre Vieira: “Se bom que o operariado do Porto tivesse secundado animosamente o 

movimento sindicalista português, havendo mesmo saído do seu seio militantes que na 1ª Secção da 

C.G.T. desempenharam papel saliente, a verdade é que a ação exercida pelos elementos avançados 

da  segunda  cidade  do  país  se  fez  sentir  mais  notavelmente  nos  agrupamentos  anarquistas,  em 

especial no que respeita à imprensa, onde sustentaram jornais e revistas dos melhores que têm sido 

editados em Portugal, como A Aurora, A Comuna e A Vida”90.

O melhor exemplo do facto acima referido é Manuel Joaquim de Sousa, um simples operário 

do setor do calçado que apenas possuía a 2ª classe da instrução primária e que foi, talvez, o líder 

operário  portuense  que  mais  se  notabilizou  no  sindicalismo anarquista  português  durante  a  1ª 

República. No II Congresso Nacional Operário em 1919, foi eleito para o cargo de Secretário-Geral 

da  recém-criada  Confederação  Geral  dos  Trabalho –  C.G.T.  Quando  se  constituiu  o  Partido 

Comunista e publicou o seu manifesto de apresentação, Manuel Joaquim de Sousa publicou n'  A 

89 RAMOS, Rui – A Segunda Fundação (1890-1926). In História de Portugal, dir. José Mattoso. Volume VI.[S. I.]: 
Editorial Estampa, 1993, páginas 555 e 556.

90 VIEIRA, Alexandre – Para a História do Sindicalismo em Portugal. Lisboa: Seara Nova, 1974, página 177.
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Batalha um conjunto de artigos denominados  A Boa Paz, contestando e negando as críticas que 

aquele  partido  conferia  à  C.G.T.,  realçando  sempre  a  independência  deste  órgão  sindical 

confederal91. 

Já durante a elaboração da sua obra, O Sindicalismo em Portugal, referia que não era possível 

escrever uma história do movimento operário português devido à ausência de fontes e arquivos, 

mesmo tendo existido, no passado, eventos organizados por operários cuja documentação produzida 

no decorrer destes desapareceu, muito devido às perseguições pelas autoridades de que eram alvo os  

que a escreviam e os que a tinham em sua posse. Para o autor, resta apenas a imprensa de cariz 

operário que foi publicada em pequenas séries mas que não se encontravam completas nas coleções 

da Biblioteca Nacional  até 197692 (apesar dos periódicos que serviram de suporte fundamental ao 

meu estudo estarem completos na Biblioteca Municipal do Porto, existem casos como o da Voz do 

Professor,  em que os exemplares deste periódico  se  encontram incompletos e em mau estado de 

conservação).  

Em Novembro de 1919, enquanto Secretário-Geral da C.G.T., fez uma conferência na U.S.O. 

do  Porto  sobre  a  organização  operária93,  tendo  tido  como  assistência  os  corpos  diretivos  das 

associações de classe e realçando a importância de estas efectuarem o pagamento atempado das 

cotas enquanto membros da C.G.T., de modo a poder prosseguir-se com o auxílio prestado junto das 

classes  trabalhadoras  mais  necessitadas,  afectadas  pelas  greves,  demonstrando  não  só  as  suas 

capacidades de liderança, perseverança e encorajamento junto dos grupos operários, mas também 

provando estar  munido de  um grande  sentido  de  solidariedade  e  responsabilidade,  sendo estes 

aspectos  cruciais  para  Manuel  Joaquim  de  Sousa  merecer  destaque  no  movimento  operário 

português. 

*

De julho a dezembro de 1919, permanece no Porto uma fortíssima oposição ao poder vigente,  

pela  mão do operariado descontente  e  desencantado com a acção governativa  republicana.  São 

desencadeadas  inúmeras  greves,  de  forte  cunho  anarco-sindicalista,  em  praticamente  todos  os 

quadrantes da sociedade civil portuense.

São,  de  seguida,  apresentadas  as  classes  trabalhadoras  que  protagonizaram  os  principais 

momentos  de  luta  operária  vividos  no  Porto  deste  período,  assim como as  suas  motivações  e 

resoluções:

91   SOUSA, Manuel Joaquim de - O sindicalismo em Portugal. 5ª Edição. Porto: Afrontamento, 1976, página 5.
92 SOUSA, Manuel Joaquim de - O sindicalismo em Portugal. 5ª Edição. Porto: Afrontamento, 1976, página 19.
93 A Batalha no Porto. A Batalha. (9 Nov. 1919).
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Tabela 4 – Greves no Porto entre Julho e Dezembro de 1919

Mês/Período Classe Reivindicações

Julho Manipuladores de pão

Defesa do horário das 8 horas 

diárias de trabalho/

Manutenção do horário 

nocturno

Julho Refinadores de açúcar/

Oficiais de barbeiro/

Operários chapeleiros

Aumento de salários

Julho – meados de Agosto 1919

Ferroviários do Porto à Póvoa e 

Famalicão

Ferroviários de Gaia

Aumento de salários, pensões 

e reformas/

Denúncia de grande 

disparidade de salários entre 

os quadros da Companhia 

Portuguesa dos Caminhos de 

Ferro

Julho Fiandeiros – Operários da Fábrica 

de Manuel Ribeiro da Silva e da 

Fábrica Fiacção Portuense

Fixação do regime das 8 

horas diárias de trabalho

Julho / Outubro Mineiros de S. Pedro da Cova Aumento de salários

Julho – Agosto Pessoal da Carris

Manutenção do horário das 8 

horas de trabalho/

50% de aumento dos salários 

fixos

Julho – Agosto / Dezembro Metalúrgicos do Porto Defesa do horário das 8 horas 

diárias de trabalho

Agosto Metalúrgicos da Casa Manoel 

Triães

Aumento de 30% sobre os 

salários

Setembro Carpinteiros Fixação do salário mínimo 
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em 1$50

Outubro

Operários Têxteis – fábricas 

Manuel Pinto de Azevedo, Carlos 

Tavares; Companhia Fiação e 

Tecidos do Porto; Companhia 

Tecidos Portuense

Defesa do horário das 8 horas 

diárias de trabalho

Outubro Jardineiros Fixação do regime das 8 

horas diárias de trabalho

Outubro Tecelões de seda Aumento de 50% sobre os 

salários/Defesa das 8 horas 

diárias de trabalho

Abrindo as hostilidades  no que toca à intensa actividade grevista presenciada no Porto,  a 

partir  de  julho  de  1919,  a  greve  dos  manipuladores  de  pão  foi  o  pretexto  que  faltava  para  o 

despoletar de todo um frenético clima reivindicativo que se apoderou das diversas classes operárias 

portuenses, à semelhança do que se passava noutros pontos do país.  A ação contestatária desta 

classe evidenciou-se quando não foram atendidas as suas reclamações quanto ao horário diário de 8 

horas de trabalho, assim como as suas reticências quanto ao fim do trabalho nocturno. Apesar de 

uma tentativa (falhada) de mediação do conflito entre industriais de padaria e trabalhadores por 

parte do ainda governador civil do Porto (o demissionário Coronel Henrique Pires Monteiro), este 

último não teve alternativa senão, juntamente com o Chefe do Estado Maior da Armada, requisitar 

militares habilitados no fabrico de pão, pois havia um risco muito grande de não haver pão em toda 

a cidade do Porto. Seguiram a mesma tendência as classes dos refinadores de açúcar, oficiais de 

barbeiro,  operários  chapeleiros  e  oficiais  de  funileiro,  destacando-se  nestes  últimos  as  greves 

ocorridas nas  fábricas  de esmaltagem  A Samaritana,  A Mettalurgica e  A Esmaltadora, com os 

trabalhadores  a  não  recuarem  quanto  à  questão  do  horário  de  trabalho,  idêntica  à  da  classe 

panificadora atrás referida.

