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SOCIALISMO, SIM! 
MAS QUAL? 

A originalidade do processo aberto em Portugal pelo 25 de Abril de 74 é incontestavelmente a 

existência do Movimento das Forças Armadas. 

Há um ano atrás, as referências que poderíamos fazer a estes militares, até à luz da leitura do 

seu Programa, que se limitava ao restabelecimento das liberdades fundamentais, eram: "Eles nos 

roubaram, essas liberdades, aqui há meio século; eles no-las devolvem, desta feita: estamos quites!" 

Mas no espaço de um ano, muita coisa mudou neste país. Milhares e milhares de homens come-

çaram a despertar da longa noite fascista, a aperceber-se até que ponto era monstruoso o "silên-

cio" e a "paz" em que dantes se vivia: silêncio e paz de cemitérios. 

A uma mobilização popular sem precedentes próximos, seguiu-se uma formidável fermentação 

reivindicativa - quando não revolucionária - abarcando largos sectores do operariado e do campe-

sinato pobre. O capital ganhou medo e começou a recear pelos seus privilégios: em breve a crise 

económica estava lançada, com o seu cortejo de despedimentos e encerramento de empresas. Duas 

intentonas contra-revolucionárias mostram bem até onde pode ir o atrevimento da mão assassina 

do fascismo, que por um lado pretende jogar a carta da democracia e do boletim de voto, e por 

outro arma e compra os instrumentos da reacção anti-popular de sempre: igual à do 18 Brumário, 

dos Verseillais de 1871, da Cruzada franquista, ou dos Pinochet chilenos. 

Tal como tantas vezes aconteceu na 1a  República ameaçada, também agora, por duas vezes, o 

povo desceu à rua para barrar o caminho a essa aventura e defender as suas frágeis liberdades, sem 

se importar com os jogos e as lógicas partidárias dominantes nas altas esferas do Estado, onde o 

cálculo e a demagogia tomam o lugar da generosidade e da verdade. 

Externamente, o cerco do capitalismo internacional começou a apertar-se, pronto a estrangular 

pretensões revolucionárias perigosas para o statu que europeu e mundial. 

Mas, nem a crise nem as ameaças foram capazes de ter mão na dinâmica aberta na base social, 

nas empresas e administrações, nas escolas, quartéis e latifúndios, respondendo taco-a-taco a todas 

as manobras do inimigo de classe. Às greves sucedem-se as ocupações; às reivindicações de salários 

as exigências de tipo qualitativo e gestionário. 



Os partidos políticos entraram na cena portuguesa do após-fascismo com todos os direitos de 

cidade. À noção do fascismo contrapunha-se então a democracia política, à europeia, à burguesa, 

e nenhum deles a rejeitava. Perante o enorme revolver de entranhas que congestionava a base da 

sociedade, esta unidade antifascista de fachada saltou em mil bocados e cada um tratou de con-

trolar o mais que podia ser controlado em desfavor do seu parceiro - no aparelho de Estado, 

na informação, no controle das organizações de massas, etc. Tudo passou a ser encarado neste 

plano de luta partidária pelo controle do poder, no quadro de uma gigantesca campanha eleitoral, 

onde todos os golpes são permitidos. 

Por exemplo: a questão da reconstrução do sindicalismo trabalhador foi completamente desna-

turada nas suas verdadeiras opções, para se tornar em uma batalha mais, na estratégia geral das 

"linhas" partidárias. 

Perante este impasse, e acossado por uma certa "vaga de fundo" saída do próprio seio da insti-

tuição, o MFA, os militares progressistas, aparecem curiosamente como o único "partido" que 

sabe manter a sua unidade interna e incorporar os solavancos a que é sujeito, do exterior, em 

elementos dinamizadores do seu próprio avanço. Pensemos no caminho percorrido desde há um 

ano, da "democracia política" à "via socializante" e ao "socialismo", da "solução política da 

questão colonial" às "independências" em vias de realização, da posição: "o povo é quem esco-

lherá", ao MFA "motor do processo revolucionário", do liberalismo económico às nacionalizações. 

Tudo isto concorreu a que o apoio popular lhe não faltasse, incluindo na nova feição que 

tomou esta primeira consulta eleitoral, com um significado duplo, de plebiscito à orientação geral 

proposta e encabeçada pelo MFA, e, dentro dela, a um situar relativo das forças partidárias, e das 

conotações ideológicas que cada uma pressupõe. Dentro deste esquema, a esperança de uma nova 

sociedade, de um novo regime social, baseado nos valores da liberdade e da justiça, parece conti-

nuar intacta aos olhos da grande maioria do povo português. 

O problema é o de como passar dessa aspiração às suas realizações práticas imediatas. 

:1 Sab() lageni capitalista. interior e exterior, e e será um (1(1(10 p('rlli(Ineti 1 e da teo lu(/io (Ia 

Si! 11(1 çõo. lias esta e ti CO 111 ra -se perante Opções que,  (1 (II rto J)(i5O, (1 marcarão dcc isii 'a m ente. Por 

tini 1(1(10. (1 ('Xisteflcia de vanguardas que se propõem, iodos elas. ''conduzir com mão firme o 

barco da revolução ". Motor (auto-proclamado) deste processo, o 11 /,1 á de fia(-!o (1 força iriais 

bem colocada para o fazer. face aos seus concorrentes partidários. ('te la ganhou (1 primeira 

fliâ)', nestes 12 meses iniciais. 

Mas a enorme movinivrilação n(iS bases, ci versão ao dirigisni o e ao co iii rolo partidário (ai esm o 

de côr vermelha, ai mio berrante) que parecem ter fundas raizes no subconsciente histórico i 

psicológico das massas trabalhadoras deste país, abre uma segunda alternativa, ainda confusa, á 

certo, irias que vai tomando, dia a dia, forma e corisistância, alargando a sua influáncia e 

aprofundando as suas convicções, e que é subtendida por - uma poderosa vontade igualitária e pelo 

desejo de ser, ela própria, responsável pelas suas escolhas e decisões. \u ina palavra: desejo de 

acção directa. 



Cremos que, como em iodos os processos revolucionários, estas duas tendências (jacobina e 

autoritária, contra libertária e desce ntralizadora) acabam, mais tarde ou mais cedo, por chegar ao 

afrontamento inevitável, pois a primeira leva à afirmação do Poder e a submissão/demissão das 

massas, enquanto que a segunda tende a urna expansão contínua (ignorando Estudos e fronteiras) 

e a uma igualdade cada vez mais afirmada, pois contém em si o germe da "utopia" mais generosa 

e humana que se possa conceber: a Anarquia. 

Mas as posições estão ainda longe de se estabilizarem e muitas evoluções são possíveis. 

Temos, no entanto, a profunda convicção de que é neste movimento das bases, igualitário e de 

acção directa, que está já expropriando e construindo, que um projecto concreto de socialismo 

libertário poderá ser concebido e elaborado, cristalizando em torno da nação - senão da palavra 

de ordem - de ÁLITOGESTÃO. 

'Vós, anarquistas, aí estaremos, pelo escrito, pela palavra e pela acção. 

O Grupo Anarquista OS IGUAIS 

PÁGINAS DE HISTÓRIA VIVIDA DO 

MOVIMENTO OPERÁRIO PORTUGUÊS 

Por motivos alheios à nossa vontade, não nos é possível publicar no presente número o artigo 

do companheiro Francisco Quintal sobre o anarquismo específico em Portugal, antes do fascismo, 

como estava previsto. Em solução de recurso, pedimos ao conhecido militante Juan Ferrer que 

nos brindasse com um testemunho vivo da maneira como, em Espanha, os militantes daquele 

tempo viam o movimento libertário português, e as relações que com ele mantinham. Esperamos 

que a necessária tradução não tenha desfigurado em demasia a excelente prosa de JuaA Ferrer. 

Quanto ao texto de Quintal, ele será impreterivelmente publicado no nosso próximo número. 
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FLORES DE OUTRO ESTIO 

É-se sempre jovem quando se guarda as ideias e o espírito de antanho. Passa o tempo e a pele 

enruga-se, mas a convicção não envelhece. Questão de haver conhecido umas ideias e de tê-las 

nobremente assimilado. 

E-se espanhol por acaso, como o chinês também o é por nascimento, assim como os demais da 

espécie humana. É uma imbecilidade declarar-se patriota daqui ou dali, não se tendo podido 

escolher o lugar nem a hora do nascimento. Fortuna anarquista, é o não dispor de pátria legal, 

para radicar a verdadeira dentro do planeta Terra, em sua redonda extensão. O hispânico tem o 

português por vizinho, e mais irmão é o luso libertário que o espanhol regressivo. A pátria oficial 

é um não-senso. 

A ser verdade a pátria tal como a pintam, a mais próxima seria a do rincão onde vimos a 

primeira luz. Os vizinhos de origem podiam ser irmãos de vocação, mas às vezes resultam 

incómodos e inimigos por razões de classe, talvez de interesse. Aconteceu-nos que antes de ver e 

conhecer um estrangeiro próximo, francês, português ou europeu, tivemos que embalar a trouxa e 

metermo-nos por veredas, porque polícias e grandes da terra - da nossa - nos codiciavam com 

desejos de masmorra e presídio, senão de corda ou de balázio na nuca. Perante o deus Dinheiro, 

os ministros do culto da Pátria, do Torrão Natal e da Família, desapareceram. Então, tragam-me 

um estrangeiro bom, e trocáto-ei por dois maus compatriotas. 

Assim me encontrava, creio que em 1916, no Centro Operário barcelonês (calle de Mercaders, 

n025, para ser preciso) no meio de irmãos de ideias procedentes das mais variadas terras:n,i,iIn 

catalães, bastantes castelhanos, e cubanos, franceses e algum italiano. E ainda, desta vez, 

portugueses, fugidos da repressão do seu país, por causa de uma greve geral vencida, pois é sabido 

que uma greve dessas necessita para vencer, da intervenção acertada de uma revolução. 

Recordamo-los: um bom par de dezenas de jovens anarquistas lusitanos, bem vestidos, luzindo 

camisa branca de largo colarinho, ruidosos mas não galhofeiros, entusiastas e com expressões 

corais de fados revolucionários. Um meio jovial e prometedor saído, como tantos outros, de uma 

dessas derrotas transitórias que ilustram o nosso inestimável movimento anarquista. Uma cena 

dessas que, sendo-se novo na vida, se nos gravam no coração e na memória. A prova é que, 

sessenta anos depois, ainda a recordamos. 

O Congresso Internacional Contra a Guerra, que devia realizar-se no verão de 1915 em El 

Ferrol, é amostra do quixotismo que sempre nos anima, e desgraçados de nós no dia em que 

arrojarmos o Ingenioso Hidalgo para a arca dos trastes velhos. A ideia da felicidade eterna é a 

ilusão, e, sem ilusão, que alento moral restaria ao homem? Amontoar dinheiro e mais dinheiro, 

emporcalhando a conduta e a consciência, à espera da risada sarcástica dos nossos herdeiros na 

hora do enterro? 

