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Passam-se actualmente cerca de 90 anos sobre a Revolução Russa ou, como alguns 

autores gostam de sublinhar, sobre as revoluções russas de 1917. Nos tempos que passam, 

caído o muro de Berlim e derrubado o regime soviético, o estudo do processo revolucionário 

russo de 1917 e do seu impacto na Europa e no Mundo de então pode surgir como algo fora 

de moda e mesmo destituído de sentido ou utilidade imediata. No entanto, parece inegável 

que, no seu conjunto, os acontecimentos que marcaram esse ano na Rússia foram decisivos, a 

curto, médio e/ou longo prazo, para a vida política internacional, reflectindo-se 

caleidoscopicamente em todas as sociedades onde foram chegando os seus ecos. Mais ou 

menos atrasadas ou distorcidas, as informações iam chegando, em especial aos países da 

Europa Ocidental, provocando ondas de choque gradualmente mais fortes. A Rússia fora peça 

decisiva dos mecanismos de alianças que tinham despoletado a Grande Guerra e qualquer 

perturbação na sua orientação política, que implicasse um enfraquecimento no esforço de 

guerra, fazia estremecer os dirigentes aliados. 

 Também em Portugal se sentiram com alguma rapidez os efeitos noticiosos das 

transformações em curso na Rússia desde a segunda semana de Março do calendário ocidental 

(finais de Fevereiro no território russo). O noticiário foi inicialmente vago, impreciso e, a 

acrescentar às dificuldades naturais na recolha e difusão das informações, sujeito à censura 

então em vigor. No entanto, com o desenrolar dos acontecimentos, o volume de informações 

foi crescendo, o perfil e as ideias dos protagonistas em presença foram-se definindo com um 

mínimo de rigor e as opiniões foram-se formando entre os articulistas e colunistas de 

então.Vai ser o estudo desse noticiário e dessas opiniões durante o ano decisivo e fatídico de 

1917 que será feito em seguida, procurando-se reconstituir a imagem do processo 

revolucionário russo que, mais ou menos filtrada, foi sendo transmitida pela imprensa para a 

opinião pública portuguesa, desde as primeiras perturbações vividas em Petrogrado até às 

negociações de paz com a Alemanha em Brest-Litovsk. 

 Este não é, portanto, um estudo sobre a Revolução Russa em si, mas antes sobre a sua 

imagem no exterior, em particular num pequeno país aliado da Europa, ele próprio ainda a 

braços com as sequelas do seu próprio movimento revolucionário, também ele, à sua escala e 

maneira, algo pioneiro no contexto da Europa predominantemente monárquica das primeiras 

décadas deste século. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 - O Tema 

 

 O objectivo expresso deste trabalho é o estudo das repercussões que os 

acontecimentos vividos na Rússia durante o ano de 1917 tiveram na opinião pública 

portuguesa, com base na análise da imprensa da época. Essas repercussões são estudadas sob 

duas vertentes, distintas mas dificilmente separáveis: a que se refere à “imagem” ou 

“representação” que tais acontecimentos tiveram na imprensa nacional e a que se relaciona 

com as reflexões que se produziram sobre os acontecimentos conhecidos e sobre o que se 

considerou ser a sua verdadeira essência programática dos acontecimentos revolucionários, as 

suas finalidades e as suas possibilidades de sucesso. 

 O que se pretende não é proceder a uma pesquisa sobre os “factos em si” da revolução, 

mas antes abordá-los enquanto fenómenos apreendidos à distância, por parte de uma opinião 

pública longínqua e raramente bem informada. Da imagem assim criada se partirá para a 

tentativa de captação dos principais elementos do imaginário que se foi criando em torno dos 

eventos, da sua sucessão e inflexões, das personalidades e forças políticas envolvidas, assim 

como das consequências no plano das relações internacionais e dos equilíbrios 

geoestratégicos em presença na Europa em guerra. 

 Para se concretizarem estes objectivos, é evidente que se torna necessário, pelo menos 

numa escala reduzida, reconstituir a cronologia básica e a articulação interna dos principais 

passos do processo revolucionário russo para, de alguma maneira, ser possível avaliar o grau 

de distorção ou omissão das versões divulgadas na imprensa portuguesa. Contudo, a pretensão 

primordial desta abordagem não é o estudo do que foi ocorrendo na Rússia, mas a forma 

como isso foi representado/apreendido no exterior, em particular pela opinião pública 

portuguesa. O que se deseja é conhecer as opiniões e avaliações feitas pelos contemporâneos 

dos acontecimentos e não propor desde já uma grelha de leitura dos factos que, a priori, os 

enquadre num determinado quadro conceptual. 

 Será que os homens de 1917 encararam os acontecimentos vividos na Rússia como um 

ou dois processos revolucionários distintos ? E, a considerar-se a existência de um único, terá 

sido ele o de Fevereiro, o de Outubro ou um processo contínuo que atravessou e unificou 

estes dois momentos simbólicos ? E na hipótese de se estar em presença de duas revoluções 

de características distintas, quais as linhas cronológicas de demarcação ? Entre algumas outras 

questões, estas são dúvidas que se procurarão esclarecer minimamente ao longo deste 

trabalho. Em complemento com o estudo da representação dos acontecimentos feita pelos 

seus contemporâneos portugueses, procurar-se-á ainda abordar questões essenciais como os 

efeitos das transformações vividas na Rússia no plano internacional e, em particular, no 

cenário de guerra existente na Europa, preocupação dominante entre os analistas da época. 
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1.2 - A Cronologia 

 

 As balizas cronológicas escolhidas para delimitar a recolha documental em que se 

baseia este trabalho, são razoavelmente claras e derivam de acontecimentos concretos de 

relevância evidente no contexto revolucionário. 

 Embora remontando em alguns casos a finais de 1916 e à morte de Raspoutine ou, em 

outras análises, aos primeiros dias de 1917, para auscultar as perspectivas existentes para o 

Novo Ano na Europa, a nossa abordagem dos periódicos portugueses inicia-se com o 

aparecimento dos primeiros títulos produzidos sobre as alterações verificadas na estrutura do 

poder político na Rússia, o que corresponde a 16-17 de Março de 1917. Apesar de alguns 

articulistas, mais tarde, declararem que já há algum tempo se esperava que algo de importante 

sucedesse no “colosso moscovita”, a verdade é que, nos meses anteriores, nada transpareceu 

nesse sentido nos artigos de opinião da imprensa de maior circulação em Portugal. Excluindo 

o noticiário sobre os sucessos militares e as modificações ministeriais (comuns à generalidade 

das nações europeias), nada fazia, na entrada do ano de 1917, prever o destaque noticioso que 

a Rússia iria merecer a partir de meados de Março, pelo que, após uma prospecção preliminar 

dos principais órgãos de comunicação social, não se achou justificável estender 

retrospectivamente a recolha documental, salvo pontuais excepções. 

 Quanto ao momento terminal escolhido, existem a registar e justificar algumas 

oscilações nos critérios adoptados. A partir de determinada fase da pesquisa, considerou-se 

como opção mais correcta o momento em que foi assinada a paz entre a Rússia (pela pena das 

autoridades bolcheviques) e as Potências Centrais (representadas pela Alemanha), no início de 

Março de 1918. Para além de uma certa simetria cronológica na duração da pesquisa (entre 

Março de 1917 e Março de 1918), esta opção também dava à recolha uma certa unidade 

lógica, ao iniciar-se com os primeiros sinais de insurreição em Petrogrado e concluir-se com a 

retirada formal da Rússia do palco de guerra, uma das principais aspirações de grande parte 

dos protagonistas do movimento revolucionário, passando ainda por momentos como os 

episódios de Abril e Julho e pelos famosos “dez dias que abalaram o mundo”. 

 Esta acabou por ser a pista de trabalho seguida com maior insistência mas, com a 

progressão da recolha, foram surgindo alguns aspectos que aconselharam uma maior 

flexibilização na delimitação da análise. Isto quer dizer que se em Março de 1917 é possível 

traçar, com algum rigor, uma linha de partida claramente visível para a abordagem dos 

acontecimentos, o mesmo não se passa um ano depois, quanto ao seu desfecho. Esta 

constatação resulta de razões que derivam directamente das características do conteúdo das 

fontes. Se no caso particular, por exemplo, do noticiário do Diário de Notícias os telegramas e 

despachos sobre as negociações da Rússia para a paz ocupam grande espaço, o assunto não 

ganha especial relevância no conteúdo dos artigos de opinião, na generalidade da imprensa. 
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 O essencial sobre a questão da paz em separado já tinha sido dito anteriormente, 

durante o processo de luta e ascensão ao poder de Lenine e do partido bolchevique e no 

momento da obtenção do armísticio (15 de Dezembro de 1917); nos primeiros meses de 1918, 

os artigos que continuam a tratar dos assuntos russos viram-se para a sua situação interna, 

para a análise da guerra civil e não para as questões da sua participação na guerra 

europeia/mundial. Alguns periódicos passam, pura e simplesmente, a ignorar a questão russa, 

perdendo aparentemente todo o interesse em acompanhar as suas peripécias. 

 A paz de Brest-Litovsk, assinada a 3 de Março de 1918, em certa medida pelo 

potencial impacto negativo na evolução político-militar do ponto de vista dos Aliados, acaba 

por ser um anti-clímax, um autêntico “não-acontecimento” para a imprensa portuguesa. Essa 

situação explica um aparente vazio ou indefinição quanto ao momento escolhido para a 

finalização da recolha. Nos primeiros neses de 1918, o noticiário russo ainda compete com 

importantes acontecimentos da política interna (eleições de Novembro de 1917 e revolução 

sidonista no mês seguinte) que têm importantes consequências ao nível da comunicação social 

e que cativam bastante mais a atenção dos opinion-makers. A Rússia, desde finais de 1917, 

deixa de ser uma prioridade nas páginas da imprensa portuguesa e vai gradualmente 

desaparecendo das suas colunas de opinião, surgindo apenas de forma ocasional e esparsa. 

 Um último pormenor relacionado ainda com questões de carácter cronológico deve ser 

sublinhado, apesar de ser sobejamente conhecido. É ela a disparidade entre os calendários 

utilizados em 1917 na Rússia e na Europa Ocidental,  que diferiam em cerca de duas semanas  

(mais exactamente em 13 dias), o que por vezes provoca discrepâncias na datação de 

determinados acontecimentos. É o caso dos emblemáticos acontecimentos revolucionários de 

Fevereiro e Outubro na Rússia (que na datação ocidental “cairam” nos meses de Março e 

Novembro), assim como as “jornadas de Abril” são posteriores ao 1º de Maio da Europa 

Ocidental. Como os principais acontecimentos do processo revolucionário russo se foram 

tornando conhecidos a partir da calendarização russa, a indicação as datas em que surgem 

referenciados na imprensa portuguesa pode por vezes levantar algumas dúvidas, pelo que não 

será desnecessário sublinhar a duplicidade de datações que por vezes se introduzirá em 

algumas passagens. 

 

1.3 - Os Materiais de Trabalho 

 

1.3.1 - As Fontes 

 

 As fontes preferencialmente escolhidas para este estudo foram os órgãos da imprensa 

periódica portuguesa em publicação no ano de 1917 e primeiros meses de 1918. Convém, 

contudo explicar os critérios de selecção dos periódicos analisados de forma mais detalhada, 

visto que não é comportável a análise detalhada de todos os órgãos de informação coevos. 
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À partida, em termos ideais, considerou-se conveniente tratar quer a imprensa diária, 

de reacções mais imediatas e epidérmicas aos acontecimentos, quer as publicações de 

periodicidade mais largada, teoricamente com mais tempo de reflexão para a apresentação e 

análise das últimas novidades. Por outro lado, existiu a preocupação de não restringir a 

recolha apenas à imprensa dos grandes centros urbanos, de Lisboa e do Porto, embora se 

reconheça que era aí que se concentrava a maioria das publicações de âmbito nacional e do 

respectivo público. Considerou-se, todavia, que também teria interesse perceber como, 

conhecidas as dificuldades de difusão dos órgãos de informação “nacionais” na província, as 

notícias sobre a Rússia foram tendo eco nos jornais de implantação meramente regional ou 

local. 

 Após a decisão de consultar a imprensa diária e não-diária, assim como publicações de 

Lisboa, Porto e outras localidades do país, restava proceder à escolha de quais, exactamente, 

seriam os eleitos. Para esta selecção os critérios fundamentais passaram pela necessidade de 

cobrir satisfatoriamente a generalidade do território português (continental e insular) e 

atravessar, com o equilíbrio possível, as diferentes sensibilidades político-ideológicas 

presentes na sociedade portuguesa. 

 Em Lisboa, e em certa medida também no Porto, tentou-se conhecer a reacção e 

posicionamento dos órgãos tradicionalmente conotados com as principais tendências políticas 

do sistema partidário português, na esperança de detectar as eventuais nuances discerníveis na 

sua representação e análise dos acontecimentos da Rússia. Para isso, começou-se pela leitura 

da posição teoricamente mais imparcial e neutra do Diário de Notícias, complementada com o 

republicanismo moderado do Século e o conservadorismo do Jornal do Commercio e das 

Colónias, passando-se depois à análise de alguns diários com alinhamento político 

reconhecido. 

 Pelo lado do campo republicano consultaram-se O Mundo (órgão oficioso dos 

republicanos “democráticos” de Afonso Costa),  A Manhã (dissidentes do anterior e ligados a 

uma ala direita dos Democráticos, com Mayer Garção à frente e Magalhães Lima como uma 

das referências emblemáticas), o República (órgão dos Evolucionistas, fundado por António 

José de Almeida) e A Lucta (da União Republicana de Brito Camacho). Declarando-se 

“Diario Republicano Conservador”, A Opinião era mais conotado com os meios católicos. 

Pelos Socialistas só foi possível analisar um semanário, O Combate. 

 Quanto ao campo monárquico, consultaram-se O Dia (o mais antigo, que após um 

breve interregno na sequência do 5 de Outubro, retomou publicação), O Liberal de António 

Teles de Vasconcelos (“Jornal Monarchico Tradicionalista” que ao retomar a publicação em 

1916 se tornou um dos mais acérrimos críticos da situação e uma das principais vítimas da 

censura e da acção policial repressiva da liberdade de imprensa) e A Monarchia (porta-voz 

dos Integralistas, dirigido pelo Conde Monsaraz). 
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 Para o resto do país, atendendo ao número de publicações que se tornaria necessário 

compulsar se se pretendesse constituir uma mostra que cobrisse todo o território, reduziu-se 

um pouco a amplitude da recolha: quanto à cidade do Porto, utilizaram-se O Primeiro de 

Janeiro, o Jornal de Notícias, O Comércio do Porto (mas apenas na sua versão semanal), A 

Montanha (jornal ligado aos Democráticos) e a Pátria (diário monárquico, fundado apenas 

em Julho de 1917). Fora dos grandes centros urbanos, a quantidade de órgãos diários era 

diminuta e concentrava-se quase exclusivamente nos arquipélagos atlânticos, onde os órgão 

de difusão nacional não chegavam ou circulavam com grande atraso. Neste caso, analisaram-

se com algum pormenor, para os Açores, O Diário dos Açores (de Ponta Delgada) e A 

Verdade (Angra do Heroísmo), enquanto para a Madeira, se analisaram o Diário de Notícias e 

o Diário da Madeira (ambos do Funchal). No continente, sendo o universo de publicações 

diárias muito limitado fora de Lisboa e do Porto, foi escolhido um órgão do norte do País (o 

católico e monárquico Echos do Minho) e outro do sul (o independente Notícias d’Évora). 

 Quanto às publicações com outras periodicidades (bi-semanal, semanal, quinzenal ou 

mensal), os parâmetros da recolha procuraram seguir critérios de cobertura do território 

nacional com alguma homogeneidade e de respeito pelas diferentes correntes de opinião, 

embora, como parece natural, não o fazendo necessariamente em todos os pontos, quer por 

que isso acarretaria o manuseamento de uma mole imensa de publicações, quer por que tal 

recurso não se revelaria especialmente vantajoso do ponto de vista da variedade da 

informação e opiniões veiculadas. 

 Finalmente, e em virtude de objectivos específicos, também se procurou proceder a 

um levantamento minimamente alargado da imprensa ligada aos sectores de opinião do 

movimento operário, sindicalista, anarquista e/ou socialista, com o objectivo de auscultar as 

suas reacções, na tentativa de seguir as expectativas daqueles grupos sociais e ideológicos em 

relação a um fenómeno que, mais tarde, se revelou, quase unanimemente, como um dos 

maiores pontos de referência para a propagação dos seus ideais. 

 

1.3.2 - Os Estudos 

 

 Sobre a Revolução Russa e o seu impacto imediato em Portugal existem entre nós 

poucos estudos e escassas são as indicações, incluídas em obras com temas minimamente 

próximos do que aqui nos interessa, como sejam os trabalhos sobre as ideias políticas ou o 

movimento operário nas primeiras décadas deste século. 

 Do que existe de mais específico e mais directamente relacionado com a questão 

russa, cumpre aqui destacar praticamente apenas dois estudos que, apesar de muito datados na 

perspectiva de análise e nos métodos de tratamento das fontes, continuam a ser pioneiros no 

tratamento do impacto em Portugal das transformações político-sociais verificadas na Rússia 

em 1917. Referimo-nos, em particular, às obras Questões sobre o Movimento Operário 
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Português e a Revolução Russa de José Pacheco Pereira (Porto, 1971) e  A Revolução Russa 

na Imprensa Portuguesa da Época  de  César  de Oliveira (Lisboa, 1976). 

 Como adiante se verificará, as leituras produzidas por estes dois autores estão muito 

longe da que se expõe neste trabalho, o que se deve quer ao momento político em que ambas 

surgiram, quer aos métodos de trabalho adoptados. Na sua abordagem da atitude do 

movimento operário português perante a Revolução Russa, Pacheco Pereira, não se 

esquecendo de sublinhar a complexidade da questão e a necessidade de ultrapassar toda a 

evidência “empírica e mecanicista” (Pereira 1971, 8) e de remontar às origens dos factores, 

acaba por fundamentar todo o seu trabalho em fontes relativamente posteriores aos 

acontecimentos, como se só em 1919 se tivessem dado as primeiras reacções aos 

acontecimentos por parte da imprensa operária, o que está longe de corresponder à realidade. 

 Na verdade, antes da Batalha e da Bandeira Vermelha (as publicações a que o referido 

autor mais recorreu), já outros periódicos de tendência operária, socialista, sindicalista ou 

anarquista, tinham, em quantidade e qualidade, apresentado opiniões bem distintas em face da 

agitação revolucionária em curso na Rússia. Para não remontar ao já então antigo A Voz do 

Operário, e ficando apenas pelos periódicos que se analisaram de forma mais profunda, 

acrescentem-se  o Germinal  e  A Sementeira (órgãos anarquistas) de Lisboa,  A Voz do Povo 

(socialista), A Lucta Social e A Aurora (também anarquistas, mas do Porto), O Intrépido da 

Covilhã e O Trabalho de Setúbal, entre bastantes outros órgãos de associações profissionais e 

de classe que então se publicavam. 

 No caso do estudo de César de Oliveira, os maiores reparos colocam-se relativamente 

ao facto de ter optado por começar a sua análise da imprensa apenas a partir de Outubro, 

parecendo esquecer-se que as posições então tomadas pelos analistas portugueses surgiam na 

sequência de um processo despoletado vários meses antes. A recolha efectuada por este autor 

não se revela suficientemente esclarecedora sobre as origens e desenvolvimento das diferentes 

leituras produzidas em Portugal sobre a Revolução Russa, visto que parece tomar por 

adquirido que apenas têm interesse as opiniões que surgem nos jornais no início de Novembro 

de 1917. Por outro lado, um pouco à imagem de Pacheco Pereira, e apesar de mencionar 

publicações como A Sementeira ou O Movimento Operário, César de Oliveira também 

restringiu a sua base documental, ao nível da imprensa operária ou dela próxima, a 

publicações de 1919, não utilizando os testemunhos da imprensa contemporânea dos factos 

tratados, o que impede uma percepção mais correcta do que foi a reacção imediata dos meios 

operários ao movimento revolucionário russo nas suas diversas manifestações. 

 As limitações destes estudos devem ser, como já se referiu, compreendidas em função 

do momento histórico em que surgiram e que muito os condicionou, quer em termos das 

dificuldades existentes quanto a uma pesquisa histórico-bibliográfica mais aprofundada, quer 

quanto a uma conceptualização menos estereotipada dos factos, protagonistas e forças sociais 

em presença. 
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1.4 - Aspectos Metodológicos 

 

 O método de trabalho seguido na produção deste trabalho procurou partir de uma base 

documental que progressivamente se foi ramificando. A raíz comum, a partir da qual tudo o 

mais se foi organizando, foi o Diário de Notícias, cuja independência, riqueza e valor do 

noticiário quase todos os restantes periódicos da época reconheciam. Deste modo, a partir das 

informações por ele prestadas (complementadas com alguns, embora poucos, comentários ou 

artigos de fundo), foram-se acrescentando os testemunhos e opiniões dos restantes periódicos 

da capital, atendendo à sua inspiração ideológica e alinhamento partidário. A essa primeira 

ramificação de características ideológicas, sucedeu uma outra, relacionada com a distribuição 

geográfica da imprensa e que passou pela exploração dos órgãos de informação de natureza 

regional e local. 

 Partindo da determinação da estrutura fundamental dos factos que foram sendo 

conhecidos em Portugal, com maior ou menor desfasamento temporal, passou-se ao 

preenchimento desse “esqueleto” inicial com os testemunhos e declarações dos representantes 

das diversas correntes de opinião existentes na sociedade portuguesa, com o objectivo de 

determinar as principais constantes ou divergências. O quadro geral que se obteve, se não se 

mostrou perfeitamente harmónico, também não se revelou atravessado pelas clivagens que se 

poderiam julgar mais óbvias. 

 Resta fundamentar a estrutura do texto que em seguida se apresenta. O fio condutor 

que o orienta articula-se em função de três pólos aglutinadores. O primeiro é de natureza 

essencialmente cronológica e define-se em função dos dois principais momentos do processo 

revolucionário: Fevereiro e Outubro. Procura-se aí mostrar como reagiu a imprensa 

portuguesa a esses dois pontos-chave de aceleração da evolução histórica e político-social da 

Rússia, de que forma os relacionou entre si, que tipo de características lhes reconheceu ou 

atribuiu e que perspectivas de desenvolvimento futuro lhes previu.  

 O segundo pólo é de natureza mais temática e aborda aquelas que se consideraram, na 

própria imprensa da época, as questões mais interessantes  e que despoletaram debate mais 

aprofundado e apaixonado entre os diversos analistas. Foram os casos, por exemplo, das 

causas e características atribuídas aos acontecimentos revolucionários de Fevereiro e ao 

regime político que deles resultou, do problema referente ao que mais tarde ficou conhecido 

como o “duplo poder” (ou seja, à dualidade de poderes mantida entre o Governo Provisório e 

o Soviet de Petrogrado), da questão da guerra e da paz e, mais tarde, das negociações para a 

paz separada de Brest-Litowsk e das consequências do desmembramento do império russo 

para o equilíbrio existente na Europa em guerra. Num plano mais teórico, será abordada a 

forma como foi encarada toda a movimentação vivida durante o ano de 1917: se como um 

processo revolucionário contínuo, se como um Revolução única, cujo ponto-chave seria 

apenas Fevereiro ou Outubro, se ainda como duas Revoluções distintas nos mecanismos, 
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forças sociais e objectivos programáticos em presença. De interesse mais particular será a 

análise efectuada sobre os reflexos do revolucionarismo russo na imprensa mais próxima do 

movimento operário português, onde se procura sondar qual a influência imediata e 

publicamente expressa que os acontecimentos na Rússia tiveram nas várias sensibilidades em 

presença. 

 A terceira e última vertente de análise dedica-se à exposição do tratamento que foi 

dispensado, ao logo de 1917, aos que foram sendo considerados os principais protagonistas 

dos acontecimentos: numa primeira fase, os elementos liberais da Duma que acabaram por 

constituir a quase totalidade do Governo Provisório, com destaque especial para o líder do 

chamado “partido dos cadetes” (Miliukov); depois, o trabalhista Kerensky, que durante alguns 

meses polarizou as atenções e provocou alguns dos mais visíveis rodopios de opinião entre os 

comentaristas; finalmente, Lenine e os seus bolcheviques que, ainda durante o período áureo 

da popularidade de Kerensky, foram ganhando visibilidade e espaço específico na imprensa 

portuguesa, embora nem sempre pelos melhores motivos. De qualquer maneira, Kerensky 

permaneceu a grande figura da Rússia revolucionária durante o ano de 1917. Entre ele e 

Lenine, quando conflito se agudizou entre ambos, surgiria ainda a figura do general Korniloff 

que, de forma mais localizada, também mereceu diversos comentários sobre o seu papel numa 

tentativa de controlar a “derrapagem” do regime russo para a “anarquia maximalista”. 

 A partir da conjugação destas três linhas orientadoras da análise, espera-se que seja 

possível facultar alguns elementos novos e úteis para um melhor e mais rigoroso 

conhecimento do impacto e imagem que o processo revolucionário russo de 1917 teve em 

Portugal, não apenas enquanto fenómeno global, mas também nas suas diferentes facetas, e 

que apreciações mereceu por parte das várias correntes de opinião pública portuguesa. 
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2. OS ANTECEDENTES 

 

2.1 - A Europa em Guerra 

 

 

 No início de 1917, alguns espíritos sentiam renascer a esperança de que o estado 

caótico a que chegara a Europa estivesse perto de um qualquer desfecho. Resultando mais de 

uma visão desejada do que dos indícios presentes na realidade concreta, a miragem de uma 

paz próxima não passava de uma necessária ilusão. No final de 1916, o equilíbrio entre as 

forças em confronto não estava muito longe daquele que se atingira poucos meses depois do 

início da guerra (Thompson 1990, 563). Entre os Aliados e as Potências Centrais a situação 

encontrava-se estacionária e de diagnóstico reservado. As negociações para uma eventual paz, 

encorajadas pelo presidente americano Wilson, estavam bloqueadas, logo à partida, pelos 

termos em que ambas as partes exigiam sentar-se à mesa das negociações, ou seja a rendição 

dos adversários. A incompatibilidade entre as duas propostas inviabilizava quaisquer 

progressos reais nos esforços desenvolvidos para a conciliação, embora de ambos os lados se 

manifestasse a intenção de acabar com o incêndio que alastrava pela Europa. 

 

 
   “O ano de 1916 teve o remate de um facto importante: a proposta 
de paz feita pela Alemanha e os seus aliados - acrescida da 
intervenção Wilson, no mesmo sentido. As potencias da Entente já 
responderam á primeira dessas démarches. Dizem, em resumo, o 
seguinte: os imperios centrais falseiam a verdade quando se furtam 
ás responsabilidades da guerra e se proclamam vitoriosos; não é 
possível entrar em negociações de paz sem que a Entente obtenha 
previamente as necessarias restituições e reparações, isto é: enquanto 
a Belgica e a Servia e uma parte da França, da Russia e da Romenia 
estiverem nas mãos dos invasores, é escusado tentar nova palestra 
diplomatica sobre a cessação do conflito. Ha ainda a questão das 
garantias de uma paz duradoura - a certeza a alcançar do inimigo 
de que se não repetirá a catastrofe pelo modo como ele a 
desencadeou, amarrotando os tratados, calcando aos pés a 
liberdade dos povos, grandes ou pequenos - e esse ponto não é dos 
menos importantes consignados na resposta da Entente.” (Seculo, 
1/Jan/17, 1) 

 

 

 Fora das trincheiras, os Aliados procuravam debilitar a Alemanha através de um 

bloqueio naval, que impedisse o afluxo de mantimentos e matérias-primas essenciais como os 

combustíveis. A isso responderam os alemães com um crescente corpo de navios 
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submersíveis, destinados à guerra submarina e ao ataque aos navios britânicos, e com a 

multiplicação dos lançamentos de minas nas rotas mais frequentadas pelos Aliados. Em 

simultâneo, através de países neutrais e dos territórios romenos recentemente conquistados, os 

austro-alemães conseguiram diminuir os efeitos do bloqueio aliado, recebendo alguns dos 

bens cuja carência se começava a fazer sentir com maior premência entre as populações dos 

impérios germânico e austro-hungaro. 

 Embora bastante problemáticas para ambas as partes, quer o bloqueio, quer a guerra 

submarina, não se mostravam ainda as armas decisivas e fatais que pudessem levar a uma 

rápida derrota do inimigo, como os seus promotores tinham desejado. Na prática, o patamar 

de equilíbrio que tinha sido atingido entre as forças em conflito prometia que o fim da guerra 

não estava próximo, desde que as partes não concordassem numa paz negociada, sem um 

vencedor claramente definido - e isso era algo que ninguém pretendia, em particular no campo 

dos Aliados, que se sentiam, ou se pretendiam colocar, como vítimas inocentes de uma 

agressão, da qual tinham o direito de receber as devidas reparações. 

