
Em Setúbal, o Centro de Estudos Bocageanos prepara-se para dedicar uma exposição ao centenário de A Batalha, ainda sem data 
definida. Na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, no último trimestre deste ano, teremos uma exposição sobre os 100 anos 
de A Batalha. Por causa dos importantes espólios do Arquivo Histórico-Social, que se encontra nessa instituição, todos os interessados 
poderão conhecer a rica história editorial do jornal e da CGT, as diferentes séries do jornal, as folhas editadas na clandestinidade, durante 
o Estado Novo, e os panfletos de propaganda, além de vários elementos iconográficos do sindicalismo revolucionário e do anarco-
-sindicalismo em Portugal.

A Letra Livre irá reeditar o único livro publicado sobre a história do nosso jornal: o célebre Surgindo vem ao longe a nova auro-
ra, de Jacinto Baptista. A primeira e única edição data de 1977 e há muito que está omissa das estantes das livrarias. Da pena de João 
Freire sairá Quatro itinerários anarquistas, que juntará as biografias e trajectos de vida de Adriano Botelho, Francisco Quintal, 
Emídio Santana e Acácio Tomás de Aquino, quatro militantes anarquistas que construíram grande parte da história do anarquismo 
português do último século. O livro será editado pela Colibri. A Batalha e o Centro de Estudos Libertários (CEL) juntar-se-ão à 
associação Chili Com Carne para editar um livro sobre a colaboração de Stuart de Carvalhais - um dos mais reputados artistas 
gráficos portugueses do séc. XX – nas publicações da Secção Editorial de A Batalha, procurando desta forma suprir a lacuna existente 
nas antologias e biografias publicadas sobre este ilustrador.

No dia 4 de Maio, a sede do CEL na Azinhaga da Alagueza, em Lisboa, irá receber René Berthier, um dos redactores do Le 
Monde Libertaire, para se falar do seu itinerário biográfico e do  contacto com Gaston Leval, que o levou a aproximar-se do anarco-
-sindicalismo, caminhando gradualmente para o pacifismo. Abordar-se-á, também, a relação de Berthier com o movimento libertário 
em Portugal. A conversa está marcada para as 14h30.

A Batalha irá finalmente entrar no digital com um website que contará não só com a disponibilização dos números mais re-
centes, como irá hospedar um repositório digital da colecção completa da I Série do nosso jornal (1919-1927). Desta forma, in-
teressados e curiosos pela história de A Batalha poderão finalmente aceder ao antigo órgão da CGT e contribuir para o enriquecimento 
documental desta secção.

ANTIGO ÓRGÃO DA CGT 
Fundado em 23 de Fevereiro de 1919

Quando abrimos um qualquer jornal 
ou revista recentes, deparamo-nos 
amiúde com um texto vomitado por 
um editor ou equipa redactorial: um 
editorial sobre o estado das coisas do 
mundo, sobre o mais recente aconte-
cimento mediático que importa co-
mentar antes dos outros, sobre a nova 
polémica que trata da nova questão 
fracturante e que certamente será es-
quecida passados poucos dias; um 
editorial de opiniões, aquelas básicas 
formulações de senso comum que 
nunca podem ser atacadas, «cada um 
tem a sua» (se alguém não a tiver, não 
há problema, o jornal orgulhosamente 
admite que a faz pelo leitor), etc, etc. 
Esta é uma das modalidades possíveis 
dos editoriais do jornalismo reactivo, 
um jornalismo curvado perante o ime-
diato, que não passa de uma  translada-
ção das cadavéricas redes sociais para 
o papel. Mas há outro tipo de editorial, 
talvez ainda mais bafiento, com aquele 
odor a naftalina modernista que se vai 
conservando aqui no burgo. Trata-se 
do editorial-manifesto, cujos autores 
conseguem sempre, sem quaisquer 
dúvidas – totalmente conscientes da 
sua capacidade para ler a ordem das 
coisas e a sociedade civil –, responder 
ao problema mais vago e simplório da 
história da humanidade: «que fazer?». 
A fórmula é fácil e resume-se a mos-
trar «quem são» estes novos velhos 
homens, «ao que vem» esta nova van-
guarda na época das anti-vanguardas e 
o «que tem de ser feito» para pôr tudo 
no seu sítio certo e regenerar este con-
fuso mundo. Das publicações literárias 
às mais políticas ou partidárias – Ma-
nifesto é precisamente o nome de uma 
revista reaparecida no ano passado, 
na qual o título espelha bem a nos-
talgia do seu corpo editorial por um 
mundo que foi enterrado há muito –, 
o manifesto é esta carta de intenções 
cheia de certezas em como pastorear 
os homens em direcção à boa comuni-
dade. Por cá, nesta folheca centenária, 
não temos grande pretensões em en-
carrilhar a humanidade na marcha do 

progresso, evangelizar os ignorantes 
e pecadores ou agitar a bandeira da 
verdadeira moralidade. Muito menos 
ambiciosos, neste textículo vamos 
apenas tentar responder a uma célebre 
pergunta, ligeiramente alterada, mas 
igualmente fundamental: que pode um 
jornal?

À primeira vista, muito pouco. 
Especialmente um jornal como A 
Batalha, que sai de dois em dois 
meses, em papel, que ainda não 
tem qualquer presença no digital, 
muito menos um patrocinador. 
Especialmente num contexto em 
que as tiragens dos periódicos têm 
diminuído, que há menos gente a 
gastar dinheiro em jornais em papel, 
que outros jornais centenários, com 
financiamento corporativo e milio-
nário por trás, passam de diários a 
semanários, conseguindo, contudo, 
manter a sua duvidosa qualidade. A 
aparente solução é migrar a redacção 
toda, estagiários incluídos (os revi-
sores ficaram lá atrás, em 2007, já 
não vão para o open office servir de 
controleiros dos outros, com os outros 
e de si próprios), para o online: tudo a 
fazer um site, «são precisas mais no-
tícias», gritam de um lado, «e que tal 
um artigo sobre as 7 razões para usar 
calções no Verão?», respondem do 
outro, «mas parece que não há aque-
cimento numa escola na Guarda», «a 
prioridade é que saia o artigo sobre 
os calções, sobre o aquecimento não 
percam muito tempo e ponham a press 
release da Lusa». Entre clickbait e a 
obsessão pela rentabilização dos con-
teúdos, assegurada pela publicidade, 
parece que resta pouco mais aos jor-
nais e aos jornalistas que prostituírem 
as suas páginas, servidores e trabalho 
a quem licitar mais alto. O resultado 
parece estar à vista: dar ao consumi-
dor-leitor o que ele quer e o que ele 
vai querer. O jornalismo finalmente 
aceitou o seu papel histórico de corte-
sã, abriu a porta do quarto, fechou os 
olhos, baixou as calças e entregou-se 
definitivamente ao entretenimento.

Mas quem faz rolar os dados neste 
jogo de desejos da economia libidinal 
provoca não só uma domesticação 
do leitor-consumidor como a estan-
dardização do jornalismo. Torna-se 
indistinto abrir as páginas do Jornal 
de Notícias ou do Correio da Manhã, 
se estivermos a falar do carnaval de 
sangue, ou do Público e do Expresso, 
se estivermos a falar de senso comum 
mascarado de «rigor» e  elitismo. A 
marca autoral desapareceu porque 
o próprio jornalista se viu forçado a 

prescindir da sua identidade. As ra-
zões são diversas: a formatação do jor-
nalista que se inicia logo na academia, 
vinculando-o a livros de estilo, até às 
próprias exigências de uniformização 
estilística daquilo a que recentemente 
se decidiu chamar de jornalismo edi-
torialista, ou seja, a um jornalismo que 
nasce da estreita relação entre gestores 
e editores de carreira, uma espécie de 
tecnocracia que se apoderou de forma 
visível dos jornais, toda ela encostada 
e subserviente ao filisteu com dinhei-
ro. A situação torna-se ainda mais 
perversa quando até os meios de co-
municação mais periféricos replicam 
inconscientemente a prosa pobre, cin-
zenta e sisuda, precisamente pelo efei-
to colateral provocado pela hegemonia 
do jornalismo branco.

Assim, o jornalismo que temos é este 
quadro monocromático, tudo muito 
limpinho, jornal do design, cheio de 
infografias, que é essa a nova tendên-
cia, já não há paciência para ler textos, 
a malta quer é bonecos que expliquem 
tudo. Perante esta simplificação da lin-
guagem, é claro que diversos géneros 
foram completamente expulsos dos 
jornais: se há pouco dinheiro para con-
tratar jornalistas, sempre assoberbados 
de trabalho, dezenas de artigos para 
escrever e ainda a serem forçado a fi-
car em piquete, muito menos haverá 
para pagar ao ilustrador. Fica-se com 
o velho cartoonista, que já estava nos 
quadros e é difícil despedir, a repetir-
-se diariamente durante 20 anos. Se o 
jornalista é formatado pela universi-
dade e reformatado pelas imposições 
do administreditor, resta-lhe operar de 
forma mecânica: ao ter de responder 
ao imediato, perde-se a grande repor-
tagem; ao tornar-se um jornalista-ope-
rário, perde-se a sátira e a linguagem 
empobrece-se até não ser mais que 
uma papa indistinta, genérica, na qual 
não cabe o vernáculo. Se tem de res-
ponder ao higher power que lhe garan-
te a sobrevivência, o jornalista passa 
a publicitário de quem lhe paga: não 
existirá caso mais visível que os raros 
suplementos coolturais ainda existen-
tes, que não passam de caixas de res-
sonância de promotoras e dos grandes 
grupos editoriais e discográficos.

Ao leitor, por outro lado, restam-
-lhe dois caminhos possíveis: ou 
adopta uma postura passiva, enco-
lhendo os ombros – é o que temos, 
versão tuga do there is no alterna-
tive –, ou procura activamente na 
imprensa por aquilo que ainda possa 
escapar à hegemonia da banalidade. 
Mas talvez não seja sequer precisa 

uma mão para contar os exemplos 
que de forma muito consciente per-
cebem os riscos deste modelo de 
jornalismo e que tentam combatê-
-lo. Porque não se trata apenas de 
apontar o dedo aos grandes média, 
acusando-os de terem as costas pro-
tegidas pelo grande capital; também 
não se trata só de esbracejar contra o 
Estado por este ainda deter uma rede 
bastante importante de meios de co-
municação; e muito menos se trata 
de elogiar tudo o que é feito de for-
ma independente, como se esta qua-
lificação fosse, em si, suficiente para 
distinguir o trigo do joio. O que pode 
um jornal é, precisamente, revelar 
como qualquer um destes modelos 
de comunicação se inter-relacionam, 
se tornam indistintos uns dos outros, 
e através disso fomentam a cultura 
hegemónica do entretenimento do 
homem-comum, impondo este dis-
curso ao leitor-consumidor, trans-
formado agora em homem-médio. 
Revelar e analisar os discursos com 
os quais o jornalismo e os meios de 
comunicação exercem e conservam 
uma violenta dominação sobre os 
sujeitos é o que pode fazer um jornal 
ou o que pode um jornal anarquista.

É neste preciso ponto que um jor-
nal anarquista como A Batalha se 
distingue dos outros jornais políticos 
existentes: nem é a correia de trans-
missão de uma determinada vontade 
partidária, nem simplifica o mundo, 
divindindo-o entre heróis-mártires 
(o povo, os trabalhadores, os explo-
rados) e vilões-corruptos-detentores-
-dos-meios-de-produção-etc-etc-etc. 
É necessário impor um olhar profun-
damente radical sobre a realidade e 
sobre estas narrativas, que conservam 
em si discursos para uma dominação 
futura, para a legitimação da elite por 
vir. Mas A Batalha também se afas-
ta de outras ideias às quais todos os 
média, sem excepção, se encontram 
permeáveis: talvez a mais importante 
seja a de ver um jornal como um dis-
positivo de informação. Neste tem-
po, um jornal anarquista não poderá 
reivindicar a pretensão de informar, 
isto é, de dar forma a mentalidades, 
de ser mais um mecanismo de peda-
gogia dos sujeitos, um órgão de dou-
trinação. Pelo contrário, o que poderá 
oferecer aos seus leitores são as ferra-
mentas para que estes possam exercer, 
de forma autónoma, o seu julgamento 
crítico sobre o mundo. Por isso, não 
interessa só continuar a desconstru-
ção de tópicos-chave para diversas 
tendências históricas do anarquismo, 

como o eleitoralismo, o sindicalismo 
reformista ou a especulação capita-
lista. Importa também examinar os 
discursos que se apresentam como 
neutrais ou bem-intencionados e re-
velar o que estes escondem, quais as 
suas verdadeiras intenções. Qualquer 
anarquismo que prescreva o receituá-
rio para a sociedade futura não pode 
senão ser olhado com desconfiança, 
quando talvez importe ainda reabilitar 
uma velha ideia, menos ambiciosa e 
mais crucial: realizar um exercício de 
destruição metódico, constante e im-
placável dos mecanismos de domina-
ção do presente.

Assim, será menos pretensioso di-
zer que A Batalha não irá informar os 
seus leitores de absolutamente nada, 
mas procurará mostrar-lhes que a 
dominação não está só no mundo do 
trabalho, nas relações de produção, 
na desigual distribuição da riqueza, 
nos salários baixos, no precariado. A 
dominação é um fenómeno político, 
exercido diariamente nos espaços 
onde sempre nos venderam a ideia 
de um império da neutralidade: nas 
relações mantidas nas escolas e uni-
versidades, através da exclusão de di-
versos temas dos programas lectivos 
(qual o leitor que aprendeu alguma 
coisa na escola sobre anarquismo?), 
na vigilância constante dos alunos, 
na instrução, preparação e domestica-
ção destes para que se tornem futuros 
trabalhadores e cidadãos (quão totali-
tário é pensar na existência de maté-
rias como «educação cívica»?) ou na 
conservação da referência professoral 
ou da clivagem professor-aluno (que 
visa a manutenção de hierarquias per-
manentes na sociedade, despertando 
a vontade do subjugado em tornar-se 
futuro opressor); nas relações entre o 
leitor-audiência e o entretenimento 
(uma forma de doutrinação quotidia-
na no estilo de vida desejável); nas 
relações entre sujeitos e em contexto 
familiar (no qual o problema central é 
o microfenómeno do patriarcado, que 
a partir daqui alastra para todos os ra-
mos da vida social); mas também no 
meio cultural. 

É precisamente neste último ponto 
que A Batalha se serve de um impor-
tante gene da sua história para se re-
actualizar: quando há 100 anos se ini-
ciou esta empreitada, preparou-se não 
só um diário para os trabalhadores, 
mas uma secção editorial que publi-
cou duas revistas e 24 brochuras (entre 
ficções e ensaios). O seu propósito era 
mostrar a todos como a vida cultural 
estava intimamente ligada com a po-

lítica. Em 1919 como em 2019. Os 
exemplos são variados e revelam esta 
tendência para a modelação de um 
tipo-ideal de sujeito-leitor-consumi-
dor, que implica a suspensão de tudo 
o que pode abanar essa representação: 
isso implica, obviamente, restringir os 
mecanismos de distribuição de livros, 
discos e jornais a quem os possa pagar 
e fechar galerias, livrarias e espaços de 
concertos que não tenham um patrocí-
nio ou um branding que lhes garanta 
uma renda fixa. O efeito produzido 
é a criação de um agente passivo na 
arte da dominação, ao mesmo tempo 
dominador e dominado, o tal sujeito-
-leitor-consumidor transformado no 
homem-comum, no cidadão-médio, 
no medíocre. A consequência é pro-
fundamente política, pois implica a ex-
clusão de todos aqueles que não pro-
duzem uma mercadoria que possa ser 
facilmente capturada por algum nicho 
de mercado. Sem acesso aos canais de 
distribuição e divulgação, os artistas, 
autores e editores excluídos ou defi-
nham ou convertem-se à necessidade 
de abdicar do seu corpo. Mas aqueles 
que decidem que não vão prostituir-se 
estão fora dos meios de divulgação, 
vão confiando no algoritmo para que 
o seu novo evento chegue a alguém ou 
que os seguidores saibam que há um 
novo livro a sair para os escaparates. 
Um jornal anarquista pode escancarar 
as suas portas aos expulsos do centro 
dominante e mostrar que, na realidade, 
ainda vão existindo múltiplas cuspide-
las na hegemonia da mediocracia. 

Que pode A Batalha? Não pode, 
definitivamente, ser um «jornal de 
referência», até porque a sua feitu-
ra depende apenas da boa vontade 
de todos os colaboradores, que ofe-
recem amavelmente o seu trabalho 
para pôr este periódico de pé a cada 
dois meses, e não de um conjunto de 
assalariados e estagiários encartei-
rados. Também não pode contribuir 
para a autofagia libertária, publi-
cando exclusivamente as novidades 
das organizações e dos colectivos 
com os quais mantém afinidades ou 
dedicando as suas páginas à histó-
ria dos movimentos anarquistas. A 
Batalha pode ser um jornal parcial, 
desconfiado e céptico em relação a 
um espaço colonizado por uma auto-
ridade cada vez mais subterrânea. A 
Batalha não pode, também, iludir-se 
quanto ao seu poder para instigar a 
insurreição perpétua ou a grande re-
volução social, e sabe que a sua ac-
ção nunca representará mais que um 
grão de areia nas terríveis engrena-
gens do mundo – mas calar-se seria 
a maior das indignidades.

Que pode um jornal anarquista?

A primeira delas decorreu no Museu do Aljube, a 26 de Janeiro, na apresentação do 
mais recente número de A Ideia. Na evocação de A Batalha, António Ventura aflorou a 
história da primeira série, destacando os primeiros anos do diário, a composição da sua 
redacção e as relações mantidas com a Confederação Geral do Trabalho (CGT). A CGT 
e a Secção Editorial de A Batalha partilharam as instalações no Palácio do Correio Velho 
até 1927. Esse espaço é actualmente ocupado por uma leiloeira, mas a Assembleia Mu-
nicipal de Lisboa (AML) recomendará à Câmara Municipal de Lisboa a colocação 
de uma placa evocativa dos 100 anos do jornal, que ficará gravada na fachada do 
edifício, na Calçada do Combro. Na placa ficará inscrito o seguinte: 

«É n’A Batalha onde se pode ter a noção 
das duas grandes coisas que eu amo na vida, o Futuro e a Liberdade.”

Ferreira de Castro

Neste edifício funcionou durante a I República o diário operário A Batalha, 
a Confederação Geral do Trabalho e as Juventudes Sindicalistas sendo as

 suas instalações assaltadas pelos esbirros da ditadura em 1927.

1919-2019, centenário de fundação do jornal anarco-sindicalista 
A Batalha e da Confederação Geral do Trabalho»
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No último dia 23 de Fevereiro, 
o nosso jornal celebrou 100 anos. 

Agora, começa um ano de iniciativas 
que se juntam a esta comemoração. 
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Por fim, este número que têm nas mãos, publicado 100 anos depois da primeira A Batalha ter saído para os escaparates, homenageia a sua me-
mória, procurando recriar o formato longo com o qual se publicava o matutino. Trata-se de um número especial, voltando, em Abril, ao formato 
normal, com 24 páginas. Convidámos cinco ilustradores a olhar para uma das mais icónicas imagens da história editorial do jornal: a capa do Hino 
Revolucionário de A Batalha. André Pereira, Cecília Silveira, Dois Vês, Gonçalo Duarte e João Carola aceitaram o desafio e actualizaram 
a imagética do anarquismo para o nosso tempo. O resultado está no cartaz que sai juntamente com este número. Colem-no na parede 
do call center onde trabalham, na livraria do lado, na garagem onde ensaiam, dêem-no à vossa avó ou vendam-no a um polícia do vosso bairro!

*

Esta evocação do centenário do jornal foi proposta pelo deputado municipal Rui Costa e aprovada em reunião da AML, a 12 de Fevereiro, com 
a abstenção dos deputados do CDS-PP.
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Em plena ressaca da Monarquia 
do Norte, o Partido Democrático 
prepara-se para voltar a dominar o 
poder político no país. A guerra já 
terminou, a acalmia prometida pela 
República Nova sidonista acabou 
em assassinato e os monárquicos 
foram finalmente vencidos. O ter-
reno parece estar livre para que os 
democráticos possam estabelecer-
-se novamente como monopólio 
partidário em Portugal. À direita, os 
rivais parecem ter sido todos esma-
gados e só em 1923 é que se reagru-
parão em torno de Cunha Leal e do 
Partido Nacionalista. À esquerda, o 
Partido Socialista conta muito pouco 
e a União Operária Nacional (UON) 
está moralmente enfraquecida pela 
desilusão com Sidónio e pelo fracas-
so da greve geral de 1918, além de 
ter sofrido um rude golpe nas suas fi-
leiras devido às baixas causadas pela 
Grande Guerra e pela pneumónica 
do ano anterior. Mas o terrível con-
texto dos trabalhadores portugueses 
não impede que seja fundado um 
novo jornal, que será o grande opo-
sitor social aos democráticos até ao 
final da Velha República Nova, em 
1926. A 23 de Fevereiro de 1919, 
surge A Batalha.

Primícias 
de um jornal 

das corporações

A publicação do diário 
deve-se à vontade de um gru-

po de delegados da UON: 
entre eles estão militantes já muito 
experientes na edição e redacção de 
periódicos anarquistas, como Pinto 
Quartin (Amanhã e Terra Livre) e 
Hilário Marques (A Sementeira), 
gráficos como Raul Neves Dias e 
tipógrafos, dos quais se destacam 
Francisco Cristo e Alexandre Viei-
ra. Vieira será mesmo o redactor 
principal do jornal até 1922 mas, 
devido à sua débil saúde, o cargo 
passa a ser realmente exercido por 
Quartin, Santos Arranha e Manuel 
Joaquim de Sousa a partir de Se-
tembro de 1919. Outro dos elemen-
tos que está na fundação do jornal 
é o excêntrico Perfeito de Carvalho, 
que desenharia o célebre logotipo 
do jornal, provavelmente o único 
apontamento que se irá manter inal-
terado neste século de existência. 

Tudo o resto é alvo de constan-
tes transformações, não só ao nível 
do desenho gráfico do jornal, mas, 
principalmente, em relação às suas 
linhas orientadoras. Um dos casos 
exemplares verifica-se logo em 
Junho, escassos meses depois do 
surgimento de A Batalha, quando 
a UON sugere à redacção que faça 
um jornal de natureza revolucio-
nária que patrocine a abolição do 
patronato e do salariato. Se na sua 
origem o porta-voz dos trabalhado-
res propunha a relação harmonio-
sa entre as diversas tendências do 
movimento associativo e sindical, 
agora reivindica-se a necessidade 
de o jornal aderir ao sindicalismo 
revolucionário. Para a aprovação 
desta tese, muito terá contribuído 
o já referido Manuel Joaquim de 
Sousa, que em Setembro de 1919 
será eleito como primeiro secre-
tário-geral da recém-constituída 
Confederação Geral do Trabalho, 
da qual A Batalha se tornará o ór-
gão oficial na imprensa.

A partir desse mês, o jornal em-
penha-se em campanhas contra a 
vaga de perseguições governamen-
tais e encarceramento de operários 
e em animar os trabalhadores para 
que estes exijam a regulamentação 
da semana laboral de 40 horas. O 
jornal dedica-se quase exclusiva-
mente à vida sindical. A autonomia 
de A Batalha em relação à CGT é 
ainda muito diminuta e a confede-
ração serve-se do periódico para 
agitar o movimento operário, alvo 
de uma campanha de repressão 
que se alastra para os primeiros 
meses de 1920, culminando na 
apreensão do jornal e no encerra-
mento da sua sede na Calçada do 
Combro, durante o mês de Março. 
São meses difíceis para o diário, 
que enfrenta uma crise financeira 
aguda provocada pelo encareci-
mento do papel. Os editores vêem-
-se forçados a diminuir o número 
de páginas, que passará de quatro 
para duas, mantendo porém uma 
tiragem aproximada de 20.000 
exemplares diários. 

