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Resumo 

Marcada por significativos problemas sociais (do desemprego às más condições de 

alimentação e habitação), Setúbal conheceu, nas primeiras décadas do século XX, uma intensa 

actividade anarco-sindicalista, com evidências na criação de associações profissionais, na 

realização de prolongadas greves e no florescimento da imprensa ácrata. 

Mas na cidade, como em todo o país, o movimento libertário enfraqueceu durante o Estado 

Novo e, depois do 25 Abril de 1974, o antipartidarismo anarquista nada conseguiu contra o 

entusiasmo de um povo que não quis abdicar do seu direito de voto numas eleições livres. 

No século XXI, porém, o silêncio foi quebrado. Na sequência de projectos como a Casa 

Okupada de Setúbal Autogestionada (COSA), as paredes urbanas tornaram-se cenário 

privilegiado dos novos anarquistas, que ali contestam os mais diversos tópicos – da especulação 

imobiliária à acção policial –, por vezes escolhendo slogans comuns a murais de outros países ou 

influenciados por aqueles. 

Um dos seus pontos de insistência é o Troiaresort, um empreendimento turístico para as 

elites que, segundo os anarquistas, impede a população local de desfrutar das praias de Tróia (ao 

longo de décadas espaço de veraneio das classes baixas que se vêem agora confrontadas com o 

elevado preço da travessia do rio Sado). 

Em (re)acção, os anarquistas têm escrito nas paredes de Setúbal frases imperativas (“Tróia 

é nossa”), desanimadas (“O ferry vai e volta, a nós resta-nos a revolta”) ou jocosas (“Coisas finas 

em Tróia, só se for a areia”), sendo frequentes as alusões ao tema noutras iniciativas, como a 

manifestação “anti-capitalista e anti-autoritária” do 1.º de Maio. 

Reunindo características que, à luz da literatura, permitem defini-los como “novos 

movimentos sociais”, os colectivos anarquistas de Setúbal têm entre as suas acções mais recentes 

a participação nas manifestações de 15 de Setembro (“Que se lixe a Troika”) e de 13 de Outubro 

(“Que se lixe a Troika – a Cultura junta-se à resistência”), envolvendo-se na organização desta 

última em parceria com grupos de cariz mais institucional/convencional. 
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O movimento anarco-sindicalista em Setúbal no início do século XX 

 

«Setúbal tinha o mar; o mar dava-lhe o peixe, de óptima qualidade, acrescente-se; o homem 

recolhia-o, com esforço é evidente; o nível de vida dessa gente laboriosa, tudo leva a crê-lo, não era 

porém risonho e em vez de barrigas cheias há miséria e em vez de alegria há desesperança. 

Uma coisa é contudo ponto assente. O homem deste século já não era o mesmo ser anquilosado que 

qualquer poder mesquinho subornava. O homem aprendera através do tempo, através da pressão 

constante, a sentir-se e considerar-se gente com garganta para reclamar e braços para impor justiça. Tudo 

começou quando ele descobriu que não era uma individualidade mas uma comunidade e, porque uma 

comunidade, uma força a aproveitar: o proveito era seu. 

Em Setúbal, uma parcela mínima da população enchia gulosa e avaramente a pança à custa da 

degradação da restante população. O operário que trabalhasse e que não pensasse; mas não pensar já não 

era possível» (Quintas e outros, 1980: 33) 

  

Esta eloquente descrição da tomada de consciência do homem explorado na sua força de 

trabalho é o ponto de partida para uma incursão na realidade operária e fabril de Setúbal no 

início do século XX, quando a concentração industrial aí provocava “a existência de um 

operariado numeroso e de uma burguesia onde predominam os proprietários das fábricas de 

conservas de peixe” (Arranja, 2009: 7). 

O historiador Álvaro Arranja destaca que, num Portugal ainda maioritariamente rural, o 

movimento operário e sindical ganha grande importância em Setúbal, cidade inicialmente de 

dominância socialista mas que, progressivamente, se vai transformando num baluarte do 

movimento anarco-sindicalista, chegando a ser conhecida como a Barcelona Portuguesa, ou seja, 

como um “segundo centro da corrente principal do movimento operário ibérico” (idem: 8), dado 

ter “o maior núcleo anarco-sindicalista do país” (Faria, 2009: 88). 

Para melhor compreender este facto, importa mergulhar nas condições laborais daquela que 

foi a indústria setubalense mais significativa no plano económico e, a todos os títulos, mais 

efervescente durante as primeiras décadas do século XX, a indústria conserveira, animada por 

quatro categorias de labor: os soldadores, os rapazes, os trabalhadores ou moços e as mulheres. 

De entre todos, “enquanto os outros operários conserveiros, fossem eles ‘rapazes’, 

‘trabalhadores’ ou ‘mulheres’, tinham funções vastas e variáveis com a fábrica e a ocasião, os 

soldadores só soldavam: ou seja, a sua tarefa estava perfeitamente demarcada”1 (Valente, 1981: 

                                                 
1 Tanto assim era que o “contrato” colectivo de 1908 incluía uma cláusula em que os soldadores aceitavam ocupar- 
-se da “conservação e limpeza” do seu “lugar na oficina”, um extra face às suas funções (Valente, 1981: 626). 
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626), à data um sinal relevante da importância auto e hetero atribuída a esta classe profissional e 

resultante de um factor então raro, a especialização2 necessária ao exercício das suas funções. 

Porém, não significava isso que os soldadores desfrutassem de melhores condições de 

higiene e segurança no trabalho (terminologia que nem mesmo era empregue no sentido e nos 

moldes actuais), pois, como assinala Vasco Pulido Valente, “da irregularidade da alimentação, 

do calor das oficinas e dos gases tóxicos que respiravam resultava a sua primeira doença 

profissional, a tuberculose pulmonar”, o que os levava a fornecerem um “desproporcional 

contingente (…) para o movimento obituário”3 (idem: 630). 

Cientes da precariedade da sua condição mas também da mais-valia que constituía a 

especialização, já em 1897 os soldadores dispunham de um sindicato4, o que ajudaria à 

consolidação da sua imagem de “‘aristocracia’ coesa e militante”, evidentemente nada simpática 

aos olhos do patronato, que entre 1905 e 1911 reduziu de 64,2 por cento para 50,4 por cento o 

peso dos soldadores no total dos operários masculinos a laborar nas conserveiras (idem: 620). 

Pulido Valente sublinha ainda a este propósito que os braços das “mulheres”, dos “moços” 

e dos “rapazes” constituíam a larga maioria do operariado (com 73,2 por cento em 1905 e 74,9 

por cento em 1911) e foram multiplicados para alimentar as máquinas de cravar, que começaram 

a aparecer cerca de 1905, enquanto os soldadores, “terríveis anarquistas e ameaça para a ordem” 

(ibidem), não atingiam um quarto da força de trabalho e só marginalmente excederam um milhar. 

Um levantamento da historiadora Maria da Conceição Quintas permite-nos concluir que, da 

década de 90 do século XIX até meados de 1920, os trabalhadores das conserveiras, e os 

soldadores em particular, lideraram no número de greves em Setúbal. No entanto, as paralisações 

abrangeram, naquele período, diversos outros grupos profissionais, na sua maioria entretanto 

organizados em associações de classe5: pescadores, manipuladores de pão, carregadores de sal, 

corticeiros, carroceiros, trabalhadores rurais ou operários da Fábrica do Gás6. 

Em causa estavam, regra geral, a luta pela redução do horário de trabalho (que chegava a 

ser de 10 ou 14 horas diárias, havendo até referências a jornadas de 20 horas) e/ou a contestação 

aos salários misérrimos, face aos quais a carestia de vida se tornava insuportável – dois 

                                                 
2 Ao contrário dos restantes operários conserveiros, os soldadores precisavam, para acederem à profissão, de um 
período de aprendizagem, que, em geral, se dividia em duas fases: uma fase de mera instrução e uma longa fase de 
prática. Durante a instrução, que durava cerca de dois meses, os aprendizes não recebiam nada. Contudo, mesmo 
depois, por mais um, dois ou três anos, ganhavam só um pequeno salário (Valente, 1981: 627). 
3 Indica o autor, citando o jornal O Distrito, que 37 de 600 soldadores morreram de tuberculose entre 1892 e 1897, 
situação que continuava a agravar-se cinco anos depois, como o semanário O Trabalho fazia notar em 1902. 
4 Registe-se também a criação, em 1891, da Associação dos Soldadores de Setúbal. 
5 Descrita em 1911 como “a terra portuguesa de melhor organização operária”, Setúbal tinha, então, 80 por cento 
dos operários locais sindicalizados, possuindo, quatro anos depois, 20 associações de classe que comportavam um 
total de 8.196 operários, dos quais cerca de 78 por cento pertenciam às classes operárias das fábricas, dos 
trabalhadores do mar e dos soldadores, conta Conceição Quintas no artigo “Associações laborais”, disponível no seu 
site, em http://mcquintas.paginas.sapo.pt/indexb10.html 
6 Uma listagem exaustiva foi elaborada pela investigadora Conceição Quintas, que disponibiliza a informação no 
artigo “Associações de classe”, em http://mcquintas.paginas.sapo.pt/indexb8.html.  
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indicadores da exploração patronal, cuja desumanidade fica bem patente na vantagem do ferro 

sobre a carne que refere o texto abaixo. 