 A menos que, subitamente, uma das alianças sofresse uma defecção importante ou um 

novo, e substancial, reforço, não era credível qualquer possibilidade de um desfecho decisivo 

em qualquer das frentes de batalha. No Ocidente, aguerra de trincheiras prometia eternizar-se, 

enquanto na frente oriental os largos espaços existentes impossibilitavam que qualquer 

avanço, mesmo que com uma assinalável extensão, pudesse assumir aspectos dramáticos e 

decisivos. 

 Desta maneira, na aurora de 1917, colocavam-se duas perspectivas: 

 

 - Uma solução a médio/longo prazo, sem grandes iniciativas, na expectativa do 

gradual esgotamento e consequente cedência de uma das alianças aos termos exigidos pela 

outra parte para se sentar à mesa das negociações; 

 - Um desfecho mais rápido, forçado através de qualquer tentativa mais arriscada de 

uma das partes, apostada num acto mais dramático, em busca de uma decisão menos arrastada 

no tempo. Perante a situação existente no terreno, isso só poderia passar por um novo cenário 

de batalha - o mar - onde o recrudescimento da guerra submarina poderia condicionar novos 

desenvolvimentos, quer ao nível das suas consequência imediatas sobre as nações 

intervenientes, quer no plano de um realinhamento dos Estados neutrais, eventualmente 

apanhados entre dois fogos. 

 

 Para além destas opções, só um acontecimento inesperado e imprevisível poderia ter 

força para romper o status quo em vias de incómoda cristalização entre dois campos que se 

apresentavam aparentemente de fileiras mais cerradas e fechados sobre si mesmos do que 

nunca. 
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 Mas, apesar deste sombrio panorama, em que nenhuma estrela brilhava no horizonte 

com a promessa de uma saída para a situação, o Diário de Notícias saudaria o Novo Ano com 

palavras de extrema placidez, porventura com o desejo de minorar as dores que Portugal se 

preparava para, muito em breve, partilhar com maior intensidade, emvirtude da sua entrada 

como parte activa no conflito. 

 
     “Esboça-se no horizonte a visão da Paz, o colo branco da 
alvicente pomba biblica trazendo no bico, simbolo do amor materno, 
o lendário ramo de oliveira. 
     (...) Ano de 1917, podes ser um ano bendito, um ano que deve a 
consolação e o conforto aos que esperam, o carinho e o amor aos que 
se detestam (...). 
     Ano de 1917 podes ser o balsamo eficaz que cicatrize muita ferida 
hiante, que seque muito pranto inesgotável, que restitua a ventura a 
quem se supõe infeliz para sempre, que desças do Infinito, donde 
vens e subas para a Eternidade, onde vais, com a mitologica 
cornucopia da Abundancia a derramar alegrias e benesses, sorrisos e 
beijos, flôres e aromas, afectos e abnegações. 
     E,como os primeiros cristãos perseguidos e sempre crentes, com  
a fé em Deus, nas catacumbas de Roma, diremos: 
     Amen !” (Diário de Notícias, 1/Jan/17, 1) 

 

 

2.2 - A Leste nada de novo ? 

 

 A Rússia tinha, na imprensa portuguesa, uma presença um pouco diferente da que 

caracterizava a generalidade das restantes nações europeias envolvidas na Grande Guerra. Nas 

colunas dos telegramas e dos noticiários da guerra, as informações que lhe diziam respeito 

apareciam normalmente em último lugar e enquanto artigos sobre a situação da França, 

Inglaterra ou da própria Alemanha eram razoavelmente numerosos e frequentes, a Rússia 

acabava, quase sempre, por ser analisada ao nível da curiosidade exótica, tanto ao nível dos 

seus costumes, como em relação à imensa extensão dos seus longínquos territórios. Exemplos 

deste tipo de abordagens podem encontrar-se nas rubricas “A Opera Russa” que O Primeiro 

de Janeiro publicou com uma periodicidade mais ou menos semanal nos últimos meses de 

1916 e por 1917 dentro, e “A Russia” que o Echos do Minho de braga incluiu nas suas 

páginas a partir de Junho de 1917. 

 Apesar disso, a presença russa nos principais títulos da imprensa periódica política 

portuguesa nos primeiros meses de 1917 não foi muito assídua. Em contrapartida, nos dois 

jornais de Lisboa com um alinhamento político menos marcado, maior prestígio e difusão 

mais ampla - o Século e o Diário de Notícias - essa presença ocupou mais espaço, 



 14 

principalmente em função de dois factores: os sucessos da guerra na frente oriental, com 

destaque para a secção russo-romena, e as alterações ministeriais no governo do Império. 

 Era assim que, no Século de 7 de Janeiro de 1917, se podia ler, em título de primeira 

página, “Combate-se Rijamente nas Frentes Orientaes”, repetindo-se referências à 

situação da frente russo-romena no dia seguinte e depois de dia 15 desse mês. A 20, anuncia-

se que “O Inimigo é Repelido a Oeste de Riga”. No Diário de Notícias, na edição de 31 de 

Janeiro, anunciava-se uma “Situação Favoravel aos Aliados na Romenia”. No entanto, 

talvez a maior constante no Notícias tenha sido o noticiário relativo aos problemas do 

executivo russo, embora sem se adiantarem quaisquer comentários ou artigos de opinião sobre 

a situação. 

 Em 6 de Janeiro, um telegrama de Madrid noticiava a “demissão do ministro da 

Justiça da Russia, o sr. Makaran, que foi substituido pelo senador Dobrovolski”, 

acrescentando-se “que também se demitirá o ministro do comércio. Pchlowskoi”. No 

dia 15, são anunciadas em subtítulo na primeira página “Alterações no Gabinete Russo” e 

noticiam-se, em telegrama de Petrogrado, as exonerações “a seu pedido” dos srs. Trepof e 

Ignatief que eram, respectivamente, Presidente do Conselho de Ministros e Ministro da 

Instrução, para cujos lugares eram nomeados o príncipe Galitzine e o senador Kultchitski. 

 Quatro dias depois. volta-se a falar em ”crise política na Russia”, anunciando-se a 

nomeação do general Beliaeff para o cargo de Ministro da Guerra, antes ocupado pelo general 

Schuvaieff. Em simultâneo, informa-se “que o sr. Bark ministro das Finanças, pediu a 

sua demissão e que o sr. Sazonoff será nomeado embaixador em Londres”. No dia 

seguinte, 20 de Janeiro, transcreve-se um telegrama do correspondente de Paris onde se 

afirma que, 

 
     “Os jornais receberam um telegrama de Petrogrado, dizendo 
que, além das demissões dos ministros das Finanças, Guerra e 
Comércio, noticia de fonte autorizada, será concedida 
brevemente uma licença ao ministro dos Negocios Estrangeiros, 
sr. Polvowski.” (Diário de Notícias, 20/Jan/17, 1 ) 

  

No início de Fevereiro, no dia 7, informa-se, também a partir de Paris, que nos 

círculos governamentais de Petrogrado, “se discute a possibilidade de se formar um 

ministerio estritamente impolitico, trabalhando de harmonia com a Duma”. No dia 8, 

recebe-se a informação de, novamente em Paris, “constar que o sr. Petropoff deu a sua 

demissão”. Alguns dias depois, tavez na sequência de toda esta instabilidade governativa, a 

Agência de Petrogrado sente-se na necessidade de apresentar 
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“desmentidos formais aos radiogramas alemães, dando conta de 
tumultos em varias cidades russas. O povo está tranquilo e não 
ha descontentamento algum nos circulos militares.” (Diário de 
Notícias, 11/Fev/17, 1) 

 

 

 Nos dias imediatos os telegramas pareciam revelar uma certa escalada dos 

acontecimentos. A 19, a partir de Copenhaga, chegava a informação da prisão de “onze 

deputados da Duma, pertencentes á comissão de guerra, por terem confeccionado 

planos duma revolução que devia estender-se a toda a Russia” (Diário de Notícias, 

19/Fev/17, 1). Correspondendo ao título de primeira página que anunciava um “Atentado 

contra o Ministro da Marinha Russo” incluia-se a “noticia do ministro da marinha 

(Gregowich) ter repelido dois desconhecidos que o atacaram a tiros de revolver”. 

 A 20 dá-se conhecimento da entrega “ao tzar de uma memoria assinada por 

desessete personalidades da alta sociedade russa, que pedem a eficaz colaboração do 

poder executivo com a instituição legislativa” (Diário de Notícias, 20/Fev/17, 1). A 

impressão da existência de uma forte discórdia interna ficaria reforçada, pouco mais de uma 

semana depois, ao saber-se que, 

 
     “Depois de debates que duraram dois dias, sobre a politica 
interna do governo, a Duma votou por unanimidade a 
interpelação ao presidente do conselho e aos ministros da 
agricultura, guerra e marinha, sobre as medidas que contam 
tomar para fazer desaparecer as causas que entravam a boa 
organização do abastecimento militar e civil.” (Diário de 
Notícias, 2/Mar/17, 1) 

 

 

 Quase certamente em estreita relação com a constatação dos problemas internos 

vividos na Rússia, assim como com o conhecimento da precária situação em alguns pontos da 

frente oriental, cruzam-se no Século e no Diário de Notícias as interrogações sobre a 

eventualidade de uma ofensiva russa e as mal disfarçadas dúvidas sobre a firmeza dos 

propósitos russos na guerra. 

 Logo em 8 de Janeiro, num subtítulo de primeira página, o Século procura assegurar 

que “A Russia não Atraiçoará os seus Aliados”. No mesmo dia, o Notícias, sempre mais 

sóbrio, incluiria um telegrama de Paris onde se afirmava que Alexandrof, membro da 

Comissão do Exército, tinha declarado que “actualmente pensar numa paz separada 

seria trair os nossos aliados, a nossa Honra, o nosso interesse e a propria vitoria”. 

 No dia 17, é o príncipe Galitzine que se afirma ter telegrafado a Briand, Presidente do 

Conselho de Ministros da França, “manifestando-lhe o proposito de colaborar 
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intimamente com os aliados na causa comum” (Diário de Notícias, 17/Jan/17, 1). 

Também o rescrito do Czar de Janeiro de 1917, reafirmando a sua vontade de cumprir as 

obrigações assumidas no pacto de Londres para com os seus aliados (transcrito, por exemplo, 

na edição de  26 de Janeiro de A Lucta), foi motivo de referência na edição de dia 23 do 

Notícias e, de forma indirecta, no subtítulo do Século de 6 de Fevereiro onde se assegura que 

“O Czar vai cumprir o que prometeu, libertando a Polónia”. 

 A questão da ofensiva russa, tão desejada, no Século de 8 de Janeiro era feita a 

interrogação sobre a possibilidade de Brussiloff a despoletar em breve, enquanto nos dias 

seguintes se adiantavam notícias animadoras nesse sentido. Em 3 de Fevereiro, assomava a 

esperança na primeira página do Século: “Os Romenos recomeçam a Ofensiva ?” 

 Cerca de um mês depois, em 12 de Março, o Diário de Notícias também se 

interrogava se “Os Russos vão fazer uma ofensiva ?”, enquanto o Século preferia afirmar 

que “Os Russos preparam uma grande ofensiva”, na expectativa de um desejado reinício 

das actividades bélicas na frente de leste. No final dessa semana, por factos diversos, mas 

certamente devido a questões directamente relacionadas com as preocupações provocadas 

pelo adiamento de tal ofensiva, a Rússia ocupou grande parte do espaço dos grandes títulos da 

imprensa portuguesa.  

 Deve-se, contudo, referir que, apesar de todas as menções que atrás foram transcritas, 

o noticiário sobre a Rússia não tinha um peso muito relevante nos títulos da maioria dos 

periódicos portugueses. Para além disso, boa parte dos problemas que atrás se mencionaram 

não eram específicos do Império russo, sendo bastante comuns também nas democracias 

ocidentais as frequentes alterações ministeriais. 

 Quer isto dizer que se nos é relativamente fácil, na actualidade, detectar no noticiário 

então publicado os indícios da crise que já se desenvolvia e aproximava de um ponto 

culminante, os seus próprios contemporâneos dificilmente estavam em situação de ter a 

mesma percepção. Muito pelo contrário, e infelizmente para os desejos dos Aliados, de leste 

não parecia vir nada de novo... 
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3. FEVEREIRO. Solidários, mas... 

 

 
“8 de Março de 1917  
- Greve dos operários tumultos populares em S. Petersburgo 
por motivo de quase absoluta falta de pão e outros comestíveis 
repressão militar provavel. 
a) Batalha.” (Reis, 1984, 57) 
 

“Petrogrado, 9 ( Retardado ) - No proximo dia 15, começa 
a vigorar a carta do pão, dando direito a 410 gramas de pão  

por dia a cada habitante.” (Diário de Notícias, 11/Mar/17,1) 
  
“11 de Março de 1917 
- Multidão com bandeira vermelha nas ruas de S. Petersburgo 
colisão com policia (...) numerosos mortos redacção do jornal 
de Nóvoie Vrémia assaltada nenhum jornal hoje publicado igual 
acontecimentos graves em Moscovo. Czar que por crise ministerial 
esteve S. Petersburgo muito tempo e ontem fora para o Quartel 
General já voltou apressadamente S. Petersburgo talvez então 
ocupado por tropas de prevenção. Continua a não haver pão carne. 
a) Batalha.” (Reis, 1984, 57-58) 
 

“Petrogrado, 13 - Um «ukase» ordena a suspensão das sessões 
da Duma e Conselho do Império do dia 11 do corrente até abril 

próximo, em virtude de circunstancias extraordinarias.” 
(Diário de Notícias, 15/Mar/17, 1) 

 
“15 de Março de 1917 
- Confidencial reservado e urgente - Czar e familia Imperial 
prisioneiros da Duma abandonados por todas tropas.  
Julgo saber que Duma exige do Czar Constituição com  
duas Câmaras legislativas (...). No caso recusa Czar será  
obrigado a abdicar no czarvitch (...). 
a) Batalha.” (Reis, 1984, 58) 

 
“Movimento Revolucionario ? 

Madrid, 15 - O jornal «La Nación» recebeu um radiograma 
com informações sobre a situação alarmante em que se encontra 

a Russia. O povo lança-se resolutamente na revolução, sendo 
secundado pelas tropas. As unicas tropas fieis ao governo são 

cossacos. Em Petrogrado, teem-se dado grandes tumultos,  
havendo mortos e feridos. As lojas foram assaltadas.”  

(Diário de Notícias, 15/Mar/17, 1) 
 

“16 de Março de 1917 
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S. Petersburgo completamente em poder da revolução. 
Duma vitoriosa nomeou Gº Provisório (...). Houve combates 
nas ruas muitos generais e oficiais mortos a tiro pelos 
soldados quatro dias completa anarquia que ainda dura. 
a) Batalha.” (Reis, 1984, 59) 

 

 

 Sempre com um sensível desfasamento temporal, as novidades sobre os 

acontecimentos que começavam a transformar a face do Império russo nos últimos dias do 

mês de Fevereiro do calendário local iam chegando a Portugal, quase em simultâneo, quer 

pela via diplomática, quer através da imprensa, apesar de todas as barreiras censórias, de que 

aquela se queixava repetidamente. Enquanto o embaixador Batalha Reis mantinha 

minimamente informados os meios governamentais portugueses a propósito da agitação que 

dominava Petrogrado, a imprensa ia incluindo, embora sem especial destaque, alguns 

telegramas e despachos sobre a instabilidade social e ministerial que atravessava a Rússia 

czarista, nos noticiários dedicados às nações mais “preponderantes” (termo utilizado para 

designar as principais potências europeias) no contexto da guerra. 

 Em virtude da pouca importância atribuída  às questões internas russas, à distância a 

que aconteciam e ao atraso com que chegavam as respectivas noticias, ou ainda ao facto de tal 

espécie de problemas ser comum a muitas outras nações e presença quotidiana nas colunas 

dos jornais, nada na forma como a Rússia surgiu nos principais títulos da imprensa portuguesa 

dos primeiros meses do ano de 1917, fazia supôr que algo de excepcional estivesse para 

acontecer. Foi, portanto, com alguma incredulidade explicitamente manifestada, que o Diário 

de Notícias incluiu na sua edição da manhã de 16 de Março a referência ao telegrama 

recebido de Madrid, sobre a irrupção de um movimento revolucionário na imponente mole 

territorial que constituía o tão glosado "colosso moscovita", pátria imensa onde a evolução 

histórica parecia quase parada desde há vários séculos, tanto no plano económico-social, 

como no politico, apesar das convulsões vividas em 1905. 

     Nesse mesmo dia, em especial nos vespertinos, o telegrama publicado pelo Diário de 

Notícias, acompanhado de um outro com origem em Londres  ("Na camara dos comuns, o 

sr. Bonar Law anunciou que o Czar abdicou e que o grã-duque Miguel 

Alexandrovitch foi nomeado regente"), foram a base para as primeiras interrogações sobre 

o que estaria ocorrendo na grande Rússia.  

 A Opinião, "diario republicano conservador", no canto inferior direito da sua primeira 

página, ainda evitava pronunciar-se com termos que se pudessem revelar excessivos e, assim, 

noticiava "Os Acontecimentos em Petrogrado", prometendo em subtítulo declarações da 

legação da Rússia e de um comerciante da mesma nacionalidade. Mais abaixo, contudo, 

confessava-se que se passavam "Graves Acontecimentos na Russia". 
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 A Lucta, diário republicano unionista, punha "A Russia em Foco", anunciando no seu 

título principal "A abdicação do czar Nicolau", sendo dos poucos que, desde logo, incluiu 

um texto mais longo sobre o tema, embora cheio de interrogações quanto à natureza e sentido 

do que se estaria a passar: 
 
 

     “A revolução é manejo dos germanofilos para se chegar paz 
em separado? Ou é promovida pela Duma, que desde ha muito 
estava em lucta contra  o governo  da presidencia  de 
Protopopof (...) ? 
     A avaliar pela escolha do regente, que é o irmão do 
imperador da Russia, a revolução deve ter um caracter liberal e 
favoravel aos aliados.“ (A Lucta, 16/Mar/17, 1) 

 
                     

 No entanto, do lado monárquico, exactamente a partir dos mesmos elementos, no 

canto inferior esquerdo da primeira página da edição, igualmente de 16 de Março, O Dia, sob 

o título de "A Abdicação do Czar da Russia", considerava que "esta regencia mais faz 

crêr que a revolução não foi contra o império." Na página 3, incluem-se mais algumas 

informações, nomeadamente a transcrição dos telegramas dos correspondentes do Times e do 

Daily Chronicle. 

Também n'O Liberal, não existiu logo uma posição definida sobre os acontecimentos. 

Anunciando discretamente na metade inferior da 4ª coluna da sua primeira página que "O 

czar da Russia abddica", incluiu o telegrama de Londres já atrás transcrito, afirmando que, 

 

 
   "O facto que n'este telegrama é relatado pode ter importantes 
consequencias para a sequencia da guerra  europeia.  Sabe-se 
que na Russia havia um partido que luctava pela paz 
immediata com a Alemanha.  Foi  este  partido que triunfou 
com a revolução ?" (O Liberal, 16/Mar/17, 1)  

 
 

 Como se pode ver, embora nos títulos maiores se refira apenas o acto de abdicação, no 

texto já se reconhece a possibilidade de se poder caracterizar como um movimento 

revolucionário, o conjunto de acontecimentos que tinha levado ao afastamento, voluntário ou 

forçado, do Czar. Seria, curiosamente, A Monarquia, apesar da sua posição monárquica 

integralista, o primeiro jornal a expressar em primeira página tal possibilidade: 
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"A revolução na Russia 

"O czar Nicolau abdicou"                  

                                  

 Ao Porto, as novidades demorariam um pouco mais a chegar, na sua versão já  mais 

actualizada. Em 16 de Março, entre os títulos consultados, apenas o Jornal de Noticias incluía 

na coluna "A Guerra na Europa", um telegrama com origem em Petrogrado, referindo 

tumultos por questões de abastecimento, que terminava com o aviso de que "a agitação é 

grande". 

 No entanto, só a partir da manhã seguinte começaram a surgir, na generalidade dos 

órgãos da imprensa diária de Lisboa e do Porto, os primeiros grandes destaques e as primeiras 

tomadas de posição sobre aquilo que viria a ser, ao longo do ano, motivo para muitos dos 

grandes títulos de primeira página dos principais órgãos de informação portugueses. 
 
 
3. 1 - As Primeiras Impressões 
 
 
"A abdicação do Czar da Russia, surgindo logo depois da 
suspensão das sessões da Duma e coincidindo com uma revolta  
que se diz provocada pela crise das subsistencias, é um facto grave,  
de enorme, sensacional repercussão nos paizes da Entente.  
A distancia a que esses acontecimentos se produziram e a  
insuficiencia dos pormenores que se escoam até nós revelam  
a situação interna do imperio moscovita de sombras misteriosas  
e causam, à primeira vista, certa  apreensão quanto ao futuro do  
mesmo imperio nas suas relações externas, ou com os aliados.  
Lá para as bandas do Oriente europeu pairam agora nuvens  
ameaçadoras que é dificilimo rasgar. Tentemos, à custa de  
paciencia e de metodo, dar aos leitores do Seculo uma  
impressão dos males politicos que ultimamente teem afligido  
a Russia e porque daí, talvez, se extraia um poucochinho da  
verdade no tocante ao movimento actual. 
Mãos à  obra."  (Seculo, 17/Mar/17, 1) 
 
 

 As reacções da imprensa portuguesa perante a deposição do Czar da Rússia e ao 

tomarem um conhecimento mais aprofundado, na medida do possível, daquilo que se estava a 

passar na Rússia, seriam, independentemente do posicionamento mais específico, bastante 

expressivas e "epidérmicas". A excepção a uma atitude mais imediatista, apenas surgiu por 

parte de alguns dos órgãos monárquicos, mais tradicionalistas, que se revelaram bem mais 

sóbrios e discretos nas suas declarações. 

 No entanto, apesar dessa exuberância e do grande espaço utilizado na maior parte dos 

órgãos republicanos, e não só, para as anunciar, e se à primeira vista quase tudo pareciam 
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aplausos, as ocorrências a Leste também levantavam algumas sombrias "nuvens 

ameaçadoras", mais ou menos ocultadas, melhor ou pior disfarçadas, sobre as consequências 

que podiam acarretar para o cenário da guerra europeia.  

 Afinal, por experiência própria, e apesar de toda a solidariedade revolucionária que se 

pudesse sentir, conhecia-se toda a instabilidade governativa que uma Revolução podia trazer. 

Em primeiro lugar, tornava-se necessário garantir que ela tinha um carácter favorável às 

pretensões dos Aliados, em relação a uma "intensificação da guerra" na frente oriental, como 

forma de aliviar a pressão alemã no Ocidente. Em seguida, também existia a preocupação em 

assegurar que, em termos políticos e sociais, a Revolução não atingiria estados de 

desenvolvimento excessivamente avançados, que levassem a uma decomposição interna 

perigosa para o esforço de guerra russo. É que a Rússia, pela sua dimensão e papel na guerra, 

era um parceiro que os Aliados não podiam correr o risco de ver enfraquecer ou vacilar. E, 

para além disso, os tempos de guerra não eram os mais adequados para se proceder a grandes 

experiências inovadoras, ao nível da organização político-social das nações que, por contágio, 

pudessem vir a colocar em perigo o difícil equilíbrio precariamente mantido em muitos dos 

países da aliança que se apresentava como democrática, defensora da Liberdade, do Direito e 

da Justiça. 
 
 
 
3.1.1 - Lisboa e Porto 

 

 
"REVOLUÇÃO NA RUSSIA 
 O «TSAR» ABDICA 
 O Novo Governo continuará  a Guerra"  
(Diário de Notícias, 17/Mar/17, 1) 

 
"A REVOLUÇÃO NA RUSSIA 
 Afirma-se que triunfaram os liberaes que são afetos à "Entente" 
 O czar abdicou e foi substituido pelo gran-duque Miguel Alexandrovitch" 
(Seculo, 17/Mar/17, 1) 

 
"A Russia em Marcha ! 
 O CZAR E A A CZARINA SÃO PRESOS PELA DUMA 
 Proclama-se a constituição com duas camaras" 
(O Mundo, 17/Mar/17, 1) 

 
"A REVOLUÇÃO NA RUSSIA 
 A Duma e o Povo 
 Contra os ladrões ! - Contra os opressores ! 
 - Contra os germanofilos !" 
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(A Lucta, 17/Mar/17, 1) 
 
"O misterio politico russo 
 UM MOVIMENTO REVOLUCIONARIO DESTITUE O CZAR 
 Que se Passa Além ? Para Onde Vai a Russia ?" 
(Republica, 17/Mar/17, 1) 

 
"A RUSSIA EM REVOLUÇÃO" 
(O Dia, 17/Mar/17, 1) 

 
"A REVOLUÇÃO LIBERAL NA RUSSIA 
 A laconica noticia telegraphica causa sensaçao. 
 As causas da revolução. Notas varias" 
(O Primeiro de Janeiro, 17/Mar/17, 1) 

 

 

 Foi com estes títulos que alguns dos principais jornais diários de Lisboa e do Porto 

ocuparam duas, ou mais, colunas da página de abertura das suas edições do sábado, dia 17 de 

Março do até então pouco agitado ano de 1917. 

 Dispondo de um pouco mais de informações  que no dia anterior, os matutinos da 

capital começaram logo por tranquilizar os espiritos, porventura mais agitados ou 

perturbados: era, com efeito, uma revolução, aquilo que se passava no país das estepes, mas 

uma "boa" revolução, patrocinada pela Duma (o Parlamento russo, apressar-se-iam a 

esclarecer alguns), aliadófila, liberal, disposta a continuar a guerra da Justiça contra a ameaça 

alemã até à sua derrota final. O Notícias concluía, da seguinte forma, o seu primeiro espaço de 

opinião dedicado aos acontecimentos: 

 

 
   "Que a vitoria do movimento revolucionario é a vitoria dos 
partidarios da guerra,  afirma-o bem  claramente  a 
mensagem que o sr. Rodzianko, presidente  da Duma,  dirigiu 
ao exercito e à armada, pedindo-lhes para continuarem  
combatendo o inimigo, enquanto o governo provisorio  
mantinha  a paz no interior. Parece-nos de bom agouro a 
rapidez com que se realizou a revolução e oxalá  que os 
destinos da Russia, tão  ligados  neste  momento aos dos 
outros povos da Entente e que seguem a sua politica, 
encontrem o seu curso normal e tranquilo, que garanta a 
união para a vitoria !" 

 
 

 Como se explicitamente desejava, a Revolução deveria encontrar rapidamente o "seu 

curso normal e tranquilo", por forma a permitir à Rússia a melhor reorganização da sua 
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acção guerreira. A Revolução era encarada, deste modo, quase como uma mera substituição 

da elite antes no poder por uma outra, que da anterior apenas se distinguia, no fundamental, 

pela sua atitude perante a guerra, e não por qualquer outro traço mais profundo, de carácter 

ideológico ou social. Embora longe de se atingir a atitude extrema de ignorar o próprio facto 

de se ter dado uma Revolução (como Marc Ferro demonstra no caso da imprensa patriota 

francesa, cf. Ferro, 1991,18), em virtude da própria origem revolucionária do regime vigente 

em Portugal, parte da imprensa portuguesa preocupou-se em mostrá-la sob um prisma 

tranquilizador. 

 Embora, ainda não existissem certezas muito consistentes sobre as características do 

novo regime russo (muitos órgãos apresentavam a situação como uma transmissão da coroa 

ao regente, mantendo-se a monarquia), o importante estava na derrota da "burocracia 

germanofila", que a Duma teria afastado do poder, tomando conta dos assuntos de Estado, 

com o "apoio popular", embora o papel deste apoio ainda não surgisse perfeitamente 

esclarecido. 

 Acompanhemos, por agora, algumas das declarações dos órgãos mais próximos das 

principais sensibilidades políticas da sociedade portuguesa da época, na esperança de detectar 

quais as eventuais diferenças na leitura dos acontecimentos e do seu sentido mais profundo. 

Respeitando a representatividade eleitoral e parlamentar, comecemos pelos Democráticos que 

traziam pela voz d'O Mundo para o primeiro plano, num dos seus artigos, o papel das questões 

económicas no despoletar de todo o processo: 
 
 

   "Que se passa exactamente na Russia ? Dois factos 
sobressaem das informações fragmentadas que recebemos com 
grande atrazo. Primeiro, a crise de alimentação provocou, no 
fim da passada semana, uma agitação bastante seria em 
Petrogrado. Houve desordens. A Bolsa fechou. Os jornais não 
se publicavam. Em seguida, o Governo suspendeu  as sessões 
das Camaras." 