O Congresso de Ferrol não podia acabar com a Guerra Europeia, então em pleno auge. Os 

espanhóis, portugueses, italianos e algum francês que acudiram à marítima cidade galega não 

podiam sonhar com uma suspensão da matança ordenada pelo Kaiser, rei Jorge inglês, e o 

Clemenceau dos franceses. Nem os Sousa, Quintanilha, Borghi, Miranda, Carbó, López Buoza, 

Filgueira Vieytes (o brasileiro), o Ney del Sucre, nem nenhum outro dos cinquenta ousados que 

acudiram ao Ferrol com a santa e revolucionária pretensão de devolver o sossego a dez milhões de 

mãos europeias, lograriam outro resultado que o de ser retidos pela polícia, e presos ou expulsos 

furiosamente do país, tal como ocorreu com o anarquista português Aurélio Quintanilha, homem 

de oratória que, naqueles tempos, se equiparava a Salvador Segui, José Sanchez Rosa. 
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E calha dizê-lo para cortar cerco a um erro de história que agora se comete: no Congresso 

Internacional Antimilitarista do Ferrol não compareceu o companheiro Eleutério Quintanilha, de 

"Acción Libertaria "  de Gijón, periódico nosso que, no uso do seu mais libérrimo direito, 

considerou despropositada a ideia da reunião ferroliana. Fica assim bem claro que o Quintanilha 

presente no Congresso do Ferrol foi o Aurélio, português, e não o Eleutério, asturiano. 

Lopéz Buoza, do Ferro!, e Eusébio Carbó, de Palamos, pagaram com largos dias de cárcere a 

sua audácia antimilitarista e a sua qualidade de destemidos organizadores. Carbó morreu como 

"anar" no seu exílio do México, e López Buoza anda, ou andava, igualmente por bandas do Maya 

arrastando a sua condição de ex-governador republicano de Orense, segundo creio. 

Sempre afanosos de propagandas e actos de companheiros e organiza çãoes por todas as partes, 

tivemos ocasião, em 1911, de nos tornarmos assinantes do diário adim "Lã Protesta", de Buenos 

Aires, por intermédio de um íntimo amigo emigrado, de nome Juan Gabarró, diário que sabíamos 

ter sido fundado pelos catalães José Prat e Pellicer Parayre, dois fugitivos do terrível processo de 

Montjuich de 1896, precisamente o ano do nosso nascimento. Desse quotidiano extraímos 

conhecimentos, das penas de Barrera, Antillí, Hacha, González Pacheco, Eduardo Gilimón e 

outros; e também do Suplemento, rico de ideias de pleno de erudição histórica, com Max Nettlau, 

Rocker, e já mesmo com Santillán e López Arango. De Portugal, logo soubemos de "A Batalha", 

com saída diária, e de "Aurora", do Porto, aparecendo cada semana, com muita luta sindical no 

periódico lisboeta, e profundidade literária na folha nortenha. Algo duro de entender, tudó isto, 

pela novidade do idioma, mas penetrável e, ao fim de contas, assimilável. Emerge então Neno 

Vasco, na "Aurora", sólido nos seus juizos, um pouco individualizante, diríamos, em contraste 

com a ampla humanidade da equipa galego-asturiana de "Acción Libertária", com Quintanilla, 

Pedro Sierra e Marcelino Suárez, e colaboração frequente de "Raul", de Vigo, e do profundo 

Ricardo Mella. O nosso Quintanilla entrou então em cavaleiresca polémica com Neno Vasco, e 

ainda em 1946, em Bordéus, ele nos recordava tais factos, dizendo: "Hubo que decirle mucho a 

aquel luso, pero que no iluso, compafiero". 

Do jornal "A Batalha" nos acodem os nomes dos dois Vieiras (Clemente e Alexandre), do já 

citado Manuel Joaquim de Sousa, de Portela, Botelho, e outros cujos nomes se nos escapam. 

Quando companheiros de agora insistem em perguntar (como foi o caso no colóquio 

hispano-português de Abril de 1975, no Centro Confederal de Paris) que obra estão agora fazendo 

os camaradas portugueses, que parecem ausentes do panorama operário, é preciso sempre recordar 

o tremendo vazio do meio século, com a rutura de gerações inevitável.., mais o terrível devorador 

de companheiros (centenas!) que foi o presídio do Tarrafal, lugar de suplício e de morte lenta 

preferido do sádico e jezuítico Salazar - que o inferno o confunda, para dizer algo que enegreça 

a sua lembrança. Todos os déspotas, todas as ditaduras cevam o seu ódio no elemento anarquista, 

de que nem a sombra toleram, como se viu em Espanha, onde se lhes reserva o vil garrote; em 

Cuba, com a sua Islã de los Pinos, em cujo presídio um anarquista entra para não mais sair, nem 

para o cemitério; como ainda na URSS, com a sua maldita Sibéria, lugar já eleito pelo czarismo 

para martirológio de niilistas e libertários. Sob regimes refinadamente bárbaros como são os de 

civilização totalitária, a existência de indivíduos anarquistas é sumamente perigosa, pois não há 

megalómano da autoridade que aceite a presença nos seus domínios de homens destruidores do) 

mito autoritário, de seres partidários da dignidade do indivíduo e da liberdade sem compromissos. 

Guardemo-nos, portugueses e espanhóis, de que as ditaduras salazaristas e franquistas venham a ser 

sucedidas por outras, tão duras como elas, e que acabariam com todo o sinal de libertarismo e de 

vidas dedicadas ao mesmo. Em Huesca, os fascistas assassinaram-nos o dilecto Ramón Acín, e em 

Barcelona foram os comunistas que traiçoeiramente mataram o inteligentíssimo Camillo Berneri. 

Como se vê, os totalitários de todas as escolas atacam-nos pela cabeça. 



Volvendo aos periódicos "A Batalha" e "Aurora", acode-me um episódio ocurrido em Tarrasa 

em 1920, num momento em que era perseguido pelas autoridades locais. Como é natural, ao 

chegar a esta cidade fabril contactara imediatamente com os companheiros. A organização estava 

então autoritariamente suspensa, coisa frequente naquela época, e a cobrança das cotizações e 

outros assuntos orgânicos faziam-se em plena Plaza Vieja, a mais popular de Tarrasa. Ali se acudia 

depois do trabalho, e não raras vezes a Guarda Civil nos cercou ali, sobretudo se nos arredores 

havia ocurrido algum atentado contra um patrão ou encarregado. Numa dessas ocasiões, a Guarda 

Civil perseguia-nos - ao que estas linhas escreve, e a um seu filho da terra - e tendo-nos 

apanhado ao virar de uma esquina, começou a revistar-nos, encontrando-me os bolsos cheios de 

exemplares de "A Batalha" e "Aurora" que trazia comigo e que tive a sorte de que não fossem 

entendidos pelos guardas, que arrojaram esses "papeles" pelo chão. Igualmente, um recibo de 

cotização do Centro Racionalista "La Rutlla ' me salvou, ao ser interpretado pelos "cívicos" 

como Centro Nacionalista, donde se vê a importância libertadora que pode ter um R quando 

tomado por um N... 

Em troca, ao meu infortunado bilhete de entrada num baile de uma Sociedade da nossa terra 

comum, extranhamente chamada Sociedade "Bandeira Negra". Ë claro que, em tempos de 

clandestinidade, uma côr dessas chamava demasiado a atenção... Tiveram-no preso por dois meses 

- pobre homem! - e só de lá saiu quando obteve toda a sorte de autorizações e atestados por 

parte de autoridades municipais, curas caritativos e católicos choram ingueiros. 

Como se vê, em todas as ocasiões "A Batalha" e "Aurora" tiveram para mim signo favorável. 

Que a imprensa de agora seja tão proveitosa e emotiva como a desses tempos passados, que 

hão-de voltar, em melhor. 

JUAN FERRER 



MANUEL JOAQUIM DE SOUSA 
(1883 - 1944) 

Manuel Joaquim de Sonsa nasceu a 24 de 
Novembro de 1883 na freguesia de Paranhos, Porto 
numa família numerosa de modesto operário 
sapateiro. 

Depois de escassos meses de escola primária, as 
necessidades económicas da família atiraram-no - 
ainda criança - para o mundo do trabalho e da 
exploração. Servente de carpinteiro e de alfaiate, aos 
12 anos começa a trabalhar de sapateiro, o que viria a 
ser a sua profissão. 

Desde muito novo interessado pelas leituras, é 
atraído pelos ambientes anarquistas nortenhos do fim 
do século XIX, e faz a sua aprendizagem militante 
nas associações de classe dos sapateiros portuenses. 

Carlos Nobre, Benjamim Relido e, sobretudo, Serafim Lucena, são então homens 
de grande projecção do nosso anarquismo. Com  eles se forma Manuel Joaquim, bem 
como na actividade editorial e militante do jornal "O Despertar". 

Por volta de 1908 participa no Grupo de Propaganda Libertária - onde publica 
um folheto intitulado "O Primeiro de Maio e as suas Origens" - grupo que em 
seguida se transforma no Comité de Propaganda Sindicalista do Porto, que tem um 
importante papel na construção do nosso sindicalismo revolucionário. 

Toma parte activa no 10 e no 20 Congresso Sindicalista. Neste último, em 1911, 
são constituidas duas Uniões Operárias, a de Lisboa e a do Porto, sendo Manuel 
Joaquim de Sonsa escolhido para secretário-geral desta última. 

Dirige, também por essa época o jornal anarquista "A Vida" e impulsiona a 
actividade do Centro e Biblioteca de Estudos Sociais, verdadeiro foco de irradiação 
cultural e doutrinária do anarquismo nortenho. 

Publica então um livro intitulado "O Sindicalismo e a Acção Directa". 
Em 1914 participa, em representação da organização sindicalista do norte, no 

Congresso Operário de Tomar, onde se funda a União Operária Nacional, que foi a 
primeira central sindical portuguesa, de orientação já nitidamente sindicalista 
revolucionária. Num parentesis, deve dizer-se que esta orientação - na qual Sonsa 
enveredava grandes esforços - fora a recomendada aos militantes anarquistas, no 
Congresso por eles realizado em 1911, como perspectiva para a luta nas condições do 
novo regime, republicano. 



Fez também parte da delegação portuguesa ao Congresso Contra a Guerra, em 
1915 no Ferrol, a qual foi presa e expulsa para Portugal. 