Mas foi, sem dúvida alguma, a greve dos ferroviários que assumiu o lugar de maior destaque 

no contexto grevista portuense. Foi numa reunião, onde esteve presente grande parte do pessoal da 

Companhia do Caminho de Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão, que foi votada a paralisação dos 

trabalhadores,  iniciando-se  esta  às  00:30  do  dia  1  de  julho  de  191994,  após  goradas  todas  as 

tentativas para obter junto do governo uma melhoria da situação da classe, mais concretamente o 

94   Os ferroviários – “Gréve”. O Comércio do Porto. (2 Jul. 1919).
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aumento de salários (denuncia-se a grande disparidade de salários entre os quadros da Companhia 

dos Caminhos de Ferro Portugueses), e a formação de uma caixa de pensões e socorros95.  Desde 

logo, além de ser ordenado pelo Governo o encerramento do Sindicato Ferroviário em Gaia, são 

ocupadas militarmente, por instruções do Ministério da Guerra, as estações mais importantes, entre 

elas a Estação das Devesas e a Estação da Boavista, estando destacada na primeira, e igualmente na 

ponte férrea Maria Pia, uma força de 100 praças da infantaria 18 (ainda antes de abandonarem a 

Estação das Devesas, os trabalhadores ferroviários que aderiram à greve retiraram peças de difícil  

substituição de algumas máquinas como locomotivas, telefones e telégrafo96, servindo estes actos de 

sabotagem para evitar que as autoridades, juntamente com alguns “amarelos” (nome vulgarmente 

atribuído  aos  trabalhadores  que  não  se  juntavam  ou  estariam  contra  o  movimento  grevista), 

pusessem a circular  os comboios necessários,  o  que colocaria  em risco a  união do movimento 

grevista; na segunda, estavam praças da infantaria 31 e membros da polícia secreta, quer no interior 

da estação, quer ao longo da via férrea, que controlavam à distância o pessoal ferroviário grevista 

reunido  na  rua  5  de  outubro,  havendo,  contudo,  pessoal  da  Companhia  que  estava  disperso  e 

escondido nos quintais das redondezas, aguardando as indicações do Comité Central  da greve97 

(Comité do Norte está em contacto constante com o de Lisboa). 

A pressão  das  autoridades  não  tardou  a  aumentar,  com  um  contingente  da  polícia  de 

investigação e 30 praças de infantaria a bordo de um comboio de exploração à linha entre Porto e  

Póvoa, sob as ordens do Governador Civil do Distrito do Porto e o Comissário Geral da Polícia,  

resolvendo-se  efectuar,  após  a  bem sucedida  experiência,  dois  comboios  diários  entre  as  duas 

cidades.  

Foi um rude golpe nas aspirações do operariado ferroviário, juntando-se a isto ações violentas 

de elementos estranhos à classe que em nada dignificaram o movimento reivindicativo (assaltos às 

estações e danificação/destruição de material). Desta forma, o movimento saiu penalizado quando 

procurava  estabelecer  uma  plataforma  de  entendimento  com  as  hierarquias  superiores  da 

Companhia, juntamente com os boatos que circulavam na imprensa local, a atitude cada vez mais 

violenta  das  autoridades  militares  e  a  oposição  do  chefe  do  distrito  à  atitude  tomada  pelos 

ferroviários, referindo que nada faria para pôr cobro ao conflito sem que primeiro os trabalhadores 

retomassem  o  trabalho98,  contando  apenas  com  a  solidariedade  e  (alguma)  compreensão  da 

população portuense.

A imprensa da época foi também um importante veículo de transmissão dos ideais grevistas, 

95   As causas da greve ferroviária. A Batalha. (4 Jul. 1919).
96   A gréve dos ferroviários. O Comércio do Porto. (3 Jul. 1919). 
97   No Porto: A grève ferroviaria. A Batalha. (8 Jul. 1919).
98   A Batalha no Pôrto: Na linha do Porto à Póvoa. A Batalha. (27 Jul. 1919).
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não só pela descrição dos acontecimentos mas também com publicação de manifestos das classes 

que aderiam à greve. Publicado no dia 5 de julho de 1919, n' O Comércio do Porto, a Companhia 

dos Caminhos de Ferro Portugueses emitiu um comunicado no qual diz que “todos os agentes dos 

quadros que não se apresentarem ao serviço até às 10 horas do dia 7 de Julho serão considerados 

como tendo abandonado o serviço da Companhia”;  publicado no dia 10 de  julho de 1919, n'A 

Batalha, um novo comunicado da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses a anunciar a 

inscrição  de  novos  funcionários:  “Carecendo  esta  Companhia  de  preencher  os  quadros  do  seu 

pessoal, abre-se inscrição para êsse efeito nos seguintes termos: o pessoal que se inscrever para 

admissão ao serviço da Companhia aceita as condições de trabalho, salário e disciplina em vigor na 

Companhia”99. Estes comunicados representam uma clara pressão desta instituição sobre os seus 

trabalhadores, numa altura em que a greve ferroviária atinge o pico da sua força e união em todo o  

país,  sendo  propositada  a  publicação  destes  anúncios  em  jornais  de  teor  operário  e  apoiantes 

desinibidos do movimento grevista, como era o caso d' A Batalha.  

A machadada final na luta do pessoal ferroviário da Póvoa dá-se internamente quando, em 

meados de agosto, os funcionários José Bazílio Alves (chefe de 1ªclasse da Estação da Póvoa), 

António Gomes da Agonia (amanuense de 1ªclasse e um dos entusiastas da greve), Ernesto Duarte  

(bilheteiro da Estação do Porto) e Carlos Lopes (maquinista de 2ªclasse) negociam secretamente 

com a Companhia, numa comissão constituída sem qualquer conhecimento do Comité grevista,  a 

“venda” dos seus colegas, percorrendo posteriormente as estações a participar a solução do conflito, 

e tentando convencer aqueles que ainda se encontravam reticentes em voltar ao trabalho; houve 

repercussões imediatas no Porto, não conseguindo os grupos que ainda se conservavam paralisados 

suster a deserção dos restantes colegas100. Porém, o último suspiro coube aos ferroviários de Gaia 

que,  reunidos  a  14  de  agosto,  protestaram  contra  as  prisões  efectuadas  e  contra  a  decisão 

governamental  de  mandar  os  trabalhadores  que  tivessem sido presos à  frente  das  locomotivas,  

tentando convencer os restantes a entregarem-se às autoridades como forma de solidariedade101. Um 

gesto que visava preservar a honra da classe e que, afinal, acabou por ser o ponto final na luta dos  

ferroviários a norte do país.