 

A primeira condição exigida pela máquina, se não foi especialmente construída para trabalhar ao ar 

livre, é o resguardo, a que o seu possuidor logo atende. O operário, as mais das vezes, não tem resguardo. 

Ao sol e à chuva, em oficinas infectas e sujeito a emanações pestilentas, o mísero salariado lá vai 

perdendo a saúde, sem que pessoa alguma queira saber disso. Uma máquina já se sabe que não pode 

desenvolver mais do que uma dada força, em condições razoáveis, e, se a levam a despender maior 

esforço do que aquele que legitimamente pode comportar, deteriora-se rapidamente, inutilizando-se para 

o serviço, o que cautelosamente se evita, pois se torna em capital perdido; com os homens sucede quase o 

mesmo, salvo pequenas variantes, com a diferença apenas de que ninguém se preocupa a inquirir se o 

esforço que realizam é ou não superior ao que lhe permitem as suas condições orgânicas. A questão é 

pagar-lhes o menos possível e extrair-lhes o mais que em produtividade possam dar. Se a máquina 

humana se deteriora e arruína, isso é negócio que pouco importa ao seu explorador, que não paga do 

bolso as reparações, achando no mercado fácil substituição para a peça industrial que se perdeu (Quintas e 

outros, 1980: 219)7.  

 

Uma vez mais, uma citação assaz extensa, cuja inclusão nos pareceu justificar-se pela 

comparação incisiva e pungente que o artigo – publicado originalmente a 2 de Junho de 1912 

n’O Trabalho, autodenominado “semanário da classe operária”8 – estabelece entre o homem e a 

máquina, evidenciando o desinteresse do patronato pelo trabalhador que de si depende. 

As condições referidas foram, portanto, o móbil para o associativismo, numa lógica de “a 

união faz a força”, e para a realização de muitas greves – umas restritas à cidade, outras de 

âmbito concelhio ou mesmo distrital; umas consumadas apenas por uma classe, outras que 

contaram com a solidariedade de diferentes profissões. Enquadra-se nestas circunstâncias a 

paralisação dos moços e das operárias conserveiras em Fevereiro e Março de 1911, que suscitou 

a solidariedade de sapateiros, pedreiros, corticeiros, carroceiros e carregadores, nomeadamente 

de outras localidades da Margem Sul e de Lisboa, e que seria uma das mais emblemáticas greves 

realizadas em Setúbal, ainda que pelos piores motivos, pois o derramamento de sangue a que deu 

lugar decretou o “divórcio entre o operariado e os republicanos” (Arranja, 2009: 9). 

                                                 
7 No livro Greves-Sindicalismo: Setúbal 1910/13 não foi transcrita a seguinte parte do texto supracitado: “Com os 
homens sucede quase o mesmo, salvo pequenas variantes”. Perante o lapso, cotejámos o texto da obra com o 
original incluso no semanário O Trabalho (edição de 2/VI/1912 e não a de 2/XI/1912, que o livro, erroneamente, 
indica), tendo completado a nossa citação a partir do jornal. Tal como fora feito no livro, actualizou-se a grafia. 
8 Para avaliar cabalmente a influência da filosofia libertária em Setúbal neste período, é fundamental ter em conta o 
número de títulos dedicados ao – e/ou participados pelo – proletariado. Vítor de Sá (1981: 853) apresenta-nos a 
seguinte lista relativa à cidade: O Trabalho, fundado em 1872; A Associação, 1898 (número único); O Primeiro de 
Maio, 1898 (número único); O Produtor, 1900; O Proletário, 1900; O Trabalho, este fundado em 1900, 28 anos 
após o seu homónimo antecessor; O Libertador, 1901; Germinal, 1903; O Combate, 1908; A Alvorada, 1911; O 
Trabalho de Setúbal, 1913; O Semeador, 1915; Ideia Nova, 1917; Voz Sindical, 1923. A esta listagem, juntamos O 
Trabalhador, com um número único, a 2 de Julho de 1911 (Quintas e outros, 1980: 128). 
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A designada “greve de Setúbal”, iniciada no final de Fevereiro pelas mulheres empregadas 

nas fábricas de conservas, que ganhavam 40 réis por hora durante o dia e 50 por hora durante a 

noite e pretendiam passar a auferir 50 réis independentemente de se tratar de trabalho diurno ou 

nocturno, estendeu-se até 13 de Março, envolta em polémica e tendo um desfecho trágico. 

Logo nos primeiros dias da paralisação, um incidente ficaria registado: o poeta e 

republicano Paulino de Oliveira – figura ilustre da cidade que, à semelhança da mulher, a 

escritora e activista feminista Ana de Castro Osório, publicamente se expressava a favor das 

classes operárias e da igualdade de género – tentou minorar o impacto da greve que afectava a 

conserveira propriedade da sua irmã, dirigindo-se à fábrica para tomar o lugar das funcionárias. 

Estas vaiaram-no e terão, alegadamente, procurado agredir as mulheres que o acompanhavam, ao 

que Paulino de Oliveira ripostou com chicotadas sobre as grevistas. A contradição entre o 

pensamento e os actos do poeta foi justificada pelo próprio e pela sua esposa como “uma 

agressão a mulheres em defesa de outras mulheres”, mas terá lesado a imagem pública do casal9. 

Mas um episódio bem mais grave estava a dias de ocorrer. A 13 de Março, e uma vez mais 

pretendendo os industriais de duas conserveiras contornar os efeitos da paralisação, verificaram-

se confrontos entre as largas centenas de grevistas que se aglomeravam na Avenida Luísa Todi e 

agentes da Guarda Republicana que escoltavam os patrões (Arranja, 2011), daí resultando a 

morte dos operários conserveiros Mariana Torres e António Mendes10. Tingia-se assim de 

vermelho a aurora da República, implantada havia apenas cinco meses. 

Somente duas décadas mais tarde Setúbal assistiria a outra greve considerada tão marcante 

pela literatura: a dos marítimos, em 1931. Neste ano, em que as políticas económicas da ditadura 

se consolidavam, as classes operárias de Setúbal dirigiram ao Governo uma petição segundo a 

qual a cidade enfrentava “a mais tremenda crise de trabalho [de] que há memória”, estando os 

setubalenses a assistir “à fome e ao definhamento de seus filhos”, pelo que pediam o urgente 

“barateamento dos géneros de primeira necessidade”, então “em incomportáveis condições de 

preço”, mesmo para aqueles que se encontravam empregados (Arranja, 2009: 117-118). 

Impedidos de assegurar uma subsistência mínima, a 8 de Abril os marítimos resolveram 

não voltar à faina sem que os seus pedidos fossem satisfeitos. Tinha assim início um conflito que 

                                                 
9 Criticando a intenção de substituir as operárias conserveiras e pondo a descoberto a incongruência da agressão, 
Martins dos Santos, do Germinal, dirigiu-se a Paulino de Oliveira nas páginas do semanário com as seguintes 
palavras: “São incompatíveis as qualidades de propagandista do feminismo e de poeta e revolucionário com as 
qualidades de descabeçadores e encaixotadores de peixe nesta situação actual, não pela hierarquia das funções, mas 
porque o vosso procedimento foi de encontro aos interesses das miseráveis mulheres cuja situação tem inspirado 
excelentes artigos a tua esposa e belos e revoltados versos ao teu temperamento” (Quintas e outros, 1980: 247). 
10 Na sequência destes acontecimentos, a comissão executiva do Congresso Sindicalista convocou uma reunião das 
associações operárias, que proclamaram, para o dia 20 de Março, uma greve de 24 horas em solidariedade com os 
operários de Setúbal. Apesar de a paralisação ter afectado sobretudo Lisboa, a margem sul do Tejo e o Alentejo, é a 
primeira vez que se fala em greve geral em Portugal. Segundo o jornal O Mundo de 21 de Março, “para os lados do 
Beato, Poço do Bispo, Xabregas, etc., trabalham uns vinte mil operários; pois trabalhavam apenas ontem (…) dois 
mil”, tendo feito greve na capital “cerca de 65.000 operários” (Arranja, 2009: 57-58). 
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duraria três meses – ficando conhecido como a “greve dos 92 dias” –, opondo os pescadores aos 

armadores e levando à acção do aparelho repressivo salazarista, que suprimira o direito à greve. 

A sede da Associação de Classe dos Trabalhadores do Mar de Setúbal, organizadora da 

contestação, foi invadida, sendo presos os dirigentes do movimento, entre os quais o pescador e 

militante anarquista Jaime Rebelo, cuja atitude de resistência se tornaria memorável.  