Perante a questão da dependência 
ideológica do jornal em relação à 
CGT e do estrangulamento das 
suas finanças, decide-se empreen-
der numa Secção Editorial. Esta 
poderia ser útil na recolha de fun-
dos através da edição de brochu-
ras e parece trabalhar com mais 
autonomia do que o diário: isso 
explica a publicação de A ditadu-
ra do proletariado, de José Carlos 
Rates, no início do ano, que estará 
na origem de uma acesa polémica 
com Manuel Joaquim de Sousa. O 
secretário-geral da CGT rejeita a 
tese central do livro de Rates, isto 
é, a possibilidade de uma ditadura 
de trabalhadores, mesmo que esta 
seja exercida por indivíduos nome-
ados pela CGT. Ao longo dos anos 
seguintes, Sousa será um aguerrido 
defensor da autonomia dos sindica-
tos, da máxima «emancipação dos 
trabalhadores pelos trabalhadores», 
arremessando tudo o que vai apa-
nhando contra aqueles que se vão 
aproximando das teses provenien-
tes de Moscovo. Se os anarquistas 
são constantemente acusados de 
anti-comunismo, Manuel Joaquim 
de Sousa é claramente o precursor 
desta tendência em Portugal.

A primeira divisão ide-
ológica na CGT e a fun-

dação do PCP

Na segunda metade do ano, a cen-
sura sobre o jornal não acalma e a 
sua sede volta a ser assaltada pela 
polícia no final de Agosto. O go-
verno liderado por António Granjo 
está em pânico e vive obcecado 
com a hipótese de os ventos revo-
lucionários da Rússia originarem 
um ciclone que passe por Portugal. 
Por isso, o governo anuncia na sua 
imprensa oficiosa que a CGT está 
a preparar uma greve geral revo-
lucionária para Outubro sob indi-
cações da Terceira Internacional, 
notícias que são rapidamente des-
mentidas pelo Conselho Confede-
ral, afirmando que são os sindica-
tos e as associações que decidirão 
pela existência de uma insurreição. 
O Conselho afirma que não cabe à 
confederação marcar a data e hora 
da revolução; essa é uma decisão 
que só pode ser tomada pela von-
tade das várias unidades operárias 
que integram a CGT. 

Na verdade, levantamento revo-
lucionário nem vê-lo. Em Outu-
bro, porém, iniciar-se-á mesmo 
uma greve que irá marcar a história 
do movimento social em Portugal, 
mas não pelas razões esperadas: 
mais que abalar as fundações do 
regime e lançar as sementes para 
a sociedade comunista futura, a 
greve dos ferroviários servirá para 
medir distâncias entre os sindica-
listas revolucionários de tendên-

cia anarquista e os militantes que 
gradualmente se vão aproximando 
do bolchevismo e da Internacional 
Comunista. 

Do lado dos primeiros, estão 
aqueles que defendem a autonomia 
sindical na construção da socieda-
de futura: entre eles encontram-se 
Manuel Joaquim de Sousa, Emílio 
Costa (que desde 1917 se mostrava 
muito desconfiando em relação ao 
sucesso revolucionário do golpe 
bolchevique) e um jovem Adriano 
Botelho (de quem se falará nes-
ta história mais para a frente); do 
outro lado está Rates, defendendo 
que a táctica sindical da CGT de-
veria seguir o modelo preconizado 
pela Terceira Internacional. Para 
isso, era necessário um partido que 
complementasse o trabalho sindical 
que, por si, era insuficiente para fa-
zer nascer uma sociedade igualitá-
ria. Estavam lançadas as bases para 
a fundação do Partido Comunista 
Português (PCP) no ano seguinte.

Na verdade, a vida interna da 
CGT, em 1921, será marcada por 
uma aberta conflitualidade entre 
o Conselho Confederal, com Ma-
nuel Joaquim de Sousa à cabeça, e 
o PCP. Através de uma nota oficio-
sa publicada em A Batalha, a 17 de 
Julho, a confederação condena as 
acções divisionistas dos militantes 
cegetistas que desde o final do ano 
anterior participaram em reuniões 
para a fundação de um partido 
que, agora, se opõe abertamente 
à autonomia sindicalista e segue à 
risca os 21 mandamentos da Inter-
nacional Sindical Vermelha (ISV). 
Entre esses sindicalistas encontra-
-se o editor do diário Joaquim 
Cardoso, que será irradiado do seu 
cargo em Agosto, não sem antes 
apelidar Manuel Joaquim de Sousa 
de «ditador da Batalha», que por 
essa altura exercia as funções de 
redactor-principal interino. A cisão 
ideológica na CGT e a fundação 
do PCP, além da ligeira acalmia 
do movimento grevista, marcam o 
ano de 1921 no plano social. 

A Secção Editorial de 
A Batalha: o embrião 

de uma redacção 
independente 

Ao contrário da CGT, a ac-
tividade de A Batalha deixa 

de estar fechada nos seus 
problemas internos. 

Muito se deve à criação da sua 
Secção Editorial, que publica a co-
lecção literária «A Novela Verme-
lha». A primeira série destas bro-
churas com ficções sociais curtas 
– proporcionais à sua qualidade – 
publicar-se-ia mensal e ininterrup-
tamente entre Maio e Fevereiro do 
ano seguinte. Os curtos romances, 
contos ou prosas autobiográficas 
são da autoria de colaboradores do 
jornal, como Manuel Ribeiro, So-
bral de Campos, Augusto Macha-
do, Mário Domingues, Nogueira 
de Brito, José Benedy, Cristiano 
Lima, Jesus Peixoto e Julião Quin-
tinha. À excepção do primeiro, que 
se afastaria do jornal por razões de 
fé, todos os outros colaborariam, 
dois anos mais tarde, nas revistas 
que a editorial de A Batalha co-
meçaria a publicar. Haveria ainda 
lugar para a edição de dois ensaios 
propagandísticos: A propriedade 
privada, de José Carlos de Sousa, 
separata do diário, e A crise do so-
cialismo, de Augustin Hamon. 

Também o matutino ganha uma 
nova força a partir de Outubro, re-
gressando às quatro páginas e refor-
mulando os seus conteúdos: com 
o objectivo de deixar de ser um 
jornal das corporações profissio-
nais e para chegar a mais leitores, 
A Batalha passa a seguir as movi-

mentações internacionais do campo 
social e a publicar folhetins. Até 
1927 publicará cerca de uma de-
zena: «Trabalho» e «O fuzilado», 
de Zola, «História dum cavalo» 
e «Maldito dinheiro», de Tolstoi, 
«Na prisão» e «Waria», de Gorki, 
«O último Quixote», de Federico 
Urales, «Justiça sacerdotal», de 
Francisco Gicca, «Greve de inqui-
linos», de Neno Vasco (publicada 
pela Secção Editorial de A Bata-
lha em 1923) e os «Mistérios do 
povo», de Eugène Sue. 

No entanto, o esforço por man-
ter de pé o diário e a casa editorial 
é constantemente abalado pelas 
agressões sistemáticas dos diver-
sos governos democráticos e pelas 
sessões de espadeirada das suas 
polícias, como sucedeu no desfile 
do 1º de Maio que se encaminhava 
do Parque Eduardo VII para a sede 
de A Batalha. O ano terminaria 
mesmo com a polícia a encerrar a 
sede e a prender tipógrafos devido à 
explosão inadvertida de uma bom-
ba que estaria a ser manufacturada 
na Calçada do Combro (sobre o 
evento, vejam-se os artigos de M. 
Ricardo de Sousa nos dois últimos 
números do jornal). E, para juntar a 
estes problemas estruturais do con-
texto político, a CGT lida com a di-
fícil situação de muitos dos confe-
derados se aproximarem das fileiras 
comunistas.

O Congresso da 
Covilhã e as três 
internacionais 

sindicais
Até finais de Janeiro de 

1922, a sede de A Batalha 
continuaria encerrada. 
A organização sindical 

está paralisada e o Conselho 
Confederal não reúne. 

A greve geral de Abril é um fra-
casso e Manuel Joaquim de Sousa, 
mantendo a sua pulsão anti-leni-
nista, atribui responsabilidades à 
desorientação provocada pelo PCP, 
que diz procurar subverter a activi-
dade cegetista. No 1º de Maio, em 
Lisboa, a participação é inferior ao 
habitual e Santos Arranha junta-se 
ao secretário-geral na distribuição 
das culpas pelo novo partido po-
lítico, responsável, segundo este, 
pelo afrouxamento da organiza-
ção dos trabalhadores. A situação 
financeira de A Batalha agrava-se, 
perde dinheiro todas as semanas, e 
apesar das campanhas de ajuda ao 
jornal não há outro caminho para 
a sua sobrevivência que não pas-
se pela instituição de uma quota 
adicional obrigatória para todos os 
sindicalizados. Mas também a sua 
linha ideológica é posta em causa, 
principalmente pelas Juventudes 
Sindicalistas, que a consideram 
demasiado branda, tema que será 
recorrente nos anos vindouros. 
Chega-se mesmo ao ponto de acu-
sar a redacção do jornal de censura 
aos opositores de Manuel Joaquim 
de Sousa. É sob esta intensa tensão 
no meio sindical que se realiza, em 
Outubro, ao Congresso Nacional 
Operário da Covilhã. 

No centro da discussão estão as 
relações internacionais que a CGT 
estabeleceria no futuro e é esse o 
tema que toma conta do trabalho 
editorial de A Batalha durante esse 
ano. Neste sentido, destaque para 
o apoio indirecto dado pela secção 
editorial à publicação das brochu-
ras O Congresso da Internacio-
nal Sindical Vermelha (Moscóvia, 
1921) e Os I.W.W. na teoria e na 
prática, ambas da autoria da Textil 
Workers Union. O distanciamento 
em relação ao Profintern não im-

pede, porém, que nas páginas do 
matutino surjam apelos à solida-
riedade dos trabalhadores com os 
famintos russos, efeito provocado 
pelo bloqueio comercial das de-
mocracias ocidentais aos bolche-
viques. Por isto, não é surpreen-
dente que a publicação de A fome 
na Rússia, de Fridtjof Nansen, seja 
contemporânea de acesos debates 
sobre qual a Internacional à qual a 
confederação portuguesa se deve-
ria alinhar. 

Mas a maioria liderada por Ma-
nuel Joaquim de Sousa, que ao fim 
de três anos deixaria o cargo de 
secretário-geral, parece ter já defi-
nido o rumo da CGT e de A Bata-
lha: nem os leninistas de Moscovo, 
nem os socialistas de Amesterdão. 
A posição que sai da Covilhã é 
precisamente a de rejeitar estes 
dois caminhos, e o Conselho Con-
federal recém-eleito decide pela 
participação na criação da Asso-
ciação Internacional dos Traba-
lhadores (AIT): se se previa que 
o Congresso servisse apenas para 
afastar definitivamente os comu-
nistas da CGT, eis que os próprios 
partidários de Manuel Joaquim de 
Sousa abrem o flanco e permitem a 
entrada nos órgãos confederais de 
uma outra tendência dentro do sin-
dicalismo revolucionário, que se 
organiza em redor do controverso 
Santos Arranha.

O arranhismo
Logo no início de 1923, 
A Batalha lança a pos-
sibilidade de uma greve 
geral revolucionária e 

internacional, motivada 
pela ocupação do Ruhr, 

que ameaça a estabilidade 
internacional defendida 

pelos sindicalistas 
revolucionários. 

No plano interno, o aumento das 
rendas e do preço do pão resultam 
numa greve geral em Agosto, mas 
em Abril já 12.000 têxteis tinham 
parado o trabalho na Covilhã devi-
do aos salários baixos. No mês se-
guinte, a vaga de atentados contra 
as «forças vivas» e a Moagem re-
sulta na detenção do novo secretá-
rio-geral Santos Arranha, que desde 
a sua eleição no Congresso Nacio-
nal Operário tinha a responsabilida-
de de terminar com os conflitos in-
ternos na CGT, de descentralizar a 
propaganda, de resolver as dificul-
dades financeiras de A Batalha e de 
reorganizar internamente o jornal. 

Quanto ao jornal, a primeira medi-
da tomada seria o aumento da quota 
confederal, depois um apelo a do-
nativos e, finalmente, o aumento do 
preço do diário, que em Abril passa 
para o dobro. No plano editorial, o 
nome de Alexandre Vieira cai final-
mente e Manuel Joaquim de Sousa 
é afastado do cargo de redactor-
-principal interino. Carlos José de 
Sousa é nomeado para o seu lugar 
e o arranhismo começa a tentar im-
por uma linha ideológica. Pede-se 
à Batalha que se torne o órgão ofi-
cial do sindicalismo revolucionário, 
mas o novo redactor-principal tem 
uma visão muito própria para o jor-
nal, que não passa por ser a correia 
de transmissão do Conselho Confe-
deral e do seu secretário-geral. 

Os tiques autoritários de Arranha 
não só caem mal à redacção e edito-
res do jornal, como também à própria 
CGT, que o olha com desconfiança 
por ser o proprietário de uma pe-
quena oficina e de ter deixado de ser 
assalariado para se tornar patrão. Per-
seguido e encarcerado pelo governo, 
humilhado e abandonado pelas ba-
ses, resta pouco mais a Arranha que 
abandonar o cargo em Novembro. A 
crise interna agrava-se.

A Batalha 
em crise

Entretanto, Carlos José 
de Sousa e Carlos Maria 

Coelho, redactor-principal 
e editor de A Batalha, 
saem vencedores do 
braço-de-ferro com o 

secretário-geral e é-lhes 
negado o pedido 

de demissão. 
Mas no mesmo mês em que Ar-
ranha deixa o cargo, o Conselho 
Confederal aprecia um relatório 
da comissão administrativa do jor-
nal e decide que este deve mesmo 
seguir uma orientação sindicalis-
ta revolucionária. Legitima-se, 
indirectamente, uma ditadura da 
maioria: conhecendo o esforço 
financeiro da CGT em manter o 
jornal, este, pelo menos, deve se-
guir a via ideológica determinada 
no Congresso da Covilhã. Para que 
A Batalha alcance este propósito, a 
redacção sugere que se inicie a edi-
ção de um novo órgão de propa-
ganda. Em Dezembro surge o Su-
plemento literário e ilustrado de A 
Batalha, que se publicará sempre 
à segunda-feira, ininterruptamente 
durante 166 semanas (sobre este 
magazine, veja-se o nº 279 da VI 
série de A Batalha).

Claro que, numa situação de su-
foco financeiro, a consequência 
de mais gastos com impressão e 
distribuição seria, pelo menos a 
curto-prazo, catastrófica: A Ba-
talha vê-se incapaz de pagar os 
salários dos seus trabalhadores a 
tempo e, em Maio de 1924, os ti-
pógrafos entram em greve. Expos-
ta publicamente a saúde do jornal, 
iniciam-se as críticas de militantes 
operários – principalmente daque-
les que mantinham relações com a 
ISV – à linha editorial, considera-
da muito fechada ideologicamen-
te. Como se tudo isto não bastasse, 
o governo liderado por Álvaro de 
Castro empenha-se na censura ao 
jornal, bloqueia a sua distribuição 
e chega a julgar o seu editor de-
vido ao conteúdo do diário, que 
ataca os monopólios dos tabacos e 
da Moagem e condena a violência 
da polícia liderada por Ferreira do 
Amaral. 

Solidários com o esforço que a 
redacção faz para continuar a pu-
blicação de A Batalha, populares 
e trabalhadores contribuem com 
33.000$ para a renovação gráfica 
do jornal, que aparece de cara la-
vada em Novembro. Desde o mês 
anterior que o seu redactor-princi-
pal era Manuel da Silva Campos, 
que por acumular esta função com 
a de secretário-geral da CGT, des-
de a demissão de Arranha, anuncia 
a sua confiança plena na redacção, 
afirmando não ter tempo para par-
ticipar nos seus trabalhos. Afinal, 
o movimento operário está divi-
dido e a confederação tem agora 
a oposição dos Núcleos Sindica-
listas Revolucionários e do PCP, 
que começam a propagandear a 
necessidade de uma Frente Única. 
Assim, porta aberta para que a re-
dacção possa voltar a trabalhar au-
tonomamente, sem as ingerências 
da cúpula cegetista.

O avanço das 
«forças vivas»: 

a CGT e A Batalha 
sobre o frentismo 

das esquerdas
A partir de 1925, a clivagem so-
cial intensifica-se: paira no ar a 
ameaça de uma ditadura à seme-
lhança da de Primo de Rivera em 
Espanha; as «forças vivas» de 
direita parecem unir-se à volta 
de Cunha Leal, mas os militares 
desconfiam de um político profis-
sional; volta-se a falar da pena de 
morte, que teria como principais 
alvos os operários; à União dos 
Interesses Económicos opõe-se a 
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recém-criada União dos Interesses 
Sociais; através de uma forte cam-
panha de O Século, a opinião públi-
ca compra a ideia de que a CGT é 
avençada do governo liderado por 
José Domingues dos Santos, algo 
que a confederação vem pronta-
mente desmentir.

Mas a realidade é que a confedera-
ção age passivamente em relação a 
este governo por causa da constante 
ameaça do avanço das direitas. A Ba-
talha vai mais longe ao afirmar que 
a atitude correcta seria não hostilizar 
esse executivo, o que provoca uma 
reacção violenta por parte de alguns 
militantes. Entre eles está um velho 
conhecido, relativamente desapare-
cido desde o Congresso da Covilhã: 
Manuel Joaquim de Sousa reaparece 
para condenar a orientação do matu-
tino, acusando a redacção de desvio 
esquerdista e afastamento em rela-
ção aos estatutos confederais. 

Depois de aprovada uma moção 
contra a linha editorial de A Bata-
lha, os redactores demitem-se a 19 
de Fevereiro. Entre eles encontra-
-se Mário Domingues, que será 
sempre um dos alvos preferenciais 
da corrente anarquista, como se 
verá mais à frente. Manuel da Silva 
Campos assume responsabilidades, 
faz mea culpa em pleno Conselho 
Confederal, e a redacção retoma 
funções no dia seguinte. Mas o 
que importa destacar deste evento 
é precisamente a demonstração da 
força interna que Manuel Joaquim 
de Sousa continua a ter, mesmo não 
exercendo formalmente o cargo de 
secretário-geral.

Ao fracassado Golpe dos Gene-
rais, a 18 de Abril, segue-se uma 
greve geral falhada, provavelmente 
por ser domingo, segundo o secre-
tário-geral da CGT, que com muita 
boa vontade assina um manifesto 
de apelo a que o proletariado im-
peça os avanços da reacção. O pro-
blema é que o documento  também 
é assinado pelo Partido Socialista 
e pelo PCP. Nessa mesma noite, 
nova sessão de crítica ao frentismo 
do secretário-geral no Conselho 
Confederal: tremendamente fragi-
lizado, tenta abandonar esse cargo. 
O pedido é rejeitado, mas, três me-
ses mais tarde, abandona mesmo 
o cargo de redactor-principal de A 
Batalha. Sucede-lhe o mal-amado 
Arranha, que passa a dirigir toda a 
imprensa da CGT: diário, Secção 
Editorial, Suplemento e a recém-
-criada revista Renovação (sobre 
esta publicação, veja-se o artigo de 
Ricardo António Alves no nº 275). 

O Congresso 
de Santarém e 
a hegemonia 
sindicalista 

revolucionária 
na CGT

O governo de Vitorino 
Guimarães, que impediu o 

sucesso da golpada de Abril 
graças ao apoio da GNR, 
pretende repor a ordem. 

Não surpreende, pois, que a repo-
sição de ordem implique deportar 
operários para a Guiné, voltar a cen-
surar A Batalha e efectuar buscas 
policiais regulares à sede na Calçada 
do Combro, ainda para mais quando 
pouco tempo antes se tinha atentado 
contra a vida de Ferreira do Amaral 
(sobre este atentado, vejam-se os ar-
tigos de M. Ricardo de Sousa, refe-
ridos anteriormente). 

A crise permanente da CGT acen-
tua-se neste ano, principalmente de-
pois de Agosto, com a dissidência 
do seu sindicato mais numeroso – a 
Federação Marítima –, que acusa 
a confederação de dogmatismo e 
ortodoxia, apontando o dedo ao lá-
pis censório de Arranha, que exclui 
qualquer contraditório das páginas 
de A Batalha. Contraditório esse que 
também estaria excluído do Con-
gresso Nacional Operário do mês 
seguinte, em Santarém, no qual a 

entrada a militantes e sindicatos 
não-confederados estava vetada. 
No entanto, o congresso empenha-
-se em discutir algumas teses que 
há meses vinham sendo publicadas 
nos periódicos confederacionais: a 
higiene no  trabalho, a exploração 
colonial e o trabalho feminino e in-
fantil. Ao mesmo tempo, verifica-se 
um esforço em robustecer o aparato 
doutrinário da CGT, sintetizado na 
tese «Organização Social Sindica-
lista», apresentada por Adolfo Lima 
no congresso anterior, de forma a 
afastar a minoria sindical afecta aos 
comunistas. 

O objectivo do congresso era cla-
ro: o sindicalismo revolucionário 
teria que sair fortalecido de Santa-
rém. Para esse propósito também 
contribuiu a editorial de A Bata-
lha, que através da liderança férrea 
do arranhismo publica três bro-
churas dedicadas ao sindicalismo 
em 1925: As três internacionais 
sindicais, de Alexander Schapiro, 
O sindicalismo revolucionário e a 
organização operária, de Rudolf 
Rocker, e A revolução social e o 
sindicalismo, de Pyotr Arshinov. 
Em princípio, a hegemonia inter-
na do sindicalismo revolucionário 
terá mesmo triunfado no congres-
so, pois nas eleições de Novembro 
a posição confederal já não deixa 
margem para dúvidas. O operariado 
não pode fechar os olhos à ameaça 
fascista, mas também não deverá 
colaborar com o parlamentarismo, 
posição que já é bem diferente da-
quela de inícios do ano. 

Mas no final de 1925 e no início 
de 1926 as principais notícias de 
A Batalha serão dedicadas a outro 
tema, mais popular e que se espe-
rava potenciar as vendas de um 
jornal no limiar da sobrevivência: 
trata-se do caso Alves dos Reis e 
da burla do Banco Angola e Me-
trópole.

Todos contra 
os jornalistas 
profissionais 
de A Batalha

São enviadas mensagens confu-
sas aos leitores durante os primei-
ros meses de 1926. Por um lado, a 
CGT parece ter rejuvenescido em 
Santarém, como se pode confirmar 
pela publicação do Almanaque de 
A Batalha para 1926 (a realidade, 
porém, era bem diferente, com 
inúmeros conflitos entre sindica-
tos e federações, que a confede-
ração era incapaz de arbitrar). Por 
outro, o diário prefere imiscuir-se 
na organização interna da CGT – 
com o seu redactor-principal a en-
viar recomendações a Silva Cam-
pos através do diário – e a noticiar 
os casos de corrupção da banca, 
relegando as movimentações das 
direitas para segundo plano. 

O principal responsável por estas 
notícias e reportagens é Mário Do-
mingues, que vai construindo uma 
carreira sólida dentro do jornalis-
mo português. Com ele estão ou-
tros colaboradores e redactores da 
imprensa cegetista: Pinto Quartin, 
Ferreira de Castro e Jaime Brasil, 
por exemplo. Devido a pressões 
exteriores ao jornal, a orientação 
da redacção é novamente questio-
nada no Conselho Confederal por 
Manuel Joaquim de Sousa; fora da 
organização também se critica o 
critério redactorial, com destaque 
para um conjunto de jovens mili-
tantes anarquistas como Adriano 
Botelho, Francisco Quintal, Germi-
nal de Sousa e um rapaz de 19 anos 
que concretizaria a reorganização 
do jornal após a ditadura que se 
aproximava: Emídio Santana.

Em Maio, a CGT encontra-se 
envolta na confusão do costume: 
algumas federações e sindicatos 
pretendem sair da confederação, 
outras não pagam as quotizações, 

o seu órgão na imprensa age de 
forma cada vez mais independente, 
criticando o Conselho Confederal 
abertamente, e os jovens sindica-
listas não se revêem nem no man-
dato frouxo de Manuel da Silva 
Campos, nem na posição ambígua 
de Santos Arranha. A desconfiança 
em relação a ambos agrava-se com 
a posição tomada por A Batalha 
e pela CGT em relação ao 28 de 
Maio: expectante e neutral perante 
o movimento insurreccional. 