A Companhia Carris foi outra das empresas ligadas ao sector dos transportes que viu os seus 

trabalhadores entrarem em greve já em finais de julho, um conflito muito provavelmente fomentado 

pelo  movimento  anteriormente  abordado.  As  motivações  dos  seus  empregados  estiveram 

relacionadas com a conquista de regalias de carácter moral e material, nomeadamente a defesa do 

99 Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. A Batalha. (10 Jul. 1919).
100 A Batalha no Porto: A greve do pessoal da Companhia dos Caminhos de Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão. A 

Batalha. (14 Ago. 1919).
101 Ferroviários de Gaia. A Batalha. (16 Ago. 1919).
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horário das 8 horas de trabalho102 e 50% de aumento dos salários fixos. No entanto, a empresa não 

pôde atender às reivindicações económicas por falta de verba, tendo a Câmara Municipal do Porto 

consentido o aumento das passagens em 1 centavo, valor que reverteria para os trabalhadores que se 

tinham comprometido a retomar o ofício caso as suas exigências fossem tidas em conta. Mas a 

Carris,  através  de  uma  concessão  camarária,  chama a  si  os  lucros  derivados  do  aumento  das 

passagens  –  como  seria  de  esperar,  os  trabalhadores  sentiram-se  enganados103 e  a  indignação 

conheceu um aumento espontâneo quando foi conhecido o fornecimento de eletricidade à  Carris 

pela  Sociedade  Eléctrica,  gerida  pelo  órgão  executivo  municipal,  e  que  fornecia  luz  para  a 

iluminação pública e indústria particular104, após atos de sabotagem perpetrados pelos operários que 

visavam a não-circulação dos carros eléctricos. Assim, além das reivindicações já enumeradas, a 

classe pede agora a indemnização dos dias em que esteve em greve, assim como o nivelamento de 

ordenados entre condutores,  guarda-freios e fogueiros, não tendo sido suficientemente forte esta 

nova tomada de posição para evitar o fim prematuro de toda a agitação e o anúncio de uma nova 

derrota.

Apesar de já terem demonstrado sinais da sua insatisfação em julho, inclusive com alguns 

confrontos, os trabalhadores e operários do cabo das minas de S. Pedro da Cova declararam-se, 

oficialmente, em greve nas primeiras semanas do mês de outubro: após um pedido de melhoria dos 

ordenados, os trabalhadores foram confrontados com a exigência patronal de terem de trabalhar 

mais uma hora por dia e uma remuneração extra de $10 centavos, vindo tal aumento corresponder a  

$1 centavo diário, visto que o horário era de nove horas e os salários de $70 e $80; face a isto, os 

trabalhadores suspendem a sua atividade, mantendo as suas reclamações numa altura em que esta 

empresa  elevou  os  preços  do  carvão,  justificando-se  com  o  necessário  melhoramento  dos 

vencimentos dos seus trabalhadores105, mas que, posteriormente, não se veio a verificar.

Outubro ficou também marcado pela acção dos operários tecelões de seda que se declararam 

em greve parcial pró-aumento salarial de 50%, face aos lucros da venda dos produtos. Porém, os 

industriais do setor oferecem 40% de aumento, com a condição de regresso do regime das 10 horas 

diárias e anulando o regime das 8 horas já em vigor; são aceites os 40% de aumento, mas não se  

desiste de negociar o retorno às 8 horas diárias, permanecendo a greve face à intransigência patronal  

e principiando-se aquela na fábrica João da Fonseca Carvalho106. Nos inícios de novembro, durante 

102 Este horário passa a estar vigente em Portugal a partir do 2º trimestre de 1919.
103 A Batalha no Porto: A greve do pessoal da Carris continua sem solução. A Batalha. (6 Ago. 1919).
104 A Batalha no Porto: A greve da Carris modifica-se. A Batalha. (14 Ago. 1919).
105 Trabalhadores e operários do cabo das minas de S. Pedro da Cova declaram-se em greve. A Batalha. (12 Out. 

1919).
106 A Batalha no Porto: operários tecelões de seda declararam a greve parcial pró-aumento de salário. A Batalha. (13 

Out. 1919).
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uma reunião da  União Sindical Operária do Porto  (U.S.O.P.), o delegado dos Tecelões de Seda, 

Francisco António Baía, comunica à assembleia que a greve da sua classe saiu vitoriosa pois foram 

reconhecidos e atendidos os pedidos dos trabalhadores, apesar das represálias de alguns industriais 

sobre diversos operários107.

Como  seria  de  esperar  de  um  movimento  oposicionista  desta  natureza,  resultaram  dos 

conflitos entre autoridades e operários um número indeterminando de presos políticos. Nas fontes 

por mim analisadas, existem escassas referências a este aspecto, citando alguns nomes mas que, 

após uma breve pesquisa e cruzamento de dados com os nomes de representantes da União Sindical  

Operária (U.S.O.), não têm qualquer efeito prático relevante neste estudo. A única excepção que se 

poderá  fazer  a  este  facto  é  a  detenção  de  Gonçalves  Ferreira  Uria  e  Alberto  Timóteo  Silva, 

representantes de classe dos carregadores e descarregadores de terra e mar do Porto e Gaia no II  

Congresso Nacional Operário, realizado em setembro de 1919, sob a acusação de “fomentadores de 

greves e bolchevistas”108.

Juntando-se à já tensa situação grevista houve, a partir de agosto de 1919, um levantamento 

patronal organizado (lock-out) por parte dos industriais dos sectores têxtil e metalúrgico portuense 

contra o regime das 8 horas de trabalho. No 1º caso, o encerramento de fábricas como a Fábrica 

Manuel Ribeiro da Silva  e a Companhia Fiação Portuense, agravou os problemas de subsistência 

entre o operariado, já de si enfraquecido por, em numerosos casos, não auferir salários devido ao 

conflito latente, mas também por esses mesmos salários serem inferiores aos do período anterior à 

1ª  Guerra  Mundial,  com a  agravante  da  jornada  diária  de  trabalho  continuar  centrada  nas  10 

horas109.

A greve dos operários têxteis na fábrica Manuel Pinto de Azevedo,  após o homónimo ter 

ameaçado, em inícios de  outubro, encerrar a fábrica por 30 dias caso os seus trabalhadores não 

quisessem aceitar o regime anterior das 10 horas de trabalho diário, foi o rastilho de uma nova 

reação desta classe que se espalha agora para as fábricas  Carlos Tavares,  Companhia Fiação e 

Tecidos do Porto e Companhia Tecidos Portuense. Carlos Tavares, em face do decreto das 8 horas 

que iria entrar em vigor no dia 1 de outubro, dissera na véspera aos seus funcionários que o horário 

de trabalho iria ser da seguinte forma: entrada às 8h00, saída às 12h00 para o intervalo de hora e 

meia para refeição, e término da jornada laboral às 17h30. Dada a entrada em vigor daquele decreto, 

voltou atrás nas suas palavras, motivo para o seu pessoal se declarar em greve. Na  Companhia 

107 A Batalha no Porto: o delegado dos tecelões de seda comunica à assembleia que a greve da sua classe terminou com 
uma vitória total. A Batalha. (1 Nov. 1919).

108 A Batalha no Porto: Armando Cardoso refere-se à prisão dos camaradas Gonçalves Ferreira Uria e Alberto Timóteo 
da Silva. A Batalha. (1 Nov. 1919).

109 A classe têxtil apela para as outras classes. A Batalha. (12  Ago. 1919).
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Fiação  Portuense, os  operários,  à  hora  determinada  conforme o  novo  horário,  recusaram-se  a 

trabalhar  mais,  tendo  os  operários  da  Companhia  Fiação  e  Tecidos  do  Porto  apedrejado  as 

instalações daquela por lhes constar que não queriam abrir os portões aos operários que pretendiam 

sair, pois os seus gerentes teriam afirmado que jamais abririam as suas portas enquanto a questão 

das 8 horas não estivesse totalmente resolvida.