 Submetido a tortura, Jaime Rebelo11 terá receado ceder e denunciar os companheiros. 

“Porém, sem saber muito bem a razão, tinha levado para a prisão, entre a planta do pé e a meia, 

uma lâmina de barbear escondida. Então, entre o receio de falar e de mutilar-se, escolheu a 

segunda opção. Com a lâmina cortou a língua. Desta forma já não lhe podiam arrancar nenhuma 

denúncia” (idem: 121). O gesto, violento mesmo para as práticas da polícia política, inspirou 

Jaime Cortesão à escrita do poema “Romance do Homem da Boca Cerrada”, que circulou 

clandestinamente nos anos 30 e foi publicado no jornal Avante! em Outubro de 1937. 

Das muitas greves que Setúbal conheceu12, estas duas, separadas por uma vintena de 

anos, tornaram-se marcos históricos e um reflexo da pujança anarco-sindicalista.  

Apesar destas acções, autores como João Freire (2003) assinalam que, de meados dos 

anos 20 até 1934, se assiste a um retrocesso na mobilização dos meios proletários por parte dos 

núcleos activistas e militantes. Tal ter-se-á devido, segundo o investigador, a factores como a 

divisão política e ideológica instaurada no movimento operário entre bolchevistas e anarquistas; 

as medidas políticas dos governos do Partido Democrático e, posteriormente, da ditadura, com 

prisões e deportações de militantes; a crise económica que, tocando os diversos sectores de 

actividade, reduziu, pela pressão do desemprego, a capacidade de reivindicação dos operários; e 

o próprio questionamento da “revolução social”. 

Aliás, a historiadora Irene Pimentel (2008) faz mesmo coincidir “o fracasso da ‘greve geral 

revolucionária de 18 de Janeiro de 1934’13, em que participaram conjuntamente anarquistas, 

republicanos, ‘reviralhistas’ e comunistas”, com “o ocaso em Portugal do movimento anarco-

                                                 
11 De referir que Jaime Rebelo (1900-1975) foi um dos libertários portugueses que integrou movimentos anarquistas 
também em Espanha, nomeadamente orientados pela Federação Anarquista Ibérica e pela Confederação Nacional do 
Trabalho, união de sindicatos autónomos de ideologia anarco-sindicalista, tendo ainda participando nas milícias que 
combateram o franquismo em Aragão e na Catalunha. O seu nome baptiza uma avenida junto ao rio em Setúbal. 
12 Embora menos referida – talvez pela ausência de incidentes dramáticos e pelo quase “final feliz” (a obtenção da 
promessa de libertação de João Maria Major, um dos mais activos dirigentes sindicais de Setúbal, sob quem pendia 
o risco de deportação para Guiné) – também é relevante a greve geral decretada pela CGT em Junho de 1925. Esta 
greve de protesto contra as perseguições a líderes sindicais fracassaria no plano nacional, mas registou uma forte 
adesão na cidade, com a paralisação de 6 mil trabalhadores, em terra e no mar (Arranja, 2009: 106-109). 
13 Em reacção à entrada em vigor, a 23 de Setembro de 1933, do Estatuto do Trabalho Nacional, que interditava os 
sindicatos livres, foi convocada, por trabalhadores de diversos pontos do país, uma greve geral para 18 de Janeiro de 
1934, com o fito de fazer ruir o edifício que estruturava os seus alicerces: o Estado Novo. Apesar de diversas acções 
de sabotagem, com descarrilamentos de comboios em Braga e na Póvoa de Santa Iria ou um corte de energia 
eléctrica que deixou Coimbra totalmente às escuras (Mónica, 1981: 554-555), a sublevação fracassou, embora na 
Marinha Grande os operários vidreiros tenham ocupado, por algumas horas, pontos estratégicos, como o posto da 
GNR. Os marinhenses revoltosos pagaram caro, nomeadamente ao serem transferidos para o Campo do Tarrafal, 
que “inauguraram” em 1936, mas ainda hoje é assinalado o simbolismo dessa breve vitória. 
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sindicalista, desmantelado pela repressão e sem capacidade para sobreviver em condições de 

clandestinidade”. 

Não obstante este declínio, importa referir o atentado anarquista a Salazar, a 4 de Julho de 

1937, em Lisboa, do qual resultou a prisão do anarco-sindicalista Emídio Santana14, e a 

participação de anarquistas portugueses na luta do povo espanhol contra Franco, nomeadamente 

através de estruturas como a CGT, a Federação Anarquista da Região Portuguesa e a Federação 

dos Anarquistas Portugueses Exilados (Rodrigues, 1999). 

Edgar Rodrigues, português naturalizado brasileiro que investigou e historiou, de forma 

autodidacta, a história do anarquismo, sobretudo em Portugal e no Brasil, assinala que, apesar da 

dispersão e do enfraquecimento do movimento15, a sua acção se foi fazendo sentir pontualmente 

mesmo no período mais severo da ditadura. 

Segundo este estudioso, libertários portugueses terão participado no assalto ao paquete 

Santa Maria, em Janeiro de 1961, e, nessa mesma década e na seguinte, anarquistas ibéricos 

uniram-se para denunciar o terror que se vivia nas prisões de Portugal e de Espanha, cativando 

intelectuais de várias tendências e realizando congressos na América Latina e no Brasil. 

Ainda de acordo com Edgar Rodrigues (1999), alguns jovens portugueses contestatários do 

Estado Novo e exilados em França e Inglaterra interessaram-se pelo universo ácrata na sequência 

do Maio de 68, vindo a criar grupos como O Clarão (Londres, 1973), Nova Porta (Paris, 1973), 

Portugal Libertário (Neaux, 1974) ou A Ideia (Paris, 1974), que, por norma, editaram 

publicações homónimas. 

Com o 25 de Abril de 1974, os anarquistas regressaram ao espaço público em Portugal, 

muitos deles carregando anos de exílio, com o objectivo de reavivar o movimento libertário. 

Houve um comício anarquista a 19 de Julho de 1974, na sede da Voz do Operário, em Lisboa, 

para comemorar a revolução espanhola, que “reuniu um milhar de pessoas e foi uma explosão de 

entusiasmo”, foi recriada a Federação Anarquista da Região Portuguesa e surgiram o Movimento 

Libertário Português e a Aliança Libertária e Anarco-Sindicalista, mas a hegemonia no meio do 

proletariado “era estalinista e marxista/leninista” (Zarcone, 2008: 32), proliferando grupos de 

esquerda e extrema-esquerda dispostos a “jogar no campo da política e não da revolução” (idem: 

37). 

Contrários a eleições – e recorde-se a espirituosa frase “se o voto é a arma do povo, não 

votes que ficas desarmado” –, os libertários tentaram estimular a intervenção dos cidadãos à 

                                                 
14 Emídio Santana (1906-1988) foi condenado a 16 anos de prisão, mas, terminada a ditadura, retomou a militância 
activa, sendo director do jornal A Batalha e relatando a sua experiência nos livros História de Um Atentado: O 
Atentado a Salazar (1976) e Memórias de Um Militante Anarco-Sindicalista (1987). 
15 Durante a ditadura, e não obstante tenham continuado a existir núcleos anarquistas e publicações desta doutrina a 
circular subterraneamente, o clamor ácrata praticamente silenciou-se, em consequência da estruturação horizontal 
dos libertários, que dificultava a organização necessária para resistir de forma vigorosa na clandestinidade. 
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margem dos partidos. A população optou, porém, pelas urnas, empolgada com a possibilidade de 

finalmente votar num partido que podia escolher. E essa vitória bastava-lhe. 

Ainda assim, registe-se que, durante o Processo Revolucionário em Curso (PREC), Setúbal 

conheceu a frenética criação e agitação das comissões de moradores, cuja urgência de 

intervenção não era, afinal, mais do que o pôr em prática da sugestão anarquista da autogestão e 

da acção directa apartidária, ainda que ali sob a égide do Movimento das Forças Armadas.  

A experiência não foi, todavia, duradoura, já que “o assalto partidário verificado demasiado 

cedo por intermédio dos militantes políticos acabou por dificultar o desenvolvimento de 

potencialidades inéditas que iniciavam então os primeiros passos, complicando a emergência de 

uma ideologia autónoma” (Faria, 2009: 189). Um cenário que o “contragolpe” viria agravar. 

Na esteira do 25 de Novembro de 1975, a exaltação cívica terá esmorecido, seguindo-se 

longos anos de uma aparente passividade ou dormência, mas hoje assistimos a um renovado 

empenho em novas causas, com recurso a uma filosofia antiga adaptada ao contexto actual16. A 

contestação ácrata aos planos de desenvolvimento turístico para Tróia é disso exemplo. A luta 

começou ainda nos anos 90 na arena político-partidária, com tomadas de posição públicas da 

UDP, do PSR e da CDU, mas os anarquistas, dando primazia à acção directa, têm tomado de 

assalto as ruas de Setúbal, aí assinando as críticas mais constantes e mordazes. 