 

 Mas, contudo, "far-se-ia uma opinião imperfeita do mal-estar russo se se 

considerar apenas o factor economico". Com efeito, as questões relacionadas com a guerra 

e a opressão política também teriam um papel decisivo e aí era a Duma que tomava o 

protagonismo do processo de contestação do poder autocrático, encabeçando a revolta latente 

na sociedade, na opinião dos redactores d' O Mundo: 
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     "Em face dessa surda indignação que lavrava em todas as 
camadas sociais da Russia, a revolta era  inevitavel.  A 
scentelha que ateasse o incendio havia  de surgir  da  alma 
popular. 
     De onde saiu ? 
     Da Duma. 
    A Duma era já per si a revolução em marcha, a revolução 
triunfando nas suas primeiras étapes. Agora é a revolução 
dominadora, destruindo o autocratismo e  afirmando  a 
vontade do povo." (O Mundo, 17/Mar/17, 1) 

 
 

 Mas O Mundo continuava as suas declarações em tons mais vivos e dramáticos, 

evocando com as cores do drama este momento de renascimento da Rússia, que, 

inevitavelmente, se constituía como uma vitória da Liberdade, para toda a Humanidade e, em 

particular, para a causa dos aliados: 

 
     "Nesta hora em que a Russia está  na  antecamara  da  
liberdade, vindo  dos calabouços onde se morria lentamente ou 
onde carrascos sem escrupulos matavam com violencia, os 
presos politicos são soltos e as prisões, Bastilhas  tenebrosas são 
incendiadas. Os clarões dos incendios devem iluminar a alma 
dessa raça sofredora que se levanta e redime. É a Russia nova 
que vai despertar. Saudamo-la, evocando  a memoria dos 
martires que morreram trucidados para  a emancipar ! 
Saudamos na Russia nova, um grande, forte, intenso e 
deslumbrador clarão de justiça, que afirmar   [a]  todos  os 
homens quanto merece ainda a pena sofrer pela causa da 
liberdade e dos desherdados, pois teem sempre o seu dia de 
victoria. O sangue derramado fecundar  ! O povo escravo honra 
os seus compromissos  e dignifica-se saudando os aliados. Viva 
a guerra ! - Exclama: Como consequencia logica, exclama 
egualmente -  Viva a liberdade !"  (Ibidem) 

 

 É quase irrelevante relembrar que, mesmo pouco tempo depois, se reconheceria que os 

gritos das multidões russas naqueles dias não eram propriamente os acima descritos. Na maior 

parte da imprensa portuguesa, como acontecia em outros pontos da Europa, o que acontecia 

ou se pretendia que acontecesse, conscientemente ou não, era a transmissão de uma imagem 

tranquilizadora do sentido dos factos revolucionários. Retratava-se uma imagem desejada, 

dava-se como realidade adquirida, aquilo que se pretendia ser a realidade. 

No entanto, no seio dos próprios republicanos do Partido Democrático, existiam 

opiniões que, mesmo um dia mais tarde, ainda preferiam manter-se mais reservadas, como é o 
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caso de Mayer Garção nas páginas d' A Manhã, diário nascido de uma cisão n'O Mundo e que 

representava uma tendência um pouco mais conservadora no âmbito do partido. 
 
 

     "A revolução na Russia, noutro momento, teria sido objecto de 
uma aclamação geral, em  todo o mundo livre  e progressivo, logo 
que se anunciasse a sua explosão triunfante. 
     (...) O povo da Russia merece a liberdade, tem  o direito  de  
aniquilar  o  despotismo  que durante  seculos  o esmagou, e de 
que restavam ainda insuportaveis  residuos. 
        Mas, no momento actual, ha uma causa ainda  mais  sagrada 
do que a de um povo sofredor e  oprimido.  Ha a causa  da 
humanidade livre, que est  em perigo. Ha a causa de todos os 
progressos, que a Russia revolucionaria reivindica, e essa causa 
está em jogo. Porventura esta revolução na Russia, abolindo um 
regime interno iniquo, comprometer a guerra com  o estrangeiro, 
que levanta a bandeira da servidão para todo o mundo ? Eis a 
interrogação, que detem os mais espontaneos entusiasmos, que 
gela as efusões mais ardentes. Da resposta que os acontecimentos 
lhe derem, tudo depende." (A Manhã, 18/Mar/17, 1) 

 

 

 O que se contesta nesta passagem não é nenhuma questão essencial de principios, pois 

não se questiona a legitimidade da prática revolucionária, nem os métodos utilizados; o que é 

posto em causa é o timing escolhido ou adoptado, para pôr em movimento um processo 

sempre com custos internos negativos, no plano da coesão necessária para prosseguir uma 

guerra, que os Aliados tinham necessidade urgente que retomasse manobras ofensivas na 

frente oriental. Colocavam-se, assim, algumas objecções à atitude de aceitação acrítica da 

iniciativa russa, mesmo que tivesse conduzido ao poder elementos mais afectos à Entente que 

os governos nomeados por Nicolau II. 

 Também A Lucta, órgão da União Republicana camachista, vislumbrava alguns 

entraves à adesão incondicional à nova Rússia que, nas palavras de Julio Gomes, ainda se 

mantinha formalmente uma Monarquia: 
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     "Apraz-nos acreditar que o novo Imperador [o regente 
Miguel Alexandrovitch] e o governo que ele constituiu  
manterão, no que diz respeito   guerra os compromissos 
tomados pelo Imperador deposto, isto é,  os compromissos da  
Nação russa. Mal de todos nós, os que temos a Alemanha por 
inimiga, se assim não fosse,  porque  então  a guerra terminaria 
breve,  mas  a paz seria feita em beneficio dos Centraes, e antes 
de secar a tinta com que se houvesse escrito o respectivo 
protocolo, já  nos Arsenaes e estaleiros se trabalharia para a 
proxima guerra, mais terrivel do que a actual. Não antecipemos 
juizos temerarios, otimistas até  ao ponto de não vermos os 
negrumes que escurecem o horisonte, ou pessimistas  até ao 
ponto de tomarmos como devastação o que é apenas o crepitar 
de energias fecundas. A hora é grave, d'uma extrema gravidade,  
mas  precisamente nas  horas graves é que é necessario 
conservar o animo sereno e a  razão fria." (A Lucta, 17/Mar/17, 1) 

 

 

 Estas reticências eram adiantadas num periódico que, como em outro local veremos, 

radicava as causas da Revolução quase totalmente na oposição às tendências germanófilas e 

anti-patrióticas da burocracia que rodeava o Czar e ocupava os principais postos da Corte e do 

poder executivo. 

No Republica, fundado por António José de Almeida e, consequentemente, 

funcionando como divulgador das posições dos Evolucionistas por ele liderados, o dia 17 de 

Março seria caracterizado, de igual modo, por alguma inquietação, nascida das dúvidas 

levantadas pelas contraditórias informações disponíveis. 
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     "Foi profunda a impressão que a primeira noticia destes 
acontecimentos produziu ontem em Lisboa. 
     Mas o que significam esses acontecimentos ? 
     (...) Mas o que significa a revolução de agora ? 
     Que factos imediatos lhe podem ter dado origem ? 
     (...) Como se compreende, no entanto,  a  prisão  do Czar ? 
    Pois não se achava o Czar decididamente animado do espirito 
de guerra  à outrance, fiel ao compromisso  solene  de  Londres ? 
(...) 
     Referem outros correspondentes que em Moscou e em 
Petrogrado se soltaram gritos de abaixo a guerra. Mas a revolução 
está  vencedora. A revolução é ao que parece, obra da Duma. E a 
obra da Duma desde 1915 tem sido uma consideravel acção de 
saneamento e de regeneração.  Graças a ela as  influencias alemãs 
foram sendo progressivamente eliminadas. 
     (...) Como, podia, pois, o parlamento inspirar um movimento 
revolucionário contra a guerra ?... 
     (...) Eis porque, por maior que seja o esfôrço da nossa reflexão, 
não conseguimos dominá-lo e achar coerência e razão nêsse 
acontecimento sem precisão nem logica..."  (Republica, 17/Mar/17, 
1) 

 

 

 Não sabendo que estava a pôr o "dedo na ferida" de algumas das contradições internas 

do processo revolucionário que se viria a desenrolar nos meses seguintes na Rússia,  o 

redactor do artigo dava a conhecer factos e expressava perplexidades que, dias mais tarde, 

seriam esquecidas ou abandonadas como irrelevantes, obscurecidas por um brilho retórico que 

preferiria, no caso da imprensa republicana, sublinhar os aspectos que serviam mais os seus 

interesses, quer do ponto de vista da propaganda interna, quer ao nível dos assuntos da 

Guerra. Compreensivelmente, nas hostes conservadoras, tradicionalistas e monárquicas, estes 

acontecimentos caíram num ambiente bem mais hostil e menos propício a grandes 

parangonas. 

 Após a breve e sóbria chamada do assunto à primeira página da edição de 16 de 

Março, n' O Liberal, só alguns dias depois o tema voltou, e mesmo assim relegado para a 

segunda página  num texto em que, para além do elogio da acção pessoal do Czar, se 

pretendia dar a entender que, no momento que se vivia, de grave perturbação internacional, a 

questão do regime interno da Rússia, era problema de menor importância. 
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     "A abdicação do Imperador que quer dizer ? 
     O Imperador era abertamente alliadophilo; foi nas suas 
mãos que o conflicto rebentou, tendo posto toda a sua energia 
ao serviço da causa dos alliados. Por emquanto é cedo para 
avaliar quaes as multiplas razões de revolta, mas o que é um 
facto apurado, é que foram victimas da sua má politica os 
ministros que trouxeram a fome  à Russia e que por causa da 
sua imprevidencia, deixavam o povo, farto de soffrer, explodiu 
finalmente; com  vivas à paz, com vivas à liberdade ou a outra 
qualquer coisa,  o facto é que foi a fome que trouxe a revolta, 
porque a fome é negra, nós sabemo-lo muito bem. 
     Triumphou a democracia? Triumphou o imperialismo? 
     Que importa n'um momento d'estes,  esse  assumpto 
secundario ? Acabaram-se os Ministros incompetentes e 
prevaricadores, e isso, por agora, foi o essencial  ao  povo 
russo; farto de soffrer.” (O Liberal, 20/Mar/17, 2) 

 

 

 Também n' A Monarquia, depois de uma rápida reacção, anunciando a abdicação de 

Nicolau II e a possibilidade de estar a acontecer uma Revolução na Rússia, logo na sexta-feira 

16, apenas a 20 surgiram os primeiros comentários de fundo com um texto de Antonio 

Sardinha e outro de João do Amaral, começando a surgir as comparações com os 

acontecimentos de 1789 em França, enquanto de mantêm as dúvidas quanto às futuras 

características do novo regime e à extensão atingida (e a atingir), por toda a movimentação 

político-social desencadeada: 
 
 

     "(...) a Revolução não é ainda um facto, d'onde  se tirem 
lições politicas e não me parece determinado o regimen social a 
que ele tende. Por nossa parte, uma afirmação  categorica 
podemos fazer: é que a Russia, vencida a burocracia de que os 
maus imperios, tal como as democracias, se servem  para 
centralisar, ou adota uma forma de governo consentanea com a 
indole tradicional do seu nacionalismo e se  prepara para viver 
a vida gloriosa que viveu outrora - ou se lança na sarabanda 
democratica e dentro em pouco, em vez  de extintas, se olearão 
mais as seducções da indisciplina e da guerra civil contra as 
quaes nada poderam as forças do sentimento que ligavam o 
povo russo sua dinastia." (A Monarquia, 20/Mar/17, 1) 

 

 Apesar da natural antipatia por processos revolucionários, levando ao derrube de 

tronos e à queda de velhas dinastias, a imprensa monárquica portuguesa, perante a situação 

ainda pouco clara quanto ao futuro do regime russo, não revela uma reacção particularmente 

violenta, nas suas primeiras análises dos acontecimentos. A atitude predominante é a de aviso 
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para as evidentes desvantagens da Revolução quanto a uma firme condução da guerra na 

frente oriental - facto que parte da imprensa republicana também admitia. A forma de os 

monárquicos combaterem, em parte, a Revolução Russa, foi como que a menosprezando ou 

ignorando em termos noticiosos, dedicando-lhe poucas referências e, mesmo nos casos de 

excepção, remetendo-as para espaços interiores do jornal, sem grandes destaques de primeira 

página. 

 A mais notória excepção a esta estratégia, é protagonizada pel' O Dia, que faz questão 

em competir com os jornais republicanos, no espaço dedicado ao tratamento das questões da 

Rússia e no tipo de vocabulário adoptado, não recuando perante a classificação da situação 

vivida naquela nação como revolucionária, nem ocultando o afastamento dos Romanoff do 

poder. Nas duas últimas semanas de Março, o assunto é chamado em perto de uma dezena de 

ocasiões à página de rosto do periódico, embora os textos incluídos sejam sensivelmente mais 

duros do que a maioria dos publicados pelos outros periódicos monárquicos. Em particular, 

destaca-se um que foi apresentado em 21 de Março, sob o título de "SALADA RUSSA...", o 

qual provocou irritadas reacções nos mais diversos sectores de opinião, em virtude da 

frontalidade da crítica desenvolvida, não só aos princípios revolucionários, mas igualmente à 

debilidade demonstrada pelos meios conservadores para resistirem às últimas investidas 

democráticas: 

 

 
     "Esta capitulação das seculares monarchias, sem combate,  
sem  resistencia, desapparecendo de subito da scena como se o 
tablado tivésse alçapões de magica, é um symptoma gravissimo 
de decadencia das instituições historicas e que devia fazer 
pensar sériamente e em todos os paizes os que se dizem 
defensores d'esses systemas politicos, cujas hostes reluzentes e 
impantes na fortuna se dispersam e pulverisam ao primeiro 
embate da adversidade." (O Dia, 21/Mar/17, 1) 

 
 

 Para O Dia, contudo, a revolução na Rússia não era, nos seus principais aspectos, um 

acontecimento despoletado por questões de natureza política, mas por factores de ordem 

económica, opondo esta interpretação a todos aqueles que pretendiam ver nele mais uma 

etapa da luta pela Liberdade, pela Civilização, pelo Direito, etc, etc, contra as trevas dos 

regimes autocráticos, apresentados como fadados a um próxima extinção, no continente 

europeu. 

 

 No que diz respeito à imprensa do Porto, a recolha efectuada não foi tão extensiva, 

não sendo recolhidos os depoimentos de todas as sensibilidades em confronto, pois em grande 

parte repetem o essencial da argumentação dos seus correlegionários da capital. 
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 Entre os títulos sem um alinhamento político explícito, O Primeiro de Janeiro e o 

Jornal de Noticias chamariam, com bastante frequência e destaque, o assunto à primeira 

página. No entanto, a qualidade ou originalidade da argumentação dos artigos de opinião, não 

é de molde a merecer uma particular chamada de atenção. No Jornal de Noticias, a inclusão, 

de 20 de Março em diante, de uma rubrica regular, a duas colunas, com a designação de "A 

Revolução na Russia", consistiria, essencialmente, na transcrição de telegramas, sem 

grandes comentários. Quanto ao seu concorrente, O Primeiro de Janeiro, a Revolução Russa 

foi o primeiro (e último) tema internacional a merecer destaque de primeira página durante 

1917. Depois da publicação de um excerto do comentário do Temps parisiense na edição de 

17 de Março, no primeiro espaço de opinião da responsabilidade da redacção, logo no dia 

seguinte (domingo, 18), é visível a "picagem" de comentários de outros periódicos, em 

particular de uma não muito disfarçada passagem da edição do Século do dia anterior. 

 Mais original se mostraria o Commercio do Porto, aqui explorado com maior 

profundidade na sua versão mensal. No número referente ao mês de Março, para além de um 

texto onde se lamenta a lentidão da reacção do Parlamento português e se compara a 

imensidão russa com a pequenez lusitana, aparece-nos um dos textos mais insólitos no 

conjunto daqueles que, em Portugal, foram dedicados à situação da Rússia no início de 1917. 

 Com efeito, o Commercio, caracterizando os acontecimentos como uma "libertação 

politica" do povo russo, apresenta-a como consequência directa da "libertação económica" 

das "populações ruraes [que] melhoraram sensivelmente de situação". Mais curiosa 

ainda é a declaração de que isso foi possível devido ao aligeiramento do peso do fisco, que, 

contrariamente às "garras ferozes" com que se faz sentir em Portugal, "lá, n'esse paiz 

atrazado, não se faz assim e o resultado foi melhorarem as condições de vida" 

(Commercio do Porto, Mar/17, 677). 

 Apesar desta opinião, certamente muito determinada e condicionada por questões de 

combate político interno e contrária ao quase unânime coro em sentido inverso, que lastimava 

a precariedade da situação económica da nação russa e da maior parte do seu povo, o 

Commercio, mais adiante, entra numa linha de leitura mais corrente sobre os problemas 

levantados pela Revolução, em particular sobre os seus efeitos negativos no plano da 

condução das operações militares das forças aliadas: 
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     "Algumas noticias da Russia parecem fundamentar alguns 
receios que aqui temos exprimido, de as conturbações politicas 
internas poderem  reflectir-se prejudicialmente na sequencia 
das operações, agora, principalmente, que se requeria uma 
acção concorde dos russos com a dos alliados no occidente. 
     Sob este ponto de vista, não pódem deixar de lamentar-se as 
substituições que se annunciam nos altos  comandos, entre 
ellas a do gran-duque Nicolau, chefe militar de grande 
prestigio. 
     Embora taes substituições estejam na logica da situação 
politica interna, os mais leigos em questões militares podem 
antever os prejuizos que pódem advir  de taes fluctuações nos 
altos comandos, no actual momento (...)." (Ibidem, 705) 

 

 

 O único órgão de informação (excepção ao monárquico Patria! que também se 

consultou para os últimos meses de 1917, mas que ainda não se publicava em Março) 

claramente político que se explorou, foi o veementemente democrático A Montanha, que só 

na terça-feira, 20 de Março, se debruçou mais atentamente sobre a Rússia, para num 

truculento texto de ângelo Vaz classificar, "guardadas as devidas proporções", a 

revolução como "um 14 de Maio russo". 
 
 
3.1.2 - A Província 
 
 

 Vejamos agora como se espalharam as notícias pelo resto do país, onde mesmo os 

jornais nacionais de maior difusão tinham dificuldades em chegar, e que atitude mereceram as 

informações sobre a nova Rússia. A amostra foi seleccionada de forma relativamente 

aleatória,    não obedecendo sempre a um critério rigidamente sistemático, que tomasse em 

conta uma, dificilmente calculável, representatividade e implantação nos pontos de origem. 

Por condicionantes de força maior, também não foi possível manusear todos os títulos 

desejados, pelo que se optou por uma apresentação demonstrativa dos depoimentos iniciais da 

imprensa regional e local em torno da agitação social e política na Rússia. 

 Começando pelo Norte do país, passemos ao Jornal de Vianna, "Bi-Semanario 

Regionalista-Imparcial" em 1917, que anteriormente, até uma temporária suspensão da 

publicação em 26 de Outubro de 1916, era o "Órgão official do Centro Catholico de 

Vianna do Castelo". Embora o alinhamento católico se mantivesse, é menos notório e 

explícito na nova série iniciada em Janeiro de 1917. Talvez assim se explique, em parte, a 

reacção moderadamente favorável aos acontecimentos da Rússia. Após fornecer uma amostra 

dos comentários de alguns jornais franceses e incluir alguns telegramas do exterior, em 18 de 
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Março, em duas colunas, sob o título de "Revolução na Russia", na edição seguinte, o texto 

"Um Pouco ao Longe" acolheria simpaticamente a iniciativa russa: 
 
 

     "Não pode deixar de ser o assumpto obrigado a revolução 
que operou, n'estes ultimos dias, na grande Russia. 
     Aquella moderna Babylonia, governada desde  o  seu inicio, 
como povo independente, pelo puro absolutismo,  levanta-se  
em  algumas  horas e dá um já  agigantado passo em prol das 
liberdades publicas, com a proclamação do regimen 
representativo." (Jornal de Vianna, 22/Mar/17, 1) 

 

 

Atribuindo à "escassez das subsistencias publicas" a origem do movimento é, por 

isso, afastada a hipótese de ter sido instigado do exterior, com objectivos subordinados a 

interesses internacionais, como então alguns analistas começavam a  dar a entender. 
 
 

     "O aventar os grandes jornaes, uns que o golpe  foi vibrado 
por sugestão da Inglaterra e França para maior impulso  ás 
operações militares, consideradas morosas n'aquelle seu tão 
importante alliado,  outros por manobras allemãs para a paz, 
em separado, não faz, logicamente,  sentido. Uma e outra coisa 
seriam contraproducentes. 
     É, pois, natural, e sensato supor-se, que a fome seria a causa  
proxima, e as reivindicações das regalias populares de mais 
amplas liberdades o seu fim, a sua principal causa."  
(Ibidem) 

 

 

 Esta posição, socialmente atenta às razões da insatisfação popular com o regime russo, 

dos meios católicos, não é exemplo único eiremos encontrá-la, em outros casos, conduzindo à 

adopção de posições moderadas por parte de alguns órgãos próximos da hierarquia 

eclesiástica do Norte. É o caso do diário Echos do Minho, de Braga, que, para além de incluir 

regularmente noticiário sobre a Rússia desde 17 de Março, chega a reconhecer facetas 

positivas às teorias anarquistas que, na sua opinião, eram as que estavam a predominar na 

Rússia: 
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     "Segundo os telegramas recebidos, a revolução russa assimiu 
um caracter puramente social, registando como  direito humano 
o que se convencionou chamar conquistas liberais. É de notar 
que, estando exilado um dos grandes anarchistas russos, 
Kropotkine foi dos primeiros cuidados do novo regimen chama-
lo. Os anarchistas parece, pois, serem as figuras dirigentes do 
novo regimen russo. 
     Mas deve-se notar aqui que a philosophia anarchista não é 
constituida, somente, pelo negativismo. Tem uma parte positiva, 
cum funestos exageros e entre elles algumas verdades recebidas 
da civilisação christã. Irrealizavel como  codigo fundamental, 
tem todavia possibilidades como tendencia. 
     É essa tendencia que prevalece no actual governo russo. E a 
eclosão de tal tendencia, sobrepondo-se aos costumes, e ao ser 
politico, e arrastando vertiginosamente o paiz da monarchia 
mais monarchica, qual é a autocratica, á republica anarchista, 
deve servir-nos de lição social." (Echos do Minho, 4/Abr/17, 1) 

 
 

 O que é notável nestas declarações, para além da admissão da proximidade de alguns 

dos princípios anarquistas relativamente à doutrina cristã é a não condenação do processo 

utilizado na Rússia para o derrube do regime existente. Normalmente defensores da Ordem e 

da Tradição, por natureza conservadores, os meios católicos dos Echos do Minho parecem 

fechar, complacentemente, os olhos ao acto revolucionário, justificável em função do fim 

servido e da evolução das sociedades humanas. 
 
 

     "Na verdade, com 20 seculos de christianismo que trouxe ao 
mundo a noção da dignidade humana, e da egualdade de 
todos os homens, já não é possivel governar os povos contra 
vontade dos mesmos povos, antes as formas teem que ser 
perenemente  modificadas, consoante os mesmos povos as  hão 
modificado com habitos novos." (Echos do Minho, 4/Abr/17, 1) 

 

 

 Em termos práticos, esta leitura acabava por não estar muito longe (e até passava por 

ser socialmente mais empenhada) da adiantada pela própria Gazeta de Braga, órgão 

republicano de tendência democrática, à primeira vista mais preocupado com as 

consequências especificamente políticas da revolução, aproveitáveis em termos de 

propaganda interna. 
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     "O grande imperio moscovita, submetido até agora ao 
regimen do absolutismo despotico e tirano; verminado pela 
lepra dos grandes traidores e pela torpeza dos corruptos que lá 
abundavam no militarismo e na chamada nobreza; com as suas 
fortalezas e as geleiras da Siberia atulhadas de presos politicos 
que n'elas apodreciam, só porque se revoltavam contra tanta 
infamia e tanta vilania; - o imperio moscovita - diziamos, 
compreendeu um dia que tinha fatal mente de sacudir o jugo 
que o oprimia, que o esmagava, reduzindo as classes pobres a 
verdadeiras hordas de párias, sem instrucção, sem 
comunicações, sem qualquer manifestação de adiantamento ou 
progresso, e sacudiu-o d'uma maneira retumbante e decisiva. 
     Ficou ainda submetido a um dos seus numerosos gran-
duques, que por lá polulam com[o] tortulhos em nitreira, mas 
vêmos que o exercito, a marinha e o povo aclamam a 
Republica, e por consequencia - Le monde marche ! - o systema 
politico que se impõe ao grande paiz é o republicano, e 
esperamos vêl-o lá implantado dentro em breve." (Gazeta de 
Braga, 1/Abr/17, 2) 

 

 

 Mais para o interior do país, no Nordeste, se é possível uma generalização a partir da 

amostra recolhida, a atenção dada aos acontecimentos parece ter sido bastante menor. A 

Propaganda, semanário "defensor dos interesses da região do Douro", talvez pelas suas 

características regionalistas ignora a questão russa. O Noticias do Norte, de Chaves, de 

tendência unionista, fortemente crítico dos democráticos de Afonso Costa, na edição de 25 de 

Março anuncia discretamente que "O ex-imperador Nicolau [foi] conduzido para a 

criméa", para apenas na semana seguinte falar em revolução e no afastamento das tendências 

germanófilas do poder. 

 O Notícias de Bragança, semanário democrático, ocupa-se com maior atenção da 

Rússia, sendo as suas edições de 22 e 29 de Março representativas de algumas das dúvidas 

que, inicialmente, tinham assaltado os espíritos sobre a orientação do novo poder russo e a 

oportunidade do movimento revolucionário. 
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     "Os telegramas publicados em Lisboa a 16 de corrente 
dando noticia de um movimento revolucionário na Russia, de 
que resultára a abdicação do czar, causaram uma profunda 
emoção e deixaram altamente apreensivos todos quantos 
acompanham com interesse as fases da guerra, estudando a 
repercussão que elas possam ter nos destinos do nosso país. 
     E razão de sobra  havia para essas apreensões. Um 
movimento revolucionário num  país em guerra é, só por si, 
uma calamidade para esse país e para os coligados que contam 
com o seu auxilio e solidariedade. Se atendermos, porém, a que 
o grande publico desconhecia as origens e objectivo dêsse 
movimento, era legitimo recear que dêle resultasse para os 
aliados  não só o enfraquecimento, mas a perda completa de 
tão importante colaborador, pelo prematuro tratado de paz 
negociado separadamente entre a Russia e a Alemanha. 
     Felizmente as noticias conhecidas  no dia seguinte, 
esclarecendo as causas e  objectivos do movimento, e 
affirmando que o novo govêrno estabelecido devia à acção 
guerreira maior  energia, vieram desanuviar um tanto os 
espiritos, sem que, comtudo, os levasse ao ótimismo ou sequer 
os tranquilizasse por completo.” (Notícias de Bragança, 
22/Mar/17, 1) 

 

 

 As preocupações expressas são as mesmas que já tínhamos encontrado nos órgãos de 

Lisboa e do Porto: incerteza quanto aos motivos e promotores da agitação, imprevisibilidade 

das consequências para a continuação do esforço de guerra russo, etc, etc. Uma semana 

depois, aparentemente mais confiantes, embora ainda sem esquecer as incertezas iniciais, os 

redactores do Noticias procurariam tranquilizar os seus leitores quanto às características da 

revolução, uma boa revolução: 
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     "As primeiras notícias sobre a revolução na  Russia foram de 
sobresalto para todos os homens de patriotismo e de coração, 
que desejam anciosamente a vitória dos aliados. 
    Dizia-se que a revolução era contra a guerra, que  
brevemente se iniciaria a paz em separado, e que a Russia, 
dentro  em  breves dias, assinaria o tratado, favorecendo, 
assim, os interesses supremos da Alemanha.     
    Puro engano !  E ainda bem, porque,  a tal dar-se, ai dos 
paizes que, como o nosso, desejam o triunfo da liberdade e o 
esmagamento do despotismo prussiano. 
    As ultimas noticias esclarecem completamente os intuitos e 
fins da grande revolução liberal. 
    Pena é que, com ela, tenha de cair um soberano que sempre 
defendeu a luta  à outrance  contra a Alemanha e que, no 
momento supremo, não hesitou em deixar o trono, para não 
dificultar a sequencia bem intencionada dos acontecimentos 
politicos."  (Noticias de Bragança, 29/Mar/17, 1) 

 

 

 Tal como a reacção dos católicos do Echos do Minho, também algumas das 

declarações dos democráticos do Noticias de Bragança são relativamente surpreendentes. 