Como se pode ver, a pressão de lado a lado causou uma situação insuportável do ponto de 

vista socio-económico, que só começou a desanuviar quando as fábricas Carlos Tavares, Marinhos, 

Fábrica  dos  Ingleses,  Manuel  Ribeiro  da  Silva,  Montes, Tito,  Graam e  Lanifícios  de  Lordelo 

cederam nas suas convicções e aderiram, definitivamente, às 8 horas de trabalho, seguindo este 

exemplo a Companhia de Fiação e Tecidos do Porto, e Companhia Fiação Portuense, ao contrário 

da teimosia que persiste do lado de Manuel Pinto de Azevedo110. 

Quanto ao sector metalúrgico,  cujas  oficinas de Massarelos,  Ouro,  Bicalho e  D.  Pedro V 

estavam fechadas desde o início do mês de  agosto, a união de esforços entre os trabalhadores de 

Porto e Gaia levou à publicação de um manifesto da classe, exigindo aqueles a manutenção do 

horário de 8 horas diárias, assim como o pagamento de 50% dos salários pelas horas extraordinárias 

durante  o  dia,  e  de  100%  durante  a  noite  (o  estabelecimento  da  parede  patronal  ocorreu 

precisamente num momento de afluência de trabalho urgente, que levou os industriais a exigirem 

dos seus operários 2 horas de trabalho extraordinário, sem que se dispusessem ao pagamento das 

horas suplementares – pretendem assim voltar ao antigo regime de 10 horas)111.

Concluindo esta problemática, o Congresso das Associações Comerciais e Industriais do País, 

ocorrido a 23 e 24 de  novembro de 1919, pode e deve ser visto como uma reação do patronato 

português (onde se inclui, obviamente, o patronato portuense) à “febre” grevista que assolava os 

principais centros industriais. Neste encontro, onde se apreciou a lei das 8 horas diárias de trabalho 

e proposta  a  criação da Federação das Associações  Patronais, abordando-se a sindicalização do 

Patronato e aconselhando-se este a opor-se firmemente às reivindicações operárias112, a presidência 

de honra coube ao Presidente do Ministério, Alfredo Sá Cardoso. Este é o ponto que mais se destaca 

de todo o congresso (não menosprezando as resoluções tomadas, já de si previsíveis, pelos seus 

“participantes”) pois demonstra a vontade inequívoca do governo em controlar a revolta operária, 

sendo necessário para isso manter o patronato unido e abraçado por uma mesma causa.

No caso particular do Porto, o poder militar e o Governo Civil do Distrito do Porto tornaram-

se indissociáveis, já que, em caso de distúrbio da ordem pública,  o Governador Civil  (António 

110   A Batalha no Porto: Greve dos operários têxteis na fábrica Manuel Pinto de Azevedo. A Batalha. (5 Out. 1919).
111   Metalúrgicos do Porto: Um “lock-out” dos industriais. A Batalha. (18 Ago. 1919).
112   Congresso das Associações Comerciais e Industriais do País. A Batalha. (25 Nov. 1919).
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Resende ocupou o cargo de Governador Civil do Distrito do Porto entre julho de 1919 e 2 de março 

de 1920) exigia o contacto imediato com a autoridade militar, assim como no caso de greves nos 

caminhos de ferro ou dos correios, deveria ser feita a ocupação de todas as instalações importantes 

com  os  respectivos  planos,  mandando  evacuar  imediatamente  o  pessoal  grevista  e  presos  os 

dirigentes. Sem dúvida alguma que as greves ferroviária e do pessoal da Carris foram os melhores 

exemplos da conivência entre as autoridades militar e política com as duas companhias, tendo sido, 

no 1º caso, a ocupação da Estação da Boavista, em julho de 1919, o acontecimento que realçou esse 

facto,  e,  no 2º  caso,  o  contracto  existente  entre  a  Carris  e  a  Câmara  Municipal  do Porto,  que 

estabelecia a substituição do pessoal grevista por militares, polícia e marinheiros na condução dos 

carros elétricos. 

Tabela 5  – Principais dirigentes do movimento operário do Porto no 2º semestre de 1919113

Classe representada Congresso 
Nacional Operário

Classe representada na U.S.O Representante (s) de Classe

Construtores Navais António Carvalhedo/
David Magalhães Pinto

Carregadores e 
Descarregadores de Terra e Mar 

do Porto e Gaia

António Pinto Raimundo/
Alberto Timóteo Silva/
Gonçalo Ferreira Uria

Carroeiros e Construtores de 
Carruagens do Porto

Aníbal Dantas/
João Pereira Mata

Caixoteiros do Porto e Gaia
Bernardino Pereira/

Albino Moreira Fortuna

Chapeleiros Francisco Pinto Ribeiro/
Bernardino Lopes

Correlativas do Porto José Mendes de Oliveira Júnior

Encadernadores e Tipógrafos do 
Porto

Manuel Pinto Teixeira/
Cezar de Azevedo

Estofadores do Porto Carlos Silva 

Fabricantes de calçado de 
Fancaria do Porto

Francisco Bento da Cruz

Fabricantes de calçado do Porto
Manuel Francisco Lucas/

Júlio de Campos/
Serafim dos Anjos 

113 A tabela apresentada é o resultado da leitura e análise de artigos do jornal A Batalha, nomeadamente aqueles que 
estão relacionados, quer com o II Congresso Nacional Operário (aquando da escolha prévia dos representantes de 
cada classe), quer com a realização de reuniões de associações de trabalhadores e da União Sindical Operária.
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Fiandeiros do Porto Mário Gonçalves Pereira

Liga das Artes Gráficas do 
Porto

José Gonçalves/  
Clemente Vieira dos Santos

Liga das Artes de Viação 
Portuense

António Silva/
Joaquim José Silva

Litógrafos do Porto Henrique Alves Sousa

Manipuladores de Fósforos do 
Porto

José Águeda

Marceneiros do Porto José Joaquim Maciel Barbosa

Oficiais e Costureiras de 
Alfaiate do Porto

Aníbal Cardoso

Oficiais de Ourives do Porto Adolfo Pinto dos Santos

Oficiais de Ourives de Prata do 
Porto

António Rodrigues dos Santos

Operários funileiros Anastácio Ramos

Operários têxteis de Vila Nova 
de Gaia

João Assunção Barreto

 Picheleiros do Porto António Cerqueira

Tamanqueiros Portuenses Norberto Carvalho de Araújo

União do Comércio do Porto José Dias Pinheiro

União Ferroviária do Porto
Carlos Silva Guimarães/

Bernardino P. Costa/
José P. Coelho Júnior

União dos Sindicatos Operários 
do Porto

Armando Cardoso/ Júlio de 
Campos

Com a realização do II Congresso Nacional Operário, entre 13 e 15 de setembro de 1919, a 

União Operária Nacional  transforma-se na  Confederação Geral dos Trabalho, tornando-se uma 

estrutura  mais abrangente a  nível  nacional,  podendo este  aspeto ser  considerado uma relevante 

tomada  de  posição  por  parte  do  movimento  anarco-sindicalista.  A Comissão  organizadora  do 

Congresso Nacional Operário, da qual fizeram parte Manuel Joaquim de Sousa, Joaquim Francisco, 

Abel  Jacinto  Pereira,  António  Gomes  Amaral  e  Miguel  Correia,  corresponde,  nada  mais,  nada 

menos a  parte  do núcleo duro do movimento operário  do Porto.  Desde logo,  esta  organização 

operária demarcou-se do programa do governo bolchevista encabeçado por Lenine, mantendo-se 

anarquista em doutrina, sendo este o primeiro passo para a divisão entre o Sindicalismo anárquico e 

o Maximalismo. Esta viria a ser evidenciada logo a partir de outubro de 1919, com a fundação da 

Federação  Maximalista  que,  através  do  periódico  “Bandeira  Vermelha”,  aceita  oficialmente  o 
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programa partidário comunista de Moscovo, continuando a defender a socialização dos meios de 

produção por gestão sindical, assim como todo o poder deveria reverter aos “soviets”114.