Contextualizar estas (re)acções exige um recuo no tempo para se conhecer a Tróia que 

perdura na memória de muitos setubalenses e acompanhar a evolução da actividade turística na 

península, desde cedo conflituante com os hábitos e as práticas de várias gerações de locais. 

 

 

Uma praia na(s) memória(s) dos setubalenses 

 

Situada na margem esquerda do estuário do Sado, a península de Tróia, com cerca de 17 

quilómetros de comprimento, possuía, até meados da primeira década do presente século, um 

areal que se estendia da zona de rio, frente à cidade de Setúbal, à zona costeira oceânica, onde a 

sequência de praias é genericamente designada por “costa”. 

                                                 
16 Apesar do aparente silêncio ácrata no pós-25 de Novembro, continuaram a existir diversos colectivos, segundo 
Pier Francesco Zarcone (2008: 39), que refere a sua presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, Cascais, Alentejo 
e Leiria, lamentando, todavia, que “o campo de actividade dos grupinhos anarquistas consiste essencialmente na 
propaganda das ideias libertárias; nas iniciativas culturais, ecologistas e antinucleares; no apoio à Amnistia 
Internacional; na conservação da memória histórica dos protagonistas e das acções de quando o anarquismo ibérico 
tinha outra consistência e suscitava medo na burguesia” (ibidem). Para este autor, “o moderno meio anarquista 
português actua num individualismo não socializado que faz da opção anarquista um facto existencial”, apontando 
que, presentemente, “não há actividade nenhuma dos anarquistas dentro dos sindicatos” (ibidem). Contudo, a 
evolução da via democrática nos últimos anos, talvez devido ao espectro da crise e à sua posterior consumação, 
fomentou o (re)surgimento de grupos libertários. Uma navegação pela Internet mostra antigos e jovens anarquistas 
em diálogo e revela uma partilha de referências (pensadores, obras, premissas, iconografia vária, etc.). 
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O espaço, sobretudo, embora não exclusivamente, na faixa mais próxima da área estuarina 

e na transição da zona de rio para a oceânica, era ocupado durante os Verões dos anos 50, 60 e 

70 do século XX pelas camadas mais pobres da população setubalense, que mantinham no areal 

uma “barraca” (geralmente erguida em madeira e pano riscado) ao longo de toda a estação. 

Quando não trabalhavam, as mulheres e as crianças permaneciam na praia durante a 

temporada de Verão, visitando a cidade apenas para adquirir víveres ou tratar de assuntos 

pessoais, enquanto os homens ali se deslocavam sempre que uma folga o possibilitava. 

Descrições recolhidas por Pinho et al (2009) revelam um ambiente intrinsecamente 

familiar entre os populares, que se evidencia numa entreajuda nos cuidados com as crianças, no 

empréstimo de utensílios domésticos e de peças de vestuário e na partilha de alimentos. 

Algumas descrições são expressivas, seja pela ternura que transparece de uma simples 

caracterização do lugar, seja pelas pinceladas vívidas com que são recordadas as experiências: 

 

“A Tróia sempre foi uma praia muito bonita. Tinha uma extensão muito grande de areia branca e 

fininha17. Havia as casas de madeira, de pedra e cal, as barracas, havia uma ponte onde paravam os barcos 

de Tróia, que eram o barco do Albino e o barco do Tomé” (Pinho et al, 2009: 21); 

 

“Eu ia com a família. Estava lá os três meses das férias do Verão. Depois aos fins-de-semana ia lá a 

minha avó, o meu avô, a minha tia, os meus primos... (…) Dormia tudo ao molho e fé em Deus. 

Chegávamos a andar ao banho até às três da manhã” (idem: 91); 

 

“Levávamos fogões a petróleo e coisas do género, ou seja, levávamos a casa quase toda atrás! 

Levávamos peixe frito com arroz, pão, sandes com queijo e manteiga, carne frita, fruta, frango assado e 

para beber era sempre garrafões de água e vinho. Levávamos também fogareiro para assar carne, peixe e 

panelas com comida já feita” (idem: 71). 

 

E “estava tudo ali à vontade, não se guardava nada, os tachos e as panelas ficavam 

pendurados nas giestas ou eucaliptos” (idem: 33), recordaram alguns entrevistados, assinalando 

que, na altura, “a maioria dos veraneantes era da classe pobre e não tinha acesso a outras praias” 

(idem: 24) e Tróia “não era Tróia dos ricos, era a Tróia das pessoas de Setúbal!” (idem: 91).  

Era uma “época feliz”, asseguram, contrapondo escassez e fartura da seguinte forma: 

“Apesar da pouca qualidade de vida, divertíamo-nos e passávamos bons momentos juntos 

(…) com muito convívio, muitas festas, muita e boa música, bons cozinhados, muito de 

tudo” (idem: 59). 

                                                 
17 Uma alusão a esta areia, cuja textura diferenciava Tróia das “praias da Arrábida” (Albarquel, Figueirinha, 
Galápos, Portinho da Arrábida, etc), figura num mural/pichagem anarquista que surge no final deste artigo. 
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As memórias desfilam nas páginas de Quando a Tróia Era do Povo, compilação de 

testemunhos organizada por um colectivo de professores e alunos da Escola Secundária D. 

João II, em Setúbal, importando assinalar – por o facto ser, em si, revelador do apego dos 

setubalenses a essa “velha Tróia” – que o livro teve quatro edições em apenas três meses18. 

Não obstante o afecto votado a Tróia por várias gerações de setubalenses e as intenções 

do arquitecto Rafael Botelho, que a 8 de Março de 1961 afirmou que Tróia justificava a criação 

de um parque nacional “que, como noutros países, seja dedicado ao povo para seu benefício, 

educação e recreio”19 (idem: 95), outros planos para a península avançariam no ano seguinte. 

Em 1962, a Sociedade Agrícola de Tróia vendeu a propriedade à Soltróia – Sociedade 

Imobiliária de Urbanização e Turismo de Tróia. Se os efeitos desta mudança de mãos não foram 

imediatos, gradualmente, “os banhistas cedem lugar aos turistas”, como assinala José Gomes 

Ferreira (2004: 73 – itálico nosso), destacando uma alteração de conceito que prenunciava, 

afinal, transformações mais profundas. 

Com o tempo, os cenários pitorescos que tornaram inesquecíveis os Verões de muitos 

setubalenses ter-se-ão afigurado incompatíveis com um turismo que ambicionava atrair pessoas 

de outros pontos do país e do estrangeiro, pelo que o início da década de 70 marcou a viragem de 

Tróia na direcção de um novo público, mais cosmopolita e abastado. 

A 20 de Junho de 1970, o governador civil de Setúbal revelou que se ensaiavam os 

primeiros passos no sentido do “aproveitamento da península de Tróia para centro de turismo de 

grande projecção” (Pinho et al, 2009: 98) e, logo a abrir o ano seguinte, a 13 de Janeiro, o 

trissemanário local O Setubalense destacou o conjunto de edificações planeadas para Tróia:  

 

“Ao lado das boites, dos cinemas, dos teatros, dos campos de jogos, erguer-se-ão escolas primárias 

e pré-primárias” num prazo de quatro anos, lendo-se na edição de 17 de Fevereiro do mesmo jornal que 

“nesta autêntica cidade de turismo que a Torralta vai construir haverá piscinas e parques de jogos, dois 

supermercados, restaurantes, esplanadas, dez-doze papelarias, livrarias, cabeleireiros, etc.”, oferta que em 

breve faria de Tróia “um grande centro do turismo europeu!” (idem: 102). 

 

Ganhava, enfim, corpo uma ideia tida anos antes, pois, em 1964, quando a Soltróia viu 

confirmada a aprovação do anteprojecto geral de urbanização de Tróia, já se antevia a 

transformação da península “na mais cosmopolita zona turística portuguesa”, como recorda José 

Gomes Ferreira (2004: 74). 

                                                 
18 Publicado em Maio de 2009 (1.000 exemplares), o livro teve mais duas tiragens em Junho (1.000 e 1.200 
exemplares, respectivamente) e uma quarta em Julho (1.000 exemplares, numa versão ampliada com novas fotos).  
19 Referência ao artigo “A península de Setúbal é uma zona privilegiada que importa defender”, publicado 
inicialmente no Diário de Lisboa e reproduzido no jornal O Setubalense na data indicada. 
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De acordo com o mesmo investigador, em 1969 a Soltróia associou-se à Torralta, 

constituindo-se a Sociedade Turística da Ponta do Adoxe, geralmente conhecida apenas por 

Torralta, e, em 1970, foi “lançada uma enorme campanha publicitária em Lisboa para captar 

turistas”, sendo anunciado para 1974 um grande empreendimento turístico do qual faria parte 

“um conjunto de apartamentos, com 284 fogos, zonas comerciais e um Clube Hotel com 350 

camas” a que se seguiria “a construção de restaurantes, parques de jogos, zonas desportivas e 

piscinas”, num projecto com “capacidade para 8 mil pessoas, entre os seus 2 mil apartamentos, 

um grande número de blocos com 13 pisos, além de outras infra-estruturas” (ibidem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto isso, iam chegando à população de Setúbal as primeiras evidências de mudança. 