Enquanto muitos dos seus correlegionários não admitiam, sequer, a possibilidade da 

existência de um "bom" monarca, e muito menos do russo, o "órgão do partido democrático" 

no Nordeste transmontano não hesitava em lamentar a deposição de um soberano que, naquilo 

que mais interessava, tinha sido sempre fiel aos aliados. 

 Descendo um pouco, até Viseu, já as opiniões parecem reencontrar um pouco o 

alinhamento esperado. N' O Commercio de Viseu, "bi-semanário monarchico" dirigido pelo 

Visconde do Banho, na edição de 18 de Março, é feito um pequeno resumo da situação, 

subordinado ao título "Revolução na Russia. Abdicação do Czar": 
 
 

     “Os jornais de hontem trazem a sensacional noticia d'uma 
revolução vitoriosa na Russia e por virtude da qual o 
imperador Nicolau II se viu forçado a abdicar em seu irmão o 
grão-duque Miguel Alexandrowicht. 
    A revolução foi promovida por elementos populares da 
Duma, com a colaboração do exercito, constando que os seus 
fins  não  se relacionam com o fim da guerra, como a principio 
se supoz." (O Commercio de Viseu, 18/Mar/17, 1) 

 

 

 Depois de, no dia 22, se ocupar com os acontecimentos vividos no Parlamento 

português no sábado anterior, 17, quando os democráticos tinham inviabilizado uma saudação 
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ao povo russo e à Duma por não conhecerem ainda o desfecho da revolução, na edição de 1 de 

Abril, O Commercio debruça-se pela primeira vez, com um olhar bastante crítico, sobre as 

consequências das conquistas revolucionárias, em breve texto de segunda página: 
 
 

     "Continua nos seus resultados logicos a famigerada 
revolução. (...) As ultimas noticias dão os soldados a eleger  
deputados seus, e a eleger os oficiais do exercito que  os vão  
julgar nos seus actos de indisciplina; dão, alem d'isso, a 
informação de que se espera a cada momento a proclamação 
da republica, tendo havido n'esse sentido uma manifestação  
em  Moscow em que tomaram parte mais de 200 mil pessoas. A 
Finlandia parece que já se desmembrou, pois que já procurou 
um governo socialista á parte. Os comandantes dos exercitos 
foram substituidos. 
    E o que virá  mais ?" (O Commercio de Viseu, 1/Abr/17, 2) 

 

 

 Em Aveiro, encontramos aquele que, sob diversas designações e através de peripécias 

variadas, terá sido um dos mais independentes e não alinhados periódicos da história da I 

República, o então chamado O de Aveiro, por problemas com o nome original de O Povo de 

Aveiro, do hiper-crítico Homem Christo, proprietário, director, editor e redactor praticamente 

integral do, justamente, auto-designado "semanario independente". 

 Talvez por se encontrar mais (pre)ocupado com os seus fulminantes ataques às 

personalidades políticas nacionais, regionais e locais, que despertavam a sua fúria, para além 

de um muito extenso artigo sobre a história dos últimos Czares da Rússia, em 25 de Março, 

Homem Christo deu muito pouca atenção e ocupou muito pouco espaço do seu jornal com os 

problemas russos. Para quem, pouco tempo depois, viria a publicar um opúsculo sobre o tema 

(Francisco Homem Christo; O Bolchevismo na Russia; Aveiro; Typographia Nacional - 

Santos Mártires; 1919), é muito reduzida a parcela de opinião produzida a propósito da 

revolução de Fevereiro, que se pode reduzir às últimas linhas do referido artigo, publicado na 

quarta e última página do jornal: 
 
 

     "O imperio russo estava podre. E assim se explica a 
facilidade com que elle succumbiu. E agora se comprehender  
porque o exercito aceitou sem relutancia o novo regimen." (O 
de Aveiro, 25/Mar/17, 4) 

     
 

 O seu colega regional Distrito d'Aveiro, semanário de tendência evolucionista, 

mostraria uma atitude diferente, a qual se poderá caracterizar, no mínimo, como bastante 
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reservada e prudente. Só quase um mês depois da chegada das primeiras notícias, é que nas 

suas páginas se arrisca um primeiro comentário, com o título de "Ventos Revolucionários", 

que se mostra claramente céptico quanto às virtualidades do novo regime: 
 
 

     "Sob o ponto de vista guerreiro e internacional, não somos 
dos que aplaudem a mãos juntas o gesto dos revolucionários 
russos, no presente momento, pois fatalmente hão-de 
enfraquecer a frente oriental com as suas precauções e lutas 
intestinas. 
    E depois começava  logo  por proclamar princípios dum 
alcance  formid vel na presente conjuntura: o direito à greve, 
tanto civil, como militar; o privilégio dos revolucionários serem 
dispensados de ir para as linhas de combate contra os alemáes e 
os turcos; e a formação de um govêrno constituido na sua maior 
parte por demagogos  incoerciveis !! 
    É por esta razão que não estranhâmos que se pergunte se a 
Rússia, caminhando a passos tão agigantados, não irá para o 
desmembramento, para a aniquilação, para a morte !" (Distrito 
d'Aveiro, 15/Abr/17, 1) 

 

 

 Estes comentários, com origem em um órgão do partido liderado por um dos 

principais vultos saídos do 5 de Outubro, são dos que nos voltam a surpreender, pela 

severidade com que, desde o primeiro momento, julgaram a mudança de regime na Rússia. 

Vejamos como termina a apreciação e o aviso feitos acerca dos seus perniciosos efeitos sobre 

a estrutura interna da nação russa: 

 
 

     “Bem sabemos que o seu orgânismo, anquilosado nos 
cárceres e masmorras políticas, estranha agora o ar puro da nova 
atmosféra em que vive, e que, por assim dizer, o estonteia. É 
como se a um  condenado, que tivésse vivido sepultado num 
s[u]bterrâneo mefítico [sic], lhe déssem subitamente a liberdade, 
fazendo-o respirar numa floresta  saturada de oxogénio [sic]. 
Cairia com uma síncope, por os pulmões não poderem suportar 
tão forte atmosféra. 
    E o império moscovita, tão grande pela sua extensão, e tão 
gasto pelos anos, libertando-se da autocracia do seu chefe  
político e religioso, anda positivamente estonteado, 
cambaleante, indeciso, sem saber bem que caminho tomar em 
direcção ao Futuro." (Ibidem)  
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 Mas, no distrito de Aveiro, seria difícil encontrar outro jornal que desse destaque mais 

assíduo à  Rússia  revolucionária do que O Radical de Oliveira de Azeméis, bi-semanário 

próximo dos democráticos. Logo a 17, são publicados telegramas sobre a revolução, a 

constituição do novo governo e a sua intenção de continuar a guerra, numa reacção bastante 

rápida aos acontecimentos. Na edição seguinte, da quarta-feira, 21, é transcrito o texto de 

Mayer Garção publicado em A Manhã do dia 18, a que se segue um outro comentário 

aparentemente da redacção, que, embora não criticando pessoalmente Nicolau II de forma 

muito incisiva, termina assim: 
 
 

     "Não é, pois, uma revolução o que venceu na Russia. É uma 
regeneração. E um movimento regenerador não é devido 
apenas a um unico partido. Na Duma estão representadas 
todas as opiniões politicas, desde as socialistas mais 
avançadas ás nacionalistas ortodoxas mais retrogradas. E foi a 
Duma em massa que, apoiada pela guarnição de Petrogrado, 
pelos  colegios provinciais e pelos zemstvos, destituiu e 
prendeu os ministros e se encarregou do poder..."  (O Radical, 
21/Mar/17, 1) 

 

 

 Esta leitura dos factos e do protagonismo revolucionário que, não  surpreendendo, 

arrepiaria muitos protagonistas do momento, viria a ser complementada, pouco tempo depois, 

com a garantia de que tudo acontecera de feição às pretensões dos aliados, sendo certa e 

explícita a adesão dos novos governantes à  causa da guerra. 
 
 

     "A Russia encara o problema da guerra com uma precisáo 
que não deixa duvidas a ninguem [e] dissipa quantos receios se 
manifestaram de que os socialistas russos pelo seu misticismo, 
fossem contrarios à luta contra a  Alemanha.  Os documentos 
dimanados do governo são explicitos, como são explicitas as 
declarações e os apêlos de elementos que nesta hora teem uma 
situação predominante. 
          (...)  
    Esta linguagem viril deve merecer a mais absoluta confiança. 
A Russia que destruiu o czarismo não quer por forma alguma 
pactuar com o imperialismo do Kaiser. Procura fazer-se ouvir 
na Alemanha e será ouvida. O povo tendo vivido em uma 
letargia inorme [sic], embalado pelas promessas  do imperador 
e da sua camarilha, acordará para dar termo  a esse regimen 
funesto, entrando assim na obra comum da civilização que a 
todos os povos interessa." (O Radical, 4/Abr/17, 2)  
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 Em Coimbra, O Debate, "bi-semanário de propaganda democrática", não era tão 

animador, alinhando pelo mesmo diapasão de muitos seus colegas mais prudentes, 

expressando as nuvens que obscureceram a reacção inicial dos republicanos e guerristas 

portugueses. Após uma referência muito ligeira no domingo, dia 18, justificada com a falta de 

elementos suficientes para a elaboração de uma apreciação mais aprofundada, em 22 de 

Março, O Debate adiantava a sua posição, aparentemente muito influenciada pelo tom do 

artigo de Mayer Garção, publicado n' A Manhã de 18 de Março (e que parece ter constituído o 

comentário de maior sucesso sobre os acontecimentos e a matriz original para variadas 

glosas). Os termos e argumentos utilizados são muito próximos dos do citado analista e, no 

essencial, prendiam-se com a questão da guerra: 
 
 

     "Quais seriam as consequências da revolução nas relações 
externas da Rússia com os seus aliados ? 
    Faria a paz em separado, ou pelo contrário intensificaria a 
sua acção  militar, de maneira a fazer soar a hora de paz e 
felicidade para todo o mundo ?" (O Debate, 22/Mar/17, 1) 

 

 

 Afinal, tudo parecia ter-se resolvido pelo melhor e, voltando a parafrasear Mayer 

Garção sem muito rebuço, concluia-se que, 

 

     "Triunfou o movimento  revolucionário; a  Liberdade  mais uma 
vez venceu o despotismo, e a sua primeira consequência, foi de 
transformar, dum dia para o outro, em  homens livres, 130 milhóes de 
escravos."  (Ibidem) 

 
 

 Continuando a nossa ronda pela imprensa dos vários distritos do país, foi-nos 

impossível consultar qualquer periódico da Guarda, assim como de Castelo Branco, pelo que 

nos vimos na contingência de recorrer a outros órgãos da região, para o que se utilizou A 

Solidariedade, órgão semanal democrático de Gouveia e O Intrépido, "semanário defensor e 

órgão dos trabalhadores", sobre o qual nos deteremos um pouco mais adiante no capítulo 

dedicado à imprensa operária. 

 Quanto ao A Solidariedade, pertence ao grupo de periódicos que aclamam a revolução 

russa sem hesitações, integrando o acontecimento no movimento que, no século XX, faria 

desaparecer "a união dos reis para se impôr a dos Povos". Atribuindo-lhe "um alto 

significado moral e social", nesta "hora tremenda de se liquidarem responsabilidades 
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no que respeita à tiranisação dos Povos por parte dos «coroados»", A Solidariedade 

não regateia alvíssaras aos revolucionários russos, protagonistas da luta comum pela 

Liberdade: 
 
 

     "A liberdade não se queima em fogueiras nem trucida em 
forcas. 
     A liberdade, esmagada, aparentemente por momentos, 
triunfa sempre sem  medo de canhões, nem de testas 
encrespadas de tiranos. 
    Pode a Alemanha ter a certeza de que perdeu a partida. 
    Os Povos emm marcha  triunfal  vão-lhe ao encontro em 
frémitos dignificadores: 
    Viva a Liberdade ! 
    Abaixo o poder selvagem e tirano da raça teutonica ! 
    A liberdade vencerá em breve esse fantasma militarista que 
envergonha a civilização moderna. Viva a Russia !"  
( A Solidariedade, 25/Mar/17, 1 ) 

 

 

 Semelhante, embora menos exuberante, seria o tom do jornal evolucionista de Leiria, 

homónimo de um seu colega democrático de Oliveira de Azeméis, sobre o qual já nos 

detivemos atrás. Com efeito, O Radical, quinzenário que esteve sem se publicar entre 15 de 

Fevereiro e 27 de Março, em virtude de doença do seu director ( Ribeiro de Carvalho ), na sua 

edição de ( efémero ) regresso, em 27 de Março, puxaria para a primeira página, sob o título 

de "Povo que se Liberta", a situação russa. 

 Após citar Gustave Le Bon (que, mesmo numa sondagem muito ligeira, parece ter 

sido o autor mais mencionado nestas ocasiões ), o próprio director do jornal não deixaria por 

mãos alheias a expressão do entusiástico apoio dos democráticos de Leiria ao derrube da 

autocracia russa. 
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     "Da tempestade formidavel, de sangue e de metralha, que 
vae sacudindo a Europa, surgiu já o triumpho clamoroso do 
pensamento liberal russo. 
    Foi a autocracia que fez rolar, de encontro ao millitarismo  
allemão e ao millitarismo austriaco, a torrente  devastadora dos 
canhões moscovitas.  Mas são  esses mesmos canhóes que 
fazem ruir tambem essa autocracia, em uma  rajada luminosa 
de liberdade e de justiça. 
    Triumphou a Russia Vermelha. Baqueou para sempre a 
Russia Negra dos  cárceres de Petrogrado e Moscow, das 
deportações em massa para as esteppes assassinas da Sibéria. 
    Do canno das bayonetas russas sahiu a primeira alvorada da  
redempção. Da bôcca vingadora dos canhões sahiu a primeira 
aurora de paz e de tranquilidade interna, para  a Russia 
sedenta de vida nova. 
    (...) E essa voz extranha fez-se relampago, desencadeou--se 
em  tempestade, trouxe para a lucta sangrenta das ruas a carne 
macerada de todos os opprimidos e a voz lancinante de todos 
os martyres. 
    A liberdade, que era uma aspiração murmurada a medo, 
ergueu-se com toda a pompa de hymno triumphal,  clamoroso, 
ardente, invencivel, quasi sobre-humano... 
    Mais um povo que se liberta." (O Radical, 27/Mar/17, 1) 

 

 

 Ainda no distrito de Leiria, agora n' O Imparcial de Pombal, semanário democrático, 

em 25 de Março voltava a ser a pena de Mayer Garção a dar o mote, com a transcrição do 

artigo por si publicado n' A Manhã só que, neste caso, era o que tinha visto a luz do dia em 19 

em Março e não o (geralmente mais citado) do dia anterior. 

 Em Santarém, o tradicional Correio da Extremadura, "Antigo jornal do Distrito", 

semanário no 26º ano de publicação, próximo dos Evolucionistas, em que o noticiário 

internacional era diminuto, o assunto russo passou perfeitamente despercebido, característica 

que também marcaria O Districto de Portalegre. Neste último, "Folha bi-semanal", então já  

com 34 anos de publicação, de tendência monárquica, seria transcrito "o texto do manifesto 

imperial dirigido pelo czar ao povo russo" em segunda página da edição de 22 de Março, 

incluindo a partir de então apenas ocasionais telegramas sobre a Rússia, numa coluna de saída 

irregular dedicada à política internacional ("Lá por  Fora"). 

 Em contrapartida, no semanário democrático A Fronteira, de Elvas, o destaque dado à 

Rússia foi substancialmente maior, merecendo comentários diversos de Domingos da Cruz 

("O Triunfo das Democracias") e de Gaciano [sic] Tavares (na coluna "Impressões 

Pessoais"), no dia 25 de Março. O primeiro mostrava-se, claramente, o mais entusiasmado: 
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     "Consoladoras sam as notícias que desde o primeiro 
momento foram  transmitidas  para todos os países aliados 
afirmando o desejo do Govêrno Provisório de com êles 
colaborar até o triunfo definitivo da Liberdade.  De entre os 
enormissimos  revezes sofridos pela kultura teutónica, 
nenhuma deve ter ferito tam profundamente o seu despótico 
orgulho como o que acaba de sofrer."  (A Fronteira,  25/Mar/17, 
1) 

 

 

 O seu colega da página seguinte revelava-se bastante menos animado, reprovando os 

entusiamos excessivos da "mór parte da imprensa portuguesa". Para ele, o 

"enfraquecimento interorgânico" da Rússia e "as más consequências morais que hão-

de actuar no exército aliado" eram factores a ter em conta. Embora, mesmo a acabar, não 

deixasse de adiantar um par de linhas mais animadoras, em virtude dos últimos telegramas 

chegados, ficavam no ar algumas dúvidas: 
 
 

    "A Russia, diz a nossa imprensa, conseguiu por fim, num 
segundo de exaltação aliás razoavel, revoltar-se  contra o 
autoritarismo czariano. 
    Quere-nos parecer todavia, que não será assim... 
    A Russia não se revoltou contra o autoritarismo do Czar, 
revoltou-se porque, as circunstâncias gravosas da economia, 
doméstica a levaram a isso. 
    O Czar  foi  preso porque as culpas recaíram sôbre ele; o 
govêrno provisório foi formado para resolver beneficamente a 
crise. 
    Sam assim os povos. Não haverá desilusóes ? Oxalá.” (Idem, 
2) 

 

 Quanto à margem Sul, no espaço que veio a dar origem ao distrito de Setúbal, 

diversificou-se a abordagem por três órgãos de informação bem distintos, provenientes de 

diferentes pontos da região e sensibilidade. Temos, assim, o caso de A Propaganda, 

semanário regionalista, propriedade da "Liga de Defeza e Propaganda de Setubal”, que só 

reagiu às modificações vividas a Leste na edição de 26 de Abril e, mesmo assim, de forma 

muito breve e em segunda página. No entanto, e dadas as características aparentemente 

conservadoras da folha em causa, é de notar a declaração final de que o conselho dos 

delegados operários de Petrogrado se apresentava "como o centro das forças democráticas 

e organisadas, capazes de repellir toda a tentativa contra a revolução" (A Propaganda, 

26/Abr/17, 2). 
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 Mais a norte, de características também regionalistas, embora com alguma influência 

do ideário socialista, o semanário A Voz d'Amora foi um pouco mais caloroso, na análise 

adiantada no dia 8 de Abril sobre o programa do governo provisório russo, embora o assunto 

não voltasse a ser tratado nesse periódico em ocasiões posteriores. 

 
 

     "Saido d'uma Revolução triumphante que uma visão nitida e 
clara dos erros d'uma casta privilegiada, impura, corrupta e 
impatriota tinha feito gerar, esse governo,  que se  propõe rasgar 
os horisontes duma nova Russia, apresenta um programa que 
marca um passo, porventura o mais agigantado que temos visto 
em programas, nas  formas  politicas do povo ottomano... [sic 
!!]" ( A Voz d'Amora, 8/Abr/17, 1) 

 
 

 Também uma outra publicação semanal "defensora dos interesses locaes", O 

Trafaria, se mostrou relativamente sóbria no noticiário incluído e no espaço de opinião, 

assinado pelo seu director (José Rocha Júnior), que acabaria o seu primeiro comentário com 

uma previsão que antevia o maior espaço que, meses mais tarde, o seu jornal veio a dedicar à 

Rússia e à sua revolução: 
 
 

     "O que sairá da presente revolução ? 
     (...) É uma surpresa da guerra. 
     Ficar  por aqui ? 
     Supomos que não." 
     (O Trafaria, 1/Abr/17, 2) 

 

 

 Em todos os órgãos de informação consultados, com sede nas capitais dos distritos 

mais meridionais do país (Évora, Beja e Faro), a principal particularidade verificada foi a 

extrema escassez de notícias, embora a extensão da recolha documental também não tenha 

sido exaustiva. 

     No diário independente Noticias d'Evora, embora acompanhando-se com alguma 

regularidade as actualidades relacionadas com a guerra na Europa, só em 19 de Abril se 

menciona a ocorrência da revolução, e apenas como exemplo de "um novo golpe que o 

destino dirigio aos alemães". O comentário mais alongado sobre a situação, só surge em 

inícios de Maio e, mesmo nessa ocasião, apenas para declarar que, 
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     "Já não dependem cento e sincoenta milhões de seres 
humanos dos caprichos d'um despota senão da sua propria 
vontade. A revolução tem suprimido as cadeias e o latego, tem 
aberto os «sepulcros dos vivos, e as casas dos mortos» da Siberia 
tam magistralmente descriptas por Dostoiewski e Tolstoi." 
(Noticias d'Evora, 3/Mai/17, 1) 

 

 

 N' A Folha de Beja, outro semanário mais ligado ao tratamento de assuntos regionais, 

na edição de 22 de Março é feito um primeiro comentário sobre a actualidade russa, embora 

ele mais não seja do que a glosa da posição do Commercio do Porto que já atrás se expôs, 

também apresentando a conclusão de que uma "libertação económica" teria antecedido a 

então despoletada "libertação politica". 

 Quanto a O Sul, semanário evolucionista de Faro, também se revela parco em notícias 

e comentários sobre o tema, embora a colecção utilizada nesta recolha apresentasse bastantes 

lacunas, nomeadamente nos meses de Março e Abril, o que impede uma mais fundamentada 

abordagem. 

 Para finalizar este itinerário pelo Portugal jornalístico, restam-nos os arquipélagos dos 

Açores e da Madeira que, porventura pela mesma razão - o isolamento geográfico- , se 

apresentavam como duas das zonas mais favoráveis à implantação de jornais de âmbito 

regional, a atender à quantidade de títulos existente. 

 No caso dos Açores, consultaram-se dois diários, o Diário dos Açores, independente, 

de Ponta Delgada, e o católico e (atendendo a alguma divulgação dada às suas iniciativas) 

com simpatias integralistas, A Verdade de Angra do Heroísmo. Para além deles, sondaram-se 

também dois semanários de Ponta Delgada, o independente O Açoriano Oriental (o "Decano 

dos Jornaes Portuguezes"), e o democrático O Reporter. Embora, excepção feita a O Açoriano 

Oriental (que em 5 de Maio ainda comentava a fortuna do Czar, como se a sua situação não 

tivesse sofrido alterações), todos eles incluíssem noticiário sobre a Rússia, foi A Verdade que 

incluiu maior espaço de opinião, logo nos primeiros dias após a deposição do Czar. 

 O Diário dos Açores, na sua coluna de "Radiogramas", assim como no serviço 

telegráfico, anunciou os acontecimentos logo a 20 de Março (não se publicara nos dias 18 e 

19) e manteve, com uma regularidade quase diária, um noticiário específico até ao final do 

mês, subordinado ao título "A Revolução na Russia". 

 O Reporter só na edição de 7 de Abril publicaria uma carta, anterior à revolução, do 

grão-duque Nicolau ao Czar seu homónimo, em que lhe recomendava que se afastasse das 

más influências que o rodeavam, enquanto na terceira página se transcreviam alguns 

elementos sobre a situação na Rússia, no espaço do noticiário de guerra. 

 Apenas A Verdade se deteve com maior pormenor na análise do processo 

revolucionário, embora abordando-o sob uma perspectiva profundamente negativa, em 
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virtude de considerar ter sido a nação russa contagiada por aquilo que denomina como uma 

"doença": a democracia. A Rússia não passava de "mais um organismo contaminado", de 

um "abcesso que vae supurar" (A Verdade, 13/Abr/17, 1). 

 Na Madeira, publicavam-se então dois dos diários de maior qualidade de todo o 

território português, ambos com um noticiário bastante actualizado, do qual uma boa parte era 

transcrito também em inglês (obrigações devidas à larga comunidade britânica, residente na 

ilha... ): o Diário de Notícias e o Diario da Madeira  (um pouco mais conservador e próximo 

dos monárquicos), ambos do Funchal. 

 Em ambos foram incluídas alargadas referências à revolução na Rússia. Em 17 de 

Março, o Diário de Notícias noticiava a abdicação do Czar na segunda página, na coluna de 

telegramas originários da agência Havas. No entanto, só no dia 4 de Abril incluiu o primeiro, 

e muito breve, espaço de opinião, secundado pela transcrição de vários telegramas de 

Petrogrado, Paris e Roma, dos dias 15 e 16 sob o título, em caixa alta, de "A Revolução na 

Russia".  

 
     “O grande povo da Russia acaba de sacudir, num medonho 
impeto de revolta, o despotismo secular que tanto o tem 
tiranisado. É o primeiro fruto desta formidavel luta pela causa da 
civilisação e da humanidade, sazonado e colhido 
inesperadamente. Quando a fome o flagelava por incuria 
criminosa do governo do czar e em Stokolmo se negociava uma 
paz separada entre representantes da Russia e da Alemanha, uma 
verdadeira traição para os aliados, rebentou a revolução, pondo-
se ao lado do povo o exercito de terra e mar e quantos, desde tão 
longe, veem anciando por despedaçar as gargalheiras que os 
escravisavam ao mais opressor dos retrocessos.” (Diário de 
Notícias - Funchal, 4/Abr/17, 1) 

 

 

 No dia seguinte, o artigo de opinião de fundo incluído, na segunda página, era uma 

extensa citação do Commercio do Porto, só surgindo no dia 8 de Abril um texto mais 

alongado sobre “A situação na Rússia”, com a opinião do jornal e transcrição de outras 

alheias, como do a do periódico francês Temps. 

 Quanto ao Diário da Madeira, no canto superior direito da sua primeira página de 18 

de Março, no espaço dedicado ao seu serviço telegráfico, foi dado grande destaque aos 

acontecimentos vividos na Rússia, anunciando-se, entre vários subtítulos, "o 

estabelecimento d'uma monarchia constitucional", "a continuação da guerra" e "o 

restabelecimento da ordem no paiz". Mantendo a transcrição de telegramas com as 

últimas novidades durante vários dias, o primeiro texto da responsabilidade da redacção do 

jornal apenas apareceu na segunda página da edição de 6 de Abril, com uma recapitulação dos 

principais acontecimentos referentes ao reinado de Nicolau II. 
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* 

 

 Terminada esta ronda preliminar, cumpre sintetizar algumas das principais tendências 

detectadas nas primeiras reacções desta meia centena de títulos da imprensa portuguesa aos 

acontecimentos revolucionários vividos em Petrogrado, nos últimos dias de Fevereiro e 

inícios de Março. 

 Em primeiro lugar, em parte pela escassez e aspectos contraditórios das informações 

disponíveis, a reacção nem sempre foi clara e imediatamente favorável, sendo visíveis alguns 

desencontros entre vários órgãos de informação, representativos das mesmas tendências 

politico-ideológicas. Em segundo, por condicionantes relacionadas com o debate político 

interno, muitas das posições tomadas, embora não tanto como poderia ser a priori previsível, 

obedeceram mais a necessidades propagandísticas para consumo interno do que a uma 

reflexão estritamente assente nos factos conhecidos. 

 Do lado republicano, apesar de alguma indecisão e prudência iniciais, a solidariedade 

revolucionária acabou por manifestar-se, em particular pelo lado dos democráticos que, em 

várias situações, começaram a explorar paralelismos entre os acontecimentos da nação russa e 

os portugueses - tanto em relação ao 5 de Outubro, como, em especial, ao 14 de Maio - para 

propaganda interna dos seus ideais. Entre os Evolucionistas e os Unionistas, a atitude parece 

ter sido de maior circunspecção e sobriedade, embora seja difícil traçar uma linha divisória 

absoluta entre as diversas reacções e o seu alinhamento político. 

 Do lado dos monárquicos, a reacção negativa era natural, embora viesse a surgir com 

cambiantes diversas; no caso de O Dia, a maior parte das críticas iriam para a própria 

debilidade demonstrada pelas hostes monárquicas europeias perante os ataques republicanos e 

democratizantes.  Nas páginas de A Monarquia predominaram as análises catastrofistas 

quanto ao futuro do grande Império, enquanto em O Liberal e em outros órgãos de menor 

difusão, se optou por dar um menor destaque aos problemas vividos pelos Romanoff, 

procurando evitar uma excessiva publicidade a factos desfavoráveis para as suas crenças. 

 Mais curiosa foi a resposta dada por algumas publicações próximas dos meios 

católicos, que preferiram não reprovar imediatamente a revolução, salientando as situações de 

opressão politica, económica e social, que ela vinha atacar e tentar solucionar. Esta atitude 

estava, em parte, relacionada com a desaprovação com que a Santa Sé encarava o domínio 

que o Czar exercia sobre a Igreja na Rússia, esperando-se que o novo poder lhe devolvesse 

uma maior liberdade. Compreende-se assim a “benevola expectativa” com que o Vaticano 

parecia encarar as transformações vividas, seguindo,  
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     “(...) com extraordinario interesse os acontecimentos na 
Russia, bem como a transformação sucessiva daqueles 
organismos politicos de que já despontam os primeiros sintomas 
de liberdade religiosa que o governo provisorio vai concedendo 
ao povo.” (Diário de Notícias, 21/Mai/17, 2) 

 

 Quanto às reacções da imprensa ligada aos ambientes sindicalistas e operários, será 

desenvolvida uma abordagem específica, em capítulo próprio, apenas sendo de realçar, como 

primeira impressão, que as mesmas não foram muito efusivas, excepção feita a algumas 

publicações ligadas ao movimento anarquista. 