A criação da Confederação Geral do Trabalho surtiu, desde logo, efeitos na organização do 

movimento  operário do Porto,  mais  concretamente  com a emergência dos  sindicatos  únicos de 

classe,  ainda durante o ano de 1919. Assim, e conforme resoluções tomadas a 5 de  outubro, as 

direcções  das  Associações  das  Artes  Metalúrgicas  do  Porto  e  Gaia,  ourives  de  prata  e  ouro, 

picheleiros e funileiros de metal, funileiros e artes correlativas e fabricantes de guarda-sóis, fundam 

o Sindicato Único Metalúrgico (com a sede provisória na rua de Camões, 364), enumerando as 

vantagens do sistema de organização sintetizado no Sindicato Único, nomeadamente a unificação 

das classes metalúrgicas dispersas, juntando-se os seus esforços e convicções115; a 9 de novembro 

deu-se também a fusão das Associações de Classes dos Fiandeiros, Tecelões Mecânicos, Tecelões 

Manuais, Tecelões de Seda, Tecelões de Fitas, Tecelões de Lã, Tintureiros e Cordoeiros de Tapetes e 

Alcatifas  no  Sindicato  Único  Têxtil  do  Porto,  aderindo,  de  imediato,  à  C.G.T.  Logo  após  a 

constituição deste novo sindicato, foi discutida e aceite a tabela de aumento de salários a apresentar 

aos industriais do setor, expondo-se, assim, a revitalização do operariado têxtil (salário diário: até 

500 réis, 100%; de 500 a 1$000, 80%; de 1$000 a 1$500, 60%; de 1$500 a 2$000, 50%; de 2$000 

para cima, 40%)116.

A “nova” força reivindicativa proporcionada pela C.G.T., referindo-se a esta  Pier Francesco 

Zarcone em Portogallo anarchico e ribelle (storia del movimento libertario portoghese)  como “a 

única verdadeira organização nacional dos sindicatos no país que conseguiu reunir trabalhadores de 

todas as tendências de esquerda, fincando firme o seu carácter anarquista ou anarco-sindicalista, 

com forte componente sindicalista revolucionária”117,  e a união dos trabalhadores sobre a mesma 

não agradou, de todo, à ação autoritária governativa que promovia a desmobilização operária, e, a 

20 de outubro, efectuou-se uma importante reunião das direções dos sindicatos do Porto, estando 

presentes  as  dos  ourives  de  prata,  jardineiros,  fiandeiros,  pedreiros,  estofadores,  latoeiros, 

confeiteiros, artes gráficas, carroeiros e construtores de carruagens, fosforistas, viação portuense, 

chapeleiros,  tecelões  de  seda,  empregados  de  comércio,  marceneiros,  carregadores  e 

descarregadores de terra e mar, encadernadores e tipógrafos, metalúrgicos, entalhadores do norte, 

pintores,  marmoristas,  manipuladores  de  pão,  tecelões,  electricistas,  fabricantes  de  calçado, 

fabricantes  de  fancaria,  guarda-soleiros,  barbeiros,  carpinteiros,  tamanqueiros,  estucadores, 

114 SOUSA, Manuel Joaquim de - O sindicalismo em Portugal. 5ª Edição. Porto: Afrontamento, 1976, página 232.
115 A Batalha no Porto. A Batalha. (11 Out. 1919).
116 A Batalha no Porto: as classes têxteis votam o Sindicato Único e resolveram pedir o aumento de salário. A Batalha. 

(11 Nov. 1919).
117 ZARCONE, Pier Francesco – Portogallo anarchico e ribelle (storia del movimento libertario portoghese). Pescara: 

Samizdat, 2004, pág.31.
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funileiros e artes correlativas para protestarem contra a vontade do Governo de Sá Cardoso em 

querer fazer creditar  Alfredo Franco como representante da Organização Operária  Portuguesa à 

Conferência do Trabalho de Washington, quando já durante o II Congresso Nacional Operário de 

Coimbra foi  decidido que  não haveria  qualquer  representação naquele  evento,  “por  não querer 

colaborar com a classe burguesa internacional”118.

Com um movimento operário cada vez mais solidificado perante as adversidades pelas quais 

passava, foi desejo da U.S.O. do Porto, com a afirmação cada vez mais notória da C.G.T. a nível 

nacional,  a  realização  de  um  comício  contra  a  carestia  de  vida.  Após  uma  primeira  tentativa 

ocorrida em finais de setembro, tendo nessa altura as autoridades impedido tal ocorrência, evocando 

a lei de 1893, da autoria de João Franco, que se refere à não permissão de reuniões na via pública. 

A 14 de outubro de 1919 ocorre, por fim, uma manifestação do operariado do Porto e Gaia, 

num comício promovido pela U.S.O. Pela manhã deste dia, grandes contingentes de militares e 

polícias dirigiram-se  para  a  Boavista  e  para  a  porta  das  principais fábricas,  estando o trabalho 

totalmente paralisado a meio do dia; na praça Marquês de Pombal, polícia, cavalaria e infantaria  

estavam a postos, já que o comício se realizava ali perto. Neste propriamente dito, houve, desde 

logo, palmas e vivas à Revolução Social, à Revolução Russa e à U.S.O., tendo discursado, além do 

Secretário-Geral da U.S.O., Joaquim Silva, Anastácio Ramos, José da Silva Miranda (classe dos 

tecelões  de  seda),  Domingos  Pereira,  Guilherme Gonçalves  Baptista,  Frederico  Tavares,  David 

Oliveira, Maciel Barbosa e Serafim Cardoso Lucena. 

Todos se referiram aos motivos do mal-estar das classes proletárias e à carestia dos alimentos 

necessários à sobrevivência, justificados pela desigualdade em que se baseia a sociedade capitalista 

“persistindo a tirania económica, política e social enquanto ela não for profundamente remodelada 

(...)”119; foi também abordado o facto de não haver qualquer resultado positivo relativo ao aumento 

dos salários, já que os preços dos bens de primeira necessidade continuavam a subir, tendo aqueles 

que assistiam e participavam no comício tentado dirigir-se ao Governo Civil. Porém, e apesar da 

pressão dos muitos manifestantes presentes, estes foram limitados nas suas acções pela intervenção 

das forças da guarda de infantaria e de cavalaria, tendo ficado as ruas de Costa Cabral, Alegria, 

Duque de Loulé, Entreparedes, Santo Ildefonso, Santa Catarina, assim como a praça da Batalha, em 

estado de sítio devido à enorme confusão gerada pelos confrontos entre manifestantes e autoridades, 

não se coibindo estas de utilizar armas de fogo para dispersar a multidão.

Há ainda a destacar a não-comparência dos trabalhadores da Carris, tendo sido coagidos a não 

118 A Organização Sindical do Porto. A Batalha. (24 Out. 1919).
119 SANTOS, Clemente Vieira dos – Operariado do Porto e Gaia manifesta-se pela carestia de vida. A Batalha. (18 

Out. 1919).
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se fazerem representar no comício da U.S.O., “sob pena de represálias e prisão, conseguindo que 

parte do pessoal traísse o compromisso tomado”120 desde os primeiros momentos de preparação 

daquele  evento  com  a  comissão  organizadora,  demonstrando,  mais  uma  vez,  o  insucesso  das 

reivindicações deste grupo em particular.