Vem viver para Lisboa em 1918 e no ano seguinte participa no Congresso de 
Coimbra onde a UON dá lugar à CGT. Manuel Joaquim de Sousa foi redactor das 
bases da Confederação, bem como da tese "Relações Internacionais". Foi ali eleito 
secretário-geral do primeiro Comité Confederal, cargo que ocupou durante três anos, 
até ao Congresso da Covilhã. 

São esses anos, de intensa fermentação revolucionária: o entusiasmo suscitado pela 
revolução russa, as lutas na Alemanha, na Hungria, na Itália; e, em Portugal, as greves 
de extraordinárias proporções dos ferroviários, dos correios e telégrafos, do 
professorado, do funcionalismo, da construção civil, da metalurgia, e diversos 
movimentos de largo carácter proletário. Nestas circunstâncias, o militante anarquista 
e confederal prepara-se para o acto revolucionário decisivo. Sousa propõe a criação e 
redige as bases da Liga Operária de Expropriação Económica, que seria paralelamente 
à CGT e no plano consumidor, o roganismo económico da Revolução. 

Ainda neste período, e como anarco-sindicalista, Manuel Joaquim de Sousa critica 
publicamente as posições e actividades dos maximalistas, e do Partido Comunista que 
se lhe seguiu, nomeadamente numa série de artigos intitulados "A boa paz", 
publicados por "A Batalha", de que era, ao tempo, director, e onde sucedera a 
Alexandre Vieira. 

Em 1925 representa a sua Federação do Calçado no Congresso de Santarém. Preso 
após o 7 de Fevereiro de 1928, Sousa é forçado, como todos os outros, a uma 
semi-clandestinidade. Participa então na criação da Aliança Libertária, e entra no seu 
comité executivo de Lisboa. Por estas actividades, é de novo preso, em 1933, 
encontrando-se na cadeira na altura do 18 de Janeiro do ano seguinte. 

Doente, mas sempre mantendo o contacto com os camaradas e acompanhando as 
suas actividades clandestinas, vem a morrer em Lisboa, a 27 de Fevereiro de 1944. 

O seu livro "O Sindicalismo em Portugal", que já conhece várias edições, é um dos 
melhores documentos desses tempos, passados mas não esquecidos. Possa hoje o 
entusiasmo que ele suscitou produzir os efeitos construtivos que estiveram sempre na 
mente desse militante exemplar que foi Manuel Joaquim de Sousa. 

Júlio Figueiras 
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FRANCISCO ASCASO 
(1901 - 1936) 

-_-'- 	Foi este um dos militantes da CNT e do anarquismo 
espanhol que se deu por inteiro à luta, um companheiro 
que não necessita de apresentação nem de elogio de 
quem quer que seja: a sua vida de revolucionário 
consciente diz mais que qualquer louvor que se lhe 
queira tecer. Demonstra-o a sua actuação como militante 
acrata, apesar de ter caído jovem, 35 anos apenas, no 

À 

	

	 combate contra o facismo: nasceu em 1 de Abril de 
1901 e morreu a 20 de Julho de 1936. 

Desde a mais tenra idade abraçou ideias de libertação, 
que defendeu sem vacilar até ao dia em que caiu, 

crivado de balas, ao tentar o assalto ao Quartel de Atarazanas, à frente dos 
combatentes que intimavam à rendição as tropas entrincheiradas no seu interior. 

Toda a sua actividade como lutador da organização confederal e anarquista foi 
plena de paixão e firmeza. Tão grande foi a sua actuação que, nestes tempos em que 
o confusionismo campeia, ela nos deveria servir de exemplo. 

Conheci Ascaso pela primeira vez num Plenário de Sindicatos de Barcelona, sendo 
ele nessa altura o secretário do Comité Regional da Catalunha. Fomo-nos 
relacionando até que um dia, por essas coincidências que tem a vida, encontrámo-nos 
presos os dois, passando urnas quantas horas na sede da Polícia. Pelas primeiras horas 
da madrugada, conduziram-nos a um navio, atracado no porto de Barcelona e que 
servia de prisão. Estaríamos então juntos, partilhando o mesmo camarote, cerca de 40 
dias, no dito barco, criando-se entre nós uma firme amizade, ao ponto de nos 
contarmos mutuamente os tropeços das nossas vidas, incluindo os nossos problemas 
familiares. 

Foi desta forma que ele se me confiou, contando-me todos os episódios e 
pormenores da sua vida de militante incansável. Fazia-o no entanto com modéstia, 
sem vaidades nem espírito de superioridade, pois tinha tanto de bravo como de 
despretensioso. 

O seu primeiro acto de legenda - e era ainda um rapazote - foi o de executar o 
Cardeal Soldevila que pretendia criar em Saragossa os célebres e sanguinários 
sindicatos "livres", tal como em Barcelona actuavam através de pistoleiros a soldo, 
recrutados e protegidos por Arlegui e Anido. 

Havia que suprimir a cabeça de uma tal organização, e ao romper de uma manhã, 
Ascaso deixava sem vida, pelo solo, o Cardeal, que era um dos primeiros responsáveis 
pelo aparecimento desses sindicatos na capital aragonesa. 

Não houve testumenhas deste acto, mesmo se uma moça afirmou ter visto Ascaso 
por aquelas paragens. Este correu rapidamente à prisão a fazer visita aos camaradas 
encarcerados, fazendo o possível para bem se mostrar aos olhos dos guardas, o que 
lhe dava um excelente alibi para justificar a sua presença em lugar distante dende se 



havia acometido o justiciamento. Seja porém devido ao testemunho da tal moça, seja ao 
facto de ser já muito conhecido, a polícia prendeu Ascaso submetendo-o a 
interrogatórios diários durante dois meses, sem conseguir no entanto arrancar-lhe a mais 
pequena confissão ou informação. 

Conseguiu evadir-se da prisão de maneira astuciosa e inteligente, que podia porém ter 
terminado em drama, já que foi avistado por um soldado de folga no momento em que 
se escapava por uma janela. Travou-se luta entre os dois homens, mas Ascaso pôde 
neutralizar o militar e desaparecer sem deixar rasto. 

Tendo chegado sem novidade a Barcelona, entrou imediatamente em contacto com 
os componentes do grupo "Los Solidários", Durruti, Garcia Oliver e outros, que foi um 
das grupos que maior actuação teve contra os mercenários dos sindicatos "livres". 

Depois destes acontecimentos, Ascaso e Durruti tiveram que sair de Espanha, 
percorren(o a imérica Latina sempre perseguiaos peia luta que em toaa a parte 
desenvolviam. Na Argentina, por exemplo, chegaram a ter os seus ratratos colados nos 
carros eléctricos, para que o público os denunciasse. Para escapar, viram-se obrigados a 
comprar bilhetes de primeira classe no barco que os traria para a Europa, estratagema 
que resultou plenamente, pois a polícia tomou-os por gente de dinheiro ou aristocratas. 

Contou-me tanbém Ascaso a maneira como haviam organizado o atentado contra o 
Rei de Espanha, Alfonso XIII, em Paris, que só falhou à última da hora, por virtude de 
traição do judas que de tudo estava ao corrente. 

Seria muito longo o recitar de todos os acontecimentos em que Ascaso interveio 
directamente, e não é este o lugar apropriado para o fazer. Talvez alguém com melhores 
dotes do que eu para escrever, faça um dia a sua biografia completa. 

Infelizmente, Ascaso escreveu pouco, muito pouco, o que foi uma pena, já que era 
inteligente e tinha dotes para fazê-lo. Recordo que aquando dos secessos de Casas Viejas, 
escrevera um artigo intitulado "Nem que me dê ordem, meu capitão! " , página literária 
do melhor que se pode escrever nesta matéria. Santillan, que também se encontrava 
preso connosco no tal navio, dizia-lhe frequentemente: "Pena é que não escrevas, para 
que os que venham substituir-nos saibam bem o que foi a nossa luta. Uma bala na 
cabeça, pode surgir a qualquer altura, e não haverá tempo para deixar testemunhos para 
o futuro". De facto, assim aconteceu. 

Ascaso possuia qualidades de grande lutador. O seu úniico desejo era o de poder ver 
transformada a sociedade actual, numa outra mais justa e mais humana. E, para além da 
sua bravura, que nada conseguia deter, era homem de tribuna, bom orador, sabendo 
conquistar as multidões, ao mesmo tempo que a sua modéstia e simplicidade o tomavam 
credor da confiança profunda que todos nós lhe dedicávamos. 

EUGÉNIO VALDENEBRO 



CRÓNICAS DE LONGE 

Esta nova rubrica apresentará regularmente uma informação reflectida de situaçõe 
sociais bem diferentes da portuguesa, vistas por aqueles que, como nós, se empregam eu 
propagar os ideais humanistas e revolucionários do ãnrquismo. 

O nosso camarada Edgar Rodrigues inaugura a série com um trabalho original sobre o 
Brasil (o que é normal, se se atender no subtítulo da nossa revista: de expressão portu 
guesa), cujo conteúdo - mais histórico do que o serão os próximos artigos - facilmente 
se compreende dado o regime que impera actualmente nesse país. 

O BRASIL EM QUATRO TEMPOS 

II 

Nação Colónia, teve o seu despertar para as lutas sociais com a chegada dos iraha 
Ihadores negros, impulsionados pela forma brutal, anti-humana do trafico, venda 
formas de trabalho que lhes eram impostas. 

As primeiras reacções  dos trabalhadores escravos foi, certamente a greve que a voz do 
chicote e o peso das grilhetas não foram capazes de impedir!!! 

Muitos trabalhadores negros morreram nos porões dos navios, a caminho dos mer-
cados ou dos engenhos. E essas mesmas desgraças galvanizam forças tão fortes, que só o 
anseio de liberdade encerra. 

As maiores marcas da resistência do proletariado negro são os QUILOMBOS - aldea-
mento de fugitivos que chegaram a afrontar OS exércitos dos monarcas e dos potentados 
de então. 

Para nós, a luta pela independência do Brasil não teve início com o alferes TIRA-
DENTES foi começada muito antes pelos trabalhadores escravos negros, cujo marco 
maior é incontestavelmente o QUILOMBO DE PALMARES (também conhecido por 
REPUBLICA DE PALMARES), onde chegaram a viver cerca de 20.000 pessoas em 
comunidade, resistindo às investidas militares por mais de 50 anos! 

E justo dizer-se que os trabalhadores de côr ,  fugidos das fazendas constituíram um;i 
comunidade de irmãos, implantaram o socialismo libertário de forma primitiva. 

No QUILOMBO DE PALMARES, os produtos do trabalho colectivo eram armaze-
nados em celeiros comuns e distribuidos nas praças públicas de forma equitativa, igua-
litária. Por isso pôde resistir à fúria dos exércitos ao longo dos anos 1,602 a 1694, 
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quando seria vencido péla superioridade das armas assassinas de Domingos Jorge Velho, 
guerreiro sanguinário - um galho da árvore dos ditadores. 