Manuel Joaquim 
de Sousa, Santos Ar-
ranha e Manuel da 

Silva Campos: 
o 28 de Maio e a 

implosão da CGT 

A situação é confusa e 
só a 1 de Junho é que se pro-

clama a greve geral 
revolucionária contra os in-

surrectos, para na semana se-
guinte esta ser desconvocada, 
alegando-se «ter sido desviada 

a trajectória 
francamente militar 

ditatorial» do movimento.
 

Passadas duas semanas, finalmen-
te se entende a natureza ditatorial 
do movimento e é publicado um 
suplemento ao diário, que volta a 
convocar a greve geral revolucio-
nária. Mendes Cabeçadas, ainda a 
liderar os militares (no próprio dia 
seria afastado por Gomes da Costa), 
convoca o director de A Batalha e 
intimida-o, avisando que se não 
houvesse um desmentido no dia 
seguinte, o governo civil de Lisboa 
avançaria com o encerramento da 
sede na Calçada do Combro. Arra-
nha recua e a CGT volta a descon-
vocar a greve. 

Mas isso não impede que se apli-
que o regime de censura ao jornal. A 
9 de Julho já não há volta a dar: Car-
mona exila Gomes da Costa e esta-
biliza um novo regime com tiques 
integralistas; cai a noite ditatorial e 
a CGT, entre as clivagens internas 
e a competição com os moscovitas, 
encontra-se paralisada e não con-
segue dar a resposta exigida pelo 
momento.

O secretário-geral da CGT atribui 
responsabilidades a Arranha por não 
respeitar a posição clara do Conse-
lho Confederal de condenação da 
insurreição militar logo no dia 29 de 
Maio. Manuel Joaquim de Sousa, 
muito crítico da fase actual do jornal, 
segue pelo mesmo diapasão. Ambos 
consideram que Arranha se acobar-
dou e decidiu arbitrariamente que A 
Batalha se deveria manter numa po-
sição de expectativa. Em Julho estala 
finalmente o verniz com sessões de 
pancadaria entre apoiantes de cada 
uma das facções. 

Entretanto, segundo o Diário de 
Lisboa (A Batalha remete-se ao 
silêncio e deixa de publicar as dis-
cussões internas da confederação), 
a CGT teria perdido 70% dos seus 
sindicalizados. Algumas federa-
ções tentam encerrar o conflito, 
exigindo a demissão dos três, com 
consequências visíveis: Manuel Jo-
aquim de Sousa é destituído do seu 
cargo no Conselho Confederal e, 
com o apoio de Santana e Quintal, 
considera que as federações estão a 
abrir a porta da CGT aos moscovi-
tas; Arranha, depois de ameaçado 
à pistola, abandona A Batalha no 
final de Agosto; Manuel da Silva 
Campos deixará a Comissão Ad-
ministrativa da CGT, mas manter-
-se-á perto da confederação, sendo 
eleito administrador do jornal em 
Novembro. 

Do último esforço 
para a reorganização 

de A Batalha ao 
assalto final ao 
Correio Velho

Para novo director do periódico 
é escolhido Mário Castelhano, que 
tem de resolver inúmeros proble-

mas. Não são só os financeiros 
– esses acompanharam sempre a 
vida do diário –, mas também a 
inoperância da sua secção edito-
rial, que além de não editar qual-
quer brochura durante este ano se 
vê privada de uma das suas publi-
cações na imprensa, pois a Reno-
vação já tinha deixado de ser im-
pressa em Junho. 

A dificuldade central, porém, re-
lacionava-se com a orientação do 
diário, com a excessiva autonomia 
do seu corpo redactorial em rela-
ção à CGT e com as acusações de 
que A Batalha estava tomada por 
profissionais do jornalismo que 
nem simpatizavam com a causa 
sindicalista. Não surpreende, por 
isso, que o ano de 1927 abra com o 
afastamento de Mário Domingues 
e com um editorial de Castelhano, 
aludindo a uma A Batalha revigo-
rada. Esta promessa sai gorada: 
depois de fracassada a primeira 
tentativa de reviralho, no início 
de Fevereiro, a polícia entra pelo 
Palácio Marim-Olhão adentro e 
prende redactores, tipógrafos e 
operários. Por decisão administra-
tiva, o jornal é proibido e suspen-
de a sua publicação por quase dois 
meses.

No início de Abril, o diário volta 
a sair, mas o mesmo não aconte-
cerá com o Suplemento literário: 
sem revistas, sem actividade da 
publicação de brochuras, a Secção 
Editorial encerra definitivamente 
a sua actividade. Resta A Batalha 
diária, que faz o rescaldo do revira-
lho. Saques policiais às instalações 
das associações de classe encerra-
das e deportação de centenas de re-
viralhistas, operários e indigentes. 
Entre eles está o redactor-principal, 
Mário Castelhano, que parte para 
Angola no seu primeiro exílio for-
çado. Gradualmente, os dirigentes 
confederais vão passando à clan-
destinidade e o jornal, agora sob 
censura, deixa de tratar de matéria 
sindical, ocupando as suas páginas 
com biografias de velhas figuras 
anarquistas. 

O 1º de Maio desse ano é silen-
cioso, pretendendo simbolizar 
a mordaça imposta pela ditadura 
militar ao movimento operário. No 
final do mês, a sede na Calçada do 
Combro é encerrada e A Batalha dei-
xa de se publicar; na madrugada de 
2 de Novembro, as instalações são 
totalmente pilhadas pela polícia, a 
propaganda é apreendida e nem os 
canos da água escapariam à vingan-
ça final de Ferreira do Amaral. O 
panorama é bastante negro negro no 
início de 1928: os membros do Co-
mité Confederal estão praticamente 
todos presos e A Batalha está ilega-
lizada e não se publicará até 1930.

O semanário 
A Batalha e a 

Comissão 
Inter-Sindical 
de Defesa dos 

Trabalhadores 
A resistência sindical 

nos anos vindouros revela 
ainda mais o enfraqueci-

mento da CGT e a 
profunda cisão dentro 

do meio operário. 
Os socialistas começam a mobi-
lizar-se e organizam as bases para 
uma Federação das Associações 
Operárias. Por parte dos partidários 
da ISV surge uma Comissão Inter-
-Sindical. E depois ainda existem 
sindicatos autónomos que não 
querem recriar as discussões ide-
ológicas de meados da década de 
1920. 

À CGT resta abandonar a estraté-
gia da década anterior, de perma-
nente ataque ao governo, e passar 
a promover a defesa dos direitos 
adquiridos pelos trabalhadores 
e da legislação laboral em vigor 
no fim da Primeira República. 
A sua acção consiste na denún-

cia dos patrões que não pagam 
atempadamente e não respeitam 
o horário semanal das 40 horas. 
Esta transformação táctica é ainda 
mais notória pela criação de uma 
organização-fantoche denominada 
Comissão Inter-Sindical de Defe-
sa dos Trabalhadores (a desorien-
tação é tanta que até os documen-
tos oficiais desta comissão têm o 
carimbo da CGT ao lado de uma 
citação de Karl Marx). Mas o sin-
dicalismo está enfraquecido e os 
trabalhadores entram na década de 
1930 com uma crise económica às 
costas. Isso leva a que mesmo no 
campo anarquista alguns militan-
tes da CGT vão dando primazia ao 
estabelecimento de contactos com 
a Federação Anarquista Ibérica 
para a criação de uma Federação 
Anarquista da Região Portuguesa. 

Não é por isso surpreendente que 
A Batalha que surge em Setembro 
de 1930, para uma II série visada 
pela censura, seja uma sombra do 
velho jornal. Aparece como sema-
nário e no editorial do primeiro 
número reforça-se a necessidade 
de pensar o sindicalismo de uma 
forma autónoma aos partidos polí-
ticos e ao Estado. Um tema recor-
rente nos 13 números desta série, 
que se aguenta até Dezembro, é o 
ataque ao PCP e aos bolchevistas, 
desde textos teóricos sobre a dife-
rença entre anarquismo e marxis-
mo até a críticas ferozes à tradu-
ção de John Reed para português. 
Sobre os trabalhadores vão-se 
publicando alguns textos sobre os 
mineiros de Aljustrel e sobre a ex-
ploração dos pescadores. Porém, é 
essencialmente um periódico ino-
fensivo que revela o esgotamento 
da confederação para responder 
de forma adequada às necessida-
des do momento, principalmente 
quando se começa a desenhar a 
hipótese corporativa para a resolu-
ção da questão social.

A Batalha 
na clandestinidade
O canto do cisne será o 18 de 

Janeiro de 1934: a tensão entre 
sindicalistas revolucionários, 
anarquistas e comunistas, o en-
carceramento de alguns orga-
nizadores poucas semanas antes 
(entre eles estavam Acácio Tomás 
de Aquino, que só regressará do de-
gredo em 1949, depois de 13 anos 
no Tarrafal, e Custódio da Costa, 
que só volta a Portugal em 1950) 
e uma ostensiva incapacidade de 
coordenação – que espelhava bem 
o estado decadente da organização 

operária nestes anos – poderão ter 
contribuído para esse desfecho. 

A perseguição aos participantes 
no movimento da Marinha Grande 
não se faz esperar. Alguns conse-
guem escapar: um deles é José 
António Machado, um miúdo de 
18 anos que foge para Lisboa e põe 
uma tipografia clandestina a fun-
cionar em Monsanto. Daqui sairão 
algumas A Batalha clandestinas, 
provavelmente devido ao esforço 
de Francisco Quintal, por essa al-
tura empenhado nas relações com 
a FAI, e de Emídio Santana, que 
regressa em Agosto desse ano de 
uma estadia forçada de dois anos e 
meio nos Açores. 

São publicadas, pelo menos, 13 
folhas entre 1934 e 1937: a última 
sairia em Julho, escassos meses 
antes do atentado a Salazar nas 
Avenidas Novas (sobre este tema, 
veja-se o artigo de José Tavares no 
nº279, tal como a página da Estre-
la Decadente no mesmo número). 
Esse fracasso e a subsequente de-
tenção de Santana contribuem para 
novo hiato na publicação de A Ba-
talha. Quanto à CGT clandestina, 
esta desaparece definitivamente no 
ano seguinte, mantendo-se fiel às 
deliberações de Santarém, 13 anos 
antes, negando-se a colaborar em 
qualquer frentismo, mesmo contra 
o Estado Novo.

O último acto do jornal na clan-
destinidade inicia-se em 1944 e 
para isso deverá ter contribuído o 
contexto internacional e a iminen-
te queda dos fascismos. Até 1949 
publicar-se-ão mais de 20 folhas A 
Batalha e começa-se a desenhar a 
acção anarco-sindicalista no pós-
-salazarismo. Mas a desilusão 
perante a conservação do Estado 
Novo em Portugal, aliada a algu-
mas divergências entre os clandes-
tinos (particularmente entre Santa-
na e Botelho) e a outras peripécias 
como o desaparecimento do mate-
rial tipográfico com o logotipo do 
jornal (acusa-se Germinal de Sousa 
de ter guardado essa recordação), 
contribui para que A Batalha inter-
rompa a sua publicação até 1974.

Em Setembro 
deste ano surgiria a nova 
série com Santana como 

director. Mas para 
conhecer a história 

desta VI série, nada me-
lhor que dar a 

palavra a alguns 
dos seus protagonistas.

**** *****
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Lembro-me da primeira vez que vi pendurada numa 
tabacaria de uma vila de província, no norte do país, 
uma publicação para mim desconhecida chamada A 
Batalha, com o subtítulo Jornal Sindicalista Revolu-
cionário, antigo órgão da CGT, que acabei compran-
do por curiosidade. Tinham já passados uns meses 
sobre o 25 de Abril e esse foi o meu primeiro con-
tacto com o anarquismo e o anarco-sindicalismo. 

Algum tempo depois em Coimbra no grande Seminário sobre a Democra-
tização do Ensino, organizado pela Pró-UNEP, em Novembro de 1974, 
conheci algumas pessoas que se intitulavam anarquistas e que falavam 
de Proudhon e Bakunin, de Kronstadt e da Revolução Espanhola com tal 
paixão que parecia que haviam saído há pouco das barricadas. Posso di-
zer que esse contacto me marcou, mas apesar disso ainda arrastei durante 
algum tempo uma crença na fé marxista que aos poucos fui largando, con-
forme diversifiquei as minhas leituras radicais, tornando-me irredutível 
ateu em religião e política, e me fui desiludindo com o vanguardismo le-
ninista preponderante no esquerdismo português nesses tempos do PREC.

Seria novamente em Coimbra que me iria reencontrar com o anarquismo 
quando, na universidade, no final dos anos 70, entrei em contacto com o 
Grupo Anti-Militarista e Ecológico, recentemente organizado na Associa-
ção Académica, numa legalidade precária que à direcção da AAC ligada 
ao PCP custava a engolir. Eram uns quantos libertários, alguns trabalha-
dores, universitários e estudantes liceais, identificados com o anarquismo. 
Nesse espaço difundia-se a imprensa libertária da época, da revista A Ideia 
à Subversão Internacional e Acção Directa, da Voz Anarquista à Batalha, 
passando pela Bicicleta, Revista Anarchica e Le Refractaire. 

A partir desse pequeno núcleo foram-se difundindo ideias e participan-
do, com alguma regularidade, em iniciativas e tentativas associativas com 
companheiros de Lisboa, Leiria, Porto, Vila do Conde e Aveiro. Debates, 
conferências libertárias, e a inevitável difusão da imprensa e em particular 
d´A Batalha, já que, no que diz respeito à Voz Anarquista, apesar do res-
peito que nos mereciam os velhos militantes acratas da I República, como 
Adriano Botelho e Francisco Quintal, fomo-nos incompatibilizando com 
as suas posições que oscilavam entre uma inabalável repetição de velhos 
discursos e uma tendência a encarar o presente com um viés conservador 
que nos levaria à ruptura e à recusa em difundir o seu jornal.

Por diversas razões, entre as quais o próprio percurso de Emídio Santa-
na, o núcleo inicial que deu vida à Batalha, e desde logo o seu director, 
tinham uma dinâmica pragmática que mais facilmente lidava com os jo-
vens que se tinham aproximado do anarquismo. Evidentemente que os 
velhos anarco-sindicalistas também partilhavam com o grupo específico 
de Almada os mesmos problemas: a ruptura geracional que havia ocorrido 
depois da II Guerra Mundial, a incapacidade do anarco-sindicalismo resis-
tir ao sindicalismo burocrático e político que se havia instalado por todo o 
lado no contexto do Estado de Direito Social e uma diferença abismal de 
linguagem e de visão de mundo, que afastava essa geração sobrevivente 
dos tempos heróicos dos jovens rebeldes e ingénuos que após os anos ses-
senta (no nosso caso português após o 25 de Abril) começavam a aportar 
ao anarquismo. Apesar de tudo foi A Batalha que mais receptiva foi a essa 
geração – tirando o caso muito especial do velho heterodoxo José de Brito 
–, que aos poucos foi assumindo colaboração e depois até a redacção do 
jornal, mesmo com conflitos regulares com os velhos militantes que sen-
tiam algum incómodo com algumas mudanças e alterações que se foram 
dando naquele que era o «seu» jornal. Não fosse A Batalha o que de mais 
significativo sobrou do rico património histórico do movimento operário 
e anarco-sindicalista, da CGT, da I República.

Aqueles que mais militaram nessa tentativa de trazer A Batalha para o 
nosso tempo – não foi o meu caso, simples colaborador acidental – pode-
rão testemunhar esses conflitos, esses êxitos e esses fracassos. Pelo meu 
lado fui acompanhando um pouco de longe essas tentativas, quer porque 
não estava em Lisboa, quer porque os acidentes do meu percurso político 
me mantiveram afastado do militantismo legal durante longo período.

Quando bem mais tarde voltei a poder acompanhar de perto A Batalha, já 
Emídio Santana, Lígia de Oliveira e Moisés da Silva Ramos haviam mor-
rido, mas o jornal continuava a ser publicado graças à persistência de uns 
quantos militantes: Luís Garcia e Silva, Elisa Areias, João Santiago, Manuel 
Vieira, como caixeiro viajante do anarquismo, e alguns jovens militantes 
que sabiam a importância de preservar esse título histórico do anarquismo 
português, o que só por si confirmava a capacidade de o anarquismo sobre-
viver a tempos difíceis.

Evidentemente que a qualidade do conteúdo do jornal e da sua arte gráfi-
ca foram oscilando ao sabor do voluntarismo, e de alguma improvisação, 
desses colectivos mais ou menos efémeros que foram responsáveis por 
manter A Batalha ao longo dos 45 anos desta última série iniciada após a 
derrubada da ditadura.

cidade. Mas também me recordo do Mário Rui, do Carlos António (Cató) 
e do Mário Cruz, todos eles muito mais novos. Daí me dactilografou o 
Santana uma carta – que paciência a dele! – sobre a homossexualidade e 
as prisões, com alusões à sua experiência em Coimbra. 

Mais tarde, o jornal mudou-se para a Costa do Castelo, numa esquina 
que ficava na vizinhança da Academia Portuguesa de História. Lembro-
-me bem da salinha solarenga, logo na entrada, onde a Lígia, sempre 
atenciosa, trabalhava numa máquina de escrever, respondendo às cartas 
que chegavam à redacção. Aí ficou o jornal depois da morte do Santana 
durante largos anos – os da passagem do José Maria Carvalho Ferreira 
pela direcção do jornal, da Conceição Magos Jorge e do trabalho inesti-
mável do Luís Garcia e Silva e da Elisa Areias –, até que se mudou para 
a azinhaga dos Olivais, ao pé da Gare do Oriente, onde ainda hoje está e 
onde espero que continue por muitos anos.

Uma última palavra para alguém que se arrisca a passar despercebido na 
história do jornal. José António Machado (1915-1978), conhecido como 
Machadinho, com vasta experiência editorial, jor na lística e tipográfica, 
consciencioso revisor de provas (reviu a obra completa de Jaime Corte-
são, acrescentando-lhe preciosas notas), ele próprio autor de obras, e que 
pôs o seu saber ao serviço do relançamento do jornal depois da queda do 
fascismo. Sem ele, A Batalha que ressurgiu em Setembro de 1974 não 
teria sido possível – ou pelo menos não teria tido o atractivo e cuidado 
aspecto com que renasceu.

Mário Rui

A Batalha... onde tudo começou para mim, 
jovem que do anarquismo só tinha o instinto de 

que aquelas ideias (ou Ideias, como aprendi depois) 
eram as únicas que poderiam responder aos 
meus sonhos de um mundo melhor, de uma 

sociedade mais justa. 

Foi n’A Batalha, em contacto com os «velhotes» e com muitas leituras, 
que aprendi a teoria e a prática do que é ser-se anarquista. N’A Batalha 
conheci pessoas extraordinárias. Homens e mulheres com convicções 
inabaláveis: homens que não cederam à tortura, às prisões, às deporta-
ções, inclusive ao Tarrafal; mulheres que não quebraram com o duplo 
esforço de terem de trabalhar e sustentar a família sozinhas, devido às 
longas penas de prisão e deportação dos seus companheiros, para além 
da militância diária.

Lembro-me bem do primeiro dia em que fui bater à porta do jornal 
na Rua Angelina Vidal, passados alguns meses do 25 de Abril de 1974. 
Tinha lido que se estava a formar um colectivo estudantil libertário em 
Lisboa. A porta foi-me aberta por um daqueles «velhotes», o Custódio, 
um exemplo de determinação e dedicação a uma causa. Para além do 
Custódio, também me marcaram profundamente o Emídio Santana, que 
já conhecia de nome e de «feitos», e o Artur Modesto, sapateiro, poeta 
autodidacta, homem simples de uma bondade e compreensão imensas. 
Muitas saudades das longas horas de conversa com eles, as quais me mo-
tivaram para aprofundar os meus fracos conhecimentos sobre a história 
do movimento anarquista.

Passei a ir regularmente à sede do jornal participar nas suas activida-
des e, algum tempo depois, integrei o colectivo redactorial, uma mistura 
nunca estática de idades, experiências (pouca em alguns casos), saberes 
e anseios. Pessoas que se iam cruzando, saídas e entradas, como era nor-
mal naqueles tempos de muitas interrogações e «revoluções». Recordo-
-me de alguns nomes: a Lígia, os Carlos (Nuno, Fontes e Reis), o Júlio 
Palma, o Manuel Almeida e Sousa, o Moisés, e outros e outras de que 
me recordo as caras, mas já não os nomes. Conviviam «velhotes», para 
quem a manutenção do jornal no seu formato original era inquestionável, 
e jovens, ansiosos por uma certa modernização gráfica e de conteúdos, 
que, aos poucos, foi sendo conseguida. Temas tabu também os havia, 
sobretudo homossexualidade e drogas, que não eram do agrado da velha 
guarda anarco-sindicalista, a qual, apesar das provas dadas nas lutas do 
seu tempo, não estava preparada para aceitar no seu jornal (que era su-
posto ser «sério e dedicado aos problemas dos trabalhadores») as altera-
ções culturais e comportamentais despoletadas pelo 25 de Abril. Muitas 
horas de discussões teóricas (algumas inúteis à luz do presente), mas em 
que, verdade seja dita, a opinião do Emídio contava bastante na decisão 
final de publicação ou não de um determinado texto. Recordo igualmente 
as muitas tardes passadas a distribuir o jornal pelos diversos quiosques 
de Lisboa, com um Volkswagen a pedir reforma, e que acabavam quase 
sempre em longas reflexões teórico-filosóficas.

Num tempo sem tecnologias de informação, a chegada pelo correio de 
jornais e revistas de outros movimentos era uma fonte de inspiração. Pes-
soalmente, saliento a Interrogations, revista em quatro línguas que reflec-
tia uma modernidade de pensamento e análise à qual estávamos longe de 
poder chegar, e O Inimigo do Rei, revista da Bahía, onde jovens procu-
ravam, com bastante humor, colocar à discussão os mesmos temas tabu.

Estive neste colectivo praticamente até meados de 1987, quando fui 
viver para fora do país por uns anos. O falecimento do Emídio, em 1988, 
veio dar origem a todo um conjunto de alterações, quer ao nível do fun-
cionamento da sua redacção, quer da sua própria composição, pelo que, 
quando regressei, optei por outros projectos. No entanto, mantive sempre 
o contacto com o jornal, lendo-o quando o encontrava. Com alguma tris-
teza, assisti à sua estagnação e decadência qualitativa, reflexo talvez do 
isolamento a que o CEL se votou. Com alguma alegria, assisto agora ao 
seu rejuvenescimento, protagonizado novamente por um grupo de jovens 
que o procura dinamizar e trazê-lo para a contemporaneidade.

Mário Cruz

Por volta dos meus 16 anos, 
na sequência de uma busca pessoal 

de qual seria a melhor postura política, 
epois de por influência de um amigo ter sido 

durante alguns anos simpatizante do PCP, 

As Batalhas 
do Passado e 

as do Presente
TESTEMUNHOS

Podemo-nos perguntar neste centenário da fundação do jornal: valeu a 
pena manter A Batalha, de diário operário e porta-voz da organização con-
federal, nos anos 20, a folha volante clandestina irregular nos anos 30-40, de 
jornal sindicalista revolucionário em 1974 a jornal de expressão anarquis-
ta? Vale a pena ainda levar esta batalha em frente? Penso que sim, mesmo 
que o anarquismo não dependa de uma publicação concreta, nem de uma 
organização, por mais importantes que tenham sido no passado – qualquer 
libertário sabe que a memória e a história são também terrenos de luta e de 
disputa contra todos aqueles que querem apagar ou diminuir o papel dos 
movimentos libertários na história contemporânea, pois esses combates do 
passado são ainda os nossos combates presentes. Sabemos nós, mas sabem 
também os políticos burgueses e os partidos de esquerda que querem repre-
sentar as classes populares, e todos os seus serviçais em funções nos jornais 
e nas universidades, que querem fazer esquecer a tradição anarquista e anti-
-autoritária que tão presente esteve no movimento operário português.