Em 1991, no início da época balnear, a Torralta vedou o seu complexo, dificultando o acesso a 

algumas zonas de praia. Questionado sobre a medida, Albino Moutinho, presidente do grupo 

Torralta, esclareceu, em entrevista, que a intenção era impedir “que o enorme fluxo de banhistas 

que se deslocam a Tróia passe por dentro do complexo, precisamente para evitar problemas que 

se arrastaram durante anos a fio, tais como: poluição sonora, danos materiais, e outras 

circunstâncias opostas ao desejável turismo de qualidade”. À data, o responsável pronunciou-se 

também sobre a mudança do cais de desembarque dos ferryboats: “Tal como está é uma chaga 

completa. Somos nós a produzir uma nova imagem de qualidade e uma ‘corrente’ de pessoas e 

carros a desaguar em Tróia, em antítese aos nossos objectivos”20, o que justificava a sua 

mudança para a Base Naval dos Fuzileiros, a oito quilómetros de distância, mantendo-se o 

anterior trajecto apenas para os barcos que transportavam só pessoas, os ditos “convencionais”. 

Todavia, os planos de uma grande cidade turística, prévios à Revolução, não avançaram de 

vento em popa e, com o passar dos anos, a degradação dos equipamentos tornou-se visível, 

contribuindo para que sucessivos governos vissem Tróia mais como um caso problemático do 
                                                 
20 “Torralta quer transformar Tróia na capital do turismo”, em O Setubalense, 26/06/1991, p. 9. 

Publicidade da Torralta a Tróia,  
focando-se em Lisboa e destacando 

“a extensa praia onde se constrói uma 
moderna cidade de Turismo”, 

inserida na edição de 26 de Julho de 1982  
do trissemanário O Setubalense. 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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que como um terreno fértil para novas apostas turísticas. Talvez por isso a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 173/97, de 17 de Outubro, tenha transformado “a vocação original de 

Tróia” – o turismo – numa “vocação aberta à função residencial” (Ferreira, 2004: 75). 

Entretanto, a 9 de Julho terminara o processo da venda dos créditos detidos por entidades 

públicas na Torralta e fora celebrado um acordo entre o Estado português e o grupo Sonae, sendo 

que a ida da Sonae para Tróia – onde se juntou aos restantes investidores (Soltróia e Grupo 

Pestana) – culminou na elaboração do Plano de Urbanização de Tróia pela Câmara de Grândola. 

E embora o Plano Regional de Ordenamento do Território do Litoral Alentejano previsse para 

Tróia um limite de 10 mil camas turísticas, no somatório com as camas de segunda residência o 

total apontava para mais de 15 mil, merecendo o Plano de Urbanização parecer desfavorável do 

movimento Cidadãos por Tróia21 e do PSR, entre outros grupos e indivíduos. 

Em Novembro de 1997, o PSR considerou que a Sonae “insulta a população”, ao prever 

para Tróia “um condomínio privado, só aberto a clientes”22, enquanto, em Janeiro de 1998, os 

Cidadãos por Tróia qualificaram o projecto de “facada nas costas”23 e “apartheid contra a 

população de Setúbal que está, histórica e sentimentalmente, ligada a Tróia”24.  

Uma ideia reiterada em Maio, quando o grupo criticou à Sonae “a nítida intenção de afastar 

as populações da fruição das praias”25, mostrando que não se dera por convencido com as 

palavras de Fernando Castro, administrador da Torralta, que dias antes assegurara que não fazia 

sentido dissociar Tróia de Setúbal: 

 

“Todo o nosso interesse vai no sentido do reforço da articulação dos fluxos entre Setúbal e Tróia. 

Setúbal é uma das portas de entrada em Tróia, bem sei que se trata de uma estrada fluvial mas que a torna 

até mais interessante, e portanto, toda a nossa estratégia vai no sentido de reforçar esses laços. Não há 

nenhuma acção, nem podia haver, no sentido de proibir, cercear ou não facilitar o acesso das pessoas. Nós 

trabalhamos com turistas, independentemente do seu local de origem, que pode ser Setúbal, Grândola, 

Inglaterra ou Estados Unidos”. 

 

“O que tem que haver é alguma disciplina normal e exigível a qualquer cidadão na 

utilização de espaços comuns26. De resto, o acesso à praia, a possibilidade de acesso a todas as 

                                                 
21 Álvaro Arranja, do PS, Jaime Pinho, do PSR, Chaleira Damas, vereador CDU na Câmara de Setúbal, Zélia 
Afonso, da Associação José Afonso, o ex-presidente da Quercus Viriato Soromenho-Marques e Francisco Ferreira, 
então presidente da associação ambientalista, são, em 1998, os rostos visíveis do movimento, composto também por 
algumas dezenas de cidadãos anónimos. 
22 “PSR vai protestar frente ao Governo Civil”, em O Setubalense, 07/11/1997, p. 10. 
23 “Há grupo de pressão para ‘salvar Tróia’”, em O Setubalense, 16/01/1998, p. 11. 
24 “Contra a ‘ocupação imobiliária’ nasceu o grupo de pressão Cidadãos por Tróia”, em Setúbal na Rede, 
19/01/1998. 
25 “Cidadãos por Tróia receiam pelo futuro da península”, em Setúbal na Rede, 25/05/1998. 
26 Note-se que alguns cidadãos reconheciam problemas no anterior usufruto de Tróia, como o demonstra a crónica 
“Tróia: a nova Vilamoura”, de Marília Nascimento, publicada a 1 de Julho de 1998 (p. 3) n’O Setubalense e da qual 
segue um excerto: “Digamos, desde já, que não somos – nem hoje é concebível – saudosistas de uma Tróia de ‘bilha 



14 
 

infra-estruturas que existem na Torralta, será não só facilitada, mas irá mesmo ser encorajada”, 

garantia ainda o responsável, esclarecendo que o trânsito de “camiões, autocarros e automóveis é 

contraditório com um princípio de estância turística” – o que justificaria a mudança de cais dos 

ferryboats – mas “o acesso de pessoas sem veículo automóvel” não estava comprometido, já que 

haveria “uma carreira regular” que transportaria os setubalenses para o cais a que estavam 

habituados “em boas condições e em barcos rápidos”27. 

Contudo, nove meses após esta promessa, teve lugar uma visita do líder do grupo Sonae a 

Setúbal para falar do o Plano Definitivo de Investimento para Tróia, e, quando questionado sobre 

a preocupação expressa por movimentos cívicos da cidade quanto a um eventual afastamento da 

população do complexo da Torralta, Belmiro de Azevedo afirmou que, apesar de Tróia continuar 

a ter espaços de livre acesso, aquele era um “empreendimento privado”. Como tal, “só lá entram 

ou os clientes ou as pessoas que convidarmos”28, adiantou. 

Com eleições legislativas à porta, frases como esta incitavam o tema a tornar-se bandeira 

de campanha, e o recém-criado Bloco de Esquerda (BE, resultante da união do PSR, da UDP e 

da Política XXI) percebeu-o. Carlos Santos, cabeça-de-lista do partido por Setúbal, foi 

peremptório: “É inadmissível a privatização da praia de Tróia e que a população de Setúbal seja 

excluída”, pelo que o Bloco “tudo fará para que Tróia seja de todos”29. 

A 22 de Julho, a apresentação pública do Plano de Urbanização de Tróia desencadeou 

novas reacções negativas, com os Cidadãos por Tróia a classificarem os planos para a península 

de “projecto imobiliário e hipócrita ao qual chamam projecto turístico”30 e Carlos Santos (BE) a 

elencar, a 16 de Agosto, os malefícios do empreendimento – “afasta a maioria da população 

dessa magnífica zona natural”, “não tem em conta o património histórico e cultural daquela área” 

e “põe em risco o ambiente” –, apelando a uma atitude de “rotura com tudo aquilo que desde 

sempre foi feito pela Torralta e que a Sonae agora tem seguido”31. 

António Pinto, presidente do Conselho de Administração da Imoareia, empresa criada para 

adquirir os créditos do Estado sobre a Torralta e desenvolver o projecto turístico da Sonae, 

procurou, então, acalmar os ânimos: 

 

“Compreendo os receios dos setubalenses, que me merecem todo o respeito, mas não haverá 

qualquer condicionamento à utilização das praias, porque quem quiser vir de carro dos Fuzileiros para 

Tróia pode fazê-lo e estacionar em parques criados para isso, e que vão dispor de cerca de 3 mil lugares. 