 Embora a amostra recolhida, apesar de razoavelmente alargada, não permitir 

generalizações abusivas, parece transparecer que, à excepção de Lisboa, o processo 

revolucionário russo terá  polarizado mais as atenções no litoral a norte do Mondego do que 

no sul e no interior do país, onde o noticiário, salvo raras excepções, foi bastante menos 

frequente. Repete-se, contudo, que esta não é uma conclusão definitiva, mas apenas um 

indicador inferido a partir da recolha efectuada. 

Sobre as causas, os principais protagonistas e as características do movimento 

político-social vivido na Rússia, iremos deter-nos já  em seguida. 

 

 
3.2 - As Causas e Características da Revolução 
 
 
"Continua a ser um mysterio a revolução russa, sem  
que o nosso entendimento possa claramente discernir  
o que por lá vae.  Que é uma grande trapalhada, náo ha  
duvida, pois os telegrammas que ultimamente nos  
chegam e que cautelosamente é bom pôr de parte até vêr,  
já  contradizem os que primeiramente vieram."  
(O Liberal, 23/Mar/17, 2) 
 
 

 Durante os dias imediatos aos da chegada das primeiras notícias sobre a deposição de 

Nicolau II (e mesmo durante bastante tempo depois), cruzaram-se as mais díspares 

interpretações sobre os factos ocorridos, as suas origens, o seu sentido e os seus principais 

despoletadores. Quais teriam sido as razões que tinham levado ao arranque de um tal 

movimento revolucionário, num momento particularmente difícil da História da Rússia, como 

o que se vivia, perante a ameaça dos exércitos austro-alemães? A opressão política? As 

privações materiais? A agitação promovida por potências estrangeiras? 

 E quais os seus mais decisivos promotores? A massa informe, o povo, miserável e 

reprimido? A Duma, representante da oposição liberal ao regime autocrático? Agentes a soldo 

da Alemanha, ou da Inglaterra e da França? 
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 E que objectivos trazia? A paz separada ou a intensificação da guerra? A instauração 

de uma República democrática ou de uma Monarquia constitucional, segundo o modelo 

britânico? A destruição de todos os privilégios e desigualdades sociais, ou apenas uma 

reforma liberal gradual da sociedade?  

 As respostas para todas estas questões eram incógnitas, mas não faltavam as 

sugestões. De acordo com uma análise ponderada dos antecedentes e dos actores em presença, 

ou movidos pelos ideais pessoais dos seus autores, suceder-se-iam os comentários apontando 

caminhos diversos, fundamentados na observação dos factos conhecidos ou justificados por 

profissões de fé inabaláveis. 
 
 
3.2.1 - A Miséria ou a Repressão ? 
           A Duma ou o Povo ? 
 
 
"O grave movimento de caracter politico e economico 
que acaba de se operar na Russia é apenas a consequencia 
dos sucessivos erros politicos praticados nestes ultimos 
tempos, e significam que a corrente de democratização  
no imperio autocratico dos Romanoff atingiu uma intensidade 
que lhe permite reagir contra uma crise dificil, capaz de 
comprometer a vitalidade nacional." 
(Diário de Notícias, 17/Mar/17, 1) 
 
 

 Respeitando a sua tradição de equilíbrio, o Diário de Notícias expressava nesta 

passagem o carácter compósito das causas que tinham provocado a revolta que levara ao 

derrube do poder autocrático do Imperador da Rússia. Muitos outros órgãos de informação 

preferiram, todavia, por convicção ou por uma leitura diversa dos acontecimentos, adiantar 

análises que privilegiaram determinados factores em detrimento de outros.  

 Enquanto a maior parte dos periódicos de feição republicana optou por sublinhar a 

dimensão política e militar da revolução, outros, nomeadamente os órgãos de feição 

anarquista, também os socialistas, ou mesmo alguns monárquicos, não deixaram de realçar as 

questões económicas que tinham estado directamente relacionadas com as manifestações 

operárias dos últimos dias de Fevereiro.  

 Um aspecto, sobre o qual nos não iremos deter muito, e por onde começaram as 

discordâncias, foi o da ingerência internacional na catalização de todo o processo 

revolucionário, ou seja, na sua possível origem externa: a Inglaterra e os Aliados ou a 

Alemanha. Os monárquicos denunciavam a acção agitadora da Inglaterra e da França, 

enquanto os republicanos pareciam inicialmente recear manobras alemãs no sentido de obter 

uma paz separada. 
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 Mas em algo existia uma acordo quase unânime: se em relação ao Czar as opiniões 

divergiam, sendo vários os jornais, mesmo republicanos, que lhe reconheciam algum valor, 

em virtude dos seus antecedentes aliadófilos e do seu rescrito de Janeiro, já  em relação à 

burocracia que o rodeava, mesmo entre os monárquicos, as dúvidas eram bem menores. Tinha 

sido ela a responsável, devido à sua germanofilia, corrupção e incompetência, pelo autêntico 

descalabro militar da Rússia, pelo caos económico, pela crescente insatisfação social e pelo 

conflito institucional entre a Duma e o poder executivo. Na hora de atribuir responsabilidades, 

poucos hesitavam. 

 Acompanhemos a sistematização apresentada pel' A Lucta que, não querendo fazer 

"pedantismo historico e muito menos sociologia barata", esquematizaria as razoes que 

considerava as mais decisivas para a insatisfação dos patriotas russos: 
 
 

     "1º A lucta entre a Duma e a alta Burocracia civil e militar.          
     2º Os desastres militares de 1915, que demonstraram a falta 
de preparação para a guerra, devido a não se ter aplicado  a 
armamento e munições, a caminhos de ferro estrategicos e 
organisação dos serviços da intendencia e de higiene  o 
dinheiro de muitos emprestimos e de pesados impostos. 
    3º A insolencia  dos  governos em não darem conta das 
despezas realisadas e o  seu desprezo pelos deputados que os 
chamavam   responsabilidade. 
    4º Os escandalos  relativos  a  fornecimentos, os conluios da 
burocracia com os açambarcadores, a imprudente protecção 
aos que  têm enriquecido à custa da guerra,  as dificuldades de 
abastecimento e a carestia da vida. 
    5º A censura feroz à imprensa; a proibição de serem 
publicados, mesmo no boletim oficial, certos discursos 
pronunciados na  Duma, a perseguição aos deputados e chefes 
socialistas. 
    6º As conspirações germanofilas da côrte onde o imperador 
Nicolau II,  apesar  de sinceramente inimigo da Alemanha e 
fiel aos compromissos com os aliados, não tinha poder bastante  
para  dominar a influencia de sua mulher, porque a Imperatriz 
é d'uma familia alemã e varias damas e fidalgos agentes 
declarados do kaiser. 
    Eis aqui, em resumo, as causas do movimento revolucionario 
que terminou pela vitoria da Duma e do povo das grandes 
cidades - contra os ladrões, contra os opressores e contra os 
germanofilos."  (A Lucta, 17/Mar/17, 1) 
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 Como facilmente se constata, a maior parte das causas referidas, relacionava-se com o 

mau e indevido funcionamento da burocracia e do poder executivo, dando a entender que a 

raiz dos problemas era essencialmente política. 

 Em outro artigo incluído na mesma edição, o comentarista internacional Júlio Gomes, 

tinha, à imagem do Diário de Notícias, a prudência de não dar uma predominância particular 

a nenhuma ordem de factores, reconhecendo-lhes uma estreita interligação, que dificilmente 

poderia ser quebrada: 

 
 

     "Revolução politica ? Revolução economica ? 
     Bem póde ser as duas coisas, tão intima conexão o facto 
politico e o facto economico têm em toda a parte, e tiveram 
sempre, em todos os tempos." (A Lucta, 17/Mar/17, 1)  

 
 

 Entre os republicanos, e mais especificamente no campo democrático, o papel do 

Parlamento russo, a Duma, foi fortemente exaltado como o representante e intérprete da 

vontade popular, como se passou n' O Mundo de Lisboa (em comentário já  atrás parcialmente 

transcrito) que, embora nem sempre com muita homogeneidade de posições, lançou muitas 

das principais palavras de ordem que ecoaram em outros órgãos do país:  

 
 

     "A Duma era já de per si a revolução em marcha, a 
revolução triunfando nas  suas primeiras étapes. Agora é a 
revolução dominadora, destruindo o autocratismo e 
afirmando a vontade do povo. O  czar e a czarina sáo presos 
pela assembleia nacional.  Os tiranos e os traidores são 
liquidados a tiro. Como tudo isso é extraordinario nesse país 
onde o povo se ajoelhava à passagem do czar, senhor da 
Russia ! até agora um czar só poderia deixar de o ser quando 
as bombas o estilhassassem, como sucedeu a  Alexandre II: 
agora já deixa de o ser,  como este inepto Nicolau, pela 
vontade do povo." (O Mundo, 17/Mar/17, 1) 

 

 O Republica, nas suas primeiras análises também atribui papel de destaque à Duma; 

afinal, os republicanos que, antes do 5 de Outubro, tinham sido deputados no Parlamento da 

Monarquia, sentiam uma especial solidariedade pelo papel dos seus congéneres russos: 
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     "A Duma salvará a Russia... 
     Ainda na quinta-feira [15/3] o diziamos no titulo com que 
encimavamos a tradução de um impressionante artigo do Temps. 
     A Duma salvou a Russia - podemo-lo escrever  agora, sobre a 
impressão dos ultimos telegramas ácerca dos acontecimentos 
revolucionarios que levaram Nicolau II à abdicação e  à 
condição, com a imperatriz, de prisioneiro do Parlamento." 
(Republica, 18/Mar/17, 1) 

 

 Os católicos do Jornal de Vianna também eram dos que colocavam a Duma na 

vanguarda da revolução, realçando ainda o papel de algumas das componentes ideológicas 

que considerava terem favorecido a sua eclosão: 
 
 

     "As causas d'esse tão grande como inesperado facto, são-nos 
ainda desconhecidas. Sabemos que, desde muito n'aquella 
grande nação as ideias nihilistas eram de ha  muito conhecidas e 
muitas e sensacionaes acontecimentos chegaram até nós. 
Parecia, porém, que estando aquelle paiz a braços com a maior 
das guerras mundiaes a effervescencia das massas populares 
teria diminuido. Tal não sucedeu. A Duma, ou seja o parlamento 
russo,  uma  das prerogativas que o Czar deposto havia já 
concedido ás massas populares, deu o grito de alarme, na 
reivindicação de novas conquistas liberaes, seguindo-a todo o 
paiz." (Jornal de Vianna, 22/Mar/17, 1) 

 

 No entanto, mesmo nas hostes republicanas, a interpretação nem sempre seria esta. 

Entre os Evolucionistas do Republica, após os primeiros entusiasmos, a leitura dos 

acontecimentos, à distância de pouco mais de um mês, já seria bem diversa, em virtude da 

chegada de novos elementos sobre o decurso de todo o processo revolucionário: 
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     "A revolução russa  nasceu de um movimento do povo 
exasperado pela crise aguda das subsistências, que era já quasi a  
fome. Graças ao exercito que se colocou ao lado do povo, o 
movimento desenvolveu-se. O concurso da Duma acabou  por  
lhe dar o verdadeiro significado politico. O promotor da 
revolução foi o povo. O vencedor foi o socialismo e não a Duma 
que foi surpreendida pelos acontecimentos. O seu primeiro 
movimento foi acatar a vontade do imperador mas a 
apresentação dos soldados amotinados no palacio da Taurida, a 
anunciarem a sua adesão ao povo,  fizeram-na sobrestar nessa 
resolução. O exercito vinha  pedir o apoio  dos deputados e não 
oferecer o seu. Então o presidente da Duma compreendeu a 
situação e teve a  consciencia de que o parlamento, para conservar 
a sua influencia, devia tambem declarar-se rebelde.  No interesse  
supremo da Russia e para lhe  poupar os  horrores  da anarquia, a 
Duma devia tentar, sem perda de um minuto,  dirigir a revolução. 
Para isso era indispensavel começar  por segui-la, aderir a ela. Foi 
o partido que o snr. Rodzianko tomou." 
     Um comité executivo se formou  depois, empregando a Duma 
desde  esse  momento  todos  os seus esforços para organizar o 
que não era senão o cáos." ( Republica, 4/Mai/17, 1 ) 

 

 Nesta passagem encontra-se a conjugação dos diversos aspectos que, mais tarde e à 

medida que as informações dispersas foram sendo recolhidas, se apurou terem sido os que, 

com o grau de fidelidade possível que o nosso conhecimento actual pode alcançar, 

corresponderam à realidade dos factos: uma iniciativa popular sem um enquadramento 

político predeterminado que, ao obter o apoio de grande parte das forças militares de 

Petrogrado, tinha confrontado a Duma com uma situação concreta a que os elementos liberais 

se viram na necessidade de aderir, para não serem arrastados na queda do poder imperial. 

 No essencial, corresponde ao quadro traçado por Trotsky na sua, hoje clássica, análise 

das movimentações de Fevereiro e da atitude dos deputados da Duma perante a situação: 
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     "Mas  Milioukov  não acaba o seu discurso, que, aliás, ele não 
tinha começado senão com a ideia de o acabar com nada, pois eis 
que Kerensky se precipita na sala, fortemente emocionado: uma 
imensa multidão de populares e soldados, anuncia ele, avança para 
o Palácio da Taurida, e esta multidão tem o objectivo de exigir que 
a Duma tome o poder nas suas mãos !... O deputado radical sabe 
exactamente o que reclamam as poderosas massas populares. Na 
realidade, é Kerensky, em pessoa, quem exige, pela primeira vez, 
que a Duma tome o poder – esta Duma que, no fundo da sua alma, 
espera sempre que o levantamento seja reprimido. A comunicação 
de Kerensky provoca «uma perturbação geral» e há «olhares 
assustados». No entanto, não tem tempo de terminar, porque é 
interrompido por um porteiro da Duma, que chega aterrado: 
destacamentos de soldados, antecedendo outros, aproximaram-se 
do palácio, não lhes foi permitida a entrada pelos homens da 
guarnição e o chefe da guarda foi gravemente ferido. Um minuto 
depois, verifica-se que os soldados já entraram no palácio. 
     Mais tarde, veio a ser dito, nos discursos e nos artigos, que os 
soldados tinham vindo saudar a Duma e prestar-lhe juramento. 
Mas, por um instante, percorreu todos um pânico mortal.” (Trotsky, 
[1979], I, 201) 

 

 Tendo ainda em atenção as declarações do Republica sobre os interesses que a 

camadas liberais teriam para, pelo menos numa primeira fase, aderir ao movimento 

revolucionário, veja-se o que dizia, pela mesma altura, a publicação anarquista A Sementeira: 
 
 
 

     "Essas classes - a burguesia industrial e comercial, 
representada pelos partidos liberais e republicanos, - serviram-se 
do descontentamento provocado nas massas pela crise económica 
e pelos desastres militares, e pretenderam porventura prevenir 
uma revolução mais grave,  mais funda, mais social, antecipando-
se a ela." (A Sementeira, Mai/17, 261) 

 

 Os representantes "burgueses" da Duma teriam, desta forma, apenas aproveitado a 

agitação popular, assumindo, a partir de determinado momento, a sua liderança para a 

canalizar em benefício próprio. No entanto, "as fôrças desencadeadas fogem muitas vezes 

ao inteiro dominio de quem as evoca" (Ibidem) e o povo começava, apesar da tentativa 

dos liberais, a levar as conquistas revolucionárias muito mais além do que muitos achavam 

conveniente, como o admitiam monárquicos e republicanos: 
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     “É certo que a revolução foi muito mais longe do que 
quereriam e supporiam os seus instigadores, o que lhes 
ter mostrado os perigos de brincar com a dynamite jacobina, 
deitando-lhe fogo, porque ninguem sabe até onde vae dar a  
explosão e o que fica nos escombros." (O Dia, 21/Mar/17, 1) 

 
     "Até onde caminhará, no seu vôo libertador, tam 
singularmente marcado, o povo russo ? 
    Não crêmos que  seja facil profetisal-o, porquanto êsses 
milhões  de mártires que ora se erguem a expulsar os tiranos 
têm bem determinado o que querem, e vitoriosos, como estão, 
querem caminhar em terreno sólido, sem desfalecimentos, nem 
desânimos ou entraves (...)." (A Fronteira, 1/Abr/17, 1) 

 

 Este jornal de Elvas foi, aliás, um dos mais entusiastas defensores da tese da 

responsabilidade popular pela revolução: 

 

     "A revolução russa acaba de dar um exemplo eficaz de 
quanto póde na vida e nos destinos duma nação a vontade 
soberana  do povo.  Foi o povo que fez a revolução, foi o esfôrço 
do povo que triunfou nesse embate formidavel com a 
aristocracia detentora do poder e ré confessa de crimes 
inenarraveis. Rugiram as mil bocas rubras da multidão. 
Explodiram as cóleras abafadas nos peitos sofredores. 
Encrisparam-se as mãos até aí quietas e quebraram-se as 
algemas que a tirania dos reis lançavam aos pulsos dos 
precursores da grande cruzada da liberdade." (A Fronteira, 
8/Abr/17, 1) 

 

 Associados a esta visão de um papel mais activo e actuante por parte das camadas 

populares, surgiram relacionados dois outros tipos de interpretações sobre a revolução: a 

originada em alguns meios socialistas e anarquistas, que viram nela uma movimentação de 

carácter social(ista) e uma outra, bastante frequente entre os analistas monárquicos, que dava 

especial destaque às causas económicas da insatisfação popular, em grande medida para 

desvalorizar a componente política das aspirações dos revolucionários. 
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     "No dia seguinte as manifestações renovaram-se. As fabricas 
fecharam. Os operarios declararam-se em gréve. 
    As auctoridades tomaram todas as medidas precisas para 
manter os grevistas afastados do centro da cidade. O serviço dos 
tramways foi suspenso. 
    Nas pontes  do  Newa foram postados soldados para impedir 
a passagem dos operarios. Mas o exito d'essas precauções não 
foi completo. 
    As manifestações, em que interveio a tropa, parece terem tido, 
acima de tudo, um caracter economico. 
    Todavia ao protesto contra a falta de pão juntou-se o protesto 
contra o governo pela sua incuria administrativa. 
     N'esse momento a  situação tornou-se  gravissima.Os motins 
augmentaram a tal ponto que o governo se julgou impotente 
para manter a ordem." (O Dia, 17/Mar/17, 2) 

 
 

"...não ha duvida que a fome foi o rastilho do incendio e que ella 
é má  conselheira e tambem céga e impiedosa.b    Quem  der à  
salada russa  simples caracteristicas politicas está em erro capital: 
ella tem uma origem economica. Como, de resto, o que n'esta 
hora terrivel  conflagra a Europa e levou já pela Asia, pela 
Africa, até à America, o facho incendiario da guerra, é a grande 
revolução  economica  mundial, muito mais a lucta gigantesca 
dos interesses, do que o combate dos principios ou o encontro 
de civilisações  que dentro d'elles se batam até ao exterminio." 
(O Dia, 21/Mar/17, 1) 

 

 O Commercio de Viseu, pela pena de J. d'Azevedo Castello Branco, revelava-se menos 

afirmativo em relação aos factores económicos, embora os considerasse predominantes 

perante os, também inegáveis, elementos políticos: 
 
 

     "Embora se me affigure ser o regimen politico futuro a menor 
das preocupações dos russos revoltados ao grito de Abaixo a 
guerra ! Deem-nos pão !  não deixo de concordar em que d'esse 
movimento revolucionario tem de derivar consequentemente a 
victoria  d'aquelas reivindicações politicas com que,  em 1905, o 
autocrata da Russia, teve de pactuar parcialmente para  já  então 
accudir aos privilegios da sua corôa ameaçada." (O Commercio de 
Viseu, 19/Abr/17, 1) 

 

 Para os socialistas, e mais tarde também para vários anarquistas que não hesitariam em 

expressar a sua opinião, estes contornos económicos da revolução russa eram sinónimo de 

uma motivação e um futuro socialista para a Rússia. 
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     "Sem duvida o facto culminante dos ultimos tempos foi a 
revolução na Russia. Surgiu como resposta áquelles que anteviam 
o regresso a velhas fórmas politicas e philosophicas, como 
consequencia da  guerra ! Tanto mais, quanto aquelle movimento 
revestiu todos os caracteres de uma revolução economica ou, o 
que vem ser o mesmo, socialista. Será isto ou não será nada !" (O 
Trabalho, 1/Abr/17, 1) 

 

 Aliás, perante todas as hesitações que a imprensa periódica mais próxima do 

operariado português demonstrou (e que adiante se irão passar em revista), só a percepção 

desta tendência socialista permitiu que a revolução da Rússia fosse saudada pelas forças mais 

"à esquerda" do espectro político português de 1917: 
 
 

     "À democracia socialista russa e a todos os cidadãos d'esse 
grande paiz, que na marcha para a conquista da liberdade e do 
direito tomam parte a todo o custo, as nossas sinceras saudações." 
(A Voz do Povo, 25/Mar/17, 1) 

 

 Mas estas já eram questões que se começavam a relacionar com o provável carácter 

político que o novo regime poderia vir a tomar, depois de consumado o derrube do Antigo 

Regime. Vai ser às primeiras previsões, que se debruçaram sobre a futura fórmula que deveria 

vir a reger o então institucionalmente indefinido colosso russo, que passaremos em seguida. 

Venceria uma versão moderada, suavizada de acordo com as pretensões liberais, da 

monarquia, agora sujeita a uma Constituição, ou avançar-se-ia até uma república democrática 

ou, mais longe ainda, até a uma democracia socialista ? 
 
 

3.2.2 - Monarquia Constitucional ou República Democrática ? 

 

"Petrogrado, 20 - O governo provisorio publicou um  
manifesto, expondo a obra realizada pelo impulso poderoso  
do povo russo, derrubando o velho regime e criando um governo 
provisorio que considera como um dever sagrado realizar os  
votos nacionais e conduzir o país numa via luminosa e numa 
livre organização civil. O governo esforçar-se-á por assegurar  
ao exército tudo quanto seja necess rio para levar a guerra  
a um fim vitorioso; observar  fielmente todas as alianças;  
concederá ao povo todas as facilidades, para exprimir a sua  
vontade quanto ao regimen politico - convocará o mais breve  
possivel a Assembleia Constituinte sobre a base do sufrágio  
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universal assegurando aos bravos defensores da patria a sua  
parte nas eleições parlamentares. A Assembleia Constituinte  
tambem publicar  leis fundamentais assegurando ao país leis  
imutaveis, a liberdade e a igualdade. Dando solução a estes  
problemas, o governo provisorio julga que executar  a vontade  
nacional e que todo o povo apoiar os seus esforços para  
assegurar a felicidade da Russia." (Diário de Notícias, 21/Mar/17, 1) 
 
 

 Conhecida a consumação do derrube da autocracia absolutista, o futuro da Rússia 

parecia envolto em densas, quando não sombrias, dúvidas. Sabendo-se que a fórmula final do 

novo regime só seria definitivamente achada depois da reunião de uma Assembleia 

Constituinte, os comentadores avançaram rapidamente com as diversas hipóteses existentes, 

umas vezes apenas de acordo com as suas  preferências pessoais e outras com uma maior 

atenção ao que era possível conhecer dos jogos de força verificados no cenário político da 

Rússia revolucionária.   

 Entretanto, a situação concreta movia-se num certo limbo indeterminado, que alguns 

classificavam de "anarquia", com alguma propriedade (afinal, não existia um poder formal 

"legal", mas um mero poder de facto) desde que se afastassem as conotações mais pejorativas 

normalmente associadas a tal designação, outros já de "república democrática", enquanto os 

mais moderados se ficavam pela "monarquia constitucional", embora sem Parlamento ainda 

formado e com uma Constituição por elaborar. 

 Comecemos, por agora, pelos defensores da antiga ordem destituída, na tentativa de 

saber como os monárquicos portugueses previram a evolução do regime russo. N' A 

Monarquia, ausentes as certezas, ficavam as possibilidades, com as respectivas (e bem 

definidas) consequências, na opinião de João do Amaral: 
 
 

     "Por nossa parte, uma afirmação categorica podemos fazer: - 
é que a  Russia, vencida a burocracia de que os maus imperios, 
tal como as  democracias, se servem para centralisar, ou adota 
uma forma de governo consentanea com a indole tradicional do 
seu nacionalismo e se prepara para viver a vida gloriosa que 
viveu outrora, - ou se lança na sarabanda democratica e dentro 
em pouco, em vez de extintas, se olearão mais as seducões da 
indisciplina e de guerra civil contra as quaes nada poderam as 
forças do sentimento que ligavam  o povo russo à sua dinastia." 
(A Monarquia, 20/Mar/17, 1) 

 

 Em O Liberal as certezas não eram muitas mais ("Triumphou a democracia? 

Triumphou o imperialismo? Que importa n'um momento d'estes, esse assumpto 
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secundario?"), até porque, dizia-se, os próprios revolucionários russos se encontravam sem 

saber que caminho tomar. 
 
 

     "Até onde levarão as forças revolucionarias as suas imposições, 
é que nós não podemos prever. 
     Parece não haver grande harmonia entre os proprios 
revolucionarios, e preoccupa o governo provisorio, como já aqui 
indicamos, a attitude que a Finlandia vae tomar perante o 
movimento revolucionario." (O Liberal, 24/Mar/17, 2) 

 
 

 Em Viseu, O Commercio procuraria, algumas semanas depois, demonstrar que era 

possível conciliar o regime monárquico com os ideais democráticos, tentando desmistificar 

aquilo que considerava uma, errada, associação linear entre as noções de "República" e 

"Democracia". 
 
 

     "Ha almas simples para as quaes democracia  e republica são 
noções equivalentes: e um rei, por a simples investidura n'esse 
alto cargo, tem necessariamente de ser um despota, vivendo de 
privilegios, oprimindo o povo em meio de  uma côrte de satrapas 
! Como se não houvesse  reis em paizes democratas (...)." (O 
Commercio de Viseu, 19/Abr/17, 1) 

 

 

 Só O Dia parecia ter a convicção que o regime monárquico se manteria na Rússia sob 

uma forma constitucional, embora se formulassem algumas dúvidas quanto à sua capacidade 

para assegurar as pretensões russas na guerra em que participava (17/Mar/17, 1). Ponto 

comum a O Liberal e a O Dia era a admissão, com o seu quê de ironia e sarcasmo, como 

resposta às pretensões de vários órgãos republicanos, que a revolução da Rússia teria certos 

traços comuns com o 14 de Maio que derrubara a experiência "ditatorial" de Pimenta de 

Castro, por iniciativa dos Democráticos  (O Dia, 17 e 21/Mar/17 e O Liberal, 24/Mar/17), 

enquanto A Monarquia também alinhava em estabelecer paralelos com os acontecimentos da 

Revolução Francesa (A Monarquia, 20/Mar/17 e O Dia, 17/Mar/17). 

 Extremamente curioso era o facto de, já no dia 19 de Março, n' O Mundo ainda se 

considerar ser possível a manutenção da monarquia, assumindo o trono o grão-duque Miguel 

Alexandrovitch, com "as simpatias" do povo e de, também no unionista A Lucta desse dia, se 

tomar como certa a manutenção da monarquia, embora extremamente limitada pelo poder de 

um novo Parlamento. 
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     "A situação da Russia apresenta-se na verdade curiosa. O  
czar é obrigado a abdicar e o povo dá as suas simpatias ao gran-
duque Miguel Alexandrowitch, irmão do czar, um homem novo 
e de espirito novo que, longe de confiar no seu poder, confia 
antes, e com mais segurança, no poder do povo." (O Mundo, 
19/Mar/17, 1) 

 
 

     "As nossas previsões sobre as origens e provaveis resultados 
da revolução na Russia realisaram-se. Por agora a monarquia 
constitucional; mas a monarquia forçada a aceitar tudo quanto a 
Duma impõe." (A Lucta, 19/Mar/17, 1) 

 

 

 É um pouco paradoxal que, enquanto os monárquicos se debatiam perante a 

perspectiva de uma Rússia "anarquisada" pelos princípios democráticos, alguns dos mais 

tradicionais bastiões de republicanismo português aparentassem encarar com um certo 

conforto a perspectiva da manutenção de uma cabeça coroada no velho império. Em especial 

quando A Manhã, no dia anterior, já se interrogava, em título de primeira página, sobre a 

possibilidade de instauração de uma República na Rússia e o Republica anunciava o 

nascimento de uma nova democracia nos seus títulos e subtítulos dos dias 19 e 20 de Março. 