João Freire

Com as fronteiras temporariamente abertas aos 
desertores da guerra colonial, cheguei a Lisboa de 
comboio por volta de 4 ou 5 de Maio de 1974, já 
depois do almoço que havia reunido em Almada 

os sobreviventes do antigo movimento 
anarco-sindicalista.

Logo me encontrei com o Emídio Santana e mais algum outro na sede da 
Associação dos Inquilinos Lisbonenses, trocando as primeiras impressões 
pessoais e organizando a agenda para os próximos passos. 

Dias depois, no local do edifício da Rua dos Anjos onde funcionara o 
Ateneu Cooperativo – esvaziado desde o decreto repressivo de 1971, mas 
do qual o Santana guardara a chave –, compareceram algumas dezenas 
dos cerca de cem antigos militantes libertários que ainda existiam em todo 
o país. Fiquei a conhecê-los pessoalmente e iniciei aí a construção de um 
relacionamento afectivo bastante aprofundado, amigável e definitivo com 
quase todos eles. Sobressaíram nisto, além do Santana, o Moisés da Silva 
Ramos, a Lígia de Oliveira, o Quintal, o Botelho, o Sebastião Almeida, o 
Custódio da Costa, o Aquino, o Machado, o José Francisco, o Modesto, o 
Lola, o Quaresma, a Luísa Adão, o Firmo, o Tavares, o «Zé dos cabritos»; 
mais distante, o Correia Pires; mais problemático, o Zé Brito.

Foi opinião consensual nos presentes a ideia de que era prioritário pro-
ceder à reaparição do jornal A Batalha, com uma estrutura associativa 
legal que o suportasse, mas também resolver a premente necessidade de 
uma sede de porta aberta onde todos se pudessem encontrar e qualquer 
um dirigir-se. Nessa ou em reuniões subsequentes também se discutiu 
o nome e os contornos da organização militante que todos igualmente 
afirmavam ser necessária, acabando por vingar o «menor denominador 
comum» do Movimento Libertário Português e deixar largamente indefi-
nida a sua constituição orgânica e orientação político-ideológica.

Desde logo percebi as fragilidades do meio humano que acabara de en-
contrar: quase todos tinham mais de 60 anos de idade (e raras as mu-
lheres); apesar da euforia da libertação, vislumbravam-se sinais de de-
sentendimentos passados (pessoais, de acção militante ou ideológicos); 
alguma ingenuidade política, patente na reclamação que já haviam feito 
à Junta de Salvação Nacional no sentido de serem ressarcidos dos bens 
que a ditadura lhes tomara em 1926-33; a quase total ausência de recursos 
financeiros ou patrimoniais. 

Por tais razões, empenhei-me em arranjar-lhes uma sede graciosamente, 
num bairro (o da Graça) que lhes era querido, em estreitar-lhes as rela-
ções «diplomáticas» com o movimento internacional (sobretudo a AIT, a 
IFA e a CNT-FAI), em que o momento alto foi o comício de 19 de Julho 
na Voz do Operário e, retornado a França, em lançar um movimento de 
recolha de fundos entre os anarquistas daquele país para ajudar o projecto 
do jornal.

Nada interferi com o conteúdo d’A Batalha, que acabou por sair apenas 
em Setembro, com periodicidade quinzenal e a ilusória tiragem inicial de 
30.000 exemplares (que se amontoaram na arrecadação dos não-vendidos), 
com o trabalho redactorial a caber especialmente ao Santana, ao Machado 
e ao Zé Hipólito (talvez também ao Garcia e Silva e à Elisa Areias), com o 
Moisés a administrar a cooperativa editora então criada e o Custódio a velar 
pela «boa ordem libertária» no casarão da Angelina Vidal.

António Cândido Franco

No dia 19 de Julho de 1974 estive na Voz do 
Operário, em Lisboa, naquela que foi a primeira mani-
festação pública dos anarquistas em Portugal depois 
da queda do Estado Novo. Uma sala cheia e festiva! 
Depois dum longo interregno, A Batalha ainda não 

voltara a circular, mas estaria já na forja a publicação 
dum primeiro número duma nova série, que saiu no 

final do Verão desse ano, proprie dade da 
«cooperativa editora A Batalha».

Retomei contacto por volta de 1977 ou 1978, já A Batalha em torno de 
Emídio Santana, de Lígia de Oliveira e de outros se publicava com regu-
laridade. O grupo deixara a sua primeira sede, ao cimo da Rua Angelina 
Vidal, no bairro da Graça, e estava agora na Rua Pedro Álvares Cabral, ao 
pé do Largo do Rato, local que visitei pelo menos uma vez. Se a memória 
não me prega partida, uma das sedes principais do partido de Arnaldo Ma-
tos, o MRPP, ficava mesmo ao lado, mas tanto quanto dei conta não havia 
qualquer relação de vizinhança, nem boa nem má. 

Data desse momento a minha primeira colaboração escrita com o jornal, 
talvez sob pseudónimo. Acompanhei logo de seguida a mudança de sede 
para um prédio devoluto da Avenida D. Carlos I, na vizinhança da Madra-
goa, onde fui com regularidade. Lembro-me de aí encontrar o Acácio To-
más de Aquino e outros companheiros mais antigos – talvez o Sebastião 
Almeida – que ajudavam o Santana a distribuir a folha nos quiosques da 
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aproximei-me do anarquismo através primeiro 
de A Batalha e depois de A Ideia. 

Era ainda a sede de A Batalha na Avenida Álvares Cabral quando um 
dia decidi entrar, observei as publicações e falei com um velho militan-
te anarco-sindicalista que estaria a tomar conta da sede – julgo, não me 
recordo de quem seria. Mais tarde, quando A Batalha se mudou para a 
D. Carlos I, integrei a redacção mas mais como observador, pois apenas 
produzi um texto, que me lembre: uma crítica de cinema. Na altura, era o 
Emídio Santana o diretor do jornal e os outros redatores o Carlos Reis, o 
Carlos Nuno, o Júlio Palma, a Lígia de Oliveira e vários outros. Cheguei a 
vender Batalhas no 1º de Maio da CGTP e nas manifestações e encontros 
ecologistas como o de Miranda do Douro, contra a construção da Central 
Nuclear. E participei em vários encontros de A Batalha, no Alentejo, em 
Almada, etc. Acabei por colaborar depois com a revista A Ideia, deixando 
a Batalha. Mas foram anos épicos de militância entusiasta de que ficaram 
boas recordações e bons amigos para a vida toda.

José Maria Carvalho Ferreira

O início do meu conhecimento do jornal 
A Batalha ocorreu em 1972, quando conheci 

Emídio Santana na Voz do Operário, em Lisboa. 
Em abono da verdade, posso afirmar que foi um 

conhecimento incipiente, já que transportava 
no meu pensamento e acção uma ideologia 

mesclada pelo situacionismo, o conselhismo 
de Anton Pannekoek e o anarquismo 

de Mikhail Bakunin. 

Por detrás deste pensamento estava a influência teórica e militante dos 
Cadernos de Circunstância e, concretamente, de João Freire, na altura 
sediados em Paris. 

Com o decorrer do tempo, emerge a revolução de 25 de Abril de 1974. 
Por razões que não importa neste momento sublinhar, em 1975 tive a 
oportunidade de conhecer alguns militantes que editavam novamente 
o jornal A Batalha na Rua Angelina Vidal. Entre eles destaco Moisés 
da Silva Ramos (MSR), Custódio da Costa e Acácio Tomás de Aquino. 
Notei entre as posições que eu defendia e aquelas que eram defendidas 
sobretudo por MSR um conjunto de contradições históricas, filosóficas, 
políticas, éticas e morais que afastaram de imediato qualquer hipótese 
de colaboração minha com o jornal A Batalha de então. Passados alguns 
anos afasto-me, progressivamente, do situacionismo e do conselhismo 
de Anton Pannekoek e, por via disso, estruturei o meu pensamento e 
acção com base na leitura de vários autores anarquistas e nos exemplos 
históricos mais emblemáticos de alguns países que desbravaram o terre-
no da revolução social. 

Nesse sentido, não admira que a partir de 1978 realizasse várias visi-
tas, com alguma assiduidade, ao local da sede de A Batalha na Avenida 
Álvares Cabral e aí conjugasse esforços para a realização de iniciativas 
no meio estudantil e, por outro lado, tivesse conversas ideológicas e po-
líticas com velhos militantes: José Francisco, Custódio da Costa, Artur 
Modesto, José dos Reis Sequeira, Emídio Santana, Lígia de Oliveira, 
Luisa Adão, Américo Martins Vicente, Acácio Tomás de Aquino, José de 
Brito, etc. Esta situação da sede do jornal era precária, daí que no início 
a sede do jornal fosse transferida para a Avenida D. Carlos I.

Esta evolução aproximou-me, cada vez mais, dos objetivos editoriais 
de A Batalha, razão pela qual, ao receber um convite de Emídio Santa-
na, tenha dado início à minha colaboração no jornal anarco-sindicalis-
ta, desde o nº 78,  Dezembro de 1981, até ao nº 121 editado em Maio 
de 1988, sendo que nos nºs 88 e 89 fui membro da redação composta 
por Emídio Santana (director), Carlos Fontes, Lígia de Oliveira, Car-
los Reis, António Cândido Franco, Ilídio Santos e José Tavares. Com a 
morte de Emídio Santana, a 18 de Outubro de 1988, assumi a direção 
do jornal A Batalha, desde o nº 122/123, em Fevereiro de 1989, até à 
publicação do nº 128, de Abril/Junho de 1990. Neste intervalo saíram 
os nºs 124/125 (duplo), o 126 e o 127. Devo afirmar que a definição 
sobre o conteúdo ideológico do jornal A Batalha, a partir desse momen-
to, foi objectivamente assumida, passando, desde então, a denominar-se 
«jornal de expressão anarquista». A composição do jornal, desde o nº 
109 (Março/Abril/Maio de 1985) até ao nº 134 (Outubro/Dezembro de 
1991), foi realizada pelo Associação Gráfica Anarquista (Ilídio Santos, 
José de Brito, José Reis Sequeira, Rui Vaz de Carvalho e José Maria 
Carvalho Ferreira), sendo que a função de tipógrafo foi executada, ex-
clusivamente, por Ilídio Santos.

Entrando agora na análise dos elementos analíticos, ideológicos, his-
tóricos e filosófico-simbólicos dos 100 anos da existência de A Batalha, 
penso que é pacífico deduzir as seguintes dimensões: 1) a acção coletiva 
do anarco-sindicalismo no início do século XX e na actualidade; 2) as 
hipóteses de emancipação social baseadas nas contradições e conflitos 
entre classes sociais; 3) as contingências das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) na economia real e na economia virtual.

Relativamente ao ponto 1, quando o jornal A Batalha emerge a 23 de 
Fevereiro de 1919, é preciso ter em atenção não somente o conteúdo do 
seu discurso de emancipação social tendente a uma hipótese histórica de 
revolução social, mas também o esforço da acção coletiva do operariado 
conducente à extinção do Estado e do capitalismo. Outro papel não me-
nos importante radicava na intenção explícita de fomentar a educação do 
operariado, que estava numa situação de ignorância e de analfabetismo 
endémico porque não tinha frequentado sequer o ensino básico. Esta 
dimensão de «alimentação do cérebro» do operariado português tinha 
articulações sistémicas com o desenvolvimento do anarco-sindicalismo 
em Portugal e no mundo, abrindo desse modo brechas no contexto da 
emergência dos totalitarismos na URSS, Alemanha, Itália, Espanha, Por-
tugal, etc.

Durante oito anos, A Batalha, como jornal diário, foi um porta-voz 
consequente da CGT, defendendo e lutando pelos interesses económi-
cos, sociais, políticos e culturais do operariado português. Diga-se, em 
abono da verdade, que esta realidade só se tornou possível pela força 
da acção coletiva do operariado português daquela época. Em primeiro 
lugar, porque custeavam a edição do jornal através das suas quotizações. 

Em segundo lugar, porque era lido por aqueles que sabiam ler para os 
outros que não sabiam, sendo que chegou a um patamar editorial de ter-
ceiro jornal nacional logo a seguir a O Século e ao Diário de Notícias. 
Esta força colectiva da CGT e de A Batalha, para além de uma oposição 
a toda a atividade política, passou também por uma crítica radical e uma 
ruptura ideológica em relação às centrais sindicais que eram correntes 
de transmissão dos partidos políticos.  

Se é indubitável que a acção colectiva revolucionária e reivindicati-
va do operariado mundial no auge da sua acção coletiva decorreu das 
contradições e conflitos gerados pelo Estado e o capitalismo, também é 
verdade que ao longo da história essas contradições e conflitos têm sido 
desmoronados e transformados ao ponto de se poder afirmar que, hoje, 
já não existem as bases de homogeneidade e identidade económica, so-
cial, política e cultural para afirmar que a luta de classes persiste e tem 
viabilidade histórica para realizar uma hipotética revolução social em 
nome do operariado ou das massas trabalhadoras. 

No que se reporta à segunda dimensão analítica deste texto, o jornal A 
Batalha perdurou com muitas dificuldades na clandestinidade durante o 
regime fascista de Salazar e Caetano e reapareceu em 1974. Se tivermos 
em linha de conta que, por um lado, os trinta gloriosos anos do capitalis-
mo (1945-1975) se traduziram em taxas de crescimento económico e de 
lucro gigantescas, por outro, deram azo a respostas históricas do capita-
lismo e do Estado a um conjunto de reivindicações económicas, sociais, 
culturais e políticas do operariado. Nestas circunstâncias, o operariado 
integrava e identificava-se com as virtudes e benfeitorias reformistas do 
capitalismo contemporâneo e afastava-se de qualquer predilecção co-
munista, socialista, fascista ou até anarco-sindicalista. São mudanças 
substantivas na condição-função do factor de produção trabalho clássico 
que o constrange a sentir, pensar e agir no sentido da reformas progres-
sivas no interior do capitalismo e do Estado, não tendo, para o efeito, 
qualquer veleidade para evoluir noutro sentido, que não o que garanta a 
sustentabilidade do capitalismo e do Estado.

Assim sendo, quando A Batalha reaparece, em 1974, já não é o porta-
-voz do operariado, nem tem por detrás a força da acção coletiva da 
antiga CGT. Ao lermos o conteúdo dos milhares de exemplares que fo-
ram editados nessa altura, percebe-se que a intenção era a de produzir 
um apelativo discurso anarco-sindicalista e sindicalista revolucionário, 
necessariamente obreirista e distinto das ideologias políticas e sindicais 
que avassalavam a sociedade portuguesa após o 25 de Abril de 1974. 
Foi uma estratégica frustrante e desgastante porque se pensou que, uma 
vez eliminado o fascismo em Portugal, se podiam recuperar os tempos 
áureos do jornal A Batalha de 1919-1926. 

Quanto o desalento substitui a euforia inicial, verificou-se uma dimi-
nuição drástica da tiragem do jornal, ao mesmo tempo que a sua redac-
ção deambulou por espaços físicos estranhamente emprestados durante 
meses, como foram os casos da Base-Fut e da estação dos correios do 
Terreiro do Paço, antes de chegar à Rua Marquês Ponte de Lima. Outro 
ponto que ajuda a compreender o definhamento de A Batalha, antes e de-
pois da minha acção como seu director, refere-se à problemática da dis-
tribuição confinada a poucos pontos de venda em Lisboa. De facto, em 
comparação com outros jornais ou revistas, não existe gente para poder 
deixar o jornal nos postos de venda clássicos, nem é possível visualizá-
-lo face à expressividade que essas publicações assumem para qualquer 
leitor.

Pensando na terceira problemática, apercebo-me que para A Batalha 
celebrar 100 anos, a 23 de Fevereiro de 2019, vai ter que afrontar gran-
des desafios nos dias, semanas, meses e anos que se seguem. As razões 
desta afirmação decorrem, na minha opinião, da emergência estruturante 
das TIC no que concerne à economia real e à virtual, com implicações na 
vida quotidiana dos indivíduos à escala global. 

Em primeiro lugar, o corpus da acção coletiva do factor de produção 
trabalho que deu azo à formação da CGT e, consequentemente, ao 
jornal A Batalha tende a desaparecer dos processos de produção, dis-
tribuição, troca e consumo de mercadorias no que respeita aos perfis 
sócio-profissionais assente nas competências e qualificações dos tor-
neiros, fresadores, mecânicos, serralheiros, tecelões, etc... As explica-
ções possíveis para esta evolução derivam do facto de que a informá-
tica, robótica, inteligência artificial, nanotecnologias, linguagens web, 
internet, biociência, biotecnologia, máquinas-ferramentas de coman-
do numérico, neurociência, tecnociência, etc., permitem automatizar 
quantidades gigantes de informação, conhecimento e energia humana. 
Esta realidade é interna e externa à condição-função do factor de pro-
dução trabalho, que pode e é sempre objecto de transformação de input 
em output de informação, conhecimento e energia humana, ou seja, em 
bens e serviços analítico-simbólicos.

Estamos perante algo que é irredutivelmente imaterial, analítico-
-simbólico, interno e externo à condição-função do factor de produção 
trabalho. Estamos no contexto do espaço-tempo da economia virtu-
al. O mesmo não ocorre com as matérias-primas e os produtos finais 
da economia real. Petróleo, madeira, ferro, aço, madeira, vidro, etc., 
são matérias-primas (inputs) exteriores à condição-função do factor 
de produção trabalho, assim como são os produtos finais (outputs) da 
economia real: automóveis, móveis, vestuário, eletrodomésticos, ali-
mentação. Os espaços-tempo da economia real da produção, distribui-
ção, troca e consumo são descontínuos, autónomos e têm fronteiras 
físicas. À medida que os perfis sócio-profissionais clássicos vão sendo 
substituídos por perfis virtuais, a economia real tende a desintegrar-se 
e, consequentemente, a necessidade histórica do saber-fazer do opera-
riado clássico.

Ao mesmo tempo que assistimos à desintegração progressiva da 
economia real por via das contingências das TIC, a força estruturante 
destas tem um sentido único que consiste na padronização espaço-
-temporal da economia virtual ao nível mundial. Ou seja, para assumir 
um emprego qualificado ou desqualificado, ou até um emprego através 
de um contrato precário, para qualquer factor de produção trabalho, 
exige-se, em primeiro lugar, competências cognitivas e emocionais e, 
por último, força física. O factor de produção trabalho da economia 
virtual tem que interagir com TIC de modo atempado e adequado, tem 
que saber descodificar e codificar as linguagens de informação, conhe-
cimento e energia de modo instantâneo, porque os espaços-tempo da 
produção, distribuição, troca e consumo são contínuos, instantâneos, 
não têm fronteiras físicas, são interdependentes e complementares.

As implicações desta mudança  no mundo do trabalho são o desem-
prego, a precariedade da vinculação contratual, a miséria, a pobreza 
e a exclusão social. Não há espaço para um discurso obreirista com 
base em reivindicações salariais ou reivindicações de qualquer outro 
tipo obreirista, porque são contraproducentes, inúteis e ineficientes. 

O discurso de revolução social ou de emancipação social, ainda que 
anarco-sindicalista, está esgotado e não é lícito que venha a ter qual-
quer viabilidade.

A continuidade do jornal A Batalha não pode assentar apenas na de-
fesa da sua memória e tradição. No meu entendimento, há que saber 
interagir com o homo virtualis e compreender a sua interacção com as 
TIC. O problema actual de A Batalha é saber construir um discurso 
escrito e oral de descodificação e codificação de linguagens que pos-
sam ser socializadas em redes sociais e na sociedade global e possam 
tornar a economia real e a economia virtual em espaços-tempo inter-
dependentes e complementares. 

Em jeito de conclusão: sei quão difícil é manter um jornal de pé 
quando os constrangimentos financeiros, humanos e concorrenciais do 
mercado estão presentes no dia a dia da edição de um jornal como é A 
Batalha. Não obstante, tendo presente a miséria deste mundo, a come-
çar pela possível extinção da espécie humana e a destruição progres-
siva das outras espécies animais e vegetais, é possível transformar o 
discurso do jornal no sentido da construção de uma utopia baseada na 
anarquia. Para os devidos efeitos, na minha opinião, torna-se urgente 
descodificar e codificar uma crítica radical das linguagens substan-
tivas da civilização judaico-cristã a partir de três caminhos cruciais.

Em primeiro lugar, as dicotomias e antagonismos criados pela civi-
lização judaico-cristã esquartejam, alienam, destroem as hipóteses de 
vida através de dicotomias religiosas equívocas,  como a vida/mor-
te, bem/mal, pobre/rico, racional/irracional, normal/anormal, velho/
novo,  amor/ódio, guerra/paz, pequeno/grande, bonito/feio, etc., ge-
rando, para o efeito, uma série de contradições e conflitos no seio da 
espécie humana a nível mundial. No sentido amplo do termo, a vida 
quotidiana dos indivíduos é modelada e estruturada por essas dico-
tomias negativas que, geralmente, matam, condicionam, destroem as 
pulsões de vida e favorecem, exclusivamente, as pulsões de morte.

No amplo sentido do termo, quando se critica o capitalismo e o Es-
tado deve ter-se em atenção que as lutas e as revoluções sociais que 
pretenderam ou pretendem realizar esse desiderato foram precedidas 
pela força estruturante da religião e pelos valores e moral da civiliza-
ção judaico-cristã. Esta realidade dicotómica que favorece as pulsões 
de morte está presente em todos os subsistemas da sociedade global: 
economia, política, cultura, sociedades locais, regionais e nacionais.

Em segundo lugar, há que acabar com os equívocos ambíguos de 
luta de classes, classe operária, patronato, classes sociais, povo, pá-
tria, comunidade, etc., porque favorecem a criação e a generalização 
das dicotomias e antagonismos que são a mola real da perpetuação da 
civilização judaico-cristã e, consequentemente, a razão de ser da per-
petuação do capitalismo, do Estado, dos partidos e sindicatos actuais. 
Os problemas da anarquia como uma utopia passam por desconstruir 
uma espécie humana alienada e estupidificada pelas pulsões de morte, 
o que implica uma aprendizagem e um processo de aculturação de to-
dos, no sentido do auto-governo, da auto-organização e da democracia 
directa, para que se fortaleça a generalização das pulsões de vida a ní-
vel global. É chegado, finalmente, o momento de erradicar as pulsões 
de morte que estão na génese da  civilização judaico-cristã.

 

Paulo de Oliveira

A Batalha surgiu na minha vida quando 
comemorava o seu 75º aniversário. Nestes 25 
anos tem sido uma companhia, muito íntima, 

onde sempre renovo a certeza de que há muitos 
de nós que procuramos manter a lucidez.

Surgiu e permaneceu. Ajudou-me a crescer. Quando comecei a propor 
textos para publicação, nem sei como mereceram tal benevolência. Ain-
da a crescer, ainda a aprender muita coisa, com aquilo que ia tentando 
expressar.

Os encontros com o pessoal que povoava a sede na Marquês Ponte de 
Lima, e depois na Alagueza, foram sempre de cordialidade, de aceitação, 
de boa vontade. Mesmo achando que se seguia uma linha pouco própria 
para a acção, demasiado «literária», demasiado «revivalista», sempre tive 
o maior carinho por este para mim refúgio de sanidade e de luz, reconfor-
tante mesmo que iluminando a realidade tão sombria em que vivemos – 
porque foi sempre uma luz autêntica.

Ultimamente mostra um sangue novo, que saúdo pelo vigor e acutilância, 
e pelo potencial que tem de renovação. Daqui a 100 anos o jornal ainda 
estará cá, fiel a si mesmo, mesmo que noutras formas, mas numa sociedade 
que, espero, tenhamos contribuído para ser melhor.

René Berthier

Foi [em 1974] que Jacky Toublet 
e eu próprio fomos a Portugal, 

mandatados pela Alliance Syndicaliste, 
para observar o que se passava 

e contactar os militantes. 