A COMUNIDADE DE CANUDOS onde se reuniram 30 mil vidas sob orientação de 
"Antônio Conselheiro" que se sobressaiu com seu Humanismo Cristão, qual novo 
Tolstoi, pregando os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, conquanto semi-
-analfabeto. Apavorou, assim, os poderosos e o Governo das últimas décadas do século 
XIX. O fim, foi a destruição pelo assassinato em massa. 

Igual iniciativa haveria de ser tomada em LAVRAS, Minas Gerais.já nos anos trinta, 
destruída pelo governo de Vargas. 

Dessa escola comunalista, até hoje ainde se vislumbram ensinamentos na prática do 
chamado NUTRIÃO, sistema de apoio mútuo, forma de trabalho colectivo muito usada 
em inúmeras regiões do interior brasileiro. 

Paralelamente às comunidades dos trabalhadores agrícolas, ideias socialistas de 
Fourier chegadas a Pernambuco no cérebro do engenheiro francês Louis Vanthier, no 
ano de 1840, influiram de forma excepcional nos destinos do Brasil, ao lado do POSI-
TIVISMO de Augusto Comte, até hoje marcado na Bandeira Brasileira. 

O século XIX, fértil em ideias de emancipação social, ahiiu caminho às experiências 
comunitárias, e o Brasil não fugiria a essa influência. 

1). Pedro II, o mais liberal e lúcido dos imperadores e de todos OS presidentes que o 
Brasil já teve, doou área de terra ao anarquista engenheiro agrônomo Giovanni Rossi, 
que chegava com um grupo de pioneiros a PALMARES, província do Paraná, para pôr 
em prática as suas experiências libertárias. Vivia-se a última fase da monarquia em 
começos do Março de 1890 quando um jovem subia ao topo da mais alta palmeira da 
região e amarrava a bandeira vermelha e preta do ANARQUISMO, que tremulou ao 
vento marcando o começo da COLÓNIA CECÍLIA. 

No final de Abril, novos componentes chegavam para juntar o seu esforço ao dos 
pioneiros, perfazendo o total de 150 pessoas dispostas a inúmeras adversidades para 
conseguirem sobreviver e tornar realidade o admirável sonho de igualdade anarquista! 

Nem todos os componentes eram operários e a maioria ignorava como trabalhar a 
terra. Na experiência encontravam-se os professores Damiani e Parodi, o conde Colombo 
e sua esposa, o engenheiro Grilo, o jornalista Lorenzini e outros afeitos ao trabalho 
intelectual. Apesar disso, a comunidade ganhou forma; residências vão sendo cons-
truídas; desbravado o solo, plantações desabrocham férteis; oficinas de sapataria, de 
carpintaria funcionam, e o empreendimento toma o caminho do secesso. 

As decisões da COLÓNIA CECÍLIA resolviam-se• colectivamente em presença de 
todos OS seus membros num salão construido para esse fim. O livro de atas registava as 
sugestões, às vezes, defendidas com o calor dos mais exaltados nas discussões de cujas 
ideias ali agrupadas davam vida à COMUNIDADE. Vivia-se o dia-a-dia dentro dos moldés 
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libertários previstos por Giovanni Rossi, para uma experiência sem a marca de conflitos 
que pudessem condenar a ideia mestra do empreendimento: o ANARQUISMO. 

Mas ao equilíbrio da COLONIA, sobreveio a implantação da REPÚBLICA BRASI-

LEIRA, e esta menos liberal e mais gananciosa que a MONARQUIA de Pedro II, desrei-
peita a isenção de impostos para aquela experiência, através do governador daquele 
estado. E a quantia de 8505000 (oitocentos e cinquenta mil réis), acrescida de juros de 
mora, sem dúvida, se constitue num golpe mortal para quem não dispunha de dinheiro. 

A luta para vencer esta situação foi dura e sem êxito. O governo alheio às dificuldades 
para cumprir tal exigência num prazo tão curto, resolve mandar sua polícia tomar as 
terras aos ANARQUISTAS. 

Porém esPa medida violenta, mais temerosa dos progressos do ANARQUISMO do que 
a carência do dinheiro de "impostos atrasados", não impediria que os remanescentes da 
COLÓNIA CECÍLIA viessem a sacudir a burguesia, durante as greves e os primeiros 
congressos operários no Paraná e Rio Grande .do Sul. 

30 

O movimento operário teve o seu início em meiados do século XIX. 
A primeira greve de que se tem notícias foi a GREVE DA CASA DAS ARMAS, em 

1791, no Rio de Janeiro, seguida de outros movimentos esparsos sem maiores conse-
quências. 

Por influência dos COMUNEIROS refugiados no Sul do País aos alvores da PRI-
MEIRA INTERNACIONAL, da tragédia de Chicago, 1886-87, o Brasil abria suas portas 
às ideias de emancipação social. 

Era chegada a hora de ouvir a voz de Proudhon, Bakunine, Kropotkine, E. Reclus, 
Mlatesta, C afie ro, Grave e 'outros através da palavra falada e escrita dos remanescentes da 
COLÓNIA CECÍLIA e da corrente e emigrantes que vinham para este país em busca de 
liberdade e melhor compensações profissionais. Mas a questão social -- embora farta-
mente negada existia no Brasil como nos seus países de origem. Os sistemas de 
governo eram semelhantes e semelhantes eram os meios de exploração do homem pelo 
homem. 

A partir de 1900 que o movimento operário vai ganhando unidade de classes profis-
sionais, associadas livremente, e toma o caminho claro, incontestável, da divulgação 
ideológica do sindicalismo revolucionário, ajudado pelos ANARQUISTAS. 

A sementeira, opunha-se a vigilante autoridade a serviço do governo, representante do 
Capitalismo. 

A batalha foi longa, penosa, chegando-se á prática de crimes. Centenas de idealistas 
foram expulsos pelo Governo como "agitadores estrangeiros", milhares sofreram o peso 
das torturas, das prisões e deportações. Entidades operárias foram assaltadas, destruídas, 
jornais enipastaledos pelas autoridades, mas a soma positiva dessa luta ficou de pé e 
sobrevive. Mais de uma centena de jornais, incluindo três diários foram publicados pelo 
proletariado, folhetos e panfletos editados e distribuídos aos milhares. Escolas fundadas 
e dirigidas por operários alfabetizaram, ensinaram artes. Centros de cultura difundiram 
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conhecimentos de sociologia e concientizaram milhares de produtores, exactamente os 
"agitadores estrangeiros" que com seus esforços e capacidades profissionais, associados 
aos trabalhadores nacionais haveriam de construir as imensas riquezas de que pouco ou 
nada usufruiram. 

Mas se isso é um facto incontestável, não é menos certo que o trabalhador anarco-sin-
dicalista ajudado pelos seus companheiros de oficíos e os militantes libertários na reali-
zação de mais de uma dezena e meia de Congressos Estatuais, cinco de âmbito Nacional 
incluindo-se um contra a Guerra e a deflagração de greves, de protesto, reivindicações, 
solidariedade, dignidade moral e de trabalho, mudaram a fisionomia legislativa do Brasil. 

Ê lícito reconhecer que os governantes brasileiros não confiaram exclusivamente na 
repressão e enxertaram diversas vezes seus códigos, sua Constituição, ampliaram seu 
acervo de leis a tal ponto que tiveram de formar novos ministérios e estabelecer uma 
Justiça especializada - a trabalhista, para garantir a quem trabalha um mínimo de 
direitos. 

Em que pese aos demagogos, aos políticos, as vantagens mínimas asseguradas por 
meio de leis aos assalariados, devem-se todas as conquistas de vulto nesse campo, ao 
PROLETARIADO, ao "agitador estrangeiro"!!! 

40 

O Brasil político, depois da figura curiosa que lhe deu a independência, D. Pedrdll, 
ganhou a maior figura humana, libertária, lúcida, inteligente, o maior dos liberais de 
todos os tempos: D.Pedro II! 

Nenhum outro político lhe suplantou até hoje, em sentimentos humanitaristas, na 
vivacidade, na comprenesão e no sentido liberal que imprimiu à sua obra, tantas vezes 
sonegada e traída pelos interesses reacionários dos seus colaboradores. 

Veio a República com Deodoro da Fonseca, seguido de outro militar, Floriano 
Peixoto, o qual cedeu a vez aos civis Prudente de Morais, Campos Sales, Rodrigues 
Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha, alcançando o período de 189 a 1910. República de 
feições democráticas, sofria a influência, melhor dito, a orientação dos antigos fazen-
deiros nas pessoas de seus filhos que ocupavam cargos na Câmara, no Senado, nos 
ministérios, nos tribunais e nos cartórios. 

Se este período foi de certa calma aparentemente, deveu-se ao facto da existência de 
uma industria insipiente, então, pouco movimento operário e pouca repressão, portanto. 

De 1910 a 1914 entrava para o governo Hermes da Fonseca, militar, durante cuja 
regência explodem protestos contra o serviço militar obrigatório (movimento libertário 
dos trabalhadores), a revolta dos marinheiros contra o regime de chibata, em 1912, 
tendo como figura de frente o marinheiro João Cândido, o bombardeiro da Bahia, com 
histórico pedido de demissão do almirante Marques de Leão Ministro da Marinha do 
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governo Hermes, protestando contra o deslocamento das corvetas destinadas ao tini-
-democrático do Governo em favor do político de características maquiavélicas 
J. J. Seabra, o recrudescimento da questão social com a repressão, ainda que sem as 
violências dos governos civis de Wenceslau Braz e Epitácio Pessoa (1914-191.2) que 
haveriam de atingir ao cume marcados pelas prisões, torturas, deportações, fechamentos 
de entidades operárias, expulsão de centenas e centenas de trabalhadores, muitos até 
clandestinamente, e a maioria para seus países de origem sem julgamento. Expulsão 
houve até de operários brasileiros como se fossem estrangeiros. 

Neste final de 1922 nasceu o Partido Comunista Brasileiro, fundado por "12 egressos 
do anarquismo" e tomando a orientação dupla de Lenine, (as ideias comunista de Marx 
ainda não haviam chegado ao Brasil), ajudaram o governo de Artur Bernardes 
(1922-1926) a dispersar as organizações operárias, chegando ao ano de 1928 a assassi-
narem dois anarquistas para imporem as concepções dos seus pontos de vista, na reunião 
dos gráficos, à rua Frei Caneca no 4, sobrado, Rio de Janeiro. Claro que a dispersão do 
Partido Comunista Brasileiro tinha objectivos diferentes do governo, mas o certo é que 
ajudou Artur Bernardes e este valendo-se do Estado-de-sítio em que, o tempo todo, 
governou, para punir os militares rebeldes de 1922 e 1924, fundou o campo de concen-
tração do Oyapoc, às margens do rio Amazonas, onde matou alguns dos mais brilhantes 
militantes do anarco-sindicalismo, chegando ao fim de sua ditadura com o movimento 
sindicalista apolítico destroçado. 