 Mas isso não impediu que, já perto do final de Março, o órgão democrático de 

Cabeceiras de Basto, desse a revolução por terminada ("... vê-se que terminou o periodo 

revolucionário em toda a Russia e que está inteiramente restabelecido o socego, 

tendo tomado conta da regencia do Imperio o gran-duque Miguel Alexandrovitch."; 

O Cabeceirense, 25/Mar/17, 2 ) e o Noticias de Bragança hesitasse, ao afirmar ser com 

"pena" que, com a revolução, tivesse  
 
 

     "... de cair um soberano que sempre defendeu a luta à outrance 
contra a Alemanha  e  que,  no momento supremo, não hesitou 
em deixar o trono, para não dificultar a sequencia bem 
intencionada dos acontecimentos politicos." (Noticias de 
Bragança, 29/Mar/17, 1) 

 

 Um lamento deste tipo, atendendo à sua origem, era notável, mas explicava-se pelos 

interesses, considerados superiores, que então estavam em jogo, como Brito Camacho 

confessara poucos dias antes, deixando escapar indícios para a compreensão da atitude d' A 

Lucta. O que estava a preocupar os Unionistas, era o receio de que a acção revolucionária, 

avançando em excesso, pusesse em causa a estabilidade militar russa: 
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     "Uma revolução que em poucos dias arrasa um edificio de 
seculos, e que no local  em  que ele assentava se propõe erguer 
um outro que deve ser na  sua  estrutura o contrario do que ele 
era, e  na sua significação o contrario do que ele  representava, 
uma tal revolução, quer nos parecer, não pode deixar  de  
repercutir nos campos de batalha, ao mesmo tempo que afecta 
toda a organisação militar." (A Lucta, 22/Mar/17, 1) 

 

 

 Outros revelavam menos precauções e, para o próprio bem dos milhões de russos 

agora libertados, declaravam ser de acreditar que lhes não viesse a servir, "como regime 

politico uma monarquia hipocrita mascarada de democracia, nem uma república 

eivada dos vícios e defeitos de que enfermam as monarquias"  (A Fronteira, 1/Abr/17, 

2). 

 Para os mais entusiastas era o momento da expansão da democracia à maior nação do 

mundo, era a prova de que os novos ideais tinham entrada numa fase ascensional imparável. 

Os acontecimentos na Rússia, embora importantes, eram apenas um elo na grande cadeia: 
 
 

     "Êrro funesto cometerá o país cujos dirigentes se recusem a 
acompanhar rasgadamente e com firmeza a profunda 
transformação politica por que a Europa, talvez o mundo 
inteiro, vai passar. 
    Essa transformação  - não tenham dúvidas !  -  é num sentido 
cada vez mais mais progressivo, cada vez mais radical. É a 
eloquência dos factos - a mais alta de todas as eloquências - que 
no-lo afirma. 
    (...) A Democracia triunfa  na  Rússia com a Duma, ao  mesmo 
tempo que  se afirma cada vez mais forte e com mais profundas 
raíses na Inglaterra e na França." (O Debate, 29/Mar/17, 2) 

 
 

     "A autocrata Russia de ha pouco, acaba de passar pela maior 
das transformações politicas e implantou o regimen 
republicano.b    (...) Coisas que teem de suceder e que ninguém 
se lembre fazer travar... Porque afinal, os povos,  como tudo, 
caminham, caminham sempre, e daí a transformação da Russia e 
amanhã a de outra e outra nação." (A Solidariedade, 23/Abr/17, 1) 

 

A maior parte dos periódicos, porém, preferiria manter nos primeiros meses uma 

posição de expectativa, os republicanos, em geral, saudando as conquistas liberais e/ou 

democráticas do povo russo, e os monárquicos prevendo as maiores catástrofes, caso se não 

retomasse uma via tradicionalista e conservadora na condução do Estado russo. A Monarquia 
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terminara com a abdicação de Nicolau II e consequente renúncia do seu irmão Miguel, mas, 

formalmente, nenhuma outra modalidade conhecida de regime político fora implantada em 

sua substituição, pelo que não admirava que o monárquico e ultra-conservador A Verdade 

declarasse a Rússia "Em Plena Anarchia", como o fazia na sua primeira página da edição de 

17 de Abril.  

 Existia um Governo Provisório e um Comité Executivo do Soviet de Petrogrado que, 

nem sempre de forma muito articulada, procuravam conduzir os destinos de uma nação onde, 

ao certo, apenas se sabia o absolutismo ter sido substituído por "um regimen de maior 

tolerancia civil, politica e religiosa" (Echos do Minho, 25/Mar/17, 1). 

 Só alguns meses depois, perante circunstâncias extraordinárias, e ainda sem a 

realização das eleições para a Assembleia Constituinte, Kerensky proclamaria a República, 

facto que não chegou aos títulos principais do Republica e que, quer no Diário de Notícias 

("É proclamada a República na Russia", 18/Set/17, 1), no Seculo  ("A Proclamação do 

Regime Republicano"; 18/Set/17; 1),  n’ O Mundo  ("A Republica na Russia", 18/Set/17) 

ou n' A Lucta ("A Republica na Russia. Proclamação do novo regiem", 17/Set/1, 1), 

acabaria por não surgir com o impacto que seria de esperar na imprensa republicana. 

 Então, como alguns monárquicos tinham afirmado no momento da deposição de 

Nicolau II, a questão do regime político parecia ser um "assunto secundário" e a menor das 

preocupações que preenchiam as análises dos comentadores, quando se debruçavam sobre os 

acontecimentos que se sucediam a Leste. 

 

4. - OUTUBRO: 

     O Horror à "Anarquia" 
 
 
"13 de Outubro de 1917 
     (...) Criação dum numeroso conselho provisório da República  
como corpo consultivo do Governo provisório até Assembleia  
Constituinte. Declaração de guerra do Soviete ao novo Governo  
considerado burguês e contra-revolucionário apelando para operários  
camponeses e guarnição S. Petersburgo ameaçando guerra.  
Presidente actual maioria Sovietes é socialista extremo todos  
alemães portadores de nome russo como quase todos revolucionários  
predominantes. São agentes alemães que sugerem a reunião de  
numerosas assembleias excitam anarquistas socialistas monárquicos  
desenvolvendo confusão. Sovietes e comités exército russo Finlândia  
e a esquadra Báltico recusou obedecer Governo provisório. 
Turquestão em sublevação e anarquia. Dieta Lituânia proclama-se  
em Vilna estado independente. Terrminou greve caminhos de ferro  
cedendo Governo. Alemães ocuparam ilhas entrada golfo de Riga. 
a) Batalha" (Reis, 1984, 144) 
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"28 de Outubro de 1917 
     (...) Anarquia completa toda Rússia consumam-se todos  
os dias impunemente roubos importantes ruas S. Petersburgo 
espera-se em poucos dias revolução socialista e saqueada 
a cidade ódios crescentes contra diplomatas potências 
Aliadas. Prossegue lentamente evacuação S. Petersburgo. 
a) Batalha" ( Idem, 146 ) 
 
"Petrogrado,30 - O «soviet» de Petrogrado dirigiu um apelo 
aos operarios e soldados exortando-os a não cairem nas 
ciladas que lhes armam, e a conservarem-se calmos. 
   O «soviet» tambem prescreveu aos «comités» de operarios  
das oficinas e fabricas não entregarem seja a quem fôr  
espingardas ou outras armas sem uma licença especial passada 
por ele." (Diário de Notícias, 3/Nov/17, 1) 
 
"Petrogrado, 1 - (...) A votação de ontem no Pre-Parlamento 
segundo a qual nenhuma das resoluções referente à defesa 
nacional não puderam obter maioria, produziu uma dolorosa  
impressão nos meios politicos que entendem que este facto  
torna muito dificil a situação e prova que o pais não tem 
ainda um centro estavel em que o governo se possa apoiar." 
(Idem, 4/Nov/17, 1) 
 
"Petrogrado, 3 - Apesar dos boatos designando o dia de ontem 
como data da acção do exercito maximalista para se apoderar 
do poder, o dia foi calmo e a ordem publica não foi perturbada." 
(Idem, 6/Nov/17, 1) 
 
 

 A nova fase da revolução na Rússia ou, especialmente mais tarde, para muitos, a mais 

recente e verdadeira "Revolução", não era uma ocorrência completamente inesperada e 

imprevisível. Logo em meados de Outubro (de acordo com o calendário ocidental), cruzaram-

se constantemente os boatos sobre o momento da sua definitiva explosão. Antecedida pelos 

acontecimentos de Abril e de Julho, que, embora não despoletados pelos bolcheviques 

(Trotsky [1979], I, 385ss e II, 33ss), tiveram a sua participação e rapidamente foram tratados 

como "manejos maximalistas", a erupção de Outubro veio inscrever-se num clima de 

crescente incapacidade do Governo Provisório para exercer uma acção concreta e efectiva e, 

consequentemente, para obter qualquer uma base social de apoio que o defendesse em caso de 

ameaça. 

 Apesar de previsto e esperado, o ataque maximalista ao poder não deixou, contudo, de 

se ver envolto em espessas dúvidas quanto às razões e objectivos dos seus promotores. Vinda 

então já de há alguns meses, a denúncia dos "maximalistas" como agentes da Alemanha, 

destinados a forçar a assinatura de uma paz separada, ganhou força crescente desde as 
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manifestações de Julho que, para a maioria dos observadores, tinham sido a verdadeira causa 

do fracasso da ofensiva russa, e atingiu em Outubro um ponto culminante. 

Essa identificação dos bolcheviques como agentes alemães não era exclusivo da 

imprensa, pois o próprio Batalha Reis menciona o assunto sem grandes dúvidas, sublinhando 

a animosidade latente contra os representantes das nações aliadas, mesmo antes da eclosão da 

movimentação que levaria Lenine ao poder. Este desfecho, inclusivamente para os seus 

contemporâneos, mostrava-se como inevitável, atendendo à situação a que se chegara. Mesmo 

para aqueles que a desaprovavam liminarmente, a tomada do poder pelos bolcheviques, 

atendendo ao completo esgotamento das opções postas ao dispor de Kerensky, parecia mais 

um processo já com algum atraso do que uma iniciativa precipitada. 
        
 
4.1 - O Prelúdio 
 
 
"Petrogrado, 2 - Ontem, de manhã, numerosos cortejos  
percorreram as ruas, indo assistir aos comicios do 1º de maio. 
Não se trabalhou em parte alguma. Fecharam as oficinas, 
estabelecimentos, hoteis, restaurantes, etc.  
Reinou o mais absoluto socego, notando-se a organização  
e a disciplina da multidão, que procedeu com a maior  
liberdade e sem a minima oposição dos elementos adversos."  
(Diário de Notícias, 3/Mai/17, 1) 
 
"Petrogrado, 5 - Ontem produziu-se uma certa agitação 
nas ruas principais. Como na vespera, à tarde formaram-se 
grupos discutindo a situação politica, condenando a  
atitude provocadora dos partidarios de Lenin. 
Por volta das 4 horas, uma manifestação leninista avançou 
pela rua Morskaia, em direcção ao ministerio dos negocios 
estrangeiros e ao palacio do governo. Imediatamente se 
formou uma contra-manifestação em que tomaram parte não só 
populares, como tambem soldados, a qual dispersou os 
agitadores. O povo percorreu entáo a perspectiva de 
Mevsky, aclamando o governo." (Idem, 6/Mai/17, 1) 
 

A agitação revolucionária na Rússia era um processo em aberto desde os 

acontecimentos de Fevereiro. Quando se polariza todo o processo em torno de dois momentos 

aglutinadores - Fevereiro e Outubro -, apenas se estão a identificar as ocasiões em que, de 

uma forma mais radical, se deram as inflexões mais marcantes na orientação da governação 

da Rússia e as substituições mais alargadas das elites políticas no poder. Não quer isto dizer 

que, entre essas duas datas, nada de relevante tivesse ocorrido. Embora em menor escala, ao 

longo dos oito meses que decorreram entre a "entrega" (na leitura de Trotsky) do poder pelas 
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camadas populares e socialistas aos elementos liberais da Duma e a sua (re)conquista pelos 

representantes da vanguarda do movimento socialista russo, a substituição dos principais 

detentores do poder e as mudanças estratégicas da acção dos Governos Provisórios foram uma 

realidade dificilmente menosprezável. 

 Em meados de Abril, na mesma altura em que se comemorava, segundo o calendário 

ocidental, o primeiro de Maio - o dia dos Trabalhadores - na Rússia, Miliukov, chefe do 

Partido Constitucional-Democrata (“Cadetes”), então Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

publicou uma mensagem dirigida às nações aliadas, tranquilizando-as quanto à firme e 

determinada continuação do esforço de guerra russo. 

 Essa reconfortante mensagem, chegaria às páginas dos principais jornais portugueses 

pouco tempo depois, a 4 de Maio; enquanto o Diário de Notícias assegurava a existência de 

um "Desmentido oficial da paz separada com a Russia", o Seculo, em pequeno subtítulo 

de segunda página, explicava que "Milienkof [sic] proclama mais uma vez que a Russia 

irá até ao fim". Dois dias depois ambos noticiavam os distúrbios que começavam a alastrar 

por Petrogrado. No Noticias os problemas deviam-se a "Manifestações Leninistas em 

Petrogrado", enquanto para o seu citado colega se passavam "Acontecimentos anormaes 

em Petrogrado". 

 Esses acontecimentos, para além da paz, pretendiam, na opinião do Echos do Minho 

"estabelecer um regimen novo, sem [a] preparação intelectual correspondente", sendo 

promovidos por "alguns sonhadores sociaes" que "acalentando uma utopia", quando no 

Poder, inevitavelmente "arrastarão a disparates o Estado que lhes foi confiado" (Echos 

do Minho, 19/Mai/17, 1). Alguns dias depois, o mesmo órgão de informação expressava as 

suas inquietações quanto à aparente alteração da relação de forças existente entre as diversas 

tendências revolucionárias russas e a sua consequente influência nos destinos dos povos: 
 
 

     "Trata-se de uma simples impressão, mas que bem póde ser 
que  venha  a ter sua parte de realidade. Muitos são os 
pensadores que sentem ou, melhor fallando, que temem que  a 
victoria n'esta guerra dê aos socialistas preponderancia no 
futuro. Se não  pela  realisação  do programma teutonico de Karl 
Marx, pelo menos pela estatistica e officialisação de todos os 
meios de produção  levados  ao  maior  desenvolvimento. 
    Estas preocupações  tem no momento especial oportunidade, 
depois das reformas russas, resultantes da luta entre duas  
correntes  revolucionarias, a burgueza e a socialista." (Echos do 
Minho, 29/Mai/17, 1) 

 

 Mas, quando estas linhas eram escritas, essa luta entre os elementos liberais e as 

tendências socialistas eram apenas uma das clivagens existentes, já que mesmo no seio do 

movimento socialista russo, havia divisões bem vincadas que se agravariam alguns meses 
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depois. Em Julho, novamente em estreita relação com a questão bélica, repetir-se-ia, embora 

com maiores dimensões, o confronto entre as tendências socialistas mais radicais e a 

coligação dos liberais com os socialistas moderados. 

 Segundo Trotsky, ainda sem objectivos concretos quanto a uma efectiva tomada do 

poder e sem que os bolcheviques fossem os responsáveis pelo lançamento da ideia, mas 

apenas pelo seu enquadramento posterior, renovou-se a tentativa de alterar a orientação da 

revolução russa, através de um movimento de contornos insurrecionais. Depois de um ensaio 

não concretizado em Junho (Trotsky; [1979], I, 487-505), os bolcheviques pareciam fazer 

nova tentativa para tomar o poder na Rússia. Embora posteriormente as leituras dos 

acontecimentos viessem a divergir, quanto à profundidade do papel dos bolcheviques na 

organização das movimentações e quanto aos objectivos do seu envolvimento, para a 

imprensa portuguesa coeva a situação apresentava-se clara. Os maximalistas lançavam-se ao 

ataque do poder: 
 

    "Voltaram a produzir-se graves tumultos em Petrogrado, que 
começaram na noite de 16, proseguindo durante os dias 17 e 18. 
às 9 horas da noite de 16, numerosos manifestantes sairam aos 
gritos de: «abaixo os  ministros burguezes !» Nas colisões que se 
deram, correu sangue, devendo ter havido muitas victimas visto 
os tumultos terem atingido um caracter violento em diversos 
bairros, especialmente na Perspectiva Newsky. A multidão 
sediciosa pretendia apoderar-se dos membros do govêrno 
provisorio e das repartições militares, intenção que encontrou a 
resistencia das tropas, entre as quaes e os manifestantes se trocou 
viva fuzilaria. Muitos grupos de revoltosos e  automoveis foram 
desarmados. As prisões são em grande numero.  Quanto  ao 
govêrno, cuja crise ao que parece alentou os maximalistas a 
sairem para a rua, com o apoio de  alguns corpos desmoralisados 
pela propaganda de Lenine, parece que vai ceder logar a outro 
proveniente do Soviet, mas de que continuará fazendo parte 
Kerensky." (Republica, 21/Jul/17, 1) 

 
 

 No início de Agosto, as posições encontravam-se bastante definidas. Apesar da 

perseguição que lhes era movida, os bolcheviques perfilavam-se como uma alternativa 

ameaçadora à instável aliança entre os liberais e os socialistas moderados. O perigo de uma 

insurreição armada destinada a tomar o poder, passava a estar no primeiro plano das 

preocupações dos detentores do Poder, encabeçados por Kerensky, enquanto os maximalistas, 

recuando para se reorganizarem, esperavam momento mais apropriado para derrubar a 

revolução liberal. 
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     "Os elementos libertarios fazem correr rios de sangue no fito 
de obterem da revolução os resultados maximos: a suppressão 
dos privilegios capitalistas, o fraccionamento do Estado, a 
federação das  classes, a integralisação social do operariado, uma 
ordem de coisas, emfim, visinha do communismo. 
    Contra esta corrente anarchica, debate-se a não menos 
ensanguentada dos partidarios de Kerensky que pretendem 
aproveitar da revolução o que ella ocasionalmente possa dar, sem 
as transformações radicaes que os maximalistas exigem, e sem a 
exclusão  dos grupos industriaes e commerciaes na acção do 
governo, contra o que os mesmos maximalistas se insurgem. 
    Até quando estas terríveis lutas se hão-de ferir, ninguem o 
poderá dizer: ninguem pode conjecturar o que seja a Russia de 
 manhã após uma tão violenta commoção." (A Propaganda, 
9/Ago/17, 1) 

 

 Se o momento decisivo ainda não era claramente vislumbrado, pelo menos os 

protagonistas e a natureza do conflito que se avizinhava eram perfeitamente conhecidos. 

Perante a tentativa autoritária de Kornilof, Kerensky necessitara do apoio implícito dos 

maximalistas, ou pelo menos da sua neutralidade, o que veio agravar o divórcio entre os 

socialistas moderados e os liberais, fragmentando a frente que se opunha ao avanço 

bolchevique. A partir das últimas semanas, este tornava-se sensível em diversos campos. 
 
 

     "Petrogrado, 19 - A demissão  da mesa do  «soviet» causou 
enorme impressão. A opinião que domina em todos os meios e  
principalmente no governo é de que a demissão da referida  
mesa é  um sinal de desenvolvimento maximalista no seio do 
«soviet». 
     Julga-se que nas eleições do dia 23 os maximalistas 
procurarão fazer entrar na mesa os seus dois  principais 
«leaders»,  Trotsky e Kamenev, antigos colaboradores de Lenine. 
     Os maximalistas tambem manifestam actividade politica no 
seio do conselho municipal, onde conseguiram  fazer  nomear 
vice-presidente o seu colaborador Lennstgharsky." (Diário de 
Notícias, 22/Set/17, 1) 

 

 Os bolcheviques iriam gradualmente ganho posições nas organizações populares de 

base, passando a controlar posições estratégicas para um avanço mais consistente do que os 

anteriores. No início de Outubro, A Lucta falava como se já tudo estivesse perdido para a 

Rússia, encurralada entre o avanço alemão e a dissolução interna. 
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     "Para vencer a acção leninista teria sido necessario no 
governo russo mais coesão e  mais energia. Alguns exemplos  
rigorosos teriam talvez detido esse lento envenenamento. Um 
sentimentalismo fora de  proposito, um respeito excessivo pela 
liberdade individual - mesmo ameaçando a salvação colectiva - 
uma confiança injustificada no patriotismo da massa ignorante e 
inconstante, impediram ou entravaram a aplicação das medidas 
indispensaveis." (A Lucta, 1/Out/17, 2) 

 

 A inevitabilidade de uma iniciativa maximalista levantava-se perante todos. O anúncio 

dos seus preparativos ou boatos sobre o momento da sua eclosão sucediam-se. A partir do 

momento em que, curiosamente após proposta dos mencheviques (cf. Trotsky [1979], II, 

464), os bolcheviques passaram a controlar um Comité Militar Revolucionário do Soviet para 

a defesa de Petrogrado, nada parecia faltar aos futuros detentores do poder revolucionário: 
 
 

    "Petrogrado, 5 - O conselho dos delegados dos operarios e 
soldados de Petrogrado criou recentemente um «comité» 
revolucionario com o encargo de manter estreito contacto entre 
as tropas e a capital. 
    Hoje, o «comité» enviou comissarios militares especiais a 
todos os mais importantes pontos da capital. 
    Os jornais  da noite consideram os actos do conselho dos 
delegados  como uma primeira tentativa dos maximalistas para 
se apoderarem do poder. 
      Consta que o governo resolveu deter vigorosamente essa 
tentativa." (Diário de Notícias, 7/Nov/17, 1) 
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4.2 - A Surpresa Anunciada 
 
 

"EM PETROGRADO, OS MAXIMALISTAS AGITAM-SE" 
(Diário de Notícias, 8/Nov/17, 1) 

 
"Mais um Movimento Revolucionario na Russia" 

(Seculo, 9/Nov/17, 2) 
 

"PETROGRADO NAS MÃOS DOS MAXIMALISTAS" 
(Diário de Notícias, 9/Nov/17, 1) 

 
"A situação na Russia 

A Revolução Maximalista" 
(Republica, 10/Nov/17, 1) 

 
"A RUSSIA PEDE A PAZ" 

(Diário de Notícias- Funchal, 11/Nov/17, 1) 
 

 

 Quer pela sua natureza, quer pela sua relativa previsibilidade, os acontecimentos 

revolucionários de Outubro (Novembro no Ocidente), ocuparam um espaço mais reduzido nos 

títulos dos periódicos portugueses do que a deposição do Czar em Fevereiro. Por um lado, em 

Fevereiro, apesar de algumas dúvidas iniciais, os factos pareciam apontar para um reforço da 

posição dos Aliados, por outro, a surpresa de Outubro era apenas relativa, não constituindo 

um fenómeno absolutamente imprevisto. 

As características da insurreição maximalista contra o Governo Provisório de 

Kerensky eram conhecidas a priori, assim como as suas motivaçes e objectivos - negociar a 

paz com os Impéérios Centrais e proceder a um radical e perigoso, mas ainda não muito bem 

compreendido, programa de reorganização económico-social da nação russa. O debate que a 

indesejada, mas aparentemente inevitável, tomada do poder pelos bolcheviques estava em 

condições de suscitar, centrava-se nas suas possibilidades de permanência e nas capacidades 

de realinhamento e reagrupamento de todos aqueles que se lhe opunham e pretendiam 

restaurar um poder firme na Rússia. Lateralmente, não em termos de debate, mas mais de 

constatação progressiva, surgiram também os comentários sobre as consequências internas e 

externas das medidas que o novo poder executivo ia implementando com acentuada rapidez 

num império russo em acelerada desagregação. 

 Quanto ao primeiro ponto, a esperança de vida do novo regime não aparentava sinais 

particularmente animadores. As diversas frentes de oposição aos maximalistas, se não se 

tinham entendido nos tempos anteriores de maneira a evitar a nova movimentação 

revolucionária, pelo menos pareciam apostados em a abafar de forma rápida. Disso dariam 

prova os títulos do Diário de Notícias nas semanas seguintes. De entre as quase três dezenas 

de títulos principais incluídos nas edições que se sucederam dos primeiros dias de Novembro 
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até final do ano, cerca de metade retrataram a situação como sendo de resultado imprevisível 

ou desfavorável para os maximalistas. Enquanto apenas cerca de 5 ou 6 davam conta de 

sucessos para os novos senhores de Petrogrado, a maior parte dos restantes títulos estavam 

relacionados com as negociações de paz entre a Rússia e a Alemanha. 

 O noticiário sobre o alastramento da guerra civil no Diário de Notícias foi quase diário 

e os títulos sucederam-se de forma pouco favorável à estabilidade do novo poder: 
 

"Kerenski marcha sobre Petrogrado" (12/Nov) 
 

"Os Maximalistas Começam a Perder Terreno" (13/Nov) 
 

"Na Russia, Kaledine Propõe-se Restaurar a Monarquia" (21/Nov) 
 

"Na Russia, os Ingleses e Japoneses Auxiliam a Contra-Revolução" (15/Dez) 
 

"Petrogrado Saqueada pelas Tropas" (17/Dez) 
 

"Na Russia a Guerra Civil Continua Encarniçada" (19/Dez) 
 

"A Ukrania Aceita a Guerra com os Maximalistas" (22/Dez) 
      

 

 Contra isto, apenas as referências a vitórias maximalistas em recontros com as forças 

de Kerensky (18/Dez) e com os Cossacos (16/Dez), e o anúncio de vitória nas eleições 

(1/Dez), permitiram algumas expectativas mais favoráveis. 

 No Seculo, embora o assunto não merecesse tanto destaque em termos de 

monopolização dos principais títulos de primeira página, a sensação transmitida não era muito 

diversa. Aqui, era em Kerensky que se depositavam as esperançças. No dia 12, na segunda 

página, perguntava-se se "Kerensky vae dominar, pelas armas, a revolta?". No dia 

seguinte, declarava-se que "O GOLPE MAXIMALISTA Parece que Falhar  

Completamente". Nos dias seguintes, procurar-se-ia tranquilizar a opinião pública. "Parece 

Estar, de Facto, Restabelecido o Governo de Kerensky" (Seculo, 14/Nov/17, 2). No 

entanto, isso não acontecia e, dois dias depois, é que "Parece que, efectivamente, Kerensky 

vencerá ". O poder continuava com os maximalistas e, assim, a situção na Rússia passava por 

"angustiosa" (18/Nov, 2), de "catastrofe" (25/Nov, 2), "tragica" (26/Nov, 1), "de mal a 

peor" (27/Nov e 1/Dez, 1), de "derrocada" (15/Dez, 2) ou "cada vez mais embaraçada" 

(16/Dez, 2). 

 Os evolucionistas do Republica não andavam muito longe deste tipo de vocabulário, 

apenas introduzindo a anteceder os comentários e noticiários sobre a Rússia, o título de "No 

Vulcão Russo" (12, 13, 14, 16, 30/Nov e 6 e 16/Dez). Quanto ao resto, cruzavam-se 
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interrogações sobre o futuro da Rússia e dos seus principais dirigentes, do presente e dum 

passado mais ou menos próximo: 
 
 

"Para Onde Vai a Russia ?" (14/Nov, 3) 
 

"KERENSKY ? LENINE ? NICOLAU II ?" (16/Nov, 1) 
 

"Na Russia 
A GUERRA CIVIL 

Quem vence ?" (17/Nov, 1) 
 

"DUKHONINE ? LENINE ? 
Quem Ganhar  a Nova Partida ?" (6/Dez, 3) 

 
 

 A Lucta, por seu lado, optaria por ignorar praticamente por completo nos seus títulos 

mais destacados a reviravolta do poder a Leste, enquanto O Mundo também evitava títulos 

particularmente dramáticos. Pelo lado dos Democráticos, só A Manhã se pronunciaria com 

maior detalhe, expressando as dúvidas gerais: 
      
 

     "Da Russia, [é] ponto claro, que o maximalismo derrubou o 
governo  e obrigou o Parlamento a pôr ponto final. O Soviet 
Central  põs-se ao lado da nova revolução. Houve pouco 
sangue e, em facil triunfo, o Soviet cantou vitoria em toda a 
Russia. Isto é simples. Que é feito do governo ? Está preso. Que 
é feito de Kerensky ? Não está  ainda bem patente se conseguiu 
evadir-se. Incontestavel é que a  vitoria dos maximalistas foi 
em Petrogrado, Moscou e Cronstad. Que pensa o resto da 
grande Russia do triunfo das esquerdas ? Vamos para a paz em 
separado ? - Tudo o leva a crer..." (A Manhã, 12/Nov/17, 1) 

 

 Os acontecimentos eram negativos, havia que os combater, mas não parecia ser 

medida muito acertada publicitá-los exageradamente. Os jornais mais informativos 

mostravam-se, desta forma, bastante mais expressivos do que os periódicos com uma 

conotação política mais claramente definida. Na província, os títulos também eram menos 

lestos a surgir do que em Fevereiro e os artigos de opinião em quantidade bem menor. Do 

lado dos monárquicos, a previsão também ese mostrava pouco animadora quanto à resistência 

dos novos líderes revolucionários: 
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    "Temos, pois, os Soviets no poleiro e manda Lenine !  Mais 
um heroe de barro, que a multidão, eterna criança, amanhã ha 
de rachar de meio a meio e atirar para o caixote do lixo. 
     São favas contadas !" (O Liberal, 10/Nov/17, 2) 

 

 

 O Mundo não andaria muito afastado desta leitura. Quanto à transitoriedade do poder 

maximalista, por uma rara ocasião, os monárquicos tradicionalistas e os republicanos 

democráticos, coincidiam nas suas análises e previsões. 
 