Para concluir, é apresentado, de seguida, o manifesto do comício da U.S.O. do Porto de 14 de 

outubro de 1919:

Considerando que  a organização operária,  por  intermédio  dos  seus  corpos directivos,  já  por  

diversas  vezes  teem  encetado  movimentos  de  protesto  contra  a  carestia  de  vida,  em  cujos  

movimentos  tem  sido  apresentadas  bases  de  reclamações  que,  até  hoje  ainda  não  foram  

atendidas; 

Considerando que por êsse motivo subsistem ainda as mesmas razões de ser desses movimentos,  

porquanto a situação do povo consumidor, e muito principalmente a das classes trabalhadoras,  

continua insustentável;

Considerando que mais uma vez a organização operária intende indicar quais as medidas que  

julga convenientes para a resolução deste problema não deixando, contudo, de, mais uma vez,  

reforçar as reclamações, já noutros movimentos pela organização levadas a efeito; sendo assim, o  

povo consumidor, reunido em comício, a convite da União dos Sindicatos do Pôrto, na rua da  

Alegria, resolve mais uma vez indicar o seguinte;

1º – Que seja dada satisfação às reclamações formuladas nos movimentos já realizados;

2º – Que, como medidas de carácter imediato, sejam adoptadas as seguintes:

a) Proibição imediata da destilação de cereais panificáveis;

b) Abolição total dos impostos sôbre importação de géneros de primeira necessidade, proibindo a  

sua exportação;

c)  Pôr  em  contacto  directo  o  produtor  com  o  consumidor  por  meio  do  estabelecimento  de  

armazéns gerais, bem sortidos;

d)  Despacho imediato de todos os  géneros  retidos  nas  alfândegas,  sendo êstes  entregues  aos  

armazéns gerais, com o indicado no número anterior, quando não sejam levantados no praso de 8  

ou 15 dias;

e)  Reorganização  dos  meios  de  transporte  terrestres  e  marítimos,  de  forma  a  garantir  o  

abastecimento dos mercados continentais.

Considerando que a carestia de vida só poderá ter solução pela transformação social, a exemplo  

120 SANTOS, Clemente Vieira dos – Operariado do Porto e Gaia manifesta-se pela carestia de vida. A Batalha. (18 
Out. 1919).
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do que se está operando no Oriente; o povo consumidor do Pôrto, reunido em comício público  

para protestar contra a carestia de vida, sauda o proletariado da Rússia, da Hungria, da Itália e  

de todos os pontos do globo que se teem sacrificado pela Revolução Social que desponta;

Considerando que nada temos a esperar dos governos, sejam de que nuances fôr, por isso que nos  

encontramos cansados de formular reclamações, sem que até à data hajam sido atendidas, o povo  

consumidor  do  Porto,  reunido  em  comício  público,  declara  que  despresa  todas  as  leias,  

responsabilisando os dominantes pelos actos que de futuro possam trazer graves perturbações, se  

dentro em pouco tempo não fôr cumprido o que está indicado ao govêrno por êste comício121.

2.3.  As escolas racionais e sessões de propaganda libertária 

O conceito de escola racional, insistentemente abordado por Francisco Ferrer122, foi nada 

mais, nada menos do que um programa alternativo de instrução e alfabetização do operariado à 

escolarização proporcionada pela República. 

No Porto, já a partir de 1908, é o  Centro e Biblioteca de Estudos Sociais, localizado no 

Bairro das Antas, uma zona particularmente habitada por operários pois muitas fábricas e oficinas 

ali estavam localizadas, a assumir a iniciativa pela formação e consciencialização daqueles, tendo 

desenvolvido uma escola noturna123 logo no seu primeiro ano de existência. 

Em setembro de 1912, surge o primeiro grupo dramático no contexto anarquista, ao qual 

deram o título de  Escola Dramatica Fraternidade Libertaria, sob a direção cénica de Oliveira e 

Souza124,  sendo  o  seu  fim  representar  peças  dramáticas  que  instruíssem  o  operariado  e  o 

incentivassem a revoltar-se contra os crimes  da sociedade125.

As  ações  de  propaganda  propriamente  ditas  do  movimento  operário  portuense  sob  a 

orientação da  União Geral  dos Trabalhadores da Região do Norte conhecem a sua estreia  em 

janeiro  de  1913  com  um  comício  de  propaganda  em  Vila  do  Conde,  presidido  por  Emídio 

Correia126,  no qual  foram tomados como temas preponderantes  as  cadernetas  profissionais127,  o 

121 SANTOS, Clemente Vieira dos – Operariado do Porto e Gaia manifesta-se pela carestia de vida. A Batalha. (18 
Out. 1919).

122 Francisco Ferrer, o mais conhecido ideólogo do anarquismo catalão, foi o fundador em 1901 da Escuela       
Moderna, que viria a resultar mais tarde na obra As Origens e Ideais da Escola Moderna. Foi preso e executado em 
Montjuic (Barcelona) a 13 de Outubro de 1909, tendo sido instituída esta data em diante,  pel' A Aurora e os órgãos 
a si ligados, como de homenagem a Ferrer e de exaltação do ideal anarquista.

123 Centro e Biblioteca de Estudos Sociais. A Aurora. (21 Dez. 1912).
124 Não se sabe muito sobre Oliveira e Souza, senão a sua admiração pelas obras de Manuel Laranjeira e pela  

encenação da obra dramática Uma Vítima de miséria.
125 Escola Dramatica Fraternidade Libertaria. A Aurora. (1 Set. 1912).
126 Emídio Correia presidiu a um importante comício de propaganda em Vila do Conde a 12 de Janeiro de 1913, onde  

se fez ouvir pela primeira vez o apelo à organização dos trabalhadores em sindicatos profissionais.
127 As Cadernetas Profissionais surgem com a criação da Agência Oficial do Trabalho em Dezembro de 1912, 
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aparecimento  do  primeiro  grupo  juvenil  de  propaganda  anarquista  denominado  Mocidade 

Libertária e o apelo de Norberto Teixeira de Carvalho à organização de sindicatos independentes e 

profissionais128, mas sem dúvida o aspecto mais importante de todo o contexto que circunda este 

evento é o caminhar da União para o seu primeiro ano de existência. 

As famosas excursões de propaganda a terras mais próximas do Porto tiveram como seu 

responsável  o  grupo  libertário  Jovens  Activos129,  seguindo-lhe  o  grupo  Jovens  Libertários na 

distribuição de um manifesto alusivo ao 1º de maio por freguesias periféricas do Porto como Rio 

Tinto, Fânzeres, S. Pedro da Cova, S. Cosme, Águas Santas, Ermesinde, Alfena ou Valongo, tendo 

obtido  bom  acolhimento  por  parte  das  populações  residentes130.  Igualmente  Os  Sem  Pátria, 

oriundos de Águas Santas, fundaram-se sob o motivo de propagarem o ideal libertário entre as 

camadas  camponesas,  valendo-se  para  isso  de  livros,  folhetos,  folhas  volantes  e  manifestos, 

pretendendo obter capacidade organizativa para realizar conferências e palestras131. 

O  Núcleo de Juventude Sindicalista do Porto e  o  Germinal  são provavelmente os  mais 

importantes grupos de jovens libertários que se constituíram no Porto, já que ambos possuíam uma 

estrutura que estava em estreito  contato  com a  União Geral  dos  Trabalhadores da Região do  

Norte132, como é evidenciado no primeiro, na sua comissão de propaganda composta por Norberto 

Teixeira de Carvalho, Alves da Silva, Camilo Rodrigues, Magalhães Júnior, Juliano José Ribeiro, 

Manuel Falcão, Guilherme Teixeira de Barros ou Gomes de Amaral133, e no pedido de envio de 

correspondência do segundo para Salvaterra Júnior134, sendo todos eles responsáveis pela fundação 

da União Geral dos Trabalhadores da Região do Norte. 