                                                                                                                                                             
e garrafão’, onde a família se reunia à volta da caldeirada e da sardinha assada ao ar livre, lixo e detritos a 
conspurcar a brancura da areia, praia livre e popular mas desaproveitada e primitiva”. 
27 “Futuro de Tróia passa pela defesa do ambiente e por manter viva a alma da região”, em Setúbal na Rede, 
18/05/1998. 
28 “Autarquias ao lado da Sonae para a implementação do projecto Torralta” em Setúbal na Rede, 15/02/1999. 
29 “Carlos Santos à cabeça”, em O Setubalense, 19/07/1999, p. 11. 
30 “Plano da Torralta apresentado em Setúbal”, em Setúbal na Rede, 26/07/1999. 
31 “‘ Stop Sonae! Stop destruição de Tróia!’”, em O Setubalense, 16/08/1999, p. 5. 
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Para os utilizadores que vierem sem carro, vamos oferecer meios de transporte até às praias. Não está nos 

nossos planos desincentivar as pessoas de fruírem dos benefícios de Tróia, antes pelo contrário, estamos a 

criar condições para que a população encontre aqui um produto de qualidade”32. 

 

Na primeira metade da década de 2000, os trâmites inerentes ao licenciamento do projecto 

prosseguiram lentamente, levando Belmiro de Azevedo, para quem o empreendimento não se 

compadecia com demoras, a acusar os sucessivos governos de “paralisia burocrática”33. A crítica 

teve lugar em Setembro de 2005, cerca de sete meses após a assinatura do contrato de concessão 

do transporte fluvial no Sado à Atlantic Ferries, do grupo Sonae, que marcava o início de mais 

uma batalha da população de Setúbal. 

À data do protocolo, Henrique Montelobo, administrador da Sonae Turismo, afirmou que o 

projecto ia “aproximar mais o Litoral Alentejano de Setúbal e deixar Setúbal mais perto dos 

turistas que visitam Tróia”34 – uma frase ambígua que não permite apurar em que “categoria” a 

empresa incluía os setubalenses. Estes, porém, cedo se sentiram excluídos, não só pela 

deslocalização do cais de desembarque como pelas novas tarifas associadas à travessia do rio. 

Embora em Julho de 2008 o responsável tenha garantido pretender “que todos os 

setubalenses continuem a frequentar e a identificar-se com as praias”35, no mesmo mês a Câmara 

de Setúbal decidiu solicitar à Secretaria de Estado dos Transportes que se pronunciasse com 

urgência sobre o aumento de preços nos transportes fluviais entre Setúbal e Tróia, já que este 

ameaçava afastar de Tróia “uma população de cerca de 115 mil habitantes, residente a pouco 

mais de três mil metros da península”. 

De acordo com a notícia, o preço das viagens entre Setúbal e Tróia e vice-versa aumentara 

de 1,15 para dois euros para passageiros, de 5,70 para 9,50 euros para viaturas ligeiras, incluindo 

o condutor, e de 14,5 para 19 euros para veículos pesados – tabela que se manteve em 2009, com 

a agravante de um ferryboat exclusivamente para passageiros que no ano anterior circulara com 

um bilhete de 1,30 euros ter sido retirado do circuito. 

Assim, em Junho de 2009, a quatro meses das eleições autárquicas, houve lugar a reacções 

partidárias da CDU, que tem a presidência da Câmara de Setúbal, entregue a Maria das Dores 

Meira, e do Bloco de Esquerda, tornando-se também evidente o desagrado de grupos anarquistas 

da cidade que acompanhavam o evoluir do projecto da Sonae e haviam declarado guerra ao 

empreendimento, denominado Troiaresort, quando a sua primeira fase foi formalmente 

inaugurada, a 8 de Setembro de 2008.  

 
                                                 
32 “Prometido turismo ambientalmente correcto, Tróia continuará a ser da população”, em Setúbal na Rede, 
23/08/1999. 
33 “Uma ‘nova’ Tróia vai nascer depois da implosão”, em Setúbal na Rede, 09/09/2005. 
34 “Atlantic Ferries já é concessionária do transporte fluvial no Sado”, em Setúbal na Rede, 14/02/2005. 
35 “Novos barcos para Tróia a partir da próxima semana”, em Setúbal na Rede, 10/07/2008. 
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Os colectivos ácratas como novos movimentos sociais 

 

A secção portuguesa da Associação Internacional dos Trabalhadores, que publica o 

Boletim Anarco-Sindicalista, é uma das referências mais frequentes quando se analisa a actual 

presença e actividade libertária em Portugal. Existem, porém, diversos outros grupos noutros 

tantos pontos do país. Nem sempre com instalações físicas ou com publicações regulares, estes 

colectivos estão unidos por uma filosofia que podemos classificar genericamente de “anti- 

-sistema”, mantendo-se, portanto, fiéis às premissas anarquistas originais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tal, a crítica ao Estado, ao poder económico e à autoridade nas suas várias formas 

são traços constantes e dominantes no discurso destes grupos, que funcionam sem hierarquias, ou 

seja, com uma estrutura horizontal, e agem maioritariamente através da exibição de películas 

(filmes, documentários, reportagens) de cariz social e político, da organização de tertúlias, 

palestras e debates de teor predominantemente ideológico e da promoção de ateliers/workshops 

ou da apresentação de publicações impressas interventivas, concertos e exposições. 

O tipo de actividades é comum a grupos ou espaços anarquistas do Porto (Gato Vadio, 

Colectivo Anarquista Hipátia, Círculo de Estudos Sociais Libertários, Terra Viva!), Almada 

(Centro de Cultura Libertária), Lisboa (Tertúlia Liberdade, Centro Social da Mouraria, 

Biblioteca e Observatório dos Estragos da Sociedade Globalizada)36, Aljustrel (Colectivo 

Gonçalves Correia) ou Setúbal (Casa Okupada de Setúbal Autogestionada, KylaKäncra). Não 

funcionando de uma forma organizada – no sentido estrito do termo –, estes colectivos partilham 

informação pela Internet e mostram-se solidários com as causas de cada um, difundindo apelos, 

incentivando acções de protesto e expressando reacções, amiúde de indignação e revolta. 

Posto isto, em nossa opinião, estes colectivos reúnem as características que definem os 

designados “novos movimentos sociais”, tais como as apresenta Alberto Melucci e que Vieira de 

Faria (2009: 61) sintetiza do seguinte modo: situam-se fora da esfera do trabalho e da produção; 

caracterizam-se por uma desconfiança comum para com o Estado (partidos e políticos); 
                                                 
36 Outro nome da Biblioteca dos Operários e Empregados da Sociedade Geral, já que a sigla – BOESG – se mantém. 

Frase na passagem 
desnivelada do Quebedo 

(Abril 2008) 
 

Fonte: Site 
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desenvolvem uma acção crítica e contestatária, colocando em questão, de maneira mais ou 

menos radical e explícita, um aspecto particular das condições gerais de existência; são 

acompanhados de uma vontade pragmática de reapropriação imediata dessas mesmas condições 

gerais de existência, gerando um desabrochar de práticas alternativas; exprimem uma nova 

cultura política, centrada em novos valores, como viver melhor, qualidade de vida, direito à 

diferença; não dispõem de uma articulação das diferentes frentes de luta, o que representa uma 

relativa fraqueza política; são dominados por particularismos específicos, enfermando de um 

carácter periférico relativamente à relação social central que é o capital. 

O mesmo capital que, no que respeita ao caso do Troiaresort, tem motivado o mais assíduo 

uso das paredes da cidade como veículo de mensagens imperativas, desalentadas ou jocosas 

referentes à nova condição de Tróia. 

 

 

As paredes enquanto campo de batalha anarquista 

 

A utilização das paredes como suporte comunicacional remonta à Pré-História, 

constituindo a arte rupestre o mais antigo exemplo deste uso que tem acompanhado a evolução 

humana, evidenciando-se a par de convulsões políticas, sociais e culturais (ex: os trabalhos de 

Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros no pós-Revolução Mexicana; as 

frases imortalizadas no Maio de 68 francês37; o boom da cultura hip hop norte-americana, etc). 

Surgindo maioritariamente em contextos de instabilidade, crise ou conflito, os murais 

prolongam, todavia, o acto comunicacional para lá do momentâneo, para além do episódio 

concreto que os motivou, transformando-se num suporte da memória que, a cada novo olhar, 

reacende recordações das causas e lutas, das desigualdades e injustiças que o originaram. 

Devendo, regra geral, a sua execução a forças partidárias afastadas do poder, sindicatos, 

comissões de moradores ou grupos populacionais não necessariamente organizados, reflectem 

frequentemente as preocupações e anseios da “gente comum” ou dos designados “sem voz”. 

De acordo com o investigador chileno Pedro Celedón, importa reconhecer aos murais “o 

mérito de serem os mais fiéis a guardar, apesar dos governos, imagens de um passado – ou de 

um presente – que se quer apagar”, oferecendo-se como “espelho existencial dos povos”38 e 

transformando as paredes e muros urbanos em “barómetros do passado e do presente”39. 