 

     "E desta crise provocada  pelos que não se contentavam com  
a  Republica democratica, que iria realizando gradualmente as 
reformas sociais, sairá por certo o ditador que sufocar em 
sangue as manifestações e organizar violentamente o Estado,  
com  os meios liberticidas constuindo  um  edificio  novo, que 
ser  necessario destruir outra vez.”  (O Mundo, 22/Nov/17, 1) 

 

 Para Brito Camacho, era a própria Rússia que via a sua desarticulação consumada, 

sendo duvidoso que qualquer poder que, eventualmente, viesse a substituir os maximalistas, 

pudesse reconstituir a unidade perdida. 
 
 

    "Se ao menos a Russia conservasse a sua unidade nacional; 
aquela violenta, despotica e arbitraria, que o czarismo 
mantinha, tornou-se culpad[a] dos maiores crimes politicos ! 
    Mas não; a Russia é um grande, imenso organismo que se 
desarticulou, e quer-nos parecer que não será  possivel, já 
agora,  restitui-lo á primitiva forma, isto é, dar-lhe a unidade 
que tinha, embora essa unidade fosse de todo o ponto 
artificial." (A Lucta, 27/Nov/17, 1) 

 

 O único factor positivo da revolução bolchevique para a imprensa republicana parecia 

ser a recomposição, forçada pelas circunstâncias, das fileiras que se opunham à acção dos 

bolcheviques, principalmente na questão da guerra e da paz. Passam a ser comuns, de novo, 

as associações entre os nomes de Kerensky e Korniloff, agora, em algumas situações, também 

relacionados com Kaledine, o novo etman dos Cossacos. 

 Embora a verdade dos factos não fosse propriamente essa, os boatos espalhados na 

imprensa internacional chegavam a Portugal, em segunda ou terceira via, mesmo através do 

respeitado Diário de Noticias: 
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     "Londres, 14 - Dizem de Stockolmo, em data de ontem, ás 16 
horas, que a agencia telegrafica  da Finlandia noticia que o sr. 
Kerenski é  actualmente senhor de Petrogrado que está quase 
toda em seu poder. 
    Moscow é a sede do governo provisorio. 
    Os jornais russos e finlandeses anunciam o proximo fim do 
movimento «bolchevik». 
    Toda a Russia, à excepção duma pequena parte de  
Petrogrado, está agora nas mãos do governo. 
    O general Kaledine, «etman» dos cosacos, é ditador no sul da 
Russia e as ordens do governo são assinadas por Kerenski, 
Kornilof e Kaledine." (Diário de Notícias, 15/Nov/17;1) 

 

 Esta união, que no plano da acção concreta nunca chegou verdadeiramente a existir, 

parecia assegurar que o sucesso bolchevique seria um fenómeno efémero. Mesmo Rosa 

Luxemburgo, em carta à sua amiga Martha Rosenbaum, apesar do seu entusiasmo, não 

acalentava muitas expectativas quanto à duração da experiência que se vivia na Rússia: 
 
 

     "Há mais ou menos uma semana que todos os meus 
pensamentos estão, naturalmente, em Petersburgo. Todas as 
manhãs e todas  as  noites agarro com impaciência os jornais que 
me chegam, mas as notícias que trazem são infelizmente 
escassas e contraditorias. Convém não contar com um êxito 
duradouro [dos revolucionários russos], mas em todo o caso a 
tentativa de tomar o poder na Rússia é, já  em  si,  uma bofetada 
em plena face dos nossos  sociais-democratas  e  de toda a 
sonolenta Internacional."  (Luxemburgo, 1976, 267) 

 

 Mas, ao defenderem princípios pacifistas e ao serem normalmente considerados como 

agentes ao serviço dos alemães, os chefes maximalistas tinham outro perigo a recear e com o 

qual a imprensa acenava insistentemente: a intervenção dos Aliados no seu território como 

forma de pressão sobre o novo executivo russo. 

 O Japão, a Inglaterra e os Estados Unidos perfilavam-se como os agentes de tal 

intervenção. Em 30 de Novembro, no Republica, à pergunta se "A ENTENTE VAI 

INTERVIR" no vulcão russo, "Diz-se que sim". Vladivostock parecia ser um dos pontos 

preferidos para a intervenção. Em 13 de Dezembro, o Diário de Noticias afirma que serão os 

japoneses a entrar em acção, enquanto a 16, na opinião do Seculo, parecem ser os norte-

americanos os protagonistas. Ao mesmo tempo, as notícias sobre a guerra civil alastram, com 

o anúncio do separatismo da Ucrânia, da Crimeia e a revolta armada dos Cossacos. A Rússia 

parecia entregue a uma desordem sem fim. Não faltava mesmo quem atribuísse aos 

maximalistas intenções de restauração da Monarquia, sublinhando as semelhanças entre os 
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extremos aparentemente opostos (O Mundo, 23/Nov/17, 1) e chamando contra-

revolucionárias às intenções de Lenine: 
 
 

    "Produziram-se nas ultimas semanas graves acontecimentos  
susceptiveis de modificar a situação internacional, quer  sob  o  
ponto  de vista militar, quer sob o ponto de  vista politico. 
     Na Russia, um movimento contra-revolucionario chefiado  
por Lenine, o «patriota» ao  serviço da Alemanha, veiu lançar 
uma pertubação ainda mais profunda na grave anarquia que já 
reinava em todo o territorio moscovita." (Distrito d'Aveiro, 
25/Nov/17, 1) 

 

 Nas páginas d' O Trafaria, as palavras eram semelhantes. Lenine, agente alemão, 

encabeçava um movimento contra-revolucionário que se destinava a vender os interesses 

russos às potências centrais. Em virtude disso, e perante a permanência dos bolcheviques no 

poder, aparentemente em condições de resistir às oposições internas e externas, restava, em 

Março de 1918, utilizar o exemplo russo da única maneira em que ainda podia ser algo útil 

para consumo interno: como forma de exemplificar o que o pacifismo e as excessivas 

pretensões sociais dos revolucionários mais exaltados podiam provocar. Seria essa, afinal, a 

lição a extrair da evolução do que fora o "cataclysmo russo" (A Verdade, 12/Dez/17, 1): 
 
 

    "Operarios de Portugal olhai a lição russa ! Cautela ! Não é a 
primeira vez que o inimigo faz dos grandes principios um uso, 
pelos seus efeitos, análogo ao dos gases asfixiantes das granadas 
peçonhentas. Cautela ! Ha sugestões que matam e a russa  é uma 
delas ! (...) Operários de Portugal, olhai a lição russa ! Há 
sugestões que matam e a maximalista é uma delas.” (A Fronteira, 
3/Mar/18, 1) 
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5.  OS PATRIOTAS 
 
 
5.1 - A Duma 
 
 
"A revolução que vem de ter o seu epílogo principiou 
em 11 de março. Neste dia foi publicado um ukase adiando 
a Duma até 17 de abril, mas a Duma não o acatou e reuniu, 
apesar de tudo. Ao mesmo tempo em Petrogrado a crise de 
subsistencias tornara-se grave, causada, não pela falta de  
recursos mas pela insuficiencia dos meios de transporte. 
(...) Assim, quando se teve conhecimento do adiamento da 
Duma, e, simultaneamente, da suspensão de jornais, do  
encerramento da Bolsa, em Petrogrado realizou-se a grande 
manifestação silenciosa; á moda russa, como já nos referimos. 
Mas não tardaram a dar-se tumultos de caracter sidicioso. 
Lançou-se fogo aos postos policiais e uma parte no Palacio 
de Inverno - residencia do Imperador - foi igualmente incendiada.  
A Duma resolvia reunir atravez de tudo e constituia com o seu  
presidente, snr. Rodzianko, um comité de doze membros  
que tomou a direcção do movimento. Depois foi a adesão  
de toda a cidade à Duma. A questão primacial era saber que  
atitude tomariam as tropas. Os seus sentimentos foram bem  
depressa conhecidos porque a sua adesão era cada vez  
mais entusiastica." (Republica, 20/Mar/17, 1) 
 
 

 A Duma e o Governo Provisório que dela saiu, foram as primeiras grandes figuras 

institucionais da revolução de Fevereiro para a generalidade da opinião pública das potências 

aliadas, em termos gerais, e para a imprensa portuguesa, em particular. Embora, como já se 

referiu, a sua liderança do movimento revolucionário tenha sido uma questão muito empolada 

pelos seus próprios membros, e o poder lhes tenha sido mais entregue do que por eles 

conquistado, os deputados liberais, "cadetes", progressistas, outubristas e, mesmo, 

trabalhistas, surgiram, primeiro em conjunto e depois com alguns destaques individuais, como 

as primeiras personalidades a destacarem-se na/da massa revolucionária. 

 Enquanto instituição, a Duma tornou-se um ponto de referência, protegido pela maior 

parte da imprensa dos países ocidentais, devido ao seu conhecido alinhamento pelas posições 

dos Aliados. Era essa, aliás, a sua principal qualidade para a maior parte dos observadores, 

que receavam bastante que os elementos mais próximos da Alemanha tomassem o poder, após 

a deposição do Czar. Os combates parlamentares levados cabo por vários deputados, 

denunciando as irregularidades praticadas pela burocracia com os créditos votados pela Duma 

para a guerra, seriam relembrados, abundantemente, nas primeiras semanas da revolução. 
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     "A Duma votava os creditos necessarios ao exercito e marinha; 
a burocracia gastava-os, mas não consentia a fiscalisação sobre 
essas despezas. 
    (...) 
    A Duma, por exemplo, aconselhava a construção duma rêde de 
caminhos de ferro que  solucionasse o problema das 
comunicações. O governo, longe de acatar o conselho, opuzera-
se-lhe tenazmente, fazendo valer o pretexto de que os ferroviarios 
podiam constituir um elemento forte nas  mãos dos  individuos 
empenhado em « subverter a ordem social ». N'uma palavra: 
quando a guerra rebentou, nenhuma das medidas de organisação 
destinadas a secundar o esforço das tropas fôra posta em pratica e 
as consequencias d'este divorcio entre a burocracia reacionaria  e  
teimosa e a vontade do povo e da  opinião liberal não tardaram a 
fazer-se sentir traduzidas em revezes militaristas." (Seculo, 
17/Mar/17, 1) 

 

 Com a rápida constituição de um Governo Provisório, onde os elementos moderados 

da Duma tinham um claro predomínio, começaram-se a fazer as primeiras apreciações 

individualizadas, depois do papel inicial de Rodzianko, o Presidente do Parlamento. O 

príncipe Lvov (membro do partido progressista) tornou-se o novo Presidente do Conselho de 

Ministros e Ministro do Interior, Miliukov (do partido “cadete”) ocuparia a pasta dos 

Estrangeiros, Tereschtchenko (progressista) a das Finanças, Konovalov (outro progressista) a 

do Comércio, Chingarev (cadete) a da Agricultura, Gouchkov (outubrista) as da Guerra e 

Marinha, etc. O único elemento estranho a esta tendência predominantemente moderada da 

Duma era o ministro da Justiça, o socialista independente, e por isso visto com desconfiança, 

Kerensky. 

A Lucta, na sua edição de 19 de Março, apresentava com alguma simpatia este 

governo, maioritariamente moderado e claramente aliadófilo: 
              
 

     "O dado mais significativo que possuimos para nos 
inteirarmos do verdadeiro caracter da revolução russa, consiste 
na lista das individualidades que acabam de tomar conta do 
poder. 
    Não se pode dizer que os novos ministros, à exceção de 
Saratoff Kerenshi [sic], representam o elemento 
verdadeiramente radical e revolucionario  moscovita, no sentido 
que os russos dão a estas palavras. 
    Todos eles  são, inegavelmente, partidarios das grandes 
reformas constitucionais.  Porém,  em  conjuncto como  politicos, 
representam o elemento moderado dos grupos reformadores." 
(A Lucta, 19/Mar/17, 1) 
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 Embora mais tarde, em especial no caso de Miliukov, viessem a ser feitas bastantes 

outras, e normalmente elogiosas, referências à sua acção, vejamos como, nos primeiros dias 

do novo governo "revolucionário" eram apresentadas e encaradas algumas das suas principais 

personalidades. 

 O príncipe Lvov, era a figura respeitável e tutelar do executivo, exterior à própria 

Duma, mas com o prestígio de ser o presidente das Assembleias Municipais (os Zemstwos). 
 
 

     "Trabalhou com exito como presidente da União dos conselhos 
provinciaes, cuja missão foi prover de viveres o exercito que 
luctava pela honra da Russia. O principe  Lyoff é velho, e por 
consequencia previdente; gosa de  grande prestigio, e tem fama 
de homem riquissimo, possuidor de grandes extensões de 
terreno." (A Lucta, 19/Mar/17, 1) 

   
 

     "Gosa dum  prestigio enorme na classe média e na nobresa 
provincial. Muito rico, adiantado em anos,  prudente e viril, 
equidistante da reacção e da demagogia é um excelente elemento 
para a fundação do regimen constitucionalista  na Russia. Sobraça 
tambem a pasta do interior e creem que será, ao mesmo tempo, o 
mais energico e o mais cauto defensor da ordem publica." (Diário 
de Notícias, 21/Mar/17, 1) 

 

 

 Pelas qualidades apontadas e sublinhadas ao chefe do novo governo - boas relações 

com as classes médias e altas, riqueza pessoal, moderação -, depreende-se facilmente o 

modelo de dirigentes que boa parte da imprensa republicana portuguesa gostaria de ver na 

condução do Estado russo. O Diário de Notícias e A Lucta, por serem dois dos títulos que se 

detiveram, com maior detalhe, sobre os novos ministros, são dois testemunhos que 

continuaremos a utilizar para definir melhor o retrato que destes líderes (não excessivamente) 

revolucionários se dava em Portugal. 

 Entre as principais personalidades, segue-se aquele político que, por motivos 

polémicos, se tornou a principal figura do executivo e o elemento com que, na primeira fase 

da revolução russa, os Aliados melhor se relacionariam - Miliukov. Para o Notícias, o chefe 

do partido democrata constitucional (cadetes), era um "advogado eminente, orador 

magnifico, escritor publico de renome, é o caudilho da burguezia ilustrad[a] das 

cidades.". A Lucta fazia uma apresentação bem mais arrebatada, dando-lhe o papel de líder 

da nova Rússia revolucionária, campeão dos patriotas russos: 
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     "...o novo ministro  dos estrangeiros, é a cabeça visivel do 
recente movimento revolucionario.  Para triunfar agora no seu 
paiz possue todos os elementos: juventude, talento, cultura 
vasta, eloquencia e popularidade.  A sua palavra arrebatadora 
pôz-se ao serviço dos que luctam contra a influencia alemã na 
Russia; a sua juventude deu-lhe  energias que juntas ao seu 
entusismo lhe permitiram não ter sequer um desfalecimento na 
sua empreza. É advogado e a sua esmerada educação tem como 
base o ter vivido muitos anos fóra da sua patria. No estrangeiro 
aprendeu a amar a Russia e a sentir o dever como energico 
estimulo. Por simpatia,  por admiração, por entusiasmo, por 
seleção espiritual é um francofilo ardente. Milioukoff tem no seu 
coração o espirito da Russia moderna; por isso foi a alma da 
revolução. No seu paiz é considerado como o politico mais 
cotado em questões internacionais."  (A Lucta, 19/Mar/17, 1) 

 

 Apesar de tudo isto, e embora lhe reconheça a liderança do partido cadete, Trotsky 

atribuiria à sua impopularidade o facto de não ter assumido a presidência do novo executivo, 

questão que também explicaria a sua posterior, e rápida, queda. 

 Konovalov, ministro do Comércio, presidente da União dos Municípios, governador 

civil de Moscovo, é apresentado como outro elemento muito popular "educado à ingleza" e 

cujas "simpatias pela Inglaterra são conhecidissimas na Russia" (Idem), para além de 

representar "a classe média que quer inovações, mas não histericos [sic] abalos" (Diário 

de Notícias 19/Mar/17). 

 Como se verifica, todos os citados já eram figuras públicas, com cargos de 

importância sob o regime de Nicolau II. Guchkov, o ministro da Guerra, chefe do partido 

outubrista, apoiante das moderadas reformas do Czar no rescaldo da revolução falhada de 

1905, ainda era um elemento mais conservador. O Diário de Noticias também apresentava o 

responsável pelas Finanças, Tereschtchenko, como grande negociante de açúcar de Moscovo, 

bem como o médico rural Schingarev que, por esse seu "contacto com os servos da gleba" 

(A Lucta), fora considerado adequado para olhar pela Agricultura. 

 A única bête noire do executivo era um franco-atirador, sem filiação partidária muito 

clara, que se tornara figura de primeiro plano no heterogéneo grupo parlamentar dos 

trudovniks (trabalhistas) e que, contra as indicações dos responsáveis socialistas mais 

destacados, se fizera designar para ministro da Justiça, como representante das camadas 

populares junto do poder - Kerensky. Para A Lucta, militava "na vanguarda das oposições 

da extrema esquerda", devendo "a sua importancia ao radicalismo" e mostrando-se "um 

bom orador popular". O Noticias, não se desviava muito desta leitura: 
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    "... pertence á esquerda. Orador de massas, disfruta uma 
formidavel popularidade entre os operarios das cidades e 
decerto o escolheram para servir de laço de união entre o 
proletariado militante e o governo. (...) simboliza os odios do 
povo contra  a  policia secreta, os agentes provocadores e os 
espiões." (Diário de Notícias,; 21/Mar/17, 1) 

 

 

 Apesar deste perfil, ou melhor, talvez devido a isso, Kerensky acabaria por ser a 

principal figura do governo a nele permanecer e a aumentar a sua influência, na sequência dos 

conflitos entre os elementos pacifistas mais radicais, liderados pelos bolcheviques, e a 

tendência mais guerrista do governo encabeçada por Guchkov e Miliukov, este último o autor 

de uma nota às nações aliadas sobre a guerra, no 1º de Maio (meados de Abril no calendário 

russo), que provocou o primeiro confronto sério entre as principais sensibilidades do novo 

regime. Passando a ministro da Guerra e inflectindo a sua trajectória de acordo com as 

oportunidades, Kerensky tornou-se, a breve prazo o "homem da situação" (Seculo, 

14/Jun/17, 1), sobre quem os próprios comentadores portugueses que, inicialmente, o tinham 

encarado com desconfiança, passaram a tecer os maiores louvores, particularmente depois de 

ter conseguido que o exército retomasse (brevemente) a ofensiva tão esperada no Ocidente. 

De perigoso radical, Kerensky arrebataria aos liberais e a Miliukov, o título de principal líder 

do processo revolucionário russo. 
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5.2 - Kerensky 

 
 

"Kerenski na Presidencia do Conselho russo" 
(Diário de Notícias, 22/Jul/17, 1) 

 
"Outro atentado contra Kerensky" 

(Seculo, 22/Jul/17, 1) 
 

"Uma Grande Figura 
 KERENSKY, O INSPIRADOR DA VITORIA" 

(Republica, 26/Jul/17) 
 

"O SNR. KERENSKY DEMISSIONÁRIO" 
(Republica, 6/Ago/17 1) 

 
"KERENSKY MARAVILHOSO" 

(A Lucta, 18/Ago/17) 
 

"IMPORTANTE DISCURSO DE KERENSKI EM MOSCOW" 
(Diário de Notícias, 27/Ago/17, 1) 

 
"A DITADURA KERENSKY" 

(Republica, 3/Out/17, 1) 
 
 

 Kerensky revelou-se muito rapidamente como a principal personalidade do regime 

russo para a imprensa republicana. Mesmo antes de proclamar a República, foi ele que, 

quando as esperanças aliadas já escasseavam, fez de novo rolar, embora timidamente, o 

outrora temível "cilindro russo". Essa sua acção como ministro da Guerra, assim como a sua 

oposição às tentativas mais extremistas dos "maximalistas", trouxeram-lhe imenso prestígio; 

desde Maio até final do ano de 1917, foi ele a esperança da revolução para aqueles que, não a 

querendo muito radical, tinham percebido que os elementos liberais não tinham possibilidades 

de manter o poder. No entanto, os seus antecedentes nunca permitiriam que a imprensa 

monárquica o visse com simpatia, mesmo quando ele conseguiu o milagre da ofensiva russa. 
 
 

    "E assim no primeiro assalto da infantaria russa, nesta ofensiva 
do exercito republicano, com a primeira vaga marchou  frente o 
proprio ministro. 
    É assim de uso fazer, quem quer ter prestigio e força no mando, 
e assim o exercito russo, ficou ainda mais unido, pelo  exemplo de 
bravura dado pelo proprio  ministro (...)." (A Lucta, 11/Jul/17, 1) 
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     "... E eis como um homem de talento e de energia desfez num 
momento a impressão perniciosa que os agentes alemães haviam 
produzido no espirito daquelas dezenas de milhares de soldados, 
com um trabalho demorado e persistente. 
    Assim, sob o impulso dêste  homem extraordinario e do 
general ilustre que é Brussiloff, o exército russo acaba de afirmar 
de modo brilhante que não perdeu nada das suas qualidades 
ofensivas e da sua magnifica bravura." (Republica, 19/Jul/17, 1) 

 

  O mito de Kerensky como o homem providencial começava a avançar e a crescer, 

dando A Lucta o seu importante contributo, apresentando-o como o salvador dos aliados e 

com contornos praticamente messiânicos: 
 
 

     "A grande lucta em que está  empenhada  a vida de  muitos 
milhões de homens e os destinos de toda a humanidade 
depende neste momento da pessoa de Kerensky. 
     A situação  revolucionaria  da  Russia, agravada pela intriga 
alemã, acaba por pôr a questão do momento. 
    Se Kerensky fica está assegurada a organisação do exercito e 
por consequencia a victoria dos aliados. 
    (...) Kerensky representa a ordem e a disciplina em um 
formidavel exercito, que por si só pode fazer terminar a guerra 
em 1917 (...)"  (A Lucta, 6/Ago/17, 1) 
 
 
    “A Russia revolucionaria tem em Kerensky um simbolo. Esse 
homem, pequeno de corpo, grande de espirito, minado por uma 
enfermidade mortal, que fala aos soldados com acentos de 
iluminado, que num só dia pronunciou vinte e cinco  discursos, 
caindo no fim da jornada como uma massa inerte  nos braços 
dos seus assistentes, é a figura mais tragica deste momento 
historico. Ninguem julgou ainda com justiça a obra do homem 
mistico. Hão de passar anos; um dia ser  possivel  examinar com 
serenidade o meio que envolve Kerensky, e então se 
compreenderá o que Kerensky encarna nesta magna cruzada 
pela liberdade." (A Lucta; 18/Ago/17, 1) 

 

Neste clima de múltiplo panegírico, até o circunspecto, e pouco interessado na questão 

russa, Açoriano Oriental contribuiria para a glorificação daquele que todos se preparavam 

para saudar como "ditador", desde que trouxesse ordem ao "caos moscovita": 
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     "Mas quem éra Kerensky ? 
     (...) Grande advogado, grande orador, conhece a alma 
colectiva que impressiona com a magnificencia da sua palavra. 
    Tem, uma vida particular sem macula, e na politica, jámais 
confessou medo, no antigo regimen. 
    Os  seus discursos contra o czarismo foram taes que a censura 
nunca auctorisou a sua publicação. 
    Anunciou e ouviu aproximar-se a borrasca revolucionaria. (...) 
    Quando o czarismo cometeu o desacerto de processar e 
mandar para a Siberia cinco deputados operarios acusando-os 
erroneamente  de desejarem uma paz separada e a derrota da 
Russia, Kerensky  pronunciou um dos melhores discursos, 
impregnando-o de calida inspiração profetica.(...) 
     Tal é o homem de talento e de força a quem os aliados 
chamam o Danton russo. 
    Salvará a Russia, exercendo a dictadura ?” (O Açoriano 
Oriental, 3/Nov/17, 3) 

 

 À mesma pergunta - "Quem é Kerensky ?" - seguindo um texto da Liberdade, uma 

semana depois, também um outro periódico de Ponta Delgada - o diário monárquico A 

Verdade - responderia de forma curiosamente favorável, embora não esquecendo as suas 

inflexões de opinião em relação à guerra. De qualquer forma, esta era uma posição que ia 

contra a atitude da maioria dos seus colegas monárquicos do continente: 
       
 

     "Um dos poucos estadistas que esta guerra revelou nas 
potencias da Entente é o famoso russo Kerensky. 
    (...) Homem de claro talento e a quem não podem ficar ocultos 
os  perigos e riscos que ameaçam a Russia, todos perguntam que 
manobras puderam  induzil-o a mudar de opinião numa noite 
para uma manhã,e passar do pacifismo ardente ao imperialismo 
exaltado, e da sua fórmula sem indemnisações nem anexações a 
sustentar  as reivindicações da França sobre a Alsacia-Lorena.” 
(A Verdade, 10/Nov/17, 1) 

 

 Alguns dos principais periódicos monárquicos de Lisboa não lhe davam tamanho 

capital de crédito. A Monarquia não esquecia  a sua contribuição para o que considerava ser o 

desastre russo, apresentando-o como o pior dos jacobinos: 
 
 

     "O anarquista Karensky [sic], Robespierre do Neva, acaba de 
dirigir ao exercito e á marinha russa uma extensa proclamação 
em que se apercebe claramente o abysmo  em  que a Russia se 
afunda." (A Monarquia, 22/Jul/17, 1) 
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     "Trata-se na Russia de se proclamar a republica 
definitivamente, pois que virtualmente ela existe desde a 
abdicação do Tsar. 
    Resolveu-se o sr. Kerensky a baptisar com esse desacreditado 
nome a desacreditada salada russa, para que a Europa se 
convença  de  que a Revolução se consolidou e de que a 
democracia faz progressos por toda a parte.” (A Monarquia, 
1/Ago/17, 1) 

 

 O Liberal, também marcaria claramente a sua discordância em relação à acção de um 

Kerensky, aparentemente muito preocupado em acumular títulos, perante o descalabro total 

que o rodeava, na opinião dos monárquicos portugueses: 
 
 

     "Na Russia, a situação complica-se, seguindo os  
acontecimentos a sua marcha fatal.  
    (...) O que resalta á vista, é que Kerensky, apoiado por 
extrangeiros, se fez proclamar ditador, que se nomeou 
generalissimo; conseguiu o seu objectivo, emfim. 
    (...) Finlandia, Ukrania, o importante porto militar de 
Kronstadt, cada qual resolve e decide como quer, 
independentemente da vontade do governo. 
    Mas o que importa tudo isso ? 
    Não é Kerensky, finalmente, ditador e generalissimo ?" (O 
Liberal, 7/Set/17, 2) 

 

 Contra estas acusações e insinuações, os republicanos ergueram a sua voz indignada, 

chegando a chamar em sua defesa (e na de Kerensky), as declarações de monárquicos 

estrangeiros, principalmente franceses. Seria o caso d' A Fronteira, que buscaria num artigo 

de Leon Daudet, publicado na Action Française, a prova de que os detractores de Kerensky, 

no plano interno, só estavam preocupados em "denegrir a Democracia e enxovalhar as 

suas figuras mais eminentes." Os Democráticos de Elvas fariam suas as palavras do 

monárquico francês Daudet: 
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     "Não procurem,  é  Kerensky,  o chefe da revolução russa. 
Outros, desde 3 de Agosto de 1914, têm feito  brilhantemente, 
sabiamente e tenásmente a guerra à Alemanha. Mas Kerensky é 
o primeiro que compreendeu. Quer dizer que êle reconheceu 
que esta guerra era uma guerra total e que a vitória é função da 
energia aplicada a expulsar o  ger manismo do interior.  (...)  Eis 
porque eu, rialista,  me sinto tão perto dêle, revolucionário. Eis 
porque eu admiro êsse  homem que se transportou de um salto 
para a mais incisiva riaçidade. Mesmo que ele vênha a cair sob 
os golpes dos seus adversários - o que seria uma grande 
desgraça para a Rússia e para o mundo - há-de ficar-lhe a  glória 
de ter visto claro e de ter tido energia para actuar." (A Fronteira, 
5/Ago/17, 2) 

 

 

 A queda de Kerensky veio efectivamente a concretizar-se, mas em dois tempos: não 

aconteceu apenas com a tomada do  poder pelos bolcheviques no final  de  Outubro (ou início 

de Novembro no Ocidente). Antes disso, no rescaldo da tentativa do general Kornilof obter 

poderes excepcionais, Kerensky começaria por perder a confiança dos estratos mais 

conservadores, não monárquicos, que viam naquele general a garantia mais segura da 

repressão da agitação extremista dos maximalistas e de Lenine. 