Washington Luíz (1927-1930) dispensou o estado de sítio que ganhou do seu ante-
cessor, porque o caminho já estava aplainado, limitando-se apenas a continuar a re-
pressão. Derrubadopela revolução do 1930 pelo seu ex-ministro da Fazenda Getúlio 
Vargas em nome do liberalismo, que não tardou a impor-se no Brasil como Ditador. 
Então o fascismo floria com o sacrifício dos liberais do proletariado, esfacelando o 
Integralismo que acaba de comemorar agora em pleno governo do Presidente Medici, 
com pronunciamento de Plínio Salgado, seu chefe, sua existência vitoriosa, enquanto 
estremecem as cinzas dos que ficaram em pistoia, partindo do Brasil em nome da honra 
e da dignidade nacional e da liberdade dos povos! 

Em 1945, afinal, cai o ditador Vargas! 
Os governos constitucionais de Dutra, Vargas novamente, Café Filho e Juscelino não 

foram capazes de proporcionar o amadurecimento da Democracia que cambaleava como 
uma criança de poucos anos. 

Das prórpias cinzas renasceram osjornais "A Plebe", "Ação Direta", "Dealbar" e "O 
Protesto", porém, de novo, as espadas impuseram silêncio absoluto. 

EDGAR RODRIGUES 
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ANTOLOGIA 
ANA RCO-SI NO ICALISMO: 

OS ANARQUISTAS E AS ORGANIZAÇÕES DE MASSAS 

O anarco-sindicalismo é o tema central deste número de A IDEIA, abortado sob 
o ângulo, mais lato, da atitude dos militantes anarquistas em relação às chamadas 
"organizações de massas", isto é, às associações de carácter popular destinadas à sa-
tisfação de necessidades imediatas, sejam elas económicas, cultarais, recreativas ou 
outras. Sendo o sindicalismo operário a mais importantes manifestações dessa neces-
sidade associativa, a discussão da presença anarquista nos sindicatos contém nela a 
maior parte dos argumentos que seriam utilizados em relação a outros tipos de 
associações populares. 

PREÀNBULO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES 

(Primeira Internacional - 1866) 

Considerando: 
- Que a emancipação dos trabalhadores há-de ser bbra dos mesmos trabalha-

dores; 
- Que os esforços dos trabalhadores para conquistar a sua emanciapção não ten-

derão a constituir novos privilégios para alguns, mas sim a estabelecer para 
todos os mesmos direitos e os mesmos deveres, e a abolir todo e qualquer 
regime de classes; 

- Que a submissão económica do trabalhador aos detentores dos meios de pro-
dução, isto é, das fontes da vida, é a causa primeira da servidão, sob todas as 
suas formas: miséria social, abaixamento intelectual e dependência política; 

- Que, consequentemente, a emancipação da classe operária é o grande objectivo 
ao qual se devem subordinar todos os movimentos políticos; 

- Que todos os esforços até hoje tentados neste sentido fracassaram, por falta 
de solidariedade entre os trabalhadores das diferentes profissões no mesmo 
país, e de uma união fraternal entre as classes operárias dos diversos países; 

- Que a emancipação do trabalho, sendo não um problema local ou nacional, 
mas sim um problema social, abrange todos os países onde existe a sociedade 
moderna e necessita, para a sua solução, do concurso teórico e prático dos 
países mais avançados; 
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Que o movimento que começa a renascer entre os operários dos países mais 
industrializados da Europa, ao fornecer novas esperanças, dá também um 
solene aviso para que se não repitam erros antigos e se coordenem rapida-
mente os esforços ainda isolados; 

Por estas razões, 
É fundada a Associação internacional dos Trabalhadores. 
Ela declara: 

Que todas as organizações e indivíduos que a ela aderem reconhecem como base 
da sua conduta para com todos os homens, sem distinção de côr, crença ou nacio-
nalidade, a Verdade, a Justiça e a Moral. 

Não mais deveres sem direitos; não mais direitos sem deveres! 

O CONGRESSO DE SAINT IMIER 

Após a Comuna de Paris, dá-se a ruptura no seio da Internacional entre autoriul-
rios e federalistas. Estes últimos, impulsionados por Bákunin, reunem então um 
Congresso em Saint Imier, na Suiça, em Setembro de 1872, com a presença das 
Secções anti-autoritárias (Jura, Itália, Espanha, França, USA), onde são-definidas as 
bases teóricas do anarco-sindicalismo tal como ele viria a concretizar-se, sempre no 
espírito inicial da AlT. Eis a principal moção votada neste Congresso: 

Considerando: 
- Que querer impor ao proletariado uma linha de conduta ou um programa 

político uniforme, como única via que pode conduzi-lo à sua emancipação 
social, é uma pretensão tão absurda como re?ccionária; 

- Que ninguém tem o direito de privar as federações e secções autónomas do 
direito irrecusável de elas mesmas se determinarem e de seguirem a linha de 
conduta que creiam ser a melhor, e que todo o procedimento contrário condu-
zirá ao mais escandaloso dogmatismo; 

- Que as aspirações do proletariado devem ter como objectivo o estabelecimento 
de uma organização e uma federação económicas absolutamente livres, fun-
dadas sobre o trabalho e a igualdade independentemente de qualquer governo 
político, e que esta organização e federação não podem ser outra coisa senão 
o resultado da acção espontânea do próprio proletariado, nos seus sindicatos 
profissionais e comunas autónomas. 

Considerando: 
- Que a organização política mais não pode ser do que a organização do poder, 

em proveito de uma classe e em detrimento das massas, e que se o proleta-
riado quizesse apoderar-se do Poder converter-se-ia ele próprio numa classe 
dominante e exploradora, 
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C congresso, reunido em Saint Imier, declara: 
Que a destruição de todo o poder político é o primeiro dever do proleta-
riado; 

20 Que toda a organização do poder político - mesmo provisória e revolucio-
nária - destinada a levar a cabo essa destruição, não será mais que um 
engano, e seria tão perigosa para o proletariado como qualquer governo 
hoje existente; 

30 Que os proletários de todos os países devem afastar todos os compromissos 
do caminho para a Revolução Social, e estabelecer uma intensa solidarie 
dade de acção revolucionária, à margem de toda a política burguesa. 

PELLOUTIER: O ANARQUISMO E OS SINDICATOS OPERÁRIOS 

Extracto de um !artigo  publicado por Fernand Peiloutier em "Les Temps 
Nouveaux", em Outubro de 1895, que influiu decisivamente na entrada maciça dos 
anarquistas franceses para os sindicatos: 

Eu sei que muitos anarquistas - por um preconceito, de resto fundado - se mantêm afas-

tddos dos sindicatos, e mesmo se lhes opõem, porque durante um certo tempo esta instituição 

foi um autêntico viveiro de aspirantes a deputados... 

Mas a entrada de anarquistas nos sindicatos veio ensinar às massas o significado real do anar -

qiismo (..) revelou-lhes o que é, e o que pode ser esta organização corporativa, da qual elas 

tinham apenas uma estreita concepção. 

O que é afinal um sindicato? - Uma associação de acesso e abandono livres, sem presi-

dnte, dispondo unicamente como funcionários de um secretário e um presidente revogáveis a 

todo o momento, agrupando homens que estudam e debatem os seus interesses profissionais. E 

quem são esses homens? - Produtores, aqueles mesmo que criam toda a riqueza pública exis-

tEnte. Aguardam eles autorização legais para s* réunirem e concentrarem? - Não, e quando 

registam oficialmente a sua constituição, fazem-no como no meio de propaganda revolucionária 

debaixo da garantia do governo, mas quantos não há que nunca figurarão no anuário oficial 

ds sindicatos! Utilizam eles os mecanismos parlamentares para a tomada de decisões? - Nem 

isso, pois discute-se e vence a opinião maioritária, mas sem que esta "lei" traga uma sanção, 

pís ela fica subordinada à aceitação individual - salvo, é claro, o caso da resistência ao patro-

nato. ( ... ) Laboratório das lutas económicas, afastado das competições eleitorais, favorável à 

gieve geral com todas as suas consequências, auto-administração, o sindicato é pois a única or-

ganização, simultaneamente revolucionária e libertária, capaz de contrabalançar e eliminar a ne-

festa influência dos politiqueiros "operários". 

Suponhamos agora que, no dia em que rebentar a revolução, a quase totalidade dos produ-

tcres esteja agrupada nos sindicatos; não haveria então, pronta a suceder à organização actual, 

uma organização quase libertária que suprime de facto todo o poder político, e onde cada 

componente, senhor dos meios de produção, regularia todos os seus problemas, sobreranamente, 

e com o pleno consentimento dos seus membros? E não seria isto a associação livre dos pro-

dutores livres? 
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A CARTA DE AMIENS 

Aprovada no Congresso da C.G.T. francesa de 1906, esta declaração ficou na história do 

mundo trabalhador como o marco de referência fundamental do sindicalismo revolucionário. O 

texto integral tendo sido objecto de recente publicação (in "O Operariado e a República 

Democrática ", por César Oliveira, Ed. Afrontamento, 1972), eis as suas principais passagens: 

( ... ) A C.G.T. agrupa, à margem de qualquer tendência política, todos os trabalhadores cons-

cientes da luta a travar pela abolição do salariado e do patronato. 

O Congresso considera que esta declaração é um reconhecimento da luta de classes que, no 

campo económico, opõe os trabalhadores em revolta, a todas as formas de exploração e de 

opressão, tanto materiais como morais, impostas pela classe capitalista contra a classe operária. 

(...) 

Na sua obra reivindicativa quotidiana, o sindicato impulsiona a coordenação dos esforços 

operários, a elevação do bem-estar doy trabalhaodres, através da aplicação de medidas imediatas 

tais como a diminuição das horas de trabalho, o aumento dos salários, etc. Mas esta tarefa é 

apenas uma das faces da obra do sindicalismo: ele prepara também a emancipação integral, que 

não pode realizar-se senão pela expropriação capitalista; preconiza como meio de acção a greve 

geral; e considera que o sindicato, actualmente grupo de resistência, será no futuro a célula de 

produção e de distribuição, base de reorganização social. 