Fomos recebidos calorosamente pelos camaradas que estavam a tentar fa-
zer reviver o seu jornal histórico e que ocupavam um edifício nas colinas 
de Lisboa, a antiga sede do jornal, se me recordo bem, mas que as circuns-
tâncias os impediram de conservar.

Havia uma efervescência incrível, reuniões políticas por todo o lado, um 
pouco como em Maio de 68 quando toda a gente conversava nas ruas e re-
fazia o mundo. Nessa altura esperava-se que a CGT pudesse reconstituir 
as suas forças anteriores ao fascismo, havia uma espécie de entusiasmo 
optimista.

Lembro-me em particular de Emídio Santana e de Lígia de Oliveira, que 
nos acompanharam durante a nossa curta estadia.

Aquando da minha ida a Portugal, em 2012, eram a Elisa e o Luís, da 
«velha guarda», que se ocupavam do jornal, mas agora é uma nova equi-
pa que assume a sua publicação.

**

**

**
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O Centro de Cultura Libertária 
(CCL) será o ateneu anarquista 
mais antigo da península ibérica. 
Coisa admirável, se pensarmos na 
incomparável força que a causa li-
bertária sempre teve, e tem ainda, 
no estado espanhol. Instalado num 
primeiro andar em Cacilhas, o CCL 
persiste sem interrupção desde logo 
após o 25 de Abril. Hoje, à entrada 
para uma rua pedonal em acelera-
do processo de gentrificação, um 
A maiúsculo com círculo em volta 
mantém-se implantado à vista de 
todos, desafiante. A Batalha, pro-
curando virar a página a nem mais 
nem menos que 45 anos de distan-
ciamento – cujas causas e episódios 
dariam certamente material para 
um grosso volume –, visitou o CCL 
e, amavelmente recebida, sentou-se 
à conversa na exacta mesma mesa 
onde os militantes fundadores do 
Centro se reagruparam, alguns vin-
dos do Tarrafal, logo após o fim do 
Estado Novo. A conversa fluiu li-
vremente.

A Batalha – Gostávamos que co-
meçassem por uma breve resenha 
da história do CCL, que vai co-
memorar 45 anos de existência em 
2019, passando pela importância 
das publicações e pelas ligações e 
comparações com A Batalha, que 
aliás ressurge na mesma altura da 
criação do centro.

Centro de Cultura Libertária – O 
CCL surge após o 25 de Abril pela 
mão de um grupo de anarquistas, 
no qual havia uma figura central 
de nome Correia Pires. Na altura 
havia uma certa divisão ideológi-
ca [face a A Batalha]. Este grupo 
aqui de Almada estava mais liga-
do ao anarquismo dito específico, 
ao passo que o Emídio Santana, e 
A Batalha, estavam mais ligados 
à corrente sindicalista revolucio-
nária. E não é por acaso que aqui 
se juntaram para editar um jornal 
chamado A Voz Anarquista e ali se 
juntaram para editar A Batalha. Se 
formos folhear as A Voz Anarquis-
ta antigas, vemos a filiação na Fe-
deração Anarquista Ibérica (FAI), 
por exemplo. O Francisco Quintal, 
aliás, foi director – era uma figura 
mítica desse anarquismo específi-
co em Portugal, um dos fundado-
res da FAI e da União Anarquista 
Portuguesa (UAP). Eram pessoas 
que tinham vindo do Tarrafal e que, 
após a ditadura, já muito velhinhos, 
juntam-se e começam a restabele-
cer contactos, publicam um jornal, 
algumas edições, comícios. Esta 
gente conhecia-se toda, o José de 
Brito também frequentava estes 
meios. Ouvimos histórias de virem 
aí os velhotes, sentavam-se aqui 
em linha, a imprimir, nesta mesma 
mesa – ainda é a mesma! Um deles 
tinha já quase 90 anos e a mulher 
vinha dizer: «ó homem, tu não vês 
que já não tens idade para isto?». E 
respondiam: «mas tu não vês que 
é isto que o mantém vivo?». E isto 
surge aqui em Almada porque a 
cidade tem uma certa importância 
ao nível do movimento sindicalista 
revolucionário e especificamente 
anarquista, uma importância que 
se mantém até ao 18 de Janeiro de 
1934, até à entrada nos anos 40, só 
depois é que o Partido Comunista, 
quando se reorganiza, começa a 
ganhar importância. E é importante 
referir que em Almada havia muitos 
trabalhadores migrantes vindos do 
Alentejo e do Algarve, que vinham 
trabalhar para as fábricas, para a in-
dústria da cortiça... Pessoas muito 
ligadas ao movimento associativo, 
cooperativo, sindical, muitas vezes 
com forte cariz anarquista, mem-
bros dos quadros do Incrível Alma-
dense, por exemplo. 

No que diz respeito às publicações, 
a ideia central é essa intenção de 
continuar as publicações de cariz 
anarquista, um aspecto cultural, de 
difusão – cultura e propaganda, ba-
sicamente. Logo após o 25 de Abril, 
lançam-se A Batalha e, aqui, a já re-
ferida A Voz Anarquista. Fazem-se 
até alguns comícios, alguns até con-
juntos entre o CCL e A Batalha, um 
que foi organizado no Incrível Alma-
dense, um outro na Voz do Operário. 

E é nos anos 80 que se dá uma mu-
dança geracional. Em 83 deixa-se de 
editar A Voz Anarquista e começa-se 
a publicar a Antítese, que é feita já por 
uma geração mais nova e representa 
a passagem do modelo de jornal para 
o modelo de revista. Há outra estéti-
ca, não vemos só os textos clássicos, 
os kropotkines... E aí entram pessoas 
com uma afinidade mais académica, 
é uma linha muito diferente. A comis-
são redatorial da Antítese é composta 
maioritariamente por pessoas ligadas 
às universidades: Júlio Carrapato, 
José Maria Carvalho Ferreira, Antó-
nio Mota, Gabriel Mourato, Rui Vaz 
de Carvalho, o Pimpão, que transi-
tou de A Batalha. Muitos deles não 
se conheciam antes, vieram cá ter, 
primeiro, e também à Batalha, por 
curiosidade. E houve ali logo uma 
clivagem: pessoas de idades e sen-
sibilidades muito diferentes. Muitos 
dos militantes mais antigos tinham 
se calhar umas opiniões mais conser-
vadoras. Entretanto, há vários outros 
grupos que se juntam ao CCL, como 
o Grupo Acção Directa. É basicamen-
te a geração de 68, que estava fora, 
no exílio, em França, na Holanda, no 
Canadá, e que regressa no pós-25 de 
Abril. E há uma série de grupos que 
se juntam com base nessa esperan-
ça, nessa ideia de que havia alguma 
coisa no ar que, entretanto, claro, se 
desfez. Havia muita esperança, prin-
cipalmente no caso de A Batalha, a 
tal ideia do relançamento da CGT. 
Mas isso falhou, também por pro-
blemas específicos. E esses grupos 
ligados ao CCL mantiveram a linha 
mais clássica, panfletária, e específica 
do anarquismo, uma linha de comu-
nismo libertário... Essa ideia do anar-
quismo ibérico. Havia uma clivagem 
também ao nível dos grupos: o grupo 
da revista A Ideia, que eram exilados 
de Paris, e outros grupos, como é o 
caso da Acção Directa, de pessoas 
que tinham uma ideia mais voltada 
para a especificidade do anarquismo, 
não tanto como A Ideia, mais próxi-
ma da ideia geral de cultura libertária, 
próximos de um certo situacionismo. 

Há uma história curiosa que dá a ver 
estas diferenças geracionais entre os 
militantes que foram passando pelo 
CCL. Logo após a legalização do 
CCL, em 1976, surge uma revista 
chamada Satanás, uma publicação 
de estudantes libertários de Alma-
da, que representa uma nova vaga 
já muito próxima do punk, de novas 
tendências musicais, também do si-
tuacionismo. E essa revista tinha 
uma secção de cartas. Houve uma 
carta dirigida ao colectivo redato-
rial pelo José Francisco, um velho 
militante da CGT. E, bom, o Satanás 
não tinha filtros, eles escreviam ca-
ralhadas e tudo. E a carta continha 
uma crítica que dizia: «tenham cui-
dado com a língua, que a língua tam-
bém faz parte da propaganda», etc. 
Obviamente que a resposta não foi 
violenta, mas foi algo como «des-
culpa, companheiro, mas não temos 
auto-censura, e também não assi-
namos abaixo de todos os artigos, 
isto é tudo muito livre». Este é um 
exemplo muito clássico desta cliva-
gem geracional. Todas aquelas bata-
lhas travadas pelos militantes mais 
velhos, de índole moral, de higiene 
social, como a luta contra o alcoolis-
mo, estavam ultrapassadas. Parece-
-nos que isto tudo esmoroa, também, 
porque não havia proposta, a propos-
ta não era actual. Havia de facto uma 
questão de preservação da memória 
histórica, que é muito importante, 
mas não havia uma proposta para 
o futuro. E claro que depois havia 
grupos que não podiam uns com os 
outros. E no que diz respeito à Bata-
lha, o modo como alguns elementos 
lideraram a Batalha, o modo como 
aquilo foi agudizando, até à morte 
do Emídio Santana... Portanto, basi-
camente, durante muitos anos, foi o 
CCL aqui e a Batalha lá, sem contac-
to. E praticamente não houve con-
tacto nenhum, só esporadicamente 
nos anos 90. 

AB – E após a Antítese existem ainda duas publicações importantes.

CCL – Depois d’A Voz Anarquista e da Antítese, que não chega aos anos 
90, surge o Boletim de Informações Anarquistas, que é uma publicação mais 
jovem, inserida nesta dinâmica destes colectivos que andavam em torno do 
CCL, muito centrada em notícias dos movimentos anti-autoritários, ainda 
dentro do período pré-internet. Os anos 90 representam o início de uma onda 
muito contracultural, ligada às ocupações, ao movimento punk, à questão do 
aborto, ao antimilitarismo, que na altura estava em força, contra o serviço 
militar obrigatório.

Depois de um longo período sem publicações, surge o Húmus, cerca de 2006, 
já menos preocupado com a veiculação de notícias, mais centrado em textos 
aprofundados. Chegámos a fazer até um dossier sobre a Grécia, na sequência 
da morte do estudante de 15 anos Alexandros Grigoropoulos, em 2008. Era 
muito variado, tinha textos muito diferentes, ia desde a poesia à fotografia, 
do desenho ao ensaio. Mas já aproximada do formato fanzine. Por ora não 
temos planos para fazermos uma nova publicação, que exige muito tempo 
– somos todos voluntários aqui – e, na verdade, nessa altura as publicações 
em papel tinham outro impacto. A partir de certa altura... A internet é mais 
um meio de divulgação. Chegamos sempre atrasados à internet. Na altura, 
foi um certo choque, «o CCL com Facebook» e tal... Mas apercebemo-nos 
de que tudo passou a ser divulgado, incluindo manifestações, por aí, e criá-
mos o nosso também. Na altura, notámos muito que começaram a aparecer 
pessoas diferentes. Nós ainda somos do tempo em que recebíamos cartas. 
Hoje, recebemos mais mensagens pela página do que pelo correio. Tínhamos 
de ir ao apartado todas as semanas, estava sempre cheio. Tinhas de estar a 
dividir as cartas, ver quem respondia a quem. Hoje, recebemos pouquíssimas 
coisas por lá. Primeiro, passámos para os emails, hoje, são as mensagens de 
Facebook.

AB – Falaram em ocupações, um termo que nos interessa muito. No que lhes 
diz respeito, aqui na Margem Sul...

CCL – É importante dizer que o CCL não se deve pensar só em termos desta 
margem. De tal modo que, ao longo dos tempos, muitos dos militantes vi-
nham de Cascais, até de Lisboa. Talvez pela ausência de outros espaços anar-
quistas na capital. O CCL sempre foi um centro de actividades. Sobretudo 
nessa fase dos anos 90, pré-internet. Vinha pessoal do Seixal, até de Fernão 
Ferro, e do outro lado, Linha de Sintra, Linha de Cascais... E era tudo malta 
que nessa altura estava a okupar, em movimentos anarco-punk, envolvida na 
questão dos animais, nos movimentos feministas. Funcionava muito nessa 
lógica dos colectivos, que se iam associando ao CCL. Quanto às ocupações, 
houve uma que de facto correu bastante bem, em Setúbal, e que faz 19 anos 
este ano, que é a C.O.S.A (Casa Okupada de Setúbal Autogestionada), e que 
foi bastante importante neste contexto. Aproximou pessoas de Setúbal que 
tinham vontade de fazer coisas, que andavam inquietas, e que aliás ainda 
hoje se mantêm assim, inquietas, de uma maneira ou de outra a fazerem, 
digamos, coisas de carácter anarquista ou próximo disso. Havia, nessa altura, 
sempre contacto entre as várias ocupações e colectivos e grupos libertários: 
desde a BOESG à Casa Encantada, que existiu durante uns anos na Praça de 
Espanha, em Lisboa. Havia um intercâmbio de ideias e de práticas. E o CCL 
sempre foi assim. Íamos a Aljustrel, ao Centro Social Gonçalves Correia, por 
exemplo – nunca foi um espaço isolado, sempre recebeu pessoas de todos os 
lados, companheiros de todos os lados. O CCL, achamos que sim, é o ate-
neu mais antigo da península ibérica. E sempre houve contactos com vários 
países, até porque funcionou aqui o núcleo da secção portuguesa da AIT 
(Associação Internacional dos Trabalhadores), que trouxe sempre pessoas de 
Espanha, de França, da Polónia, mesmo da Argentina e do Brasil. 

AB – Por falar em Espanha, as diferenças para com o caso português, em 
termos de cultura e tradição anarquista, são evidentes...

CCL – Sim. Lá há uma tradição anarquista, talvez por causa do impacto 
da Guerra Civil Espanhola, mesmo da CNT, que tem ainda hoje sedes es-
palhadas por todo o país. Parecendo que não, isto vai criando uma cultura 
ligada às ideias anarquistas. Em Portugal, essa cultura não existe. Por vezes, 
parece que as pessoas ouvem falar de anarquismo pela primeira vez. Aqui, 
essa cultura é mais ligada ao Partido Comunista. Há um legado muito forte. 
Aqui não temos grande referência de pensadores e militantes anarquistas, o 
Durruti, o Ferrer i Guardia... Tu não podes sequer contar a história da Guerra 
Civil sem falares dos anarquistas. Mas, ao mesmo tempo, aqui tivemos gente 
como o Francisco Rebelo, que era um pescador de Setúbal, anarquista, e que 
inaugurou o Tarrafal e até participou na Guerra Civil de Espanha. Cortou a 
língua para não falar. 

E mesmo as ideias... Toda a crítica que se faz aqui tem sempre uma matriz 
muito de esquerda institucional, não é radical. Mesmo em Espanha havia 
uma esquerda de rua. Cá, foi sempre o Partido Comunista, depois chegou 
uma esquerda mais moderna, mais cosmopolita, com o Bloco, mas a crítica 
continuou a ser feita dentro deste quadro. Não existe uma crítica que vá à raiz 
das coisas – ou seja, radical. 

Nós já tivemos situações absurdas como sermos expulsos de manifestações 
da CGTP, pelo serviço de ordem que eles têm. Da CGTP, que é como quem 
diz, do PCP – não existe sindicalismo livre em Portugal. Dizer uma coisa 
é dizer a outra. Não existe comunicação, e aliás, nem tem de existir. Aliás, 
esses dois partidos [Bloco de Esquerda e PCP] estão já na esfera do poder, 
para nós basta até fazerem parte do parlamento. Se quisermos fazer algo mais 
radical, fora das instituições, não há resposta do outro lado.

Ou seja, não existe essa cultura crítica, que deriva da ausência de cultura e 
tradição anarquistas. E foi sempre contra isso que os grupos e espaços anar-
quistas tentaram lutar, também com as publicações, com as manifestações, a 
feira do livro anarquista, acampamentos, etc. 

AB – Vocês estiveram nesta manifestação recente?

CCL – Sim, mas a par com outros grupos mais ligados à esquerda que... 
Enfim, é complicado gerir. Parece-nos que é bastante negativo andarmos, 
nós anarquistas, a sermos cada vez mais encostados à esquerda. Há dez anos, 
lançávamos uma manifestação antifascista que era mesmo anarquista, de 
matriz anti-autoritária. Hoje, é um frentismo. Um frentismo de esquerda. O 
anarquismo precisa de uma voz autónoma face à esquerda. Não tem os mes-
mos objectivos, não tem os mesmos meios, não tem os mesmos fins. Nada.

AB – Aqui o CCL e A Batalha estarão no mesmo plano, parece-nos. Associá-
mo-nos também à manifestação, mas foi também complicado para nós ver o 
nome de A Batalha associado a um texto-manifesto que é frentista. Juntámo-
-nos porque achámos necessário, porque quando há nazis na rua precisamos 
de reagir, mesmo se juntamente com grupos nos quais não nos revemos. Mas 
é complicado vermo-nos numa plataforma que agrega todos os antifascistas 
e que inclui grupos que não são anti-autoritários, que são estatistas, hierár-
quicos... Parece haver uma grande indistinção já entre os vários campos, e a 
partir de certa altura tudo se equivale.

CCL – É tudo alternativo, tudo geral.

AB – E existe uma questão mais grave, que é o facto de todas as manifesta-
ções de dissidência que não fazem uma crítica radical ao poder irem, mais 
cedo ou mais tarde, acabar por ser apropriadas pelo poder, pela cultura domi-
nante. E podemos falar desde o punk até às ideias de economia da «partilha».

CCL – Até é pior quando há coisas que à superfície parecem interessantes, 
«isto é que é»... Há o exemplo da Tamera. Deixamo-nos ir mas, afinal, quem 
está por trás, até pede dinheiro... Aqueles grupos das manifestações contra a 

austeridade, a geração à rasca, que 
se lixe a troika... Acabamos por ver 
que há gente por trás a manipular, a 
tentar ascender.

AB – Queríamos agora que falas-
sem um bocado da situação con-
creta desta zona, Cacilhas, Almada, 
Margem Sul. Por exemplo, no que 
diz respeito à situação da habitação, 
dos despejos. É comum ignorar-se 
tudo o que não se passa em Lisboa 
ou no Porto.

CCL – A situação é terrível. Sabe-
mos de muitos casos que espelham 
a dificuldade de se encontrar uma 
casa a preços acessíveis. Há uns 
anos, num mês, podíamos ter vá-
rias ofertas, podíamos escolher, até. 
Hoje, é impossível. Vês uma casa a 
preço acessível, até fazem leilões. 
Há filas. Há fases. Já não existem 
casas no mercado a preços acessí-
veis para pessoas com um rendi-
mento médio. Há um ano vimos um 
T1 próximo daqui a 500 euros. Fa-
zes uma pesquisa e já estamos nos 
T1 a partir dos 600 euros. E o pior 
é que Almada se transformou num 
subúrbio bom para viver. Ficou com 
bom nome. E, ainda por cima, no 
futuro próximo há dois projectos de 
renovação que vão fazer subir ain-
da mais as rendas, aqui junto ao rio. 
Fazem parte de uma série de projec-
tos que o Partido Comunista desen-
volveu para os seus concelhos. O 
mote, aqui, é rivalizar com as docas 
de Lisboa.

AB – Voltamos a essa questão de 
haver uma grande indistinção prá-
tica entre o PCP e qualquer outra 
força política a nível autárquico. 
A acção é norteada pelos mesmos 
princípios: desenvolvimentista, 
gestionária...

CCL – E uma grande aliança com 
os interesses imobiliários. Mas esta 
ideia de que o PCP tem muita for-
ça aqui... O PCP beneficiou durante 
muito tempo do mito de que tinha 
boas contas, etc. Mas depois isso 
desmoronou-se, também. Desa-
pareceu a Maria Emília de Sousa, 
aquela figura mítica, e depois tam-
bém se deu o surgimento da inter-
net, já toda a gente publica que a 
rua está suja, etc. Eles de facto têm 
influência, mas não se nota. Há ma-
nifestações e vêem-se muito poucas 
pessoas. 

Aliás, temos de falar de uma his-
tória importante: há uns anos toda 
esta zona tornou-se pedonal, reti-
raram a circulação de carros aqui 
ao pé e, também por causa disso, 
o comércio começou a morrer um 
pouco. Houve reacções e passa-
ram a permitir que houvesse carros 
só que a 20 à hora. E nós, juntos 
com o GAIA, fizemos uma acção 
contra o fim da zona pedonal, que 
dizia respeito a devolver o espaço 
às pessoas. E essa manifestação, em 
pleno jugo do Partido Comunista, 
foi reprimida pela polícia. Até está-
vamos a defender uma coisa que o 
próprio partido tinha feito, e fomos 
brutalmente reprimidos! E não hou-
ve nenhuma acção de repúdio face 
à acção da polícia. Aliás, o Partido 
Comunista nunca repudia a acção 
da polícia.

Voltando: nesta zona, o PCP benefi-
ciou de uma posição de força após o 
25 de Abril, pela acção antifascista, 
por estarem organizados, e pela im-
plantação em meios operários como 
este. O partido conquista a câmara 
e a partir daí é que consolida o po-
der, e consolida-o distribuindo car-
gos, distribuindo dinheiro, fazendo 
alianças com os poderosos locais, e 
boa parte das pessoas que compuse-
ram a elite do PCP são pessoas que 
já pertenciam à elite política de Al-
mada, e transitam do Estado Novo 
para o novo regime mas desta vez 
vestidos de vermelho. E infiltram 
tudo o que é o associativismo lo-
cal, as casas da juventude... E isso 
é uma forma de consolidar o poder 
mas também é uma forma de ador-
mecer. Quem pinta os murais do 
PCP na rua ainda são os velhotes. 
Não há malta nova envolvida. E as 
sedes, pelo menos esta de Almada, 
estão sempre às moscas.

É óbvio que há aqui mais pessoas 
do PC do que em Viseu, por exem-
plo. Mas a força não é assim tanta. 
E é uma questão mais de poder e 
não tanto ideológica. Pegando no 
caso de Setúbal... Aquela câmara é 
tudo menos comunista. Enfim, Por-

tugal tem o Partido Comunista que 
merece. É capaz de ser o mais orto-
doxo da Europa. 

Ainda assim, uma das grandes con-
tribuições que o PCP deu aqui à 
Margem Sul foi criar o Lisbon Sou-
th Bay... Ou seja, pôr tudo à venda. 
Eles andavam em feiras de imobili-
ário internacionais a vender a ideia, 
o conceito, a dizer que havia aqui 
óptimos terrenos para construir pré-
dios de luxo. 

E não esquecer a questão da habi-
tação social. Os maiores bairros de 
barracas estão aqui, na Margem Sul, 
nos tais municípios do PCP.

AB – Para terminar, e na sequência, 
gostávamos que falassem agora um 
pouco dos processos de despejo, os 
dois que sofreram nos últimos anos 
(2011 e 2018/2019).

CCL – O primeiro foi um pouco 
diferente, acontece num período an-
terior à nova Lei das Rendas. Está-
vamos num contrato sem termo e os 
problemas advieram do barulho, so-
bretudo. Na altura, antes de tudo em 
torno se ter transformado em bares 
e lojas, vivia gente cá em baixo. Foi 
o pretexto que o senhorio conseguiu 
arranjar para pôr fim ao contrato, 
que tinha uma renda muito baixa. 
Puseram-nos o processo, tivemos 
de angariar dinheiro para as despe-
sas do tribunal, aquilo ainda durou 
dois anos. Perdemos o primeiro 
processo e chegámos a ter um pra-
zo de trinta dias para sair daqui, até 
tínhamos tudo preparado em caixas 
para sairmos – tivemos o CCL todo 
encaixotado. Mas conseguimos in-
terpor um recurso e, nessa parte do 
julgamento, houve um acordo com 
o senhorio que, basicamente, era 
aumentar a renda. Não tinha nada 
a ver com o ruído, o propósito era 
só esse. 