                                                 
37 Um exemplo desta “imortalidade” será apresentado mais à frente neste artigo, no âmbito da (re)acção anarquista. 
38 Sandoval Espinoza, Alejandra (2001), Palabras Escritas en un Muro – El Caso de la Brigada Chacón, (prefácio), 
p. 10  
39 Idem, p. 9 
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Uma visão partilhada por muralistas como o chileno Alejandro “Mono” Gonzalez, que 

entre 1970 e 1973 foi encarregado artístico da Brigada Ramona Parra40 e para quem “o 

muralismo de rua consciencializava visualmente o espectador, educava através da denúncia 

social, informava através do registo diário dos acontecimentos”41, nisso se assemelhando aos 

media convencionais, caracterizados pelo seguimento da actualidade e pela busca de público. 

Acresce, como salienta a autora Paula Alcatruz Riquelme, que um mural consegue ser mais 

incontornável do que outro meio de comunicação42, na medida em que um político pode tentar 

alhear-se de um tema incómodo ignorando a imprensa, mudando de canal ou desligando a rádio, 

mas... o que fazer perante um mural pintado em frente da sua própria casa? 

Certamente conscientes do impacto dos murais, os colectivos anarquistas começaram, em 

meados da primeira década de 2000, a recorrer à malha urbana como suporte comunicacional das 

suas mensagens, alargando progressivamente a estratégia a folhetos, cartazes e jornais de parede. 

Se, em 2008, os anarquistas de Setúbal – que não se apresentam como um grupo único mas 

sob várias designações, em função das acções que desenvolvem – povoaram as paredes com um 

stencil em que se lê “Tróia era nossa / Tróia é nossa / Tróia continuará a ser nossa / Isto é guerra 

social”, evidenciando a luta que estavam dispostos a travar, de aí em diante têm, de facto, 

aproveitado diversas oportunidades para lançar farpas ao empreendimento da Sonae Turismo. 

Em Setembro de 2009, circulou pela cidade o folheto “Em praias de betão, em vez de areia, 

há alcatrão”43, dos auto-intitulados “Alguns anarquistas do Sado”, que critica as “leis e portarias” 

que tornam “locais onde não se podia construir e zonas anteriormente protegidas” em “paraísos 

para construtores e empreiteiros”, acusando projectos como o Troiaresort de serem “metas 

inevitáveis do poder” e afirmando que “o conflito social que se gera por esse mundo fora é a 

guerra dos bairros de barracas contra os Resorts de luxo, é a guerra dos habitantes das serras 

contra as fábricas de cimento”. O Troiaresort é assim descrito: 

 

“Construído por cima de dunas e em geral numa zona extremamente importante para os 

ecossistemas da zona de Setúbal vai ter cerca de 15.000 camas e até os Ferrys foram desviados do seu 

percurso normal para que os ricos se apropriem da península. Onde havia anteriormente a praia encontra-

se hoje uma aberração sem qualificação possível, encontra-se a representação exacerbada daquilo que o 

capitalismo nos oferece a cada dia”. 

 

                                                 
40 Esta brigada deve o seu nome a Ramona Aurelia Parra Alarcón, dirigente da Juventude Comunista morta em 
1946, quando tinha 19 anos, durante confrontos entre manifestantes e carabineiros em Santiago do Chile. 
41 Idem, pp. 33-35 
42 Alcatruz Riquelme, Paula (2004), “Aquí se Pinta Nuestra Historia – El Muralismo Callejero como Acercamiento 
Metodológico al Sujeto Histórico Poblador”, Anuario de Pregrado 2004, p. 15 
43 O texto integral do folheto está disponível online no site da Rede Libertária, em 
http://redelibertaria.blogspot.com/2009/11/em-praias-de-betao-em-vez-de-areia-ha.html. 
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O tema é retomado no mês seguinte, no âmbito do II Passeio pela Memória Histórica 

Anarquista de Setúbal, agendado para 11 de Outubro. No folheto promocional da iniciativa –

organizada pelos “Anarquistas das Terras do Sado” – assinala-se que a acção pretende 

“relembrar e celebrar a velha Setúbal, aquela que ainda hoje se opõe aos planos dos ‘grandes’ e 

‘poderosos’, que resiste à ‘Nova Setúbal’ dos Tróia Resorts e Vales da Rosa”44. 

Segue-se, em 2010, a chamada de atenção para a nova condição de Tróia, cuja área de rio 

fora, entretanto, em grande parte substituída por uma marina, e para o elevado preço da travessia, 

tendo sido pintadas na cidade frases como “o ferry vai e volta / a nós resta-nos a revolta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, 2011, ano em que a Atlantic Ferries anunciou, logo em Janeiro, o agravamento do 

preço dos bilhetes45 da travessia do Sado a pretexto de reequilibrar financeiramente a empresa, 

seria o ano da mais vincada tomada de posição pública dos anarquistas em relação a Tróia, com 

dois episódios pontuais a anteciparem um vasto conjunto de iniciativas cuja divulgação teve nos 

muros, paredes e edifícios devolutos de Setúbal o seu suporte mais significativo. 

Existindo na cidade uma casa ocupada por anarquistas – a Casa Okupada de Setúbal 

Autogestionada (COSA) – com uma fachada adornada por diversas plantas, a 15 de Fevereiro as 

mesmas foram removidas por “uns quantos fiscais da câmara municipal acompanhados de bófia 

à paisana” sob a alegação de “ocupação ilegal da via pública”, o que levou os residentes a 

protestarem através de um cartaz colado em diversos pontos da Baixa de Setúbal onde, em 

rodapé, referem a sua luta contra “resorts de luxo” e fazem a apologia dos “jardins selvagens” 46. 

Poucos dias depois da retirada das plantas da entrada da casa, e ainda no âmbito da 

denúncia do ocorrido, o grupo pintou um mural no Edifício Sado, onde a Câmara Municipal de 

Setúbal tem a funcionar a divisão de Espaços Verdes. Ciente de que a autarquia não demoraria a 

                                                 
44 A frase contém um trocadilho alusivo à urbanização Nova Setúbal, projectada desde 2001 para o Vale da Rosa e 
que, tal como o Troiaresort, foi alvo de acesas críticas, muitas das quais pela associação ambientalista Quercus, dado 
os 7.500 apartamentos previstos implicarem o abate de cerca de mil sobreiros, alguns já centenários.  
45 A Atlantic Ferries anunciou no início do ano que os bilhetes aumentavam de dois para 2,5 euros (passageiros), de 
9,60 para 11 euros (viaturas, incluindo o condutor), e, nos passes mensais, de 40 para 60 euros. 
46 Cartaz “ ‘Jardim’ da COSA roubado e destruído” (versão impressa). 

À esquerda, stencil com “declaração de guerra” dos anarquistas ao Troiaresort (2008); 
à direita, frase pintada perto do cais de embarque para Tróia (2010) 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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removê-lo, fê-lo num fim-de-semana, assim potenciando o período de exposição do mural. Neste 

trabalho, reproduzido noutros pontos da cidade, reencontramos a alusão à questão de Tróia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tema voltaria a lume cerca de três meses depois, durante a manifestação “anti-capitalista” 

e “anti-autoritária” convocada pelo colectivo Terra Livre – que se identifica no seu site oficial 

como um “Projecto de Anarquia nas Rebeldes Terras do Sado”47 – para assinalar o 1.º de Maio e 

na qual os anarquistas percorreram várias artérias da cidade com faixas e palavras de ordem, 

entre as quais “Contra o capital, guerra social” ou “Secil e Sonae fora desta terra”. 

A referência parecerá superficial, mas antecipa uma campanha exclusivamente dedicada ao 

Troiaresort: a “Semana de Actividades por uma Tróia Livre”48, que decorreu de 15 a 21 de 

Agosto e incluiu a exibição de um documentário, um concerto de hip hop, um jogo de futebol, 

um debate e uma sardinhada. Os organizadores apresentaram-se sob o nome Destroioresort49, 

tornando claros os seus objectivos, e a utilização da “pele urbana” foi intensiva, com a colagem 

de centenas de cartazes, jornais de parede e programas de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Site oficial do colectivo alojado em http://www.terralivre.net. 
48 O cartaz-programa colado pela cidade tem por subtítulo “Debaixo do resort está a praia…” numa clara alusão a 
uma das frases mais conhecidas do Maio de 68: “Sous les pavés, la plage” (traduzível como “Sob a calçada, a 
praia”). Esta é também a primeira frase que se lê ao entrar em http://destroioresort.blogspot.pt  
49 A leitura do nome é óbvia – destrói o resort –, com a particularidade de, nos vários suportes de divulgação da 
campanha, o nome destacar a negrito uma referência à península – Destroio resort – e estar escrito num tipo de letra 
igual ou muito similar àquele com que a Sonae escreve Troiaresort nos materiais promocionais do empreendimento. 