O Congresso declara que esta dupla tarefa, presente e futura, deriva da situação de assala-

riados que pesa sobre a classe operária e que faz com que todos os trabalhadores, qualquer que 

sejam as suas opiniões, tendências políticas ou filosóficas, tenham o dever de aderir ao sindi-

cato, como agrupamento essencial que é. ( ... ) 

MALATESTA CONTRA MONATTE 

i\o Congresso Anarquista internacional de Amsterdão, em 1907, a questão sindical foi uma 

das mais debatidas. Contra a concepção em voga do sindicalismo revolucionário, de origem 

francesa, que considera que "o Sindicato se basta a si próprio", Malatesta entra a criticar, de 

um ponto de vista anarquista, esta ideia de auto-suficiência. 

( ... ) O erro fundamental de Monatte e de todos. os sindicalistas revolucionários provém, se-

gundo creio, de uma concepção demasiado simplista da luta de classes. Trata-se da concepção 

segundo a qual os interesses económicos de todos os operários - da classe operária - seriam 

solidários;que bastaria que os trabalhadores tomassem em mãos a defesa dos seus prórpios in-

teresses, para, auto máticame nte, defenderem os interesses do proletariado inteiro contra o 

patronato. 
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A realidade é, creio eu, bem diferente. Os operários, tal como os burgueses e como toda a 

gente, estão sujeitos a esta lei de concorrência universal que deriva do regime da propriedade 

privada, e que só desaparecerá quando esta desaparecer. Não há pois classes, no sentido ecaxto 

da palavra, uma vez que não existem interesses de classe. No seio da própria classe operária 

existem, como entre os burgueses, a competição e a luta. Os interesses económicos de tal cate-

goria trabalhadora são irredutivelmente opostos aos de tal outra categoria. E por vezes, certos 

operários estão, económica e moralmente, muito mais próximos da burguesia do que do prole-

tariado. ( ... ) Será preciso recordar que, tantas vezes, durante as greves, os operários empregam a 

violência.., contra a polícia ou os patrões? - Não! contra os "amarelos", que são tão explo-

rados como eles próprios, e mesmo mais desgraçados ainda, enquanto que os verdadeiros inimi-

gos do trabalhador, os únicos obstáculos ao estabelecimento da igualdade social são precisa-

mente os polícias e os patrões. 

No entanto, à falta de uma solidariedade económica, uma solidariedade moral que pode 

existir entre os proletários. Os operários que se aantonam na defesa dos seus interesses corpora-

tivos não a conhecerão nunca, mas ela nascerá no dia em que uma vontade comum de trans-

formação social tiver feito deles novos homens. 

A solidariedade, na sociedade actual, não pode ser outra coisa senão o resultado da comu-

nhão no seio dum mesmo ideal. Ora bem: o papel dos anarquistas é exactamente este de 

acordar os sindicatos para o ideal, orientando-os pouco a pouco para a Revolução Social... 

mesmo ao risco de prejudicar essas "vantagens imediatas" de que eles se mostram hoje tão 

gulosos. (...) 
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SINDICALISTAS E ANARQUISTA 

por EMÍLIO COSTA 

Esta polémica teve os seus prolongamentos em Portugal, pois que o movimento operário de 

então foi uma sucessão crescente de "estados de espírito" proletários, da defesa dos interesses 

corporativos ao sindicalismo revolucionário, e deste ao anarco-sindicalismo. O texto que segue 

foi publicado por Emílio Costa no número 1 de "Terra Livre", semanário anarquista, com data 

de 13 de Fevreiro de 1913. 

( ... ) Creio que O fácio ifli('i(ll_ OU (lfl!ds. principal. que IIZO!U'OU (1 (lis(US5(i() S11I(lI((lliSIaS e 

aflarqUiSl(IS foi o (nran(l('(iIiI('iII() (1(15 (Isso cia (õ('S oper(írias que lUtala iii fora oh) terreno paria-

rnen!ar. Isli (h's(lll'olritll(rito (ISS0(ialit() é que fez supor (1 muitos otue 0 '111(licaliSfil() era UIIUI 

coisa mais tio Socialisnio 1' (10 Ariarquistrio ( (l(1Í a célebre frase: o sindicalismo basta-se a si 

próprio, (...) 

() meu desejo seria que (1 propa(lii(la Sifl(li(aliS!(1 se JIzisse o ,n(lhor possíceL para (juv dos 

seus frulos r(Sultass(,11 os maiores beneficios para a transformação com que' iodos sonhamos. 1 

é por isso nusnio quv eu Il(iO (otnprieil(I() a ilis! iil(ojO feita entre sindicalis!(IS e anarquistas. 

(OlHo represen tua tes de doutrinas sociais (liferen ! (5. 

O sii (liCaliSlll() é, pare((-ln(, para OS (Illarq tiislas, um (105 r(irios campos de (lcÇã() 	O j)flhl - 

cipal de 10(105., se se qui:er - onde eles preparam a sociedade fatura. hase(ida, e(-01u)llIlca- 

mne,l!(', na soelalizaç-(i() da riqueza e polUi(amen!e 11(1 (Iboli(i() (1(1 autoridade imposta j)('l(I foiça. 

O sindicalis,no (o de acção dir(-cta, é claro) é um frinid(íIel agente (Ia !raiasiriiiação 

501111(1(1(1 pelos anarquistas, porque é ele que prepara melhor os trabalhadores de !odoi (1 (Spe(Ie 

pala (1 i'ida económica fatura e contribui, por isso mesmo, para libertar os produtores da tutela 

do Estado e tornar portanto este (lisponlIel ou inútil, lis porque, seni pretender (l(Ir (lefEniçoio. 

considero o silldi(alisrflt, como O (ohijUhll() de fenómenos (lssOei(ltilO5 tendeu les a ('(11(111 (IjUl() 

('(ollóflhlea pela socialização (1(1 Ill(Z(1. 

Isie fim, de caracter económico, não foi descobirlo pelos sindicalistas. O fim político 

(socialismo (Id 151(1(10) ou oomunisnu)anarquist(i) tounibém não. Ele prepara um ou outro se-

gundo tem uniaori('ntação) reformista 011 (1( (IcÇão direcondiçãota; condição ne((55((I deles rIbIS 

mais nada e não se basta portanto a si próprio. se  com a ((h-bre frase se quiser dizer (l1 ( 

olontro (10 siri dica lis rito estd (1 O/,'(lhblZ(lÇ(T() (1(1 sociedade fatura diferent(' da das outras doutrinas 

SO(i(115. 	 - 

'- or Sill(li((lhisl(1 é ser partidário (111111(1 oIet(rnanada forma de lula, o que não) unplica ser-se 

poirtiolmírio duma determinada doutrina social. E euident( que os anarquis!(Is são sindicalistas o 

jorani eles que oloram imis pulso, lui alguiis anos, a orl(ntoloão revolucionaria de acção (lire(-!a. 

Foram eles, afinal, que inu-iaranl esse molinun to associatiio que ((li p01100 tempo adquiria 

foros olo cidade, que esta ordem do dia por toda a parte. apavorando lodos os j)(lrtl(1(írIOS 

do oxisteible. 
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DECLARAÇÃO DE PRINCI1'IOS DA C.N.T. 

Adoptada no Congresso Confederal celebrado no Teatro da Comédia de Madrid em 
1919. 

Ao Congresso: 
Os delegados abaixo assinados, tendo em conta que a tendência que se manifesta 

com mais força no seio das organizações operárias em todos os países, é a que 
caminha para a completa, total e absoluta libertação da Humanidade na ordem 
moral, económica e política; e considerando que este objectivo não poderá ser 
alcançado enquanto não forem socializados a terra e os instrumentos de produção e 
de troca, e não desapareça o poder absorvente do Estado; 

Propõem ao Congresso que, de acordo com a essência dos postulados da Pri-
meira Internacional dos Trabalhadores, declare que a finalidade que busca a Confe-
deração Nacional do Trabalho de Espanha é o COMUNISMO ANÁRQUICO. 

O Sindicalismo não é pois nada diferente do Anarquismo, pois nada prega de noto; é apenas 

a sistematização de processos de luta, de uma orientação, no ataque ti sociedade capitalista. E a 

prova disto foi o fosco do livro de Pouget e Pataud, dois sindicalistas de marca, onde eles pre-

tenderam dizer em que consistia a revolução sindicalista. Não querendo cair no comunismo-

anarquista, caíram ria turalmen te no parlamentarismo, corri outros nomes. 

Faz-se muito com a dialéctica e a erudição. Mas o que corri elas não se consegue é destruir 

a verdade dos factos. E estes dizem-nos que o sindicalismo é o mais poderoso factor de eman-

cipação económica, é uma condição da revolução social, é uma grande escola de enian cipação, 

mas que rido é o único factor, nem a única condição, nem a única escola de emancipação 

humana, que não é unia doutrina social como são o Socialismo e o Anarquismo e que não 'tem 

por isso razão de ser a famosa frase "o Sindicalismo basta-se a si próprio", 
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Mais tarde, no Congresso de Saragossa de 1936, esta declaração é reafirmada 
num extenso texto intitulado "Conceito Confederal do Comunismo Libertário", de 
que aqui damos nota dos títulos dos diferentes capítulos, para que se possa avaliar 
da sua amplitude: 

- Introdução 
- Conceito construtivo da revolução 
- Organização da nova sociedade depois do acto revolucionário; primeiras me-

didas da revolução 
- Plano de organização dos produtores 
- As comunas libertárias e o seu funcionament 
- Missão e funcionamento interno da comuna 
- Deveres do indivíduo para com a colectividade e conceito de justiça distri-

butiva 
- A família e as relações sexuais 
- A questão religiosa 
- Pedagogia, arte, ciência, livre experimentação 
- Defesa da revolução 
- Palavras finais. 

OS "WOBBLIES" AMERICANOS 

Extracto do Preâmbulo dos Estatutos 'dos I.W.W. (Industrial Workers of the 
World), adoptados na sua Conferência constitutiva, em 1905: 

Em vez do lema conservador "Um justo salário, para uma justa jornada de tra-
balho", nós devemos inscrever na nossa bandeira a palavra-de-ordem revolucionária: 
"Abolição do Salariado!" 

A FO.R.A. - VISTA POR SANTILLÁN 

Citação extraída das "considerações finais" do livro "Lã F.O.R.A. - Ideologia y 
Trayectoria", escrito por Diego Abad de Santilián em 1932. Recorda-se que 
F.O.R.A. é a sigla da "Fedetación Obrera Regional Argentina", organização tipica-
mente anarco-sindicalista. 
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G.,) A F.O.R.A. reconhece COrno único meio 	luta para a conquista de rnelho- 
rias económicas ou morais a CÇO directa, isto é, a acção em que no intervêm 
terceiros e C1UC  é desenvolvida pelos próprios trabalhadores contra o capital 
explorador e o Estado tirânico. E a estes métodos de acção directa tem permane-
cido fiel, no curso de mais de trinta anos da sua existência, no tendo até aqui 
encontrado motivos para o mais pequeno afastamento desta linha de conduta. Pelo 
contrário, a experiência tem confirmado os seus princípios e hipóteses, e posto em 
relevo que OS direitos do povo laborioso vão tão longe onde chega a sua força para 
conquistá-los e defendê-los. 