A situação actual foi já após a nova 
lei. O CCL ficou com um contrato 
de cinco anos que chegava ao fim 
no início deste ano de 2019. Era 
um cenário de incerteza e por isso 
começámos a planear várias saídas, 
incluindo a hipótese de sairmos do 
centro: esperávamos que o senho-
rio quisesse aumentar-nos a renda 
ao ponto de se tornar incomportá-
vel. Procurámos vários sítios mas 
a gentrificação é um facto, as ren-
das estão impraticáveis. Queríamos 
manter-nos centrais, o mais junto a 
Cacilhas possível, até pelas pessoas 
que vêm de Lisboa. E chegámos a 
falar com outros colectivos da zona 
para vermos se podíamos juntar-nos 
todos num espaço maior, de gestão 
múltipla. Mas muitos desses grupos 
estavam muito verdes em termos 
organizativos, muitos achavam que 
era um passo maior que a perna. 
Isso também foi bom, porque per-
cebemos que tínhamos de contar só 
connosco. 

Havia duas hipóteses: permanecer 
aqui no centro com um contrato 
curto por um valor muito mais alto 
por pouco tempo ou ficar por mais 
tempo mas com condições muito 
gravosas para nós, porque obriga-
vam-nos a fazer obras. Este espaço 
tem limitações físicas – é difícil 
fazer concertos, mesmo jantares be-
nefit... E nós somos uma associação 
sem fins lucrativos. Não é esse o 
nosso objectivo, e vimo-nos perante 
a hipótese de termos de fazer activi-
dades só porque sim, ou só porque 
precisávamos de dinheiro para nos 
mantermos, mesmo no campo cul-
tural. Não queríamos transformar-
-nos numa espécie de repartição. 
Entretanto, pensámos em outras 
formas de financiamento, e aí surgiu 
a questão do crowdfunding, à seme-
lhança do que se fez com o jornal 
Mapa, mais uns benefits feitos em 
outros espaços, como na SMUP, na 
Parede, e na Disgraça, em Lisboa. 
A própria Feira do Livro Anarquista 
também foi uma fonte de apoio.

Mas foi o crowdfunding que ca-
tapultou a coisa. E houve mesmo 
uma mobilização internacional. 
Houve benefits noutros países, até. 
O pedido de ajuda foi traduzido em 
várias línguas, isso também aju-
dou. A rede do CCL, estabelecida 
ao longo dos anos, ajudou muito. 
Mas é importante dizer que, para 
além dos donativos grandes, que 
os houve, houve muitos donativos 
pequenos, que foram importantíssi-
mos também. E muitos anónimos. 

A liberdade passa 
por aqui – entrevista 
com o Centro de 
Cultura Libertária
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A confusão dissipa-se à medida que o gás lacrimogéneo se adensa. A cor amarga do 
amarelo perfura o fogo das barricadas. Os bófias estão por todo o lado, cegando olhos, 
mutilando mãos, batendo em tudo e todos, apontando à altura da cabeça – o aparelho re-
pressivo instala-se no tempo e descobre-se na carne uma República autoritária.  

Não, não estamos a falar do Brasil ou da Hungria. Foi em França, esse doce país de merda, 
que a assembleia nacional proibiu o direito de manifestação com 387 votos contra 92. Mas 
não é mais do que um capítulo do processo autoritário que temos visto instalar-se por todo 
o lado ao longo dos anos – a vigilância que se generaliza, a precariedade que se expande, o 
medo que se instala e os estômagos que se esvaziam. Macron é um mero produto enojante 
de um sistema que inevitavelmente se dirige para o fascismo.

O movimento dos coletes amarelos tem raízes no mesmo sentimento vivido aqui em 
Portugal, o sentimento de vivermos rodeados de injustiças, de não sermos nem livres, nem 
iguais, e de isso não depender de nós. Essa indiferença doentia das sociedades que nos 
escravizam e exploram, que nos forçam a diminuirmo-nos perante bófia e o nosso patrão. 
O movimento dos coletes amarelos nasce desse sentimento mas emerge envolto numa 
confusão inaudita (ver artigo citado abaixo) mas que pouco a pouco se vai tornando clara. 
Nota-se uma divisão cada vez mais acentuada entre os cães ladradores da extrema-direita 
e as tendências anti-fascistas. Mas é pelo melhor, precisamos de fazer frente aos fachos 
que deliberadamente se perdem na multidão da revolta amarela. Precisamos de lutar sem-
pre, por todo o lado, contra os que são piores-que-bófia. 

Há neste momento histórico algo de absolutamente aterrorizante, como escrevi num outro 
texto não tão antigo quanto isso: sabemos que tudo caminha para o pior. O pior é o agora. O 
pior anda aí em crescendo, a depositar as suas sementes – em França estamos já entrados no 
pior, nessa zona de turbulência histórica que fará da França uma nova vítima da “História”. 
E não sabemos onde essa turbulência nos leva. Mas não nos enganemos: o pior está em devir 
por todo o lado, está já aqui, em Portugal, no discurso suave de uma esquerda governamental 
traidora, num “Bloco de Esquerda” que pouco passa de um bloco informe de fétidas startups 
futuras, ou de próximos quadros de uma classe política que se fecha no seu aparelho buro-
crático em nome da “defesa da democracia”, esquecida de que ao fazê-lo está a defender 
apenas o status quo. Afinal, quando é que a nossa família política se esqueceu do que é ser 
radical? Tê-lo-á sido, alguma vez?

Em França, os coletes amarelos replicam o motim todos os sábados, mas, como diz 
Adreba Solneman em Du 9 Janvier au 4 Novembre 1979: «Se existem motins que não 
levam nem à insurreicção nem à revolução, não deixa de ser verdade que nenhuma revo-
lução ou insurreicção começa sem ser por um motim. O motim é um começo de conversa. 
Aparte o motim, não existe hoje nenhuma discussão pública possível, não há mais do que 
o monótono monólogo da gestão do existente». Os coletes amarelos abrem o espaço de 
debate, iniciam a conversa, abrem o espaço de ruptura com o status quo. Mas devemos ir 
mais além, e esse gesto começa por ir além do modo de acção da manifestação, ir além 
dos confrontos tradicionais com os bófias e os fachos, ir além do nosso imaginário e do 
que sentimos. Criar a ruptura é criar um Nós, um Eu ou fragmentos de mundo que se 
reflictam autónomos.

Comentário sobre 
a cor amarela 
pimprenelle

Quando me foi pedido um artigo 
acerca do que motivou, no passado 
dia 1 de Fevereiro, a convocação de 
uma manifestação antifascista, che-
guei a pensar que me estava a ser 
solicitada a produção de um livro ou 
que o número em questão de A Bata-
lha iria ser constituído por um único 
artigo. Brinco, e tentarei ser breve, 
pois tal como a manifestação em si, 
a questão é também pertinente. 

Teoricamente, poderíamos afirmar 
que a cada «25 de Abril» é convo-
cada uma manifestação antifascista. 
Mas isso deixou de ser suficiente, 
sobretudo quando assistimos a uma 
nova realidade em crescimento. 
Nada morreu definitivamente em 
1974 e, para que não existam dúvi-
das, «estarei – como sempre – pre-
sente no 25 de Abril».

O ressurgimento e o crescimento 
da extrema-direita em grande parte 
da Europa e da América do Norte e 
do Sul é inquestionável e cada vez 
mais visível. Em Portugal, existem 
já várias organizações de carácter 
neonazi e fascista, com uma dimen-
são maior do que aquela que aparen-
tam ter e que tendem a ganhar cada 
vez mais força. Mencionarei cinco 
(na medida em que é importante ter-
mos consciência de quem são):

- Associação Portugueses Primei-
ro (APP): dirigida por João Mar-
tins, condenado pela noite de terror 
racista no Bairro Alto e integrante 
(tal como Rui Amiguinho, entre ou-
tros) da editora de extrema-direita 
Contra-corrente, cujas publicações 
podem ser encontradas registadas na 
página da APEL (Associação Por-
tuguesa de Editores e Livreiros) em 
nome do IAEGCA (Instituto de Al-
tos Estudos em Geopolítica e Ciên-
cias Auxiliares), contando este com 
o total apoio da Sociedade Histórica 
da Independência de Portugal, com 
sede no Palácio da Independência, 
onde são apresentadas as novas edi-
ções (o Palácio da Independência 
corresponde à antiga sede da mo-
cidade portuguesa - e, por sinal, há 
quem deseje que o volte a ser, na 
medida em que apoia inclusivamen-
te reuniões de organizações como o 
Escudo Identitário). 

- CHEGA: também designado 
«partido das caixas de comentários», 
fundado por um ex-militante do 
PSD. Trata-se da única organização 
com algum apoio da NOS (Nova Or-
dem Social), utilizando a homofobia 
como bandeira. 

- Escudo Identitário: grupo «jo-
vem» (pelo menos no que concerne 
aos que «levam as bandeiras»), ac-
tivo e numeroso, utilizador de tác-
ticas como a da (suposta) caridade 
(destinada exclusivamente a bran-
cos). Com pouca adesão na rua, mas 
regularmente presentes e, tal como 
os restantes, organizando-se para o 
combate físico.

- Partido Nacional Renovador 
(PNR): partido «legalizado», de ex-
trema-direita, a cujos líderes pode-
mos agradecer o facto de nos «pre-
sentearem» com o carisma de fezes 
que secaram ao sol. 

- Nova Ordem Social (NOS): o 
último que aqui referimos (infeliz-
mente, mais existem). Trata-se de 
uma organização fundada e dirigida 
pelo conhecido Mário Machado, que 
manifesta também a intenção de se 
tornar um partido. Acabou por con-
seguir angariar uma grande quanti-
dade de «fiéis» em resultado do (fra-
co) culto de imagem que deu origem 

Optou-se pela convocação de uma manifestação, que 
permitiu homenagear e recordar as vítimas mortais 
do fascismo, já do pós-25 de Abril, como foi o caso 
de Alcindo Monteiro. No meio de chuva intensa – e 
mesmo após o cancelamento do concerto/convívio fi-
nal – ninguém desmobilizou. 

Não é novidade de que estivemos perante um su-
cesso vs. um fiasco, tendo a manifestação antifas-
cista contado com um número francamente superior 
de apoiantes relativamente à neonazi. Não deve, no 
entanto, ser menosprezado o número de pessoas que 
gritaram: «volta Salazar». Para além de que outras 
organizações não se fizeram representar, como a APP, 
o PNR e o Escudo Identitário, na medida em que não 
seriam bem recebidas pela NOS, na sequência de 
atritos entre os integrantes. Um grande número de 
saudosistas, que poderiam (e certamente desejariam) 
ter comparecido e manifestado o seu apoio, terá tido 
algumas dúvidas quanto a uma possível associação à 
figura de Mário Machado (cuja caracterização, ape-
sar de amplamente divulgada, irei omitir aqui por 
uma questão de espaço). Existem ainda imagens que 
documentam a vinda de dez nazis do leste europeu, 
por convite, que deixaram algumas dúvidas acerca da 
intenção da sua presença; não foi possível concluir 
se o seu objetivo seria o ataque à manifestação an-
tifascista ou o aumento do número de integrantes da 
manifestação nazi. É possível que a sua movimenta-
ção tenha levado a um controlo apertado por parte da 
polícia ou talvez a surpresa em relação à diferença de 
números tenha, felizmente, levado à sua desmotiva-
ção. Uma parte da imprensa clamava por sangue, mas 
acabou por não atingir os seus objetivos. 25 pessoas 
gritaram por ódio, mais de 400 por liberdade. 

É de realçar que o recém-criado grupo PAFL con-
seguiu a co-organização e as co-assinaturas de pra-
ticamente 60 colectivos, numa questão de dias. Mas 
nada terminou por aqui. Pelo contrário, todos estes 
colectivos não irão desistir de lutar contra o ódio. 
Encontram-se já planeados debates, manifestações, 
ciclos culturais (dedicados a exposições e cinema), a 
aproximar grupos e divulgar a informação acessível, 
mas não populista. 

Trata-se de uma luta fundamental numa altura em 
que parte da polícia aumenta a violência em bairros 
pobres e é aplaudida pela extrema-direita, não esque-
cendo os diversos negócios em crescimento, perten-
centes a elementos neonazis (de que são exemplo o 
bar «Cave», propriedade do Hammerskin Gonçalo 
Portugal, em pleno Bairro Alto; várias novas bar-
bearias e outros «negócios» dúbios). Um problema 
central é a existência, para além destas organizações, 
de um grupo já armado (que é necessário controlar 
urgentemente por quem de direito), que organiza ata-
ques a pessoas de classes baixas às portas de suas 
casas ou quando se manifestam no centro da capital 
(ataques esses que contam com o apoio dos interve-
nientes nas «caixas de comentários» dos meios de 
informação «fast-food»).

Esta urgência de luta surge para todas/os nós. Con-
tra o fascismo nem um passo atrás. Muitas pessoas 
(inclusivamente militantes partidários) não se revêem 
na passividade dos seus partidos (tal como anarquis-
tas e apartidários politizados) e, consequentemente, 
vão sendo organizados grupos autónomos, solidários 
e de apoio mútuo na urgência da luta antifascista. 

Deixo algumas perguntas a um membro da PAFL, 
que nos remeteu para o seu texto de apresentação na 
página de Facebook:

Dia 1 de fevereiro, um dia antifascista J.Miguel

a uma turba de yes-men. 
Todas estas organizações têm na 

sua base elementos perigosos e ex-
tremamente violentos – e todas se 
preparam para o combate de rua. 
No entanto, como veremos adiante, 
houve um factor essencial para o fra-
casso da manifestação «Salazar faz 
muita falta», organizada pela NOS, 
por muito que esse mau resultado 
tenha sido decepcionante para a co-
municação social em geral, sobretu-
do para o canal televisivo TVI. 

Como é de conhecimento geral, o 
surgimento destes grupos de ódio 
ocorre, sistematicamente, na se-
quência de crises capitalistas. Ini-
cialmente como movimentos de rua 
e apenas mais tarde nas esferas do 
poder, com representação em assem-
bleias e parlamentos (apesar de ha-
ver sempre «alguém» na retaguarda, 
com elevados recursos financeiros, a 
permitir e a incentivar a existência e 
o crescimento destas organizações). 

Actualmente, podem contar com 
uma ferramenta adicional: as «re-
des sociais». Espaços que permi-
tem a divulgação fácil e rápida da 
mentira e em que a informação 
«fast-food» se transforma na refei-
ção de cada dia. Somos confronta-
dos com a existência de «caixas de 
comentários», inundadas por apelos 
à violência, ao machismo, à homo-
fobia, ao racismo, à xenofobia, etc. 
São inventados termos como «mar-
xismo cultural» e «ideologia de 
género», divulgados exaustivamen-
te como uma ameaça ao «homem 
branco e heterossexual». 

Antes que estes grupos atingissem 
uma dimensão ainda maior, diversas 
pessoas, do norte ao sul de Portu-
gal, começaram a organizar-se com 
um objetivo comum: o de combater 
o fascismo. A luta tem sido trava-
da através de manifestações, da 
organização de eventos culturais, 
da divulgação de informação fide-
digna e de contra-manifestações. 
Em Lisboa e Margem Sul, a PAFL 
(Plataforma Antifascista de Lisboa) 
optou por uma via diferente: retirar 
as organizações fascistas das pági-
nas dos jornais e permitir um maior 
destaque à luta antifascista do que 
aos fascistas em si. 

Na sequência da designação agres-
siva e ofensiva («Salazar faz muita 
falta») da manifestação neonazi, 
convocada pela NOS, foi decidido 
organizar uma manifestação antifas-
cista e não uma contra-manifestação, 
de modo a travar o destaque e a pro-
paganda excessivos que lhes foram 
proporcionados, mais uma vez, pela 
comunicação social, através da TVI. 

QUEM SOMOS 
E O QUE DEFENDEMOS 

Somos um grupo de pessoas com 
consciência política, que pretende, 

sem afiliações partidárias, combater 
o crescimento da extrema-direita 
na área de Lisboa. Repudiamos 

sentimentos e ideologias racistas, 
xenofóbicas, homofóbicas e sexistas. 

OBJETIVOS 
Através desta plataforma pretende-
mos consciencializar a população 

das consequências do crescimento do 
fascismo e do nacionalismo doentio, 

criar pontes com grupos e associações 
com objetivos comuns e, consequen-
temente, combater a discriminação de 

minorias étnicas e culturais. 

Acrescentou ainda que o grupo não se 
ficará por esta manifestação – não ten-
do sido esse o objetivo da sua criação, 
mas sim um momento de necessária in-
tervenção. Referiu também que estarão 
presentes sempre que seja necessário 
lutar contra o fascismo, criar afinidades 
com todos os grupos que não se reve-
jam em tais ideologias, e que serão or-
ganizados eventos culturais e produzida 
propaganda antifascista e informativa, 
sem nunca se recorrer à mentira (que é 
cada vez mais uma prática comum do 
fascismo), seja na internet, nos bairros 
ou nas ruas. Não é mantida qualquer 
«agenda pessoal» contra elementos 
neonazis, ao contrário do que tem sido 
feito pelas organizações fascistas, no-
meadamente a NOS. 

Lutam contra o fascismo, não contra 
pessoas individuais, mantendo plena 
consciência de que lado da barricada se 
encontram.
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1. O seu apelido original era De Claire. Por razões desconhecidas, 
alterou-o primeiro para «de Claire», quando começou a escrever, 
e depois, em 1888, quando se tornou anarquista, para «de Cleyre».

2. Para além do já citado «Sex slavery», salientam-se: «The politi-
cal equality of Women», texto publicado no jornal The Conserva-
tor de Filadélfia de Julho de 1894, reproduzido no livro Exquisite 
Rebel: The Essays of Voltairine de Cleyre – Feminist, Anarchist, 
Genius, coordenação de Sharon Presley e Crispin Sartwell, State 
University of New York Press, 2005, pp. 239-243 e «Those who 
marry do ill», debate de 28 de Abril de 1907, publicado na revista 
Mother Earth de Janeiro de 1908.

3. Texto publicado na revista Mother Earth de Outubro de 1907, 
seis anos após o assassinato do Presidente McKinley por um hi-
potético anarquista, e reproduzido em S. Presley e C. Sartwell, op. 
cit., pp. 299-304.

4. Discurso proferido em Chicago a 21 de Janeiro de 1912, por 
certo um dos seus últimos textos, reproduzido em A. Berkman, op. 
cit., pp. 220-242.

Voltairine de Cleyre1 (Leslie, 1866 
 - Chicago, 1912), para além de 
uma brilhante escritora e poetisa, 
foi certamente uma das mais acti-
vas e influentes figuras do conjunto 
de mulheres e homens, autóctones 
ou emigrantes, que corporizaram o 
movimento anarquista norte-ameri-
cano da sua época. 

Como explicar, então, que os 
seus textos políticos, bem como a 
sua obra literária, na qual se incluem 
poemas e contos, tenham estado tan-
tos anos indisponíveis, sendo neces-
sário esperar até ao século XXI para, 
finalmente, serem editadas algumas 
antologias, embora sobretudo em 
língua inglesa? Como explicar, en-
tão, o desconhecimento quase total 
da sua vida e obra, dentro e fora dos 
Estados Unidos da América e mes-
mo entre pessoas que se identificam 
com as ideias anarquistas? Essen-
cialmente por duas razões. A pri-
meira, porque faleceu cedo demais, 
em 1912, com apenas 45 anos de 
idade. As dificuldades e as situações 
traumáticas sofridas durante a infân-
cia e a juventude, agravadas não só 
por uma vida adulta passada quase 
sempre no limiar da pobreza, como 
também pelas sequelas de uma ten-
tativa de assassinato, trouxeram-lhe 
problemas de saúde graves e cróni-
cos, determinantes para a sua morte. 
Este fim prematuro fê-la cair no es-
quecimento e empalideceu a sua no-
toriedade, restando, como escreveu 
Paul Avrich, o «brilho da lenda». 
Segunda razão, porque a própria 
corrente do anarquismo com que se 
identificou durante uma boa parte do 
seu percurso militante, o individua-
lismo anarquista norte-americano, 
foi praticamente submersa pelas 
concepções anarquistas trazidas do 
continente europeu por milhares de 
emigrantes e, também ela, desapare-
ceu prematuramente de cena.

De extrema sensibilidade, com 
uma personalidade complexa e di-
fícil, iconoclasta, espírito livre, não 
aceitava limites ou imposições de 
nada nem de ninguém. É inevitável a 
comparação com a sua contemporâ-
nea Emma Goldman (1869 - 1940), 
a outra grande figura feminina do 
anarquismo norte-americano, mas 
que teve a «seu favor» uma maior 
longevidade. Ao contrário desta, 
que procurava usufruir dos peque-
nos prazeres que a vida de uma acti-
vista ia permitindo, Voltairine tinha 
problemas existenciais profundos, 
talvez devido à educação religiosa 
imposta pelo pai, acentuados pelas 
doenças com que se deparou, e que 
se traduziram numa vontade deli-
berada de isolamento social, numa 
enorme tristeza e em pouca vonta-

de de viver. Toda a sua razão de 
existir era completamente canali-
zada para uma militância apaixo-
nada, consubstanciada na defesa e 
na propaganda intensa das ideias 
anarquistas, por escrito ou oral-
mente, às quais procurava dar uma 
profundidade e originalidade que 
fizeram dela um caso ímpar. Esta 
vontade de lutar por um mundo 
melhor foi, na prática, o leitmotif 
que lhe deu a energia e a força de 
vontade necessárias para ultrapas-
sar todas as dificuldades de uma 
vida constantemente atormentada 
por problemas de saúde.

Voltairine teve, portanto, uma 
existência bastante infeliz, não só 
por tudo o que já foi referido, mas 
também pelo insucesso das diver-
sas ligações amorosas em que se 
envolveu, durante as quais sentiu, 
de todos os parceiros, a tentativa 
de, mais cedo ou mais tarde, a 
condicionarem na sua actividade 
política e a remeterem para uma 
relação marital convencional, o 
que ela sempre rejeitou. Situação 
tanto mais difícil de aceitar ou de 
compreender quando se sabe que, 
à excepção do pai do seu único 
filho, praticamente todos os seus 
parceiros eram anarquistas assu-
midos.

Talvez por isto, a sua crítica 
à religião organizada e ao Estado 
e a sua defesa da acção directa e 
de formas descentralizadas, fede-
radas e autónomas de economia 
estiveram sempre ligadas à con-
denação veemente da situação de 
subordinação da mulher, nomea-
damente no casamento, a que ela 
chamava de «servidão sexual», e 
das suas raízes conceptuais, o se-
xismo e o patriarcado, as quais, à 
semelhança das relações entre pa-
trões e trabalhadores, entre Estado 
e cidadãos, eram (são) um reflexo 
da hierarquia e do autoritarismo 
que prevalecem nesta sociedade 
de dominação.

Na viragem para o século XX, 
os direitos da mulher eram prati-
camente nulos, mesmo em países 
onde aparentava haver democra-
cia política. Este facto provocou o 
nascimento do movimento femi-
nista, visando no início a conquis-
ta do direito ao voto e da igual-
dade laboral. Voltairine conseguiu 
não só introduzir uma perspectiva 
anarquista no feminismo da épo-
ca, incorporando-lhe uma carga 
de radicalidade e de modernidade 
que este não possuía e promoven-
do a discussão de temas encarados 
na altura como tabus, por exemplo 
a sexualidade feminina e a depen-
dência emocional e económica 
da mulher em relação ao homem 
dentro da estrutura familiar, mas 
também dar uma perspectiva fe-
minista ao anarquismo, num tem-
po em que a acção e a importância 
da mulher activista eram apagadas 
ou desconsideradas, como infe-
lizmente ainda acontece, mesmo 
entre libertários. Sem nunca o ter 
escrito, fez a apologia do concei-
to «feminismo sem anarquismo 
não é completamente feminismo 
e anarquismo sem feminismo não 
é verdadeiramente anarquismo», 
contribuindo decisivamente para 
o nascimento de uma nova corren-
te, o anarco-feminismo ou, como 
algumas activistas preferem, o 
feminismo libertário. Em suma, 
Voltairine foi anarquista ainda an-
tes dos Estados Unidos saberem 
bem o que era o anarquismo e foi 
feminista num período em que o 
feminismo estava a dar os seus 
primeiros passos.