Stencil incluso no mural  
da COSA no Edifício Sado, 

no qual se compara o “roubo”  
das plantas ao “roubo” de Tróia 

 

Fonte: arquivo pessoal 

No cartaz da iniciativa, a escolha dos 
abutres, das gruas, dos helicópteros e das 

câmaras de videovigilância tem conotações 
óbvias: a crítica aos “capitalistas” e ao 
“betão” mas também às preocupações 

securitárias com a integridade do espaço e 
dos clientes vip esperados no resort 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Na sinopse da “Semana de Actividades por uma Tróia Livre”, que a organização colocou 

na Net50, o debate sobre “O turismo de luxo à nossa custa” é assim resumido: “Denunciou-se a 

forma como foi construído o empreendimento turístico TroiaResort e como o preço dos barcos 

(2.5€) tem sido uma forma educada, por parte da Sonae, de dizer que nenhum Setubalense lá 

pode ir” e aventou-se a possibilidade de “uma travessia de barco alternativa”. 

A semana encerrava com a sardinhada… prevista para a Praça do Mini-Golf, em Tróia. 

Acerca desta actividade, o grupo descreve em tom mordaz: 

 

“Os primeiros a chegar depararam-se logo com uma forte vigilância por parte do corpo de 

segurança da empresa Prosegur e pela GNR. Rapidamente descobrimos que a operação de segurança 

estava já montada desde manhã com membros da segurança do resort (…). Os protectores da paz do 

empreendimento turístico teriam recebido a informação de que um perigoso grupo terrorista tinha planos 

para cometer um violento atentado que consistiria em assar sardinha e carapau em propriedade de 

Belmiro de Azevedo. Todas as medidas foram tomadas e toda a força mobilizada para impedir que um 

grupo de descontentes com o roubo da praia, o preço dos barcos e o turismo de luxo colocasse o peixe ao 

lume tal como têm feito naquela zona gerações e gerações de Setubalenses antes deles”. 

 

O registo é, aqui, bem-humorado, mas tal não fere a seriedade da crítica à Sonae, que  

– como lembram os organizadores da campanha no jornal de parede – não esconde qual o público-

alvo deste empreendimento: “Famílias portuguesas com poder de compra elevado, bem como 

turistas do Norte da Europa”51. Nos antípodas desta meta, o projecto Destroioresort insiste: “Não 

queremos resorts nem barcos de luxo a preços de luxo. Queremos uma Tróia livre e do povo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não podemos, pois, falar apenas num diálogo difícil ou numa improvável harmonização de 

posições, mas antes numa oposição quase diametral das lógicas subjacentes aos dois propósitos. 

 

                                                 
50 “Relato da Semana de actividades por uma Tróia Livre + resposta a ‘O Setubalense’” 
Indymedia – Centro de Media Independente, em http://pt.indymedia.org/conteudo/newswire/5502?page=5 
51 Confirmámos a publicação da frase no site do Troiaresort (seguindo o link http://www.troiaresort.pt/gca/?id=135) 

Mural na estrada de acesso às praias da 
Arrábida (Verão de 2011) 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Comunicação convencional vs comunicação alternativa 

 

Na sequência da colagem de cartazes e demais meios de divulgação da “Semana de 

Actividades”, o jornal O Setubalense insurgiu-se contra o que classificou de acto de vandalismo 

e promotor de uma má imagem da cidade52. Em resposta à crítica, o projecto Destroioresort 

fundamentou a sua opção pelos muros e paredes como suporte comunicacional aludindo a 

práticas e comportamentos “históricos”. 

Acusando a noção de civismo exposta na peça jornalística de coincidir com “a noção de 

deserto urbano”, o colectivo adianta: “A ideia de que não nos devemos exprimir, seja nas 

paredes ou nas ruas, é tão grave como a ideia de que só o devemos fazer quando estamos 

autorizados a fazê-lo em local próprio”. E, criticando os entrevistados na peça, todos com 

mais de 60 anos, por demandarem a limpeza das paredes, prossegue: 

 

“Sempre se colaram cartazes nas paredes e se fizeram murais, pinturas ou simples devaneios. Esta 

sempre foi uma prática comum de partidos políticos, associações de bairro, moradores, sindicatos e de 

muitos indivíduos. É de admirar que seja precisamente a geração que viveu nos tempos em que as 

‘paredes eram os jornais do povo’ que venha hoje reivindicar as paredes limpas e as ruas imaculadas”. 

 

O grupo esclarece que a difusão de cartazes no espaço público visa que estes sejam “lidos e 

debatidos por todos” e conclui preferir “as paredes cobertas de expressões de indivíduos” a “um 

povo mudo, reduzido na sua capacidade e na sua inteligência”, pelo que mantém a intenção de 

“continuar a comunicar nas ruas de Setúbal”53. 

A prová-lo, em Setembro várias paredes e muros junto às entradas/saídas da cidade foram 

animados por frases com a assinatura anarquista. Tróia não foi esquecida e uma frase jocosa 

escrita nas traseiras da bilheteira dos ferries mostrou que a luta pode estar para durar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 “Os abutres e a falta de civismo”, em O Setubalense, 17/08/2011, p. 3. 
53 “Relato da Semana de actividades por uma Tróia Livre + resposta a ‘O Setubalense’” 
Indymedia – Centro de Media Independente, em http://pt.indymedia.org/conteudo/newswire/5502?page=5 

A frase permaneceu no local  
menos de uma semana. 

Todavia, como é usual nos casos em 
que as frases são cobertas com cal ou 

apenas com uma demão de tinta 
branca, basta um dia de chuva para 

que o registo torne a ficar visível 
 

Fonte: arquivo pessoal 
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Outros temas de insistência dos colectivos anarquistas 

 

Figueroa-Saavedra enfatiza que os juízos que catalogam a utilização do espaço público, nos 

moldes em que os anarquistas o fazem, como um acto de vandalismo, marginal e anti-social, 

devem considerar, por outro lado, a existência de “uma motivação positiva” e de um “espírito 

cívico”, mesmo que estes colidam com o que usualmente se entende por “correcto” (2007: 117).  

Nesse âmbito, justifica referir-se que a expressão anarquista nas paredes de Setúbal tem, 

além da contestação ao TroiaResort – que constitui, até ao momento, a sua intervenção mais 

alargada (em termos de acções e meios de difusão empregues) e mais duradoura (prolongada no 

tempo) – focado diversos outros temas, contestando da especulação imobiliária à realização de 

touradas ou exaltando o direito do ser humano a sonhar e a conduzir o seu destino. 

Deste modo, entre o mural propriamente dito, a simples pichagem ou o stencil, a cidade vai 

reflectindo a acção anarquista nas mais diversas paredes – do tribunal, do McDonalds, da praça 

de touros, de um túnel na serra da Arrábida, etc. –, geralmente escolhidas em função do que se 

pretende contestar ou de um momento específico (ex.: as paredes do tribunal foram pintadas no 

dia em que se iniciava o julgamento de um caso de corrupção no Parque Natural da Arrábida 

com críticas à exploração da serra, onde labora a cimenteira Secil). 

Além desta apropriação do espaço público urbano, os colectivos anarquistas de Setúbal têm 

entre as suas acções mais recentes a participação nas manifestações de 15 de Setembro (“Que se 

lixe a Troika”) e de 13 de Outubro (“Que se lixe a Troika – a Cultura junta-se à resistência”), em 

parceria com grupos de cariz mais institucional/convencional. 

A 15 de Setembro, Setúbal conheceu, à semelhança de várias outras cidades portuguesas, 

uma concentração de cidadãos descontentes com a situação de crise e austeridade que se vive no 

país. Tendo começado por se reunir no Largo José Afonso, os cidadãos acabariam por seguir, 

numa manifestação pacífica que, por não estar prevista, não solicitara autorização para realizar-

se, até à Praça do Bocage, onde se situam os Paços do Concelho e que, tendo sido o local 

inicialmente escolhido para a concentração, vira o seu uso para tal fim ser negado pela 

autarquia... Na esteira desta acção, a 13 de Outubro realizou-se, na mesma praça, a iniciativa 

“Que se lixe a Troika – a Cultura junta-se à resistência”, na qual os anarquistas marcaram, mais 

uma vez, presença. 

Destacamos estes dois casos por serem exemplo da presença anarquista em acções que não 

são da sua lavra, o que significa que, estando vincadamente fora do sistema, estes colectivos 

podem, em situações pontuais, articular-se com estruturas que não são, necessariamente ou de 

todo, anti-sistema.  
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No caso da manifestação cultural de 13 de Outubro, os anarquistas participaram, 

inclusivamente, nas reuniões preparatórias do evento, lado a lado com elementos de associações, 

de grupos de teatro, de partidos e de sindicatos. Durante a acção, que contou com a presença da 

presidente da Câmara de Setúbal, aproveitaram o microfone aberto para novo confronto com a 

autarquia, que acabara de os informar da coima relativa à ocupação da via pública pelo “jardim 

selvagem” da COSA até Fevereiro de 2011. O valor mínimo da mesma: 1.740 euros. 
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