Os sindicatos da F.O.R.A. defendem o seu direito à existência contra a avareza 
patronal através da greve, do boicote e da sabotagem. 

A greve pode ser de natureza diversa, segundo o propósito e a entidade que a 
emprega. (...) As greves, parciais ou locais, de ofício, são declaradas pelos respec-
tivos sindicatos profissionais; as greves nacionais de ofício, pressupõem a inter -
venção das federações nacionais de sindicatos de ofício ou profissionais. 

As Federações Operárias Locais, compostas por diversos sindicatos, empregam a greve 
geral no seu raio de acção, seja corno acto de apoiri a sectores de trabalhadores em luta, 
seja como protesto contra arbitrariedades patronais ou governamentais, seja ainda para 
exigir a satisfação de reivindicações, morais ou materiais, de interesse geral. 

A F.O.R.A. dispõe, como arma específica, da greve geral nacional, que abarca o 
conjunto das organizações aderidas em todo o país. Ela foi amplamente utilizada para 
apoiar os trabalhadores em luta, para resistir à política repressiva do governo, para 
reclamar a libertação de presos e o direito de expressão, de imprensa ou de associação. 
Como organização de luta revolucionária, ela pode ter fracassado em alguns dos seus 
movimentos; pode, inclusivamente, ter-se abusado do seu emprego; mas, até hoje, ela foi 
o único baluarte do proletariado combativo e a ela se deve o pouco respeito que os 
trabalhadores têm sabido impôr aos seus adversários. 

As greves gerais declaradas pela F.O.R.A. em Novembro de 1902, em Maio de 1910, a 
de Janeiro de 1919 por ocasião do assassinato de grevistas da Casa Vesena, as greves 
pró-Sacco e Vanzetti e para a libertação de Radowitsky, a greve contra o assassínio de 
Wilkens, ficaram para sempre inolvidáveis e honrarão sempre os organismos promotores. 

As greves gerais podem pacíficas e de braços caídos, ou de lutas e sabotagens. 
O boicote pode ser declarado por um único sindicato, por um conjunto de sindicatos 

ou uma Federação Local, ou então ser nacional e exercer-se sob o patrocínio da 
F.O.R.A.. Consequentemente, pode dizer respeito aos operários de um ou mais sindi-
catos, de uma Federação Local, ou a todos os trabalhadores filiados na F.O.R.A.. 

A sabotagem é a arma extrema da luta operária, e os sindicatos da F.O.R.A. têm-na 
empregado amplamente. Com  ela se danificam os interesses materiais do capitalismo, as 
suas máquinas, os seus instrumentos de trabalho, os seus edifícios. Tal como o boicote, a 
sabotagem conseguiu muitas vezes triunfar, frente a fifmas industriais e comerciais pode-
rosas. 

24 



O facto de que se tenha chegado por vezes a ex treinos desagradáveis na aplicação do 
boicote e da sabotagem, em nada diminui a eficácia dessas armas de combate. Muitos 
triunfos a elas se devem, e enquanto permanecer a necessidade da luta anticapitalista, 
persistirão os trabalhadores revolucionários no seu emprego. 

Com funções de tecido conjuntivo de toda a acção sindical e propagandista da 
F.O.R.A., existe a solidariedade: solidariedade para com as vítimas do nosso combate, e 
solidariedade na própria luta. O princípio "um por todos, todos por um", base de urna 
moral superior, modela a táctica de luta do nosso movimento. 

Estes, são os meios de luta. A propaganda, faz-se por meio da conferência, do comí -
cio público, do peródico, do manifesto, etc. O parlamento da F.O.R.A. é a rua, e as suas 
leis são a força mostrada pelas suas organizações. Em tudo o que pretende e deseja, ela 
permanece à margem da. sociedade capitalista e estatal, sem deixar-se enlear flOS seus 
meandros, pois que a sua finalidade não consiste em melhorar o existente, mas sim em 
destrui-lo, para o substituir por uma ordem das coisas mais humana e mais justa. 

Assinalamos, porém, um defeito na sua táctica. Esta, responde admiravelmente às 
necessidades da luta contra o capitalismo e o Estado no regime actual, mas não permite 
o que é, no fundo, o fundamental: sair do inferno capitalista, destruir o monopólio da 
riqueza. 

A greve, o boicote, a sabotagem, nossos recursos favoritos e quotidianos na luta, 
podem danificar o capitalismo, mas não o destroem; podem liquidar uma firma indus-
trial ou comercial, mas não atacam o fundo mesmo do regime económico em vigor. 
Melhorar os salários, reduzir a jornada de labor, conseguir melhores condições de tra-
balho, não é destruir o capitalismo. Tudo isso se pode obter, e obtem-se, sem se sair do 
caos actual. A greve, o boicote e a sabotagem servem para arrancar essas conquistas e 
defendê-las, mas não bastam para destruir OS pilares do capitalismo. E a F.O.R.A. quere 
destruir esses pilares; para isso ela foi criada, e para iSSO SC tem mantido. 

Consequentemente, pensamos que é chegado o momento de irmos até ao fim do 
nosso discurso, e de nos prepararmos para o nosso verdadeiro objectivo, que é a revo-
lução social. 

A F.O.R.A. deve forjar as armas da revolução e declarar que, tal como as conquistas 
parciais têm os seus métodos próprios e lógicos, também os tem a destruição do regime 
de opressão e de exploração em que vemos. 

A greve, o boicote, a sabotageii, convêm para a sociedade capitalista, para as batalhas 
preparatórias e para a exercitação revolucionária. A revolução tem as suas armas pró-
prias, e uma organização operária não poderá encontrá-las senão nestes dois métodos: 

- Ocupação das fábricas, terras e meios de transporte. 
- Insurreição armada, para a defesa dessa ocupação. 
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ANARQUISMO - ANOS 70 

Lxiractos (10 livro com este flOflW ("1 narchisnio 70", v cujo inl(-r(ssanle sUbIÍIIJI() (: unia (1Wíli5( 

nova, para a estratégia de sempre da autoria dos companheiros italianos Roberio '1 inhrosolí, \ieo 
Berti, .ledeo Ber! 010, Miolo Ijnzi e Luciano Lanza. 

A S.A.C.: 

De grande interesse nos parece ser a estrutura ornagizativa da S.A.C., o sindicato libertário sueco, 

que conta para cima de 25.000 aderentes. A S.A.C. é organizada horizontalmente: todos os inscritos 

na S.A.C. de uma localidade aderem a uma única secção, qualquer que seja a sua profissão ou sector 

de actividade. A assembleia da Secção Local dispõe de todo o poder (pois os delegados por dela 

mandatados têm encargos temporários, e são revogáveis a todo o momento), e cada secção conserva a 
sua completa autonomia. Só em ocasiões de greve sectorial é que os filiados na S.A.C. desse sector 

profissional se organizam à escala nacional, constituindo então comités de greve, abertos aos não-sin-

dicalizados, que duram enquanto durar a luta, e se dissolvem uma vez esta terminada. 

(... 

As Organizações Libertárias: 

O mais importante é a construção de uma rede de organizações libertárias de aplicar aos factos 

concretos imediatos, as formulações teóricas gerais: 1) núcleos anarco.sindicalistas, nos locais de 

trabalho, para impulsionar a acção directa contra a exploração; 2) comités de bairro, de localidade, 

para uma organização autónoma da vida dos habitantes, alternativa àquela que é imposta pelo 

sistema actual; 3) organismos produtivos, baseados na rotação dos encargos e na integração do 

trabalho manual e intelectual, para a experimentaçãõ de novas formas associativas e produtivas; 4) 

escolas ou centros de estudo, para uma educação libertária; e outros mais. O campo de acção é 

vastissimo, tanto pela multiplicidade da nossa intervenção, como pela falta, quase absoluta, de 

estruturas deste tipo. Os objectivos são, sempre os mesmos e podem resumir-se assim: 

a) Pôr os militantes anarquistas em contacto directo com os explorados e os seus problemas. A 

separação entre as massas e os revolucionários é um dado de facto, que pode ser colmatado na base 

dos factos concretos, muito mais do que com "slogans". 

b) Alargar o mais possível a área das lutas libertárias, dando objectivos àquelas que não os têm, 

criando novas ocasiões de intervenção, etc. 

c) Construir um tecido organizativo autónomo, capaz de exprimir os interesses da bese e não das 

cúpulas, fora do controle dos detentores do poder, e que seja utilisável tanto para a resolução dos 

problemas relativos à vida quotidiana dos explorados, como em vista de uma perspectiva revolucio-

nária. 

Sobre este ponto de vista, para que tais organizações correspondam ao que delas se pretende, 

devem observar-se certas características fundamentais: 

A - Os objectivos traçados e que constituem a sua razão de ser, devem fazer referência precisa a 

considerações de ordem libertária. Isto significa que a presença dos anarquistas no seu interior deve 

ser relevante. Não se trata de que Iodos os participantes sejam militantes anarquistas, isto é, que 

aceitem a totalidade das teorias anarquistas mas sim que estejam de acordo com a aplicação tal parte, 
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que se refere ao problema em causa. 

B - Devem ser organismos estáveis, delineados para durarem para além de ocasiões de intervenção 

privilegiadas, mantendo um papel activo de permanente estímulo. Os objectivos devem ser, pois, 

gerais, não momentâneos, mesmo tratando-se de campos de acção bem especificados. 
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PIERRE MÉRIC: A COMUNA LIVRE 
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1072: 

(..) As Comunas podem constituir-se sobre bases diversas, e tomar assim formas originais: o 

bairro urbano, a empresa, o liceu, a faculdade, a aldeia, a vila, a afinidade intelectual ou militante, 

etc. 

O grupo anarquista, o sindicato libertário, são compostos por militantes habitando por vezes a 

grandes distâncias uns dos outros, obrigando ao trabalho assalariado, tendo uma vida de família, etc. 

Eles podem então estabelecer entre si relações culturais, organizar passeios e festas, uma biblioteca, 

um Ateneu, abrindo estas actividades a pessoas exteriores ao grupo ou ao sindicato. Dificilmente 

chegarão à comunidade económica total; podem, porém, integrar-se rapidamente na organização 

comunitária global, e fornecer a sua ajuda, as suas aptidões profissionais, em troca de certos produtos 

de consumo. Mais ou menos rapidamente, eles poderão integrar-se individualmente num grupo de 

base, sem abandonar a primeira estrutura. 