De facto, o feminismo, ou «a 
questão da mulher», como se ape-
lidava na altura, foi um dos dois 
temas centrais da sua obra, ao 
qual começou a dedicar-se quan-

Como já vem sendo 
hábito em A Batalha, 
publicamos o prefácio 
da nova edição da 
Barricada de Livros. 
Escrito(s) – a – vermelho 
é uma antologia de 
ensaios e textos 
literários da autoria 
de Voltairine de Cleyre, 
uma das figuras mais 
heterodoxas do 
pensamento anarquista 
do século passado.

do ainda era uma livre pensadora. A leitura dos seus textos sobre 
este tema revela uma mulher muito à frente da sua época, com uma 
crítica e uma reflexão que não destoariam nos tempos actuais2. 
Voltairine rejeitava a ideia da existência de papéis inerentes ao 
género, ou seja, a ideia de que alguns trabalhos e comportamentos 
são intrínseca e naturalmente femininos, quando, no seu entender, 
não passavam de construções sociais e morais erigidas por uma 
sociedade de dominação. Para ela, a subordinação da mulher só 
seria ultrapassada com a sua autodeterminação e independência, 
iniciando-se estas com o repúdio do casamento e da estrutura fa-
miliar convencionais, meras extensões do autoritarismo estatal. 
Combatendo a visão dominante no movimento anarquista da épo-
ca, que considerava a questão da mulher secundária no seio do 
projecto de transformação radical da sociedade, e que se resolveria 
quando esta transformação se concretizasse, Voltairine proclama-
va que, bem pelo contrário, era uma questão central a enfrentar de 
imediato, antecipando assim o conceito de divisão de género, em 
complemento ao de divisão de classes.

O outro tema importante a que se dedicou, quer em textos, 
quer em poemas, foi o da violência e da sua legitimidade, ligadas à 
questão da acção directa e da «propaganda pelo facto». Voltairine 
proclamou-se pacifista durante uma grande parte da sua vida, in-
fluenciada pela corrente individualista norte-americana. Contudo, 
sempre se opôs à conotação que o Estado, as classes dominantes 
e mesmo muitos militantes quiseram transmitir de acção directa 
como sinónimo de bombas, defendendo antes a visão que se tra-
tava de acção legítima fora do sistema político. Com a rejeição do 
individualismo, e a adopção do conceito «anarquista sem adjecti-
vos», a sua posição evoluiu para uma maior aceitação da chamada 
violência, como se constata nos textos McKinkey’s assassination 
from the Anarchist standpoint3 e, sobretudo, Direct action4.

 Se Voltairine não conseguiu ser feliz na vida, alcançou 
algo eventualmente mais precioso e difícil graças à sua capacida-
de intelectual e força de vontade: viver dos seus dons de escrita 
e de oratória, de forma plena e livre, expressando uma «lingua-
gem da revolta», de onde jorrava uma potência narrativa e revo-
lucionária enormes. A sua escrita reflecte não só as misérias e os 
anseios da humanidade, mas também a sua infelicidade pessoal, 
a tristeza da sua própria existência. Uma escrita marcadamente 
romântica, única, e que hoje, muito naturalmente, pode ser consi-
derada ultrapassada. No entanto, são precisamente estas caracte-
rísticas, aliadas à clareza de raciocínio, à facilidade de expressão 
e à qualidade da reflexão que fazem com que a sua obra e a sua 
vida mereçam ser resgatadas do esquecimento.

 A presente antologia, mais uma de inéditos em língua 
portuguesa editada pela Barricada de Livros, oferece ao poten-
cial leitor a oportunidade de (re)conhecer o perfume da obra de 
Voltairine de Cleyre, através de um conjunto alargado de textos e 
poemas que incidem sobre diversos temas e reflectem, no fundo, 
as suas preocupações como mulher e activista. Lê-la é dar digni-
dade a uma vida passada em plena revolta contra o capitalismo, o 
Estado, o consumismo e a autoridade. 

As últimas incandescências em tor-
no da problemática da violência poli-
cial trazem à memória aquela piada de 
Jerry Seinfeld: «Porque inventámos o 
capacete? Bem, porque andávamos a 
participar em muitas actividades que 
nos partiam a cabeça e olhámos para 
a situação. Decidimos não evitar essas 
actividades, mas sim fazer uns peque-
nos chapéus de plástico para podermos 
continuar com o nosso estilo de vida de 
partir cabeças.»1 

Porque é que inventámos a polícia? 
Simplisticamente, porque começámos 
a participar em várias actividades so-
ciais que nos «partiam as cabeças». 
Em pleno séc. XXI, resolvemos não 
interromper aquilo que nos separa en-
tre dominadores e dominados e con-
tinuamos a fazer uns melhoramentos 
aos «pequenos chapéus de plástico». 

Não por acaso, as primeiras acti-
vidades que levaram à invenção do 
capacete foram militares, com os pri-
meiros a aparecer na cabeça de solda-
dos. No anarquismo analítico de Alan 
Carter, o exército está junto à polícia 
dentro da categoria de «forças políti-
cas», o seu complemento conceptual 
ao esquema marxista da «base» e da 
«superstrutura».2

No materialismo histórico, a cada 
avanço tecnológico há uma reconfi-
guração das relações económicas, o 
que leva a uma reconfiguração das re-
lações políticas que consiga englobar 
o novo sistema de produção: «As re-
lações sociais estão intimamente liga-
das às forças produtivas. Adquirindo 
novas forças produtivas, os homens 
mudam o seu modo de produção e, 
mudando o modo de produção, a ma-
neira de ganhar a vida, eles mudam to-
das as suas relações sociais. O moinho 
de mão dar-vos-á a sociedade com o 
suserano; o moinho a vapor, a socie-
dade com o capitalista industrial.» 

Segundo a teoria marxista, o Estado 
nasce com a produção de excedente. 
Supõe-se assim um movimento his-
tórico irresistível no qual as relações 
produtivas tendem a ser interpretadas 
e forçadas por um grupo «hiposta-
siado» e em relação de exterioridade 
com o corpo social, à parte dos «có-
digos e mecanismos» associados ao 
sistema de produção em geral.3 Fica 
pressuposto que o corpo social tem 
que ver como desejável a produção de 
excedente necessária à estabilização 
e prosperidade das forças políticas. 
Porém, ao contrário do que acontece 
na piada do capacete, parece que há 
alturas na história em que se tenta, 
pela estabilização das relações econó-
micas, evitar as actividades que levam 
ao desenvolvimento da classe proto-
-policial. 

Pierre Clastres foi um antropólo-
go que escreveu sobre a forma como 
certas sociedades primitivas anteci-
pam e previnem o desenvolvimen-
to das forças políticas. Na leitura de 
Sibertin-Blanc, «a ausência do Es-
tado nas sociedades primitivas [...] 
não é o resultado da fraqueza ou da 
falta de organização ou diferenciação, 
mas explica-se, pelo contrário, por 
uma estratégia social e institucional 
que neutraliza a formação deste tipo 
de aparato de poder autonomizado 
em relação ao corpo social». Há em 
certas sociedades ancestrais a recusa 
do desenvolvimento das relações de 
produção a fim de evitar a produção 
de excedente e, assim, prevenir a for-
mação de uma casta recortada do resto 
da sociedade.

No dizer de Alan Carter, «para en-
frentar a escassez, através da opressão 
de um grupo nacional, ou para resistir 
a um outro grupo que ameace impor 
uma escassez ainda maior, normal-
mente os actores dominantes dentro 
do Estado decidem, colectivamente, 
estabilizar relações económicas espe-
cíficas que estimulem o desenvolvi-
mento das forças produtivas que, as-
sim, possibilitam um excedente, a ser 
extraído para financiar o desenvolvi-
mento das forças de coerção que os 
actores estatais precisam para defen-
der ou promover os seus interesses».4 
O discurso nacionalista, xenófobo e 
racista, ao colocar os «patriotas» con-
tra os «invasores» e os «parasitas» 
– os que querem garantir o bom fun-
cionamento das relações de produção 
e das instituições contra aqueles que 
as querem subverter – pode fabricar e 
promover a tal «desejabilidade colec-
tiva» mencionada por Sibertin-Blanc 
em relação à produção de excedente. 

Quando o desenvolvimento da ino-
vação tecnológica e das forças de pro-
dução é impedido pelas relações de 
produção vigentes, o aparelho estatal 
escolhe estabelecer novas relações. 
Contudo, ao contrário dos marxistas, 
Carter defende que «a natureza de 
um conjunto de relações de produção 
é (no fim de contas) explicado por 
interesses estatais», disputando a pri-
mazia dada à economia pelo marxis-
mo.5 É verdade que o aparelho estatal 
se reproduz a partir das tendências 
hierárquicas inerentes aos «códigos 
e mecanismos» da população, mas 
à medida que vai reclamando para 
si resultados mais previsíveis e sem 
oscilações, a «autoridade prática» do 
aparelho estatal vai perdendo a sua 
revogabilidade, tornando-se cada vez 
mais permanente, totalizador e desta-
cado do fluxo orgânico e transigente 
das relações sociais.6 

A polícia usa a coerção para pro-
teger uma série de relações económi-
cas, as mesmas que permitem a sua 
estabilidade e prosperidade enquanto 
classe de trabalho coercivo, em detri-
mento de outras: «As relações políti-
cas seleccionam relações económicas 
que permitam o desenvolvimento 
das forças económicas no sentido 
da produção do excedente – as for-
ças políticas estabilizam as relações 
económicas que as sustentam com o 
excedente necessário.»7

O anarquismo analítico de Alan 
Carter, em diálogo com o materialis-
mo histórico marxista, sugere que o 
problema da repressão policial é pro-
fundo, que as forças políticas que in-
tegram o aparelho estatal têm os seus 
interesses específicos face às próprias 
relações políticas e económicas. Com 
Carter, torna-se mais compreensível 
o porquê de a polícia manifestar ati-
tudes anti-igualitárias e discrimina-
tórias: «O Estado tende a achar que 
os trabalhadores em controlo da sua 
própria produção escolherão traba-
lhar menos arduamente ou consumir 
mais do que aquilo que produzem, 
oferecendo assim menos excedente 
ao Estado.»8 Precisamente no mesmo 
sentido, com a antropologia política 
de Pierre Clastres: «Porque haveriam 
os homens daquelas sociedades que-
rer trabalhar e produzir mais, dado 
que três ou quatro horas de activi-
dade pacífica seriam suficientes para 
satisfazer as necessidades do grupo? 
[…] Os homens trabalham mais do 
que aquilo que as suas necessidades 
requerem apenas quando são força-
dos a tal.»

1. Jerry Seinfeld ao vivo em Nova Iorque, 
I’m Telling You For The Last Time. 1998. 
Todas as traduções do inglês são da minha 
responsabilidade.

2. Carter, Alan, «Analytical Anarchism: Some 
Conceptual Foundations» in Political Theory, 
vol. 28, n.º 2. Sage Publications, 2000, p. 234.

3. Sibertin-Blanc, Guillaume: State and Politics, 
Deleuze and Guattari on Marx. Semiotext(e), 
2016, p. 28

4. Carter, Alan, «Analytical Anarchism: Some 
Conceptual Foundations» in Political Theory, Vol. 
28, n.º 2. Sage Publications, 2000, pp. 247-248.

5. Carter, Alan, «Analytical Anarchism: Some 
Conceptual Foundations» in Political Theory, 
Vol. 28, n.º 2. Sage Publications, 2000, p. 243.
6. Bamyeh, Mohammed A., Anarchy as Order: 
History and Future of Civil Society. Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc., 2009, p. 28.

7. Carter, Alan, «Analytical Anarchism: Some 
Conceptual Foundations» in Political Theory, 
Vol. 28, n.º 2. Sage Publications, 2000, pp. 244-
247. Ênfase meu.
8. Ibid., p. 249.
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A Rainha Louca

verteu o leite humano para um cântaro

Ao romper da aurora a criada esgueira-se nua
para fora do leito fúnebre onde drenado 

abandonado entre bravias flores e coelhos
entre subtilíssimos conselheiros 
e outras formas rasteiras de vida

jaz o corpo

Embora o espiem incessantemente
com a solene rapacidade de ministros da morte

todos conservam o horror de lhe tocar
nem uma mão se atreve a compor-lhe os cabelos

ou a cobrir-lhe o seio 
Hoje não me levanto

O quarto tresanda a um cheiro azedo 
a coroa está tombada a um canto 

Já passou demasiado tempo 
não lhe faz bem permanecer deitada 

enclausurada neste quarto
Hoje não me levanto 

Deixe-me ao menos abrir uma janela
para que entre um pouco de ar

As damas da corte cochicham entredentes
soprando aos ouvidos do médico 

O leite! Não se esqueça daquele leite imundo 
que ela guarda desde que… você sabe…

Já está aqui há anos, é uma inanidade, 
um sentimentalismo sem justificação

O médico pigarreia muito trémulo
Nós só queremos o seu bem 

Agitam-se os barões: O bem do reino! O bem do reino! 
Todo o reino sofre com ela

e com ela colapsará se não nomear um herdeiro
afinal embora seja imortal a glória da sua majestade

não esperamos que ela viva para sempre
Prosseguem as damas

E os coelhos, Doutor! Deixar os coelhos à solta no quarto
São uns animais obscenos, uma praga sórdida

e ela trata-os como crianças! Assim que fechar os olhos – Zás!
Hão-de ferrar-lhe a mão. Adivinha-se-lhe nos olhos

Os marqueses cochicham com sobrolho austero 
O país caminha para uma guerra, meus caros

O povo pressente a frouxidão das rédeas e entrega-se à libertinagem
Pior ainda que a libertinagem, interrompe um barão, a fome 
Não tarda que se revolte, instigado pelos inimigos da coroa

Sem uma liderança firme
Fale-lhe dos coelhos, Doutor!

E não podemos suster o reino apenas com os nossos meios
Nem sequer as criadas a respeitam…

O médico enrubesce até à ponta das orelhas
Certamente não é saudável para ela
Que vergonha, se isto se soubesse

Todas  as noites
E com as criadas! Sabe-se lá que doenças 

É que, percebe, ela tem agido erraticamente
dissipado o oiro em trivialidades

E, claro, elas andam por aí todas empertigadas
não tarda hão-de começar a dar-nos ordens

O país está de pernas para o ar, Doutor, 
e agora ela nem sequer se levanta.

A rainha não se move não ouve

revisita a perda no corpo de outras mulheres 
pintada como um ídolo com as frugais borras do vinho 

derramado em libações pelos filhos mortos

Quando as varinas e os marinheiros invadem o palácio
numa avassaladora onda  
louca a rainha sorri e diz

deixem-nos entrar
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Beatriz de Almeida Rodrigues 

Sou o livro errante, o livro sem autor. Escrevo com a ajuda 
do vento que vira as minhas páginas, com a ajuda do sangue 
púrpuro das folhas das árvores. Sou a errância, a errância 
que tudo sabe. Na verdade, não escrevo, ando por aí, com 
os meus dois corações nas mãos, como malas espirituais. 
Os países tornaram-se tão próximos que é mais difícil saltar 
uma poça do que viajar até à Índia. Os meus pensamentos 
são Judeus que se escondem. O som dos seus violinos é tão 
puro que assusta as modernas perturbações sonoras.

*

Nunca soube o que é a felicidade. Caí de uma estrela árida 
para outra estrela ainda mais árida. Habituei-me às más no-
tícias, o que me permite esperar por uma boa. Publico-me a 
mim mesmo, recebo a minha alma neste salão literário que 
são as minhas vísceras, e os ratos vêm felicitar-me. Gosto 
de contemplar cacos de garrafas, as flores dos subúrbios que 
esticam o pequeno pescoço através das grades dos canteiros. 
Nenhuma piedade para os poetas, nenhuma misericórdia. 
Eles nada viram, e ainda assim devem escrever sobre a res-
surreição de um homem pregado, como eles, numa cruz.

*

É bela uma página em branco, é como escrever na neve. É 
como se uma escrita invisível lá estivesse, como uma rapari-
ga em camisa de noite branca. Mas após os pensamentos ca-
minharem na página, a página torna-se uma rua lodosa, cheia 
de detritos de toda a espécie. A página perdeu a sua brancura, 
a neve de papel derreteu sob a tinta quente do poema. Páro 
de escrever para deixar um espaço de neve, para vos deixar 
admirar o horizonte da paisagem nevada do papel.

*

Eu, o livro errante, era ontem uma folha em branco cuja brisa 
da manhã virou as páginas. Mas hoje este livro nómada está 
cheio de frescos poéticos. Não tenho outro rumo senão a mi-
nha página em branco para escrever. Não possuo a linguagem 
de Ronsard. Escrever é segurar nas mãos um bouquet feito 
de Primavera, Verão, Outono e Inverno. Vivaldi não poderia 
ter composto as suas Quatro Estações neste mundo maldito. 
Observo esse velho que vai buscar o seu pão e que tem tanta 
dificuldade em andar. Teria sido necessário que o pão fosse 
ter com ele, pois parece que é ele a Vida.

Os operários da escolha desesperada
em magotes entraram na cidade
pela via circular, de mala aviada

e trouxas feitas no desemprego e abandono

de vales e serras. Pilares de húmus,
homens do leme do antigo arado

atravessam o meu cérebro na errada
direcção, como um vento a rasgar.

Um pintor, que não de andaime, um poeta,
que não das letras, captam esse tornado
de desfeitos lares mas ainda não sabem

uma linguagem com que fixá-los:

na eventualidade de sobreviverem. Rápida
e fugidia é aqui a vida, como pólen levada

de pedra em pedra na esquina urbana,
que se espera árdua e se deseja leve.

Os operários da escolha desesperada
em longas filas aguardam uma refeição

quente, a pensão de falsa invalidez, a metadona,
vestuário usado embebido no perfume

da usura e no grito bipolar do tédio. Assobio,
apesar de tudo, na ausência de propósito

deste meu governo e na falta de escrúpulo
e na exigência de voluntária servidão.

Um pintor, um poeta, também eles na eventual
sobrevivência, apostam já – derradeiro trunfo

de casino – seu fracasso, sua má sorte:
palavras, sinais, sílabas caídas em saco roto.

Porque suas magníficas trouxas, também elas
em desuso, escondem colunas de elíptica

fraseologia bem intencionada, meras
piadas, elegante esgrima, conversa de estaleiro.

O muito vinho bebido é de todos penúltima
ligação à terra, nossa casa a 7.ª arte:

delírio, insónia... ¡música das esferas!
... e, no entanto, bem pesado fardo

que os melhores enlouquece. Rápida
e fugidia é aqui a morte: um instrumento

de precisão tudo levando na sua frente
como espesso nevão na ruela urbana.

Vinham os operários da angústia ao fim
da tarde do século para um chuveiro, para

o merecido cigarro cuja ponta incandescente
metiam ao bolso a caminho da doméstica

violência. E a terra, ¿¡quem sabe agora
quem a trata!?... Somente um ódio

de proximidade desafia a imaginação
inimaginável, somente o crime...

de uma descontinuidade no cosmos,
silêncio objectivo dos contratos, e é

medonho. Só comparável a um domingo
em família sob a alçada televisiva.

Vinham os outros, os mansos artistas, cortejar
meu mau governo, a despacho de petição
com seus portfólios de domingo à tarde

e seus trejeitos zodiacais, todos por igual

vivendo de paternais auxílios e de muitos
ansiolíticos. Contar-me de homens a comer

como animais – ¡Credo! –, sem propósitos nem
propósito – ¡Também eles! – nem sonho nem asseio 

nem subsídio – Que horror! Assim vai o mundo.
Que a noite cobre na fixidez hipnótica da tal
«sétima arte»: insone. Prisão irradiante com

fantasmas a oferecerem-se cobrindo os muros.

Rapazes vindos directamente da província para
travestis citadinos, excitadíssimos pela cadência

da lavra, autênticos apenas por serem
um regulador de energias e da polícia ouvido.

Nada a esperar de parapeitos em acetileno
ou na viagem à roda de quartos ou sobre suas

diagonais que apontam o penhasco das janelas;
¿e porquê esperar?... Aprazível agrura,

impossível resistir-lhe, apesar do frio
e da alta estima em que se tem a morte

(pois a essa, seguramente, tem-se direito).
Vão-se embora, mensageiros, por favor,

meu perfil hieroglífico não consegue
já suster essa serenidade tumular
na hora, ingovernável de absurda,

sem reflexo nem silhueta ou sequer

acaso. Hora teleguiada, até ao paroxismo
do vazio colectivo, ignorância profunda
estampada nos rostos, enquanto definha

a Natureza sob a cal viva de tanta mentira

apanágio da governação. Mas o meu assassino
avança diluído na multidão: poluente,

nocivo, insinuando de volta os inventos
de minha fábrica, todos eles já sob forma

excessiva do que é somente resíduo.
Operários da escolha desesperada em levas

sucessivas a cidade os devora durante
a travessia indiferente ao vácuo residente.

Por força tem que haver para isto um fim;
no mínimo, um cruzamento, nó de colisão,
lá onde o espírito sossega entre ferro retor-
cido, sendo, ou não sendo lembrado de todo

pela comunidade agonizante. Mais não digo,
a estupidez e a maldade escrevem-se

em papel contínuo, e o poema vai longo
e, depois, ninguém o lê.

POSTO MÓVEL

Jean-Marie Kerwich 
(1952-)

Le livre errant, Paris, 
Mercure de France, 2017

versões de 
Emanuel Cameira

***

Paulo da Costa Domingos

Paulo da Costa Domingos
VEREDAS  DE  LÚCIFER

Virulenta é a crise
de programada que foi

e orquestrada
para um tempo de expurgo e razia,
uma limpeza nos locais de trabalho.

É como o sexo dos anjos,
a que convém não atribuir sexo,
míngua do espaço nos orfanatos.

Somente carecia-se de bodes
expiatórios, de comadrio no empreendimento

e do novo centro atractor de toda
a riqueza.

¿Que fazer? com uma entidade angélica
pervertida na sua natural neutralidade,

afinal. ¿Que fazer quando o desejo
colectivo é seguir igual, fingir

que não se chegou à orla do vulcão?...
quando impera a absoluta separação

entre as condições objectivas e as subjectivas,
quando o real se pauta pelos tablóides,

quando o trambolhão está aí
amortecido. Ver, sentir tudo isto,

ser-se anjo, ser-se um anjo
excedentário, caído.
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Ao vivo em Faro,
Albert Fish 

– Fightback, 2019

Mudaram de vocalista – agora é 
UMA vocalista, yeah! – mas dei-
xaram ainda este registo ao vivo, 
com som manhoso ma non troppo, 
da banda ainda com o Gustavo. Di-
zem que o som não ’tá bem captado 
mas ouve-se o que se tem de ouvir 
– os Punks tornaram-se picuinhas, 
meu! O CD é um «benefit« para o 
Abrigo de Santa Bárbara (Seixal), 
mostrando que é assim que se aju-
dam os animais, em contracorrente 
com os fachos do IRA (ver número 
anterior). Obrigado, Albert Fish, por 
mostrarem o caminho! [M. F.]

Batcabelo / Von Calhau!  
– Porta, 2018

Depois de ouvir esta k7 descobri 
que, felizmente, já tinham feito o 
registo no  discogs.com para a pôr 
à venda. [M. F.]

Breve y Somera Historia 
del Anarquismo. 

Precedentes, Impulso 
Anárquico e Historia 

del Pensamiento y Acción 
Ácratas, Fernando 
Barbero Carrasco  

– Queimada Ediciones, 
2018

Num momento de estertor do 
sistema capitalista, recrudesce a 
simpatia em torno da concepção 
filosófica da sociedade que exclui 
a ideia de governo e autoridade. 
Felizmente, cada vez mais gente 
começa a perceber que o deprecia-
tivo significado de anarquia atri-
buído pelos sistemas autoritários 
não passa de um combate contra 
aqueles que recusam conscien-
temente a dominação do homem 
pelo homem, seja através da acção 
governamental, ética, intelectual 
ou económica.