3. Relações nacionais e internacionais do movimento anarquista portuense à luz do periódico  A 

Aurora 

Desde o seu despoletar que o movimento libertário portuense procurou manter-se em contato 

permanente,  quer  com as  suas  congéneres  nacionais  como internacionais,  não  só  organizações 

localizadas na Europa (Espanha, Itália, França e Suíça) como também estabelecidas na América do 

Sul (Brasil e Argentina).

granjeando grande indignação no seio do movimento libertário pois aquelas eram vistas como um meio de controlo 
e repressão.

128 Comício de Propaganda em Vila do Conde. A Aurora. (12 Jan. 1913).
129 Passeio de propaganda. A Aurora. (23 Mar. 1913). 
130 Jovens Libertários. A Aurora. (4 Mai. 1913).
131 Os Sem Pátria. A Aurora. (18 Mai. 1913).
132 Núcleo Juventude Sindicalista. A Aurora. (1 Mar. 1914).
133 Núcleo Juventude Sindicalista. A Aurora. (5 Abr. 1914).
134 Germinal. A Aurora. (22 Mar. 1914).
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Tabela 6 - Correspondentes d'A Aurora entre 1910 e 1919

Localidades Nomes

Amareleja M. C. Baleiro

Aveiro Bernardo Souza Torres

Brasil – Rio de Janeiro Gregório Rodrigues

Cacilhas José Malaquias

Caramujo Francisco Paulino

Cercal do Alentejo José Alexandre de Mello

Espanha – Vigo L. Kuherman

Espanha – Ayamonte Carlos da Silva Alberto

Funchal J. J. de Souza

Lagos António Pedro Pião

Lisboa Hilário Marques

Portalegre S. M. Bolou

Sacavém Alberto Júlio Neves

S. Cosme J. V. da Silva

Santiago do Cacém José Manoel Baixinho

Setúbal Libanio da Rocha Romão

Sines Alfredo Supias

Já com  A Revolução Social,  são referidas cidades  em Espanha com grupos comunistas-

anarquistas  em comunicação  com  o  Porto  como  Madrid,  Sevilha  (Soliridad),  Cadiz,  Granada, 

Badajoz  e  Barcelona,  esta  última  graças  ao  periódico  Tierra  y  Libertad135 (mais  tarde  também 

disponível  na  redação  d'A Aurora,como  é  noticiado  por  esta  em  24  de  julho  de  1910,  o  que 

comprova  a  existência  de  troca  de  correspondência  entre  militantes  portuenses  e  espanhóis). 

Também cidades italianas se mantinham em comunicação com aquele periódico graças à Gazzetta 

Operaria  (Lugano),  La  Nuova  Gazzetta  Operaria  de  Turino  (Turim)  e  L'Amico  del  Popolo 

(Brescia).136 Acompanhando ainda os primeiros dias d' A Aurora, a “Carta d'Hespanha”, da autoria 

de  Acracio  Progresso,  faz  a  descrição  do movimento  grevista  espanhol  da  segunda década  do 

século137.

Num comunicado emitido em francês na edição de 7 de agosto de 1910,  A Aurora avisa 

135   Periódico de Barcelona com ligações ao Revolução Social. A Revolução Social (2 Ago. 1888).
136   Cidades em Espanha e Itália com grupos comunistas-anarchistas. A Revolução Social (10 Jan. 1888).
137   Carta de Hespanha. A Aurora. (31 Jul. 1910).
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todos os correspondentes e leitores que a sua redação mudou de instalações (“Nous avertissons les 

camarades de l'extérieuse que la redaction et la administraction de A Aurora ont changé pour la Rua 

da  Bainharia,  150,  Porto Portugal”138),  denotando-se  assim que o  periódico mantinha  contactos 

estabelecidos com grupos homónimos franceses ou de língua oficial francesa. Nesse mesmo ano, A 

Aurora cria uma rede de correspondentes espalhados pelo país (tal como está explicitado na tabela 

6), que irá contribuir decisivamente para se ficar a conhecer a verdadeira dimensão do anarquismo 

em Portugal. 

A Tirania Argentina, publicado a 14 de  agosto de 1910, é um artigo assinado por Cecílio 

Dinorá, enviado de Porto Alegre (Brasil),  que relata a repressão governamental na Argentina ao 

“proletariado argentino”139. De facto, o termo “proletariado” encontra-se aqui bem empregue, já que 

o operariado encontrava-se já unido sob vários órgãos, reprimidos entretanto, como demonstram o 

“empastelamento e incendio das tipografias dos jornaes La Protesta,  La Batalla e La Vanguardia, 

do assalto, saque e incendio dos livros da Federação Obreira Regional Argentina (…) e de outras 

casas pertencentes a pessoas de nacionalidade russa”140. Deduz-se então que o movimento operário 

argentino teria participação e influência directas dos ecos dos acontecimentos ocorridos na Rússia 

entre 1905 e 1907, podendo ser colocada a hipótese do exílio de militantes sovietes naquele país ter 

sido decisiva para o despoletar de uma consciência operária. É  também referida a oposição entre 

socialistas e anarquistas argentinos, nomeadamente o insurgimento dos primeiros contra a greve 

geral votada pelos segundos, aproveitando A Aurora para fazer uma comparação com um episódio 

ocorrido no Porto, no qual a extinta publicação A Vida foi levada a tribunal pelo Centro Socialista 

do Porto141. 

Igualmente o movimento libertário suíço foi abordado n' A Aurora, evidenciando este alguns 

aspetos que pautavam o “modus operandi” do movimento em curso na Europa. A Suíça assume 

particular  importância  pois  lá  se  encontravam exilados  alguns  dos  ideólogos  anarquistas  mais 

importantes e sobre os quais o movimento permanecia unido (e atento a cada passo destes), como 

Kropotkin, Grave e Malatesta, tendo sido expulsos quando o movimento conheceu um crescimento 

sem igual em qualquer outro período, entre os cidadãos daquele país, sendo que “ha desassete ou 

desoito annos, as figuras mais em destaque no movimento eram quasi todas francesas, italianas e 

russas, bastando o minimo pretexto para as autoridades as expulsarem do territorio suisso”142.

Também na  propaganda  se  encontram muitas  semelhanças  com o modelo  colocado  em 

138   Mudança de instalações. A Aurora. (7 Ago. 1910).
139   Tirania argentina. A Aurora. (14 Ago. 1910).
140   Tirania argentina. A Aurora. (14 Ago. 1910).
141   Contra a sanha socialista. A Aurora. (14 Ago. 1910).
142   O movimento libertario na Suissa. A Aurora. (4 Set. 1910).
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prática em Portugal, fazendo-se “por meio do jornal, da conferencia, de folhetos, folhas volantes, 

manifestos”143, assim como pela publicação de uma “grande quantidade de volumes de Kropotkin, 

Reclus, Malatesta, Grave, Malato, Tolstoi, Faure e outros”144. A tentativa de greve geral em Genebra 

“ahi por fins de 1902”145 teve efeitos na organização do movimento libertário, tal como “foi a fusão 

da União Operária – que reunia no seu seio syndicatos e agrupações socialistas eleitoraes – com a 

Federação  Operaria,  puramente  syndicalista  e  anti-parlamentar,  constituindo-se  uma  nova 

Federação que engloba todos os syndicatos de Genebra  e  que não contem nenhuma agrupação 

politica (…), contendo o seu comité numerosos libertarios”146.