A Comuna de bairro ou de vila, pode "arrancar" a partir de quatro ou cinco militantes. Ela é a 

Comuna urbana típica: fixa-se numa ou duas residências; alguns dos seus membros aparecem exteri-

ormente para estabelecer contacto popular; desenvolve actividades culturais, económicas, militantes, 

com o maior número de pessoas possível na sua base de inserção; sugere a criação de novos núcleos, e 

federa-se com eles. Se ela sabe escolher correctamente o seu quadro de vida, poderá libertar-se - pelo 

menos em parte - do salariado, praticando actividades artesanais, inserindo-se no sector económico 

anti-capitalista, criando uma Escola Libertária. 

A Comuna de empresa (ou conselho operário), pode, conforme o contexto, aparecer ou não, 

confundida com a Secção Sindical (como a Comuna de bairro ou de vila, sob a forma de União Local 

de sindicatos). Ela mantém contactos, mais ou menos subterrâneos, com o maior número possível de 

assalariados de empresa; insere-se economicamente no movimento (apoio às lutas, socorro mútuo, 

trocas marginais, Escola libertária); pratica um trabalho cultural aberto a todos (Biblioteca, 

Ateneu...); e não abandona nunca a luta quotidiana, própria ao sindicato, na empresa. 

O grupo de liceu ou de faculdade intervém a propósito do conteúdo ou dos métodos do ensino, 

cria marginais de estudo e investigação, e colabora no conjunto de organização comunitária, e 

particularmente na Escola Libertária. 

A Comuna rural tomará cada vez mais a forma de um território libertado, na paisagem campestre. 

Ela constitui a base rural de apoio do movimento, e um dos seus aspectos mais visíveis. Necessita de 

uma boa estrutura e apoio, pois aí se põe imediatamente o problema da resposta à repressão. Ela 

serve de ponto de partida para o movimento, mas não pode manter-se senão graças a ele. 

Segundo as suas possibilidades, estas diferentes formas de grupos devem federar-se entre si: só 

então pode verdadeiramente falar-se de COMUNA LIVRE. (. . .) 

Do sindicato operário à cooperativa ou à comunidade, a gama de associações populares de resis-

tência à sociedade capitalista e autoritária é muito vasta. E ela tem-se vindo a alargar pela tomada de 

consciência de minorias atingidas pelo peso de novas opressões, engendradas pelo totalitarismo 

crescente das sociedades modernas. 
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Temos para nós que, isoladamente, cada uma destas formas de resistência está votada ao acomoda-

mento, ao egoismo particular, ao reformismo, e mesmo à agressividade contra outros grupos sociais, 

tão oprimidos como eles próprios. E que é dever da minoria anarquista (indivíduos, grupos), de se 

inserir nesse associativismo popular, não para o "controlar", mas para lhe dar personalidade, e para se 

opôr a que "outros" o controlem. 

Parcialmente tributários dos vícios da sociedade actual, este associativismo pode no entanto 

transcender-se pela adopção de um ideal (utopia) social, e constituir o esqueleto federalista da 

sociedade futura. 

Trata-se, particularmente, de desenvolver uma SOLIDARIEDADE crescente entre outros sectores 

do povo, convergindo para um projecto revolucionário de sociedade livre, sem classes nem 

Autoridade; e de uma auto-aprendizagem das fantásticas potencialidas criadoras que existem nos 

homens, associados e fraternos, que só poderá vir pela prática da ACÇÃO  DIRECTA' Como diz o 

verso da "Internacional": 
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CURIOSIDADES ANARQUISTAS 

A PROCLAMAÇÃO DE PITTSBOURG - 1883 
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- Destruição da ctual classe dominante por todos os meios, incluindo a acção violenta, não-

violenta, revolucionária e nternacionai; 

20 - Estabelecimento de uma sociedade livre, baseada nun~ka organização cooperativa da pro-

dução; 

30 - Livre troca de produtos equivalentes pelas, e entre as organizações de produtores, com 

exclusão do comércio e do lucro; 

40 - Organização da educação numa base laica, cientítica e igual para ambos os sexos; 

50 - Direitos iguais para todos, sem distinção de sexo ou raça; 

60 - Pegulação de todas as questões públicas pelo contrato voluntário entre as Comunas autó-

nomas e associações, numa base federalista. 

A FpRcA NUMÉRICA DO ANARCO-SINDICALISMO 

Quando da re-constituição da A.I.T. em 1922, as suas secções nacionais apresentavam efectivos 

apreciáveis nos principais países onde a revolução social estava na ordem do dia: 

C.NT, 	(Espanha) 700.000 aderentes 

LIS., 	(Itália) 500.000 aderentes 

F.O. R. A. (Argentina) 200.000 aderentes 

C.G. T. (Portugal) 150.000 aderentes 

F.A.U.D. (Alemanha) 120.000 aderentes 

C.G.T.—S.R. (França) 100000 aderentes 

S.A.C. (Suécia) 32.000 aderentes 

Embora nunca tivesse aderido à A. I.T., a organização sindicalista-revolucionária americana I.W.W. 

acrescentava nesta época uns 100.000 membros a estes efectivos militantes, que tinham, além disso, 

ramificações minoritárias em quase todas as regiões e países do mundo. 
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BIBLIOGRAFIA 

PEQUENA BIBLIOTECA DE BASE SOBRE O ANARQUISMO 
o 

ENCICLOPÉDIA ANARQUISTA Está em CUrSO de reedição, a partir do original 
dos anos 30, da autoria de Sebastien Faure. A versão francesa está sendo reeditada, 
tal qual, em fascículos. Pedidos a: Groupe Sébastien Faure (F.A.)" 7, Rue du 
Muguet - 33 BORDEAUX— FRANCE. 

A versão a castelhano está-se publicando, volume após volume, (5, no total), mas 
devidamente actualizada. Fazem este trabalho os camaradas de Tierra y Lihertad. 
Apartado Postal M-10596 - MEXICO 1 - D.F. - México. 

- NI 1)IEU, NI MAIERE -- Antologia histórica do movimento anarquista, publicada 
sob a coordenação de Daniel Guérin, em francês. Existem já duas edições, uma das 
quais em 4 pequenos volumes de bolso nas Editions Maspero. 

- O ANARQUISMO - Pequena obra de divulgação, muito conhecida, da autoria de 
Daniel Guérin. Existe em várias línguas, entre elas o português, na editora brasileira 
Germinal. 

- O ANARQUISMO -- de George Woodcock, que está já traduzido em português. 
- Introdução à História do MOVIMENTO LIBERTÁRIO EM PORTUGAL -- Por 

Carlos da Fonseca. Pequena brochura, excelentemente documentada, publicada em 
francês pelo Centro Internacional de Investigações sobre o Anarquismo (pedidos a 
C.I.R.A. - CP 51 - 1211 GENEVE 13— SUIÇA C.H.). 
O SINDICALISMO EM PORTUGAL - Obra de base sobre o movimentô operário 
português do princípio do século, pelo grande militante anarquista que foi Manuel 
Joaquim de Sousa. Última edição: Afrontamente, Porto, 1974. 

- HISTÓRIA 1)0 MOVIMENTO ANARQUISTA EM FRANÇA - 2 volumes, por 
Jean Maitron: a obra mais bem documentada sobre o assunto. Disponível em 
francês, Editions Maspero, Paris. 1975. 

- A REVOLUÇÃO DESCONHECIDA - por voline: a verdadeira revolução das 
massas populares russas e o papel nela desempenhado pelos anarquistas. Existe em 
várias linguas, e em francês, em edição de bolso - 3 volumes Ed. Pierre Belfond. 

LA C.N.T. EN LA REVOLUCIÕN ESIAOLA - por José Peirats, em caste-
lhano, em 3 volumes (caros) na sua última edição, por Ruedo Ibérico, Paris. É a 
melhor colectânea de documentos sobre a revolução e a guerra civil. 

-- OBRAS ESCOLHIDAS DE PROUDHON - publicadas num só volume, em edição 
de bolso, em francês, por Gallimard - ColI. Idées. 

- BAKOUNINE - antologia dos textos, publicada por J.J.Pauvert, num pequeno 
mas interessante volume. Em Iingua francesa. 

- ERRICO MALATESTA: PHILISIPHIE POL1TIQUE - pela primeira vez em 
francês, uma escolha de textos de Malatesta, em edição de bolso, a gran de tiragem, 
na colecção lOxlS, Union Générale d'Editions, Paris, 1975. 

31 



SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 

No seguimento do nosso último número, indicamos os endereços de mais alguns organismos que 

se ocupam em defender ou apoiãr militantes libertários presos. 

- para um antigo militante sindicalista agrícola californiano: 

PABLO RAMIREZ LOPEZ DEFENCE COMMITTEE 

Box 171, Stocton, California 95201, U.S.A. 

- para um outro norte-americano, ameaçado de pena capital: 

EDDY SANCHEZ - GENERAL DEFENCE COMMITTEE, IWW TORONTO 

Box 306, Stn E, Toronto 4, Ontario, CANADÁ 

- para um antigo resistente italiano, infâmemente mantido em prisão: 

PEDRINI BELGRADO 

Casa Penale, 43100 Parma, ITÁLIA 

- para a libertação de um inglês que denunciou os crimes de tortura do exército britânico em 

ÁDem: 

GEORGE LENNOX SUPPOR COMMITTEE 

Oude Looiersstraat 22, Amsterdam, HOLANDA 

Relembra-se que cerca de 60 camaradas libertários espanhóis passam perante os tribunais de 

excepção de Franco, sob diversas acusações, por volta do princípio do Verão, no mesmo momento 

em que se desenrolam as chamadas "eleições sindicais", que os companheiros espanhóis apelam, 

justamente, a boicotar. É de prever que as autoridades franquistas queiran mostrar que a política da 

"abertura" exclui os advogados da acção directa, e, por isso, agravem as penas destes camaradas. 

Fornecemos ainda as moradas de organismos permanentes, especializados na defesa dos presos 

políticos: 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ANTI FASCISTE (S.l.A.) 

4, Rue Belfort - 31000 Toulouse - France 

ANARCHIST BLACK CROSS 

83 A, Haverstock Hill - London NW 3 - INGLATERRA (U.K.) 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Secretariado Internacional: 

53, Theobald's Road - London W C 1 - INGLATERRA (U.K.) 

32 



COMPANHEIRO, 
SIMPATIZANTE, 

ASSINA A IDEIA! 

Assinatura de apoio, correspondente a 4 
números: 100 Esc. 

Abonnernent de soutien, correspondant à 
4 nuniéros: 20 F.F. 

2000 lire 
1.5 

4 $ US 

Assinatura de apoio, correspondente a 4 	Abonnement de soutien, gorrespondant à 
números: 100 Esc. 	 4 numéros: 20 F.F. 

2000 lire 
1.5 

4 S US 

A IDEIA 
Apartado N° 31'Á-)^? 

LISBOA 3 - PORTUGAL 
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