Por tudo isso, vem este livro em 
boa hora. Daí o nosso agradecimen-
to a Fernando Barbero e à Queima-
da Ediciones. Síntese da História 
do anarquismo. E da(s) ideologia(s) 
anarquista(s). Síntese mas não «bre-
ve» e muito menos «superficial». 
Livro que se lê com sofreguidão não 
obstante as cerca de 150 páginas. 
Verdadeiro manual, pedagógica e di-
dacticamente falando. Mormente para 
aqueles que agora começam a despon-
tar para o anarquismo. Livro que nos 
poupa anos de investigação e leituras. 
Mas também muito agradável para os 
que pretendem ampliar os seus conhe-
cimentos sobre a história d’A Ideia 
pelo mundo. Sendo que boa parte des-
sa história é a história da repressão que 
sempre sobre ela se abateu.

O anarquismo é algo inerente ao 
ser humano e, consequentemente, 
está presente em todos os lugares 
habitados pelos humanos. Inicial-
mente de uma forma incipiente, até 
que começou a ser teorizado por 
Proudhon, Bakunin, Kropotkin, 
Malatesta… Ainda hoje, muita gen-
te, pelo pensamento, pelo comporta-
mento, pela acção, é anarquista, sem 
que alguma vez o tenha pensado. 

Mas gostarão de saber que «anar-
quia é a máxima expressão da or-
dem, baseada nas coisas naturais, 
sem coacção nem violência» (ge-
ógrafo Élisée Reclues). Que as 
várias correntes ideológicas inter-
nas (individualismo, ecologismo 
libertário, anarco-sindicalismo, 
mutualismo, colectivismo, anar-
co-comunismo) se resumem numa 
só: «Anarquismo sem adjectivos». 
Que a economia acrata defende um 
regime económico que beneficie a 
maioria – ao contrário do actual 
–, onde o interesse de uns pou-
cos não seja mais importante que 
os dos trabalhadores. Que através 
da anarquia se atingirá a utopia, 
utopia em parte no sentido que 
lhe dava o professor Agostinho da 
Silva, «utopia não é o impossível 
mas aquilo que ainda não foi pos-
sível» (cito de memória), digo em 
parte por ter sido ela já realidade 
– o que a maioria ignora – mas 
experiências sempre brutalmente 
interrompidas: Manchúria (1929-
1931); Ucrânia (1917-1921); Es-
panha (1936-1939)… Ou a prática 
anarquista que hoje se leva a cabo 
em Rojava, Curdistão.

Por tudo isto, justifica-se a sua 
tradução e publicação para a lín-
gua portuguesa, trabalho que está 
em curso, esperando-se a sua apre-
sentação pública dentro de alguns 
meses. Assim o desejamos todos, 
estou certo. [Cd’A]

The Dirty Coal Train / 
Trash Colapso –  

Scrap Metal Dealer + Zip-
-A-Dee-Doo-Dah, 2019

A subcultura garageira é das pio-
res que existem. Gagá apesar do 
lema da juventude eterna, hermé-
tica por artisticamente ser um loop 
muito gasto pelas décadas de exis-
tência. Mas há sempre excepções e 
o casalito supimpa Ricardo e Bea-
triz, quer como Dirty Coal Train, 
quer como Tiger Picnic, tocam as 
velharias roqueiras com pica, gozo 
e descompromisso que se desta-
cam das pretensões e modorra dos 
seus pares. Melhor, nem dão sono 
nem irritação, e ouvi dizer que ao 
vivo são uns verdadeiros demó-
nios. Deve ter sido numas suas di-
gressões pela América do Sul que 
descobriram o argentino Trash Co-
lapso, com o qual dividem esta k7. 
O som dele é guitarrada espacial à 
procura do Joe Meek (1929-67), 
só que encontrou antes um Black 
Metaleiro bexigoso das Pampas. 
Inesperado. [M. F.]

Freaker UNLTD #6
– DDOOGG, Out. 2018

No último número escrevi sobre 
o facto de a antologia Now ser um 
excelente filtro para acompanhar 
as explosivas produções artísticas 
da BD contemporânea, mas nada 
nos obriga a sermos passivos e 
esperarmos por apenas um pouco 
de emissão neste mundo excitante 
de edição de AGORA. Do Canadá 
é publicada um zine com aberturas 
geográficas (participa Ema Gas-
par) e novas experiências da BD, 
implicando a publicação não só os 
trabalhos de autores mas também 
uma entrevista a Aidan Koch e o 
seu Institute For Interspecies Art 
and Relations, e ainda uma crítica 
a Anti-gone de Connor Willumsen. 
Consegui este exemplar na inau-
guração da excelente exposição de 
ilustração «Sunshowers», que es-
teve patente até dia 3 de Fevereiro 
na galeria da Ler Devagar, organi-
zada por Gaspar. [M. F.]

Godspunk, vol. 19, v/a – Pumf, 2018

A mais recente antologia de música insana veio calma, ao contrário dos 
volumes anteriores (ver CAPAM no número anterior). Até os UNIT, que 
são a banda Hardcore de serviço, decidiram fazer um tema a cappella e 
outras esquisitices. Este volume mantém as características dos anteriores, 
ou seja, continua o caleidoscópio que caga bem de alto sobre as lógicas 
de carreiras rock. É gente livre lá daquela ilha de reprimidos chamada 
Inglaterra. Contactem-nos! [M. F.]

Hipsters / Matilde Feitor – Saco Tótil, 2018

Ter 13 anos e já achar que o mundo é uma enorme piada de mau gosto 
só é fixe quando se começa a largar algum «output». A Matilde pelos 
vistos percebeu isso e lançou esta zine A5 de poucas mas bem precio-
sas páginas em observação dessa criatura urbana intitulada de «hipster». 
Consumidor tolo que pensa que é especial (sim, queridos, somos todos 
especiais, tal como não há dois flocos de neve iguais) porque usa um saco 
de pano (melhor negócio em qualquer feira de edição independente!!!), 
bebe cerveja artesanal (espero que as cubas estejam limpas!) e lê Proust 
antes de ser fixe (ah!?). A falta de consciência do seu ridículo é tal que foi 
apanhado por uma miúda, ó vidas tristes! Suponho que pedidos deste zine 
devam ser endereçados à Imprensa Canalha. [M. F.]

A Ideia #84, 85 e 86 – Outono, 2018

Para os mais desatentos, A Ideia é a revista de cultura libertária que se 
edita há mais tempo em Portugal. Desde que o António Cândido Franco 
(ACF) passou a dirigir a publicação, A Ideia tornou-se num grande repo-
sitório documental sobre a cultura portuguesa do séc. XX, dando especial 
atenção ao surrealismo. Se isso não bastasse, o grande esforço da revista 
é procurar afinidades entre a expressão libertária e outras correntes e au-
tores menos identificadas com esse campo. O gesto de criação de uma 
publicação como esta é, aliás, intrinsecamente anárquico, no sentido em 
que rompe com géneros e disciplinas, cuja criação é motivada por uma 
tentativa de dividir, categorizar e engavetar tudo: o objectivo, como se 
sabe, é facilitar o acesso à mercadoria pelo consumidor e permitir um 
controlo mais eficaz sobre o círculo editorial. O que A Ideia procura fazer 
não é mais que romper com as categorias dominantes da hiper-especia-
lização, que impede o diálogo entre sujeitos com gramáticas diferentes. 
Essa atitude de construção de uma família libertária alargada (que muito 
se deve à própria personalidade do director) é louvável, apesar de estar 
muito distante da perspectiva actual do nosso pasquim. Como diz um dos 
nossos redactores: «se me perguntarem o que é que defendo, não sei dizer; 
consigo, no entanto, fazer uma lista de tudo aquilo com o qual sou abso-
lutamente intransigente e olhem que é bem extensa». 

No número deste ano, o caderno principal é dedicado a Agostinho da 
Silva, de quem ACF fez uma monumental biografia há uns anos (O es-
tranhíssimo colosso, Quetzal, 2015) e sobre a qual escreve um belíssimo 
texto nesta edição, explicando aos miúdos que as biografias não têm de 
ser acumulações de factóides coligidos por historiadores. Mas há também 
lugar para mais uma pratada de surrealismo, desta vez focada na sua 
vertente internacionalista: um dos melhores exemplos é o Ultimatum do 
Surrealismo Internacional contra George W. Bush, de 18 de Março de 
2003, que é bastante bem-humorado. É particularmente importante ler 
a entrevista ao Grupo Surrealista de Madrid, que tem editado a revista 
Salamandra (está disponível na Tortuga), que é um manancial de infor-
mação história sobre o colectivo e uma reflexão cuidada sobre como a 
acção política pode ser enformada por uma estética marginal. É também 
dada especial atenção ao perigo da assimilação e institucionalização do 
surrealismo pelo mercado e pela museologia, desde Dali ao Surrealism 
Now, que tem percorrido o circuito da arte contemporânea mundial, 
quando não está a prostituir-se na Times Square. Sobre cultura contempo-
rânea, há ainda lugar para um testemunho de E. M. de Melo e Castro (que 
está a preparar uma autobiografia intitulada NUVEM) sobre o processo 
judicial resultante da edição da Antologia da Poesia Portuguesa Erótica 
e Satírica (Afrodite, 1966). Mas a peça mais deliciosa da revista é bem 
capaz de ser a carta enviada por Vitor Silva Tavares a Luiz Pacheco, sobre 
o plágio de Namora à Aparição do «proto-padreco» Vergílio Ferreira.

Há ainda espaço para discutir um pouco da actualidade do mundo anar-
quista: a entrevista a Pinar Selek, activista turca, é absolutamente preciosa 
para descodificar o mito de que o Partido dos Trabalhadores do Curdis-
tão (PKK) é fortemente influenciada pelo municipalismo libertário de 
Bookchin. Até pode ser, porque isso, na realidade, não impede que as 
acusações de Selek ao totalitarismo da organização e ao culto a Abdullah 
Öcalan sejam desprovidas de sentido. Lembro-me de há uns anos ter as-
sistido a uma conversa interessante na BOESG sobre o voluntarismo de 
alguns libertários, que achavam que o futuro da revolução social estava 
na Síria, e recordo a intervenção de um dos colaboradores desta folheca, 
que já suspeitava deste casamento entre militarismo e anarquismo. 

Finalmente, algumas notas sobre o artigo da Teresa Xavier Fernandes 
(TXV) sobre o pós-anarquismo: A Ideia prestou um belo serviço ao espaço 
de discussão de ideias anarquistas contemporâneas. Não é só de decresci-
mento e ruralismo new age que se fala hoje no campo libertário; aliás, há 30 
anos que têm sido dados passos importante na reabilitação de alguns autores 
negligenciados pelo cânone anarquista. É o caso de Stirner e Voltairine de 
Cleyre, por exemplo, que para esta corrente oferecem opções mais liberta-
doras que Kropotkin ou o já referido Bookchin. Não tenho conhecimento 
de um outro texto sobre este tema em publicações portuguesas, à excep-
ção dos ensaios do Rui Eduardo Paes. Contudo, parece-me que existem 
dois problemas de interpretação do que é o pós-anarquismo no texto da 
TXV: primeiro, não considero que exista um pós-anarquismo homogéneo. 
Newman, por exemplo, está muito afastado de Bob Black, tal como Hakim 
Bey não é propriamente um camarada de May. Quando TXV diz que New-
man não pretende rejeitar a tradição anarquista está já a colocá-lo a léguas 
de distância de Hakim Bey, que se revia mais nas comunidades de piratas 
do que nos sindicatos anarquistas do início do séc. XX. O segundo pro-
blema relaciona-se precisamente com isto: se o pós-anarquismo – como o 
anarquismo, aliás – não passa de um guarda-chuva conceptual para uma 
multiplicidade de olhares anti-autoritários sobre o mundo, não parece ser 
possível encontrar aqui um tipo-ideal de sujeito. Não é o anarquismo uma 
resistência a modelos ideais de subjectividade? Voltaremos a este tema em 
Batalhas futuras. [R.]

Insert coin, Don Rogelio Jr. 
–  Asociación Vendo Oro + Ediciones Valientes, 2018

«Comic book» sem palavras auto-conclusivo (?), que inicialmente pa-
rece superficial e carregado de «ego power trip», mas acaba a revelar-se 
uma boa metáfora sobre o que é a iniciativa individual numa grupeta de 
anarcas charrados e entediados e quando é que se instala a histeria e a 
acção colectiva – geralmente tarde demais… [M. F.]

Kuti #50 / Kuti Kuti – Inverno, 2018

Kuti é uma publicação gratuita de BD editada por um colectivo de autores 
de Helsínquia que sai trimestralmente desde 2006. Primeiro em formato 
jornal, actualmente em formato de revista cheia de cor de vários autores 
finlandeses e da Aldeia Global. Neste número comemorativo foi editada 
uma BD completa de Aapo Rapi, uma espécie de José Smith «Suomi», ou 
seja, um autor com traço virtuoso mas tão livre para acertar nas provocações 
inteligentes. Nesta BD há uma réplica do género de Terror, mas se há terror 
ele vem apenas de um aristocrata alucinado com nítidos problemas de con-
sanguinidade (escrevi uma redundância, bem sei). Venham mais 50! [M. F.]

L’Internationale Modique, J.-M. Bertoyas 
–  Adverse, 2019

Dito e feito: seis meses depois, eis o terceiro volume da obra completa 
do francês Bertoyas, mais experimental (what!?), mais iconoclasta (ah?) 
e mais universal (!) que os volumes anteriores. Design impecável! Apren-
dam aqui como se faz um livro! [M. F.]

Nódoa Negra 
–  Chili Com Carne, 2018

Tive conhecimento desta edição enquanto folheava um dos últimos nú-
meros da Vogue. Como a recepção do livro na imprensa também passava 
pelo P3, Time Out e por um programa de TV apresentado por uma das tipas 
do Câmara Clara, tudo indicava que se estava diante de mais um livro do 
ano. São só autoras a fazer este livro e ao que parece esta ideia surgiu da 
Dileydi Florez, que há uns anos tinha desenhado o Askar, o General, em 
tempos em que a associação Chili Com Carne estava imbuída por um espí-
rito de masculinidade militar. Mas isso foi lá atrás, agora a associação pugna 
diariamente pelos direitos dos mais fragilizados no tardo-capitalismo: entre 
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A paisagem da província de Toscana, em Itália, é muito elogiada pela sua beleza natural, mas poucas 
pessoas sabem que na realidade toda ela foi projetada. O Vale de Orcia é um exemplo extraordinário da 
maneira como a paisagem foi reescrita nos tempos da Renascença, a fim de refletir os ideais utópicos de 
uma boa administração de província. Siena era uma espécie de «comuna» e o Vale de Orcia um modelo de 
desenvolvimento rural sustentável. O artista italiano Lorenzetti pintou a paisagem ideal na Câmara Muni-
cipal de Siena, nos anos de 1338-40, como resultado de uma boa governação, e posteriormente tornou-se 
uma realidade no Vale. Em 1999, a área foi protegida como Parque Artístico, Natural e Cultural, sendo 
uma iniciativa de cinco municípios, que estabeleceram um órgão de gestão comum. Desde 2004, o Vale 
de Orcia está inscrito na lista do Património da UNESCO e toda a sua estética paisagista é protegida por 
vários regulamentos.

Tendo esta zona sido toda projectada, várias questões se colocam, não só aos locais como aos turistas, já 
que a Toscana é uma das zonas rurais mais visitada do mundo. A quem pertence realmente esta paisagem? 
A sua beleza e harmonia são propriedade de quem? Toda a zona foi projectada, destruída e reformulada 
até chegar ao estado pelo qual é hoje conhecida. Após milhões de anos de evolução, o processo natural 
e antropológico desta paisagem parou no tempo, bloqueando-a a qualquer mudança humana ou natural, 
permanecendo imóvel para as futuras gerações: como uma marca registada.

WΛLT THISИEY

essas figuras encontra-se a mulher. 
A premissa para o livro é interessan-
te e tem um importante significado 
político: não há espaço na edição de 
banda desenhada para mulheres, por 
isso é preciso arregaçar as mangas 
e pôr mãos à obra. Quando estamos 
à espera que a bd da organizadora 
deste volume seja, então, um gran-
de manifesto feminista, eis que ter-
mina com dois enormes paradoxos: 
primeiro, ao escrever que se alguém 
tiver uma vida mais consciente está 
a dar um passo para sofrer menos, 
Florez parece estar a preparar uma 
sólida carreira como autora de ma-
nuais de auto-ajuda; segundo, a 
bd termina com o salvamento da 
mulher frágil pelo seu príncipe en-
cantado, desvirtuando a ideia da 
autonomia feminina. No entanto, 
levanta um problema importante 
que será transversal a todo o livro: 
o corpo e a sua vulnerabilidade. 
É sobre isso que também desenha 
Bárbara Lopes em «O castigo», que 
é, no fundo, uma historiografia do 
parto. Mas o sofrimento também se 
revela de outras formas e é aqui que 
o livro passa a ter mais interesse. É 
a dor da perda e o trabalho de luto, 
em «Era uma vez um cuco que não 
gostava de couves», da Mosi; a de-
pressão permanente como condição 
estruturante dos sujeitos deste tem-
po, como mostra a Inês Cóias, em 
«Distimia»; a ansiedade crónica, 
repetida diariamente, o trabalho de 
Sísifo da Marta Monteiro; é também 
o sufoco provocado pelo assédio 
doméstico que acompanha o cres-
cimento da futura «dona-de-casa» – 
eufemismo para «escrava da família 
patriarcal», se puxar do meu jargão 
a transbordar de ideologia. É este o 
tema dos «Bons costumes», de Síl-
via Rodrigues. Nódoa negra benefi-
cia ainda de uma multiplicidade de 
linguagens gráficas, destacando-se 
a manga da Hetamoé e a arte bru-
ta da Inez Caria, que é talvez quem 
melhor consegue representar a dis-
posição escolhida através do traço 
(no seu caso, trata-se do desespero 
da solidão). Finalmente, há ainda a 
contribuição da Susa Monteiro, que 
me parece estar cheia de referências 
eruditas à arte contemporânea, ou 
então mostra apenas a tristeza pro-
funda de um tenista que não conse-
gue jogar ténis contra um cavalo. A 
fechar o livro, a Patrícia Guimarães 
colabora com a melhor bd do volu-
me, não só porque ataca o importan-
tíssimo tema da apatia provocada 
pela rotina quotidiana, como estiliza 
a narrativa num daqueles puzzles de 
deslizar peças, como que a dizer que 
a efemeridade da arrumação é mera 
ilusão e que o próprio caos é só mais 
um episódio da organização da vidi-
nha. Mas a vida é só pathos? Não: 
a Cecília Silveira diz que também 
há espaço para minetes e para fisting 
com luvas de boxe, como que a lem-
brar que o sexo falocêntrico é também 
uma forma de violência e de exercício 
de poder sobre o corpo feminino. [R.]

Pimenta no cu dos outros 
para mim é refresco, 

José Feitor 
– Imprensa Canalha, 2018

A recuperação de José Feitor, exí-
mio grafista que não quer saber do 
mercantilismo da Ilustração Por-
tuguesa para nada, foi das melho-
res coisas que aconteceram no ano 
passado. Primeiro foi A Batalha a 
pedir-lhe desenhos para capa e texto 
(#277-278) e depois foi a Imprensa 
Canalha a reerguer-se das cinzas, fó-
nix! Como sempre, o seu universo é 
cozinhado de surrealismo abusado e 
desbunda popular, desta vez, numa 
edição DIY bem esgalhada acres-
centou um rodízio literário de vitela 
freudiana, chouriçada de Hobbes e 

outras carniças literárias. Pelo sim, pelo não, blindou com uma camada de 
creme bíblico, não vá alguém chatear-se com tanta real misantropia. [M. F.]

Not Dead Yet (2011-2018), Phantom
 – Zerowork Records, 2018

O hip hop tuga, e poucas são as excepções, é um confrangedor de-
serto de ideias e de talento, vulgata baratucha de coisas já de si ruins, 
seja o gangsta rap de segunda classe (gente que nunca ouviu Memphis 
Rap...), sejam aqueles batidos de pequeno almoço que misturam R&B, 
auto-tune e emoções plastificadas. Sim, é verdade que têm apareci-
do uns tipos bons a verterem umas barras de requinte, um L-Ali, um 
Claustro, bem apoiados em beatmakers com instinto, mas em rigor, 
em rigor, uma só figura paira, gloriosa e demoníaca, sobre os demais: 
Allen Halloween, o grande profeta negro junkie, que já agora é mais 
anarquista num dedo mindinho que a maralha de revoltadinhos de fa-
cebook toda junta – veja-se, e é um exemplo entre tantos, a clareza 
violenta com que apoda o Estado, o poder judicial e a bófia numa can-
ção como “Bairro Black”. Mas íamos falar deste tal Phantom e deste 
seu primeiro (?) disco. Trata-se de um filho bastardo entre um rap tuga 
clássico e um punk entre o politizado e o violentamente niilista. É um 
disco algo desequilibrado que atinge os seus momentos maiores quan-
do larga o confessionalismo depré, mais os viciados antics do rap, e se 
deixa apunkalhar sem vergonha: “Não sei o que é pior / estar a dizer 
isto ou estar a ser sincero / nem me preocupo com a métrica, técnica, 
ética / toda a minha estética serve para causar dor / o meu objectivo 
é acabar com o amor / sexo e violência gratuita no seu máximo es-
plendor”. Violência bofial, sonhos molhados de massacres em salas de 
aula, insurreição, miséria, drogaria. E ainda há espaço para a ideação 
politizada: o devir passa, certamente, por “anjos vestidos de negro para 
derrubar o regime” (isto aos gritos). Venha mais Phantom. Este não é 
spook. [A. da C.]

Radical Rest, Urbanfailure – Urbsounds, 2018

Este LP vermelhão começa como se fosse um dos primeiros álbuns 
fodidos de SPK mas quando pensamos nisso mais à séria já mudou 
para IDM ou EBM ou Gabba ou Ambient. Estes descomplexados es-
lovacos assumem o legado da cultura Industrial com o teor da impro-
visação e tentam domar o cio da maquinaria. Uma das faixas intitula-
-se «Accident mechanized» e só daí dá para perceber o gozo que é 
fazer esta música, que não serve propriamente para um pista de dança 
saudável nem para ler A Batalha no chill do sofá… [M. F.]

Rock Bottom IV, Rodolfo Mariano – Inverno, 2018

Zine A4 de BD prevista para serem feitos mais dois números. Mis-
celânea de vários episódios que vivem num estranho, hermético e cos-
mogónico mundo onde guitarras, caveiras, copos de vinho, ampulhe-
tas e espadas convivem, contam histórias, algumas fantásticas, outras 
mundanas. Já houve quem comparasse ao Krazy Kat, e porque não? 
Com as distâncias bem delimitadas, estamos num mundo em mutação 
constante com quatro ou cinco figuras permanentes a fazerem tempo 
e tentarem não se chatearem com a vida. Se há coisa que o Rock Bot-

tom é, é justamente o diário de Mariano, em que os seus episódios da vida na mó de baixo são transmu-
tados para um Space-Rock gráfico, desculpem, acho que desvendei o mistério disto tudo. Mas o encanto 
por estas BDs permanece! [M. F.]

Squish, Gustavo Von Chuyo e Muriel Bellini 
– Ediciones Valientes, 2018

A poesia escrita em plaquete ou lombada badocha pode morrer que ninguém se vai aperceber disso. 
Haverá um dia que a poesia estará num jogo em linha ou coisa que o valha, cenas mais emocionantes e 
RGB que letras mal paginadas. Até lá, a poesia destes nossos dias está na tecnologia texto com desenho 
impresso em papel, vulgo, BD! Mesmo quando há duas cabeças a concretizá-la, tipo um escritor (Chuyo) 
e um desenhador (Bellini), como acontece nesta antologia de várias BDs destes argentinos. Edição com 
uma lombada demasiada honesta para os «think tanks» da poesia. [M. F.]

FAUXTHENTIC