Apesar de não ser uma carta ou um testemunho de um correspondente externo d' A Aurora, 

este artigo não deixa de significar a atenção prestada pelo periódico ao que de mais importante 

acontecia  no  exterior  procurando,  através  da  reflexão  dos  factos,  lançar  as  luzes  para  o  que 

posteriormente  se  iria  desencadear  em  Portugal  (e  no  Porto  em  concreto),  nomeadamente  o 

aparecimento de um movimento composto na sua maioria por associações de classe mais ou menos 

apartidárias que se uniriam sob a União Geral dos Trabalhadores da Região do Norte e, já perto do 

seu apogeu, na Confederação Geral do Trabalho – C.G.T.

4. Reflexão final

Depois de mais de dois anos a explorar os caminhos do anarquismo portuense e dos seus 

principais intervenientes, o que destacar destas gentes fascinantes, por vezes obssessivas quanto aos 

objetivos delineados, onde não têm nada a perder na meta de reclamarem os seus direitos?

Pois bem, o seu entusiasmo, com o qual me deparei ao analisar um volume de informações 

que julgo poucos terem tido o prazer de explorar. O movimento libertário portuense foi alimentado 

por inúmeras correntes ideológicas que seguiam ao sabor da corrente do entusiasmo e admiração, 

conquistados com a leitura de obras-chave de instrução. Recordemo-nos que era um movimento 

composto maioritariamente por operários com pouquíssima instrução e que encontraram nos textos 

de Bakunin, Kropotkin ou Reclus uma forma de se cultivarem e se aperceberem da sua condição 

enquanto trabalhadores assalariados e, em muitos casos, da exploração que lhes era infligida.

Foi também com o anarquismo que me deparei com o primeiro movimento constituído única 

e  exclusivamente  por  mulheres  que  pretendiam  desenvolver  no  meio  feminino  a  propaganda 

143   O movimento libertario na Suissa. A Aurora. (4 Set. 1910).
144   O movimento libertario na Suissa. A Aurora. (4 Set. 1910).
145   O movimento libertario na Suissa. A Aurora. (4 Set. 1910).
146   O movimento libertario na Suissa. A Aurora. (4 Set. 1910).
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libertária, o Núcleo das Mulheres Anarquistas147, fundado em maio de 1914, o que poderá ser um 

sinal de um certo progressismo já virado para a sua emancipação, e que conhecerá o seu auge com a 

extensão do sufrágio universal à população feminina portuguesa.

Porém, há questões que ficaram no ar,  a que não ajudou a ausência de documentação em 

arquivo, relativa ao período em que se centra a minha investigação, que possa indicar as actividades 

dos grupos libertários do Porto.  Foi bastante visível durante a recolha de dados de membros de 

grupos libertários, e de associações de classe, a evidência com que muitos nomes se repetem nos 

seus órgãos directivos, isto é, um mesmo elemento faz parte, em média, de dois ou mais grupos. A 

resposta para esta questão não foi encontrada, mas creio tratar-se de uma estratégia não só para 

garantir a união e força do movimento anarquista, caso haja perseguição ou vigilância apertada por 

parte das autoridades sobre uma dada associação, como também poderá ter a finalidade de criar uma 

rede interna que reforce a partilha de dados, quer do movimento em si, quer dos seus congéneres no 

plano nacional, ibérico ou mesmo europeu. Os periódicos consultados, ausentes de base documental 

que possa conferir credibilidade aos factos apresentados, mais uma vez não deram resposta.

Mas falando em periódicos,  é de notar a  sua apetência por uma linguagem num registo 

coloquial, onde predominam erros ortográficos, baseados numa acentuação aleatória que parece, por 

vezes, estar mais focada em palavras-chave essenciais para a instrumentalização política dos seus 

leitores. 

Um outro aspecto que me deixou intrigado diz respeito à greve dos operários têxteis das 

fábricas de Riba D'Ave, Ponte de Santa Ana, Rio Vizela Textil Eletrica e Corredoura, situadas nos 

concelhos de Guimarães, Famalicão e Santo Tirso em julho de 1910, que reclamavam aumento de 

salários, diminuição das horas de trabalho, regulamentação das multas de modo a impedir abusos, e 

extinção dos castigos corporais aos menores148. À medida que a década foi avançando, não apareceu 

qualquer reivindicação de melhores condições de trabalho para os trabalhadores menores de idade, 

quer  por  parte  dos  movimentos  sindicais  emergentes,  quer  por  parte  dos  grupos  libertários 

constituídos na sua grande maioria por operários, que deveriam sofrer e conviver com os maus 

tratos infligidos pelo patronato. É uma questão a ser refletida num trabalho futuro, não só pela 

imprescindibilidade  do trabalho infantil  na geração de riqueza ilícita  e  sem escrúpulos naquela 

época,  graças  aos  magros  salários  auferidos  por  aquela  camada  tão  vagamente  referida  no 

movimento operário.

E  por  fim,  a  coexistência  difícil  entre  Anarquismo  e  República,  repleta  de  episódios 

violentos, onde dominava o ódio, o fanatismo. Julgo não estar errado ao afirmar que Portugal nunca 

147   Núcleo das Mulheres Anarquistas. A Aurora. (24 Mai. 1914).
148   Operarios texteis em greve. A Aurora. (24 Jul. 1910).
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esteve tão perto de atingir a plenitude do ideal anarquista, isto é, o arranque da  revolução social 

como o esteve em 1919, com o vazio de poder deixado por Sidónio Pais, o fim da Primeira Grande 

Guerra e todas as suas consequências nefastas para a Europa e para o Mundo, e um “império russo”, 

que já  não era  império,  mas dispunha de  algo que não lhe ficava  atrás:  uma enorme máquina 

propagandística  movida  pela  Revolução  Bolchevique  de  1917,  cuja  réplica  se  fará  sentir  nas 

décadas de 20 e 30 do século transato.

Mas uma admiração mútua também percorreu a relação entre anarquistas e republicanos, ou 

não terá caraterizado Bernardino Machado, figura proeminente do Republicanismo Português, o 

anarquismo como “um sublime ideal que as sociedades modernas vão, dia a dia, realizando, sendo 

prova  de  ignorância  incriminá-lo”149.  Não  poderemos,  de  facto,  afirmar  que  não  estivemos 

demasiado longe do dia em que uma república baseada no ideal libertário teria sido uma surpresa 

bem real no panorama político português...

149   Contrastes. A Aurora. (25 Set. 1910).

56



 

5. Fontes 

Fontes hemerográficas (periódicos consultados na Biblioteca Pública Municipal do Porto):

Avante (números publicados em Julho de 1919)

A Aurora (números publicados entre 1910 e 1919)

A Batalha (números publicados entre Julho e Dezembro de 1919)

A Revolução Social (números publicados em Janeiro de 1888)

Bandeira Vermelha (números publicados em Dezembro de 1919)

O Comércio do Porto (números publicados entre Julho e Dezembro de 1919)

O Comércio do Porto (números publicados entre Julho e Dezembro de 1919)

Domínios Electrónicos consultados:

http://ephemerajpp.wordpress.com/ (Biblioteca e Arquivo de José Pacheco Pereira);

http://estudossobrecomunismo2.wordpress.com/ (Biblioteca e Arquivo de José Pacheco Pereira);

http://www.uah.es/biblioteca/ (Biblioteca virtual da Universid de Alcalá de Henares);

http://www.cira.ch/ (Centre International de Recherches sur l'Anarchisme);
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