 As movimentações que foram vistas como a tentativa de estabelecimento de uma 

"ditadura" por parte de Kerensky, foram encaradas com bastante desconfiança. Passaram a ser 

bastantes os títulos de jornais que associavam os nomes de Kerensky e Kornilof, algumas 

vezes com a expectativa da sua reconciliação, como medida necessária para a reorganização 

da Rússia. Mesmo que isso não tenha acontecido de forma unânime - os Democráticos nunca 

o veriam sob um prisma muito favorável - Kornilof tornou-se, no último terço do ano de 

1917, em alguns meios da imprensa internacional, o novo símbolo do patriotismo russo. Não 

é de admirar, portanto, que se pudesse encontrar no Diário de Noticias de 21 de Setembro (a 

par de indicações sobre o seu julgamento), em telegrama com origem em Paris, a afirmação 

de"... que o general Korniloff procedeu por motivos puramente patrioticos e, por 

consequencia, o governo não dar andamento a qualquer processo judicial contra  ele  

e estuda mesmo a possibilidade de reconciliação entre o  general Kornilof e o sr. 

Kerensky."  (Diário de Notícias, 21/Set/17, 1) 

 Em Portugal, esta corrente pró-Korniloff, foi assumida principalmente pelo 

Commercio do Porto, que considerava ter Kerenski, para manter o poder, caído "nos braços 

do Soviet, hoje dominado pelos maximalistas" (Commercio do Porto, Set/17, 989). 
 
 



 85 

     "Os acontecimentos na Rússia continuam a favorecer os 
alemães.  A tentativa de Kornilof parece condemnada  a 
irremediavel fracasso. Não poderiam os allemães  ambicionar 
melhor solução para o conflicto entre Kornilof e  Kerensky. A 
victoria d'este é a continuação do  regimen  de «commissarios» e 
«comités», que tem produzido a miseravel defecção das tropas 
russas na  Galicia, na Moldavia e em Riga. Com a queda de 
Kornilof desvanecem-se todas as esperanças de pôr alguma 
ordem nas  indisciplinadas  forças russas e evitar a completa 
derrocada do colosso militar." (O Commercio do Porto, Set/17, 994) 
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5.3 - Kornilof ? 
 
 

"Kornilof Traidor ?" 
 (Seculo, 14/Set/17, 1) 

 
"TERMINA A AVENTURA DE KORNILOF" 

 (Diário de Notícias, 16/Set/17, 1) 
 

"AINDA OS ULTIMOS ACONTECIMENTOS 
 Korniloff e Kerensky vão reconciliar-se" 

 (Republica, 24/Set/17, 2) 
 

 
"Petrogrado, 11 - O generalissimo Kornilof pediu a Kerenski  
que lhe entregasse a autoridade civil e militar, pelo que  
Kerenski o destituiu, nomeando generalissimo interino  
o general Klembwski. Kerenski restabeleceu o estado de  
guerra em Petrogrado." (Diário de Notícias, 14/Set/17, 1) 
 
"Zurich, 11 - Segundo noticias telegraficas de Petrogrado, 
a manifestação do general Korniloff contra o sr. Kerensky foi 
levada a efeito depois de prolongadas negociações daquele 
com os seus oficiais nas frentes septentrional e da Galicia, 
assegurando-se que os cossacos, que constituem um poderoso 
contingente de mais de 200.000 homens, os mais fortes e 
disciplinados da Russia, o apoiam, porque se acham irritados 
contra Kerensky, o qual aboliu recentemente os seus antigos 
privilegios, cedendo assim  ás instigações dos socialistas. 
Diz-se tambem que Lwoff e Tzeretelli procuram reconciliar 
Korniloff e Kerensky." (Diário de Notícias, 16/Set/17, 2) 
 
 

 A atitude perante a tentativa do general Korniloff para tomar um poder quase absoluto, 

destituindo Kerensky, não foi uniforme em Portugal. Inicialmente, apenas as tendências mais 

conservadoras lamentaram o seu fracasso. Mais tarde, perante a ameaça maximalista, muitos 

outros ensaiariam a recuperação da figura de Korniloff, integrando-a na galeria dos patriotas 

derrubados pelo processo revolucionário. 

 O Mundo, representava a oposição dos Democráticos aos objectivos do general, cujas 

iniciativas classificava de aventureiras. 
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“Korniloff em vêz de se dirigir para o campo de batalha, a fim 
de bater o inimigo, dirigia-se para Petrogrado a fim de assaltar o 
poder, com o desejo de se proclamar dictador. Como os generais 
do czar, tambem este Korniloff, longe de ir contra o inimigo que 
invade a  patria  russa, servia as vaidades proprias ou  alheias, 
levantando a  sua espada  contra o homem que mais procura 
engrandecer a sua terra e fazê-la entrar no convivio das nações 
civilizadas, cooperando com estas  na  obra progressiva que 
actualmente se está elaborando." (O Mundo, 18/Set/17, 1) 

 

Mas outros republicanos, os Unionistas, pelo menos, ficaram um pouco mais 

indecisos. Se a vitória de Kerensky lhes não era propriamente desagradável, a derrota e o 

afastamento de Korniloff também não era a solução que lhes parecia mais segura. 

 
"Ainda não vimos explicado o caso de Korniloff, que tem os 
ares dum episodio rocambolesco, sem razão suficiente e sem 
terminação logica. 
    O que pretendia Korniloff ? 
    (...)  Se Korniloff pretendia a restauração do imperio, claro 
está que que nenhuma inteligencia poderia haver entre ele e 
Kerensky, e o conflicto teria de resolver-se pelas armas, numa 
lucta fraticida, a que os alemães,  satisfeitos, assistiram de 
palanque. Mas Korniloff tomara parte na conferencia de 
Moscow, e não arvorara ahi o pendão da revolta, não dissera 
ahi uma unica palavra que traísse os seus intimos sentimentos  
restauracionistas.  Antes,  pelo contrario, em Moscow, ele se 
mostrara soldado muito zeloso da disciplina, e proclamara a 
necessidade de unificar todas as forças para, com exito, ser 
continuada a guerra. 
    (...) Todos estes factos  embaraçam, para bem definirmos a 
atitude de Korniloff, para interpretarmos o seu  ultimatum a 
Kerensky, e a sua pronta submissão, logo que de  Petrogrado 
lhe ordenaram que se submetesse. Sucede ainda que ele, 
caudilho dum movimento insurrecional, desarma mas fica sem 
liberdade, ao passo que uns poucos de generaes que o 
acompanhavam, se é verdade a informação dos jornais, são 
trucidados pela soldadesca."  (A Lucta, 22/Set/17, 1) 

 

 

 Alguns dias depois, já se confessava que, talvez, Kerensky pudesse ter estado errado 

perante Korniloff: 
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"Nas horas revoltas é indispensavel que apareça um homem de 
acção, um homem que seja capaz de praticará os necessarios, 
sem perder tempo com inuteis falacias. E Korniloff pareceu, na 
verdade, ser esse homem.  Mas viu que Kerensky, em resposta 
  sua intimação, o destitue da auctoridade suprema no Exercito, 
e proclamando em Petrogrado a Republica, institue, para a 
governar um Directorio. 
    Talvez que o general Korniloff, atendo-se a um criterio 
exclusivamente militar, mas tambem pode ser que errasse o sr. 
Kerensky, atendo-se a um criterio exclusivamente civil." (A 
Lucta, 29/Set/17, 1) 

 

 Nesta altura, já a reabilitação de Korniloff se encontrava em curso. Na sua edição de 

24 de Setembro o Diário de Notícias fornecia alguns elementos biográficos sobre o general, 

particularmente sobre os seus feitos na guerra. Também O Trafaria, apesar de achar que a 

"aventura de Korniloff, ainda constitue um ponto misterioso", vinha relembrar o seu 

passado que, entre outros acontecimentos, o levara às prisões alemãs, de onde tinha 

conseguido escapar. 
 
 

     "Conseguira evadir-se quinze mezes depois da prisão e 
refugiar-se atravez as montanhas até chegar á Roménia e 
refazer as forças perdidas, pois ainda não estava  restabelecido 
dos seus ferimentos. 
    E ao estalar  a  revolução  russa encontrava-se  em Valhynia, 
dando nome ás suas assombrosas cargas de baioneta. 
   Foi ai que os revolucionarios  vitoriosos, o  foram buscar, 
anciosos por  se  rodearem de figuras de destaque e de pulso 
que os podessem auxiliar e Kerenski, aproveitou a sua fama de 
disciplinador e nomeia-o governador de Petrogrado, confiando 
em que o general consiga meter na ordem os militares 
insoburdinados da  guarnição pertencente   grande capital 
russa (...). 
    O general tentou em vão organisar e disciplinar,  e  como 
não o  conseguisse desistiu, eilo novamente na frente de 
batalha. 
    (...) Homem de tempera  não desanimou e conseguiu uma 
vez mais ser disciplinador, sendo então  nomeado 
generalissimo, infelismente pouco mais conseguiu e vendo a 
impossibilidade de reorganisar o exercito após o desastre  de 
Riga, marchou com os que lhe eram fieis sobre Petrogrado. 
    Qual o fim que o animava ao encetar esse movimento ? 
    É este o grande misterio (...).”  (O Trafaria, 5/Out/17, 2) 
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 Alguns não hesitavam em declarar que, no fundo, o general acabara por fazer vingar 

as suas pretensões, ao conseguir provocar um fortalecimento do poder central, mesmo que nas 

mãos do seu aparente rival - Kerensky. 
 
 

     "Nos centros militares de Petrogrado dá-se como certa a 
seguinte versão para explicar a atitude do general Korniloff. 
    Antes de enviar o ultimatum a Kerensky, em uma confidencia 
que fez ao seu sequito, disse que tinha a absoluta certeza de que 
a sua tentativa  fracassaria; mas que no entanto, considerava um 
dever como russo e como partidario do novo regimen, realizar 
aquele  acto  que  talvez abrisse os olhos aos seus concidadãos e 
provocasse medidas decisivas do governo contra o anti-
patriotismo dos maximalistas e contra as deserções do exercito, e 
que considerava necessario colocar Kerensky, que é um homem 
honrado mas sonhador,  perante a realidade para o obrigar a 
usar de toda a autoridade e com todo o rigor indispensavel. Na 
opinião dos militares, o general Korniloff conseguiu o seu fim, 
visto que Kerensky decidiu proceder com energia e obter a 
libertação do territorio e a consolidação do novo regimen 
revolucionario." (Gazeta de Braga, 27/Set/17, 2) 

 

 As razões deste crescente apoio às posições de Korniloff, é possível entrevê-las nas 

entrelinhas dos comentários então tecidos. A sua iniciativa tinha o apoio implícito dos 

Aliados, e nomeadamente da França, que o veria "como o unico homem capaz de 

restabelecer a disciplina do exercito" (Echos do Minho, 30/Set/17, 1). Ainda durante o mês 

de Setembro, o Commercio do Porto, que constituiu-se sempre como a principal voz em favor 

do general e do seu patriotismo, previa, com amargura e desânimo, as consequências da sua 

derrota. Kerensky já não parecia oferecer garantias. 
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     "Não sabemos ainda como no campo dos  alliados  se encarar  
o abortamento da tentativa de Kornilof para restabelecer a 
disciplina nos exercitos. Alguns exultarão com a victoria dos 
revolucionarios, que tem produzido toda a obra de desagregação 
militar; outros continuarão a pensar que a liberdade russa, tal 
como a entende a gente dos Soviets, póde conduzir á escravidão 
da Europa. 
    A obra de desagregação vai, porventura, acentuar-se. As 
proprias tropas sólidas - as cossacas  -  com que contavam 
Kornilof e outros chefes militares, capitulam perante as legiões 
milicianas que descriam  em  frente do adversario. As fluctuações 
constantes nos altos comandos tornam impossivel qualquer plano 
de acção militar. 
    Os importantes  serviços  da  rectaguarda, sem os quaes os 
grandes exercitos não pódem viver, acham-se completammnete 
desorganisados. Receia-se já a  crise que o  inverno trará ao 
systema de abastecimentos e transportes. 
    Para cumulo da desorientação, Kerensky arvora-se em 
generalissimo." ( O Commercio do Porto, Set/17, 994 ) 
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5.4 - Kropotkine ! 
 
 
"Petrogrado, 29 - Os jornais publicam um telegrama de  
Londres, dizendo que o governo provisorio russo chamou, 
para ajudar   reorganização da Russia, o principe 
Kropotkine, que está exilado em Inglaterra. 
Esta noticia é uma das mais sensacionais do nosso tempo, 
tão cheio de situações contraditorias e imprevistas. 
Kropotkine, o grande revolucionario anarquista que recolheu 
a herança de Bokunine [sic], tem uma das vidas mais 
acidentadas e dramaticas que se conhecem. Oficial do 
exercito e fidalgo de elevada estirpe, em breve rompe 
com as tradições do cargo e da familia e se lança no caminho 
da Revolução. Encerrado na prisão de Petropulowski, consegue 
evadir-se, sendo expuldo da Suissa, preso na França e, por 
ultimo, refugiando-se em Inglaterra. 
(...) O acontecimento é, com efeito, de sensação. E todos os 
olhos vão ser postos, se o convite fôr aceite, num homem 
que pelo seu prestigio intelectual e moral se não sujeitar  
 a ocupar um lugar secundario na direcção dos negocios da 
nova Russia.”  (Diário de Notícias, 31/Mar/17, 1) 
 
 

 Como muitos outros elementos da "velha guarda" revolucionária, socialista e 

anarquista, Kropotkine não teve uma participação de primeiro plano na condução concreta dos 

acontecimentos revolucionários na Rússia. Foi, no entanto, um dos principais fenómenos na 

imprensa internacional, em virtude do prestígio que o aureolava, resultava principalmente do 

seu notável passado (o que acontecia também, em certa medida, com Máximo Gorki que 

mantinha, porém, uma actividade intensa como jornalista). A manutenção de uma certa 

discrição perante as diferentes orientações do rumo da Revolução permitiu-lhe a preservação 

de uma certa figura tutelar, paternal, mas não interveniente, que deu a Kropotkine uma 

imagem de "bom anarquista", o exemplo de que, mesmo nos seus mais radicais extremos, os 

revolucionários russos poderiam ser patriotas. Era, no entanto, esta mesma atitude que, como 

veremos, lhe alienava alguns apoios em áreas mais próximas da sua. 

Embora não seja motivo, em virtude do seu pouco peso concreto na condução do 

processo revolucionário, para demorar muito na análise da imagem de Pedro Kropotkine na 

imprensa portuguesa, não se deixa, todavia, de apresentar aqui um ou dois exemplos do 

tratamento que lhe foi dispensado. 

 A referência ao seu regresso à Rússia, no Diário de Notícias, e respectivo comentário 

sobre a curiosidade que representava a tentativa de aliar os princípios anarquistas a uma 

prática governativa, já foi aflorada. O Republica, no mesmo dia, não deixou de dar, 

igualmente, notícia do acontecimento, em largo título: 
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"A Revolução na Russia 
KROPOTKINE 

Quem é o revolucionario chamado agora 
pelo govêrno provisório de Petrogrado 
a colaborar na obra de  reorganização 

do seu paiz" 
(Republica, 1/Abr/17, 1) 

 
 

 A atitude que tomaria perante a guerra, responsabilizando e condenando a Alemanha 

pelo seu deflagrar (veja-se a carta "Aos Trabalhadores do Occidente", elaborada antes da sua 

partida para a Rússia e publicada pel'O Trabalho de 26 de Agosto), provocaria reacções 

desencontradas entre a maioria da imprensa republicana e alguns dos que dele, à partida, 

deveriam estar mais próximos. 

 O Mundo  (em texto de José do Vale igualmente  transcrito n'O Radical de Oliveira de 

Azeméis) não regatearia aplausos a este, talvez inesperado, aliado: 
 
 

     "Kropotkine, um grande espirito de revolucionario, cuja alma 
tem vibrado incessantemente pelo bem da humanidade, falando 
ha dias em Moscou, estabeleceu o  principio de que a ideia de 
Revolução não podia separar-se da ideia de Patria. O autor de 
tantas obras notaveis, falando assim, enunciou mais uma vêz a 
profunda verdade que sempre saiu pura e imaculada dos seus 
labios e da sua pena. Nem outra formula se compreenderia." (O 
Mundo, 17/Set/17, 1 e O Radical, 19/Set/17, 1) 

 

 Mas estas cedências ao patriotismo e o seu afastamento do espírito internacionalista, 

justificando implicitamente o direito à guerra e à obtenção de reparações pelos Aliados, 

apesar de não abdicar da aplicação de um programa socio-económico socializante depois de 

concluída a guerra, granjear-lhe-iam algumas críticas aceradas. Apenas a título de exemplo, 

refiram-se as críticas que n' O Intrépido da Covilhã, semanário defensor dos trabalhadores, 

acolheriam o aparente silêncio de Kropotkine perante as reacções autoritárias do governo 

russo contra os elementos revolucionários mais avançados (O Intrépido, 2/Set/17, 3). 

No entanto, estas nuvens não chegavam para ensombrar a figura que, depois dos 

principais protagonistas dos acontecimentos que agitavam a Rússia, mereceu maior atenção e 

mais alargado espaço nas páginas dos jornais portugueses. 
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6 - OS TRAIDORES: 
     Lenine e os Maximalistas 
 
 
"Out. - Inicia-se na imprensa portuguesa uma  
intensa campanha contra o bolchevismo. Os dois  
nomes mais injuriados são Lenine e Trotsky." 
(Fonseca  s.d., 151) 
 
 

 A ideia de que a partir de Outubro (Novembro) se iniciou em Portugal uma campanha 

orquestrada para denegrir a imagem dos bolcheviques, é um dado aparentemente tido como 

adquirido e difundido nos estudos que, directa ou indirectamente, afloram o tema da 

influência da Revolução Russa em Portugal. 

No entanto, e como se afirmou logo na introdução, essa leitura dos acontecimentos 

não é completamente correcta, por não pôr a situação, de facto existente após as ocorrências 

de Outubro, em perspectiva histórica, na sequência dos seus antecedentes mais ou menos 

imediatos. Com efeito, a campanha contra os bolcheviques, em boa parte (na maioria, 

certamente) da imprensa portuguesa não era um dado novo, que subitamente irrompesse nessa 

altura. Ela vinha de trás, tinha raízes nas lutas pelo poder na Rússia, e na imagem que delas 

era transmitida para o exterior, em particular no que se referia aos principais pontos clivagem 

entre as personalidades. Como se verá adiante com maior detalhe, no espaço dedicado ao 

tratamento dado  à questão da guerra e da paz, desde as "jornadas de Abril" que os socialistas 

internacionalistas, seguidores das teses pacifistas de Zimmerwald, se encontravam numa 

situação bastante negativa perante a opinião pública portuguesa. 

 Quer devido à sua posição perante a guerra - oposição frontal a qualquer colaboração 

com uma guerra considerada imperialista -, quer devido à instabilidade provocada no novo 

poder russo pela constante agitação, os maximalistas foram objecto de constantes reprovações 

a partir do momento em que se tomou conhecimento da sua existência, como facção 

extremista, no seio das tendências socialistas. Essa constatação, na imprensa portuguesa, 

surgiu nos primeiros dias de Maio, após as notícias sobre a oposição desenvolvida pelos 

apoiantes de Lenine à nota de Miliukov de 1 de Maio, favorável à continuação da guerra. 

Alguns meses depois, em Julho, as recriminações aumentariam. Desta forma, para melhor se 

compreender todo o enquadramento da questão, convém acompanhar o processo desde o seu 

início, não tentando compreender a situação atingida no momento da revolução de Outubro, 

esquecendo o que estava para trás. 
   
 



 94 

     "Petrogrado, 18 - O «leader» da extrema esquerda, Lenine, que 
havia emigrado para a Suissa, regressou já a esta capital." (Diário 
de Notícias, 19/Abr/17, 1) 

 
 

     "É neste terreno favoravel aos agitadores, que o governo se tem 
esforçado por modificar, que Lenin reapareceu. Lenin é um 
conhecido revolucionario, bastante inteligente, que foi professor 
da Universidade de Moscow. Honestissimo, ao que dizem, na sua 
vida privada, é com tudo um dogmatico apaixonado e irredutivel, 
como é frequente encontrar-se na Russia, e a sua actividade, 
inspirada em puros principios idiais, traduz-se na pratica a um 
formidavel auxilio á causa alemã. Na opinião dos alemães, Lenin 
deve ser no seu país um defensor dos interesses da Alemanha." 
(Diário de Notícias, 6/Mai/17, 1) 

 

 Antes da chegada de Lenine a Petrogrado, a consciência da existência de tendências 

dentro do socialismo russo manifestava-se apenas em função das personalidades que mais se 

destacavam, e não de facções organizadas de forma independente e com programas 

claramente definidos. As abordagens que se efectuavam centravam-se en Tcheidze (presidente 

do Soviet de Petrogrado), Kerensky  (ministro da Justiça), etc, etc, e não entre "partidos", 

dentro do movimento socialista. Reconhecia-se a presença de elementos mais moderados e de 

outros mais radicais, mas movendo-se de forma individualizada, não propriamente articulada 

no contexto de uma sistema de facções claramente definidas. 

 Embora com a chegada de Lenine essa situação não se invertesse radicalmente de um 

momento para o outro, à medida que o seu programa foi sendo conhecido (na sequência da 

divulgação das "teses de Abril"), foi-se destacando gradualmente a existência de toda uma 

sensibilidade afecta às suas ideias - defesa da paz e do alargamento das conquistas 

revolucionárias ao máximo possível. Se na sequência deste último ponto, esta facção ganharia 

a designação de "maximalistas" (ocasionalmente, também identificados como "leninistas"), 

relativamente ao primeiro ela passaria a ser apontada como anti-patriótica e colaboradora da 

Alemanha, começando Lenine a ser classificado como agente a soldo do Kaiser. Se o 

momento decisivo para a cristalização desta imagem foram as manifestações pacifistas 

subsequentes ao 1º de Maio (meados de Abril na Rússia), já antes disso, o pacifismo de 

Lenine e dos seus apoiantes era reconhecido e apontado como perigoso: 
 
 

     "Petrogrado, 29 - Para  contrabalançar  a agitação pacifista 
do socialista Lenin, cuja sinceridade de convicções é mais que 
suspeita, o «comité» de delegados dos operarios e soldados 
resolveu iniciar uma propaganda contraria na imprensa e no 
exercito." (Diário de Notícias, 30/Abr/17  1) 
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Contrariamente aos outros socialistas mais em destaque, Lenine apresentava um 

programa político-social definido, o qual foi conhecido em Portugal de forma rápida, mas 

quase exclusivamente em função do que continha de mais negativo para os interesses dos 

Aliados. Através dos telegramas no Diário de Notícias, ia chegando o conhecimento das 

propostas de Lenine: 
 
 

     "Paris, 20 - Os jornais de Petrogrado dizem ter terminado a 
conferencia dos conselhos provinciais e dos  delegados dos 
operarios e soldados, assentando-se  na mobilisação de todas as  
forças vivas da nação contra o inimigo. O revolucionario Lenine 
querendo falar, diante do «comité» de delegados, operários, 
soldados e deputados na necessidade de concluir a paz e reduzir 
a Russia  propriamente dita à Moscovia, rodeada de pequenos 
Estados independentes, suscitou uma grande indignação  no 
auditorio foi apupado e assobiado, tendo de fugir." (Diário de Notícias,  
21/Abr/17, 1) 

 

 Na realidade, embora não conseguisse muito apoio para as suas posições, Lenine não  

foi obrigado a fugir. Aliás pouco mais de uma semana depois, o mesmo Noticias anunciava 

em subtítulo de primeira página, que se tinham dado "Manifestações Leninistas em 

Petrogrado", no que viria a marcar decisivamente o arranque da "campanha" que os jornais 

republicanos portugueses, reflectindo o que se passava na França e em Inglaterra, fariam 

contra as posições de Lenine e seus partidários. Logo a 4 de Maio, o Republica dava a 

conhecer a cisão entre as duas principais tendências socialistas, provocada fundamentalmente 

pela posição que os "maximalistas" tomaram perante o conflito em que a Rússia estava 

envolvida. A cisão entre "bolcheviques" e "mencheviques" era muito anterior à revolução 

mas, em relação à sua acção concreta, só neste momento ela passou com maior destaque para 

as páginas dos jornais. 
 
 

     "São êstes [os social-democratas] que hoje fazem  mais barulho 
no palácio da Taurida, mas sem encontrarem nenhum éco no 
país. Apenas podem impressionar quem conhecer mal  a  
Russia.  Na realidade, não deve exagerar-se o perigo que 
cosntituem. No seu grémio acaba de produzir-se uma scisão: há 
gora os minimalistas, mais numerosos,  que querem o trabalho, 
a derrota da Alemanha, e os maximalistas, unicos  que se 
declaram pacifistas e advogam o termo da luta."  (Republica, 
4/Mai/17, 1) 



 96 

 

 Poucos dias depois chegariam os telegramas sobre as manifestações apoiadas pelos 

partidários de Lenine, contra a guerra. Apesar de apresentado como "honestissimo", ele 

passou a ser apontado como o chefe de uma minoria agitadora, fanática e corrupta. Antes de 

mais, começariam a ser levantadas as maiores suspeitas sobre a forma como ele conseguira 

atravessar a Alemanha na sua viagem de regresso: 
 
 

     "Ultimamente, chegou a assinalar-se um certo isolamento 
em volta de Lenin. A sua propaganda foi  prejudicada não só 
pela excessiva violencia que assumiu, mas tambem  e 
sobretudo pela sua viagem através da Alemanha feita de 
acordo com o governo de Berlim."  (Diário de Notícias, 6/Mai/17, 
1) 

 

Sobre o carácter verídico ou falso desta questão,  já outros se debruçaram mais 

aprofundadamente, pelo que nos resta seguir a difusão do mito entre nós. Pelas vias 

telegráficas dos correspondentes de imprensa internacional começavam a chegar elementos 

para o dossier. Em 11 de Maio, o Notícias afirmava que "Pela Alemanha só podem passar 

os russos pacifistas". 
 
 

     "Paris, 10 - Alguns jornais publicam telegrama de Zurich, 
dizendo que as autoridades alemãs suspenderam  a partida de 
250 socialistas russos refugiados em Zurich,  pretextando que 
muitos dentre eles não são nem partidarios de Zenine [sic], 
nem pacifistas. Para os deixar atravessar o imperio exigem que 
eles assinem um compromis so declarando operar em 
Petrogrado a favor do pacifismo." (Diário de Notícias, 11/Mai/17, 
1) 

 

 Mas muito mais graves que as ocorrências de Abril, seriam as manifestações de Julho 

e respectivos efeitos. Na sequência de uma coincidência de datas, não propriamente fortuita, 

mas com custos funestos para os maximalistas, as provas da sua acção de sabotagem anti-

patriótica a favor da Alemanha pareciam absolutamente irrefutáveis. Desde os primeiros dias 

do mês de Julho, os títulos do Diário de Notícias e do Seculo foram quase monopolizados 

pelas referências à ofensiva russa. Mesmo quando ela já começava a fraquejar, reafirmava-se 

a sua continuação. De súbito, e antecedendo comprometedoramente o anúncio do recuo, 

surgiriam as notícias sobre a agitação maximalista em Petrogrado: 
 
 

"É DOMINADA A AGITAÇÃO MAXIMALISTA EM PETROGRADO" 
(Diário de Notícias,  20/Jul/17 1) 
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"Graves Acontecimentos em Petrogrado" 

(Seculo, 21/Jul/17, 2) 
 

"O QUE SIGNIFICA A TENTATIVA REVOLUCIONARIA  
DE PETROGRADO ?" (Republica, 21/Jul/17, 1) 

 
 

 A resposta a última esta questão foi rápida: TRAIÇÃO. 

 Lenine e os maximalistas seriam responsabilizados por, na rectaguarda, a sua acção 

dissolvente minar a ofensiva. Embora também não seja muito acertado afirmar que entre os 

dois acontecimentos não existe qualquer relação - afinal, as movimentações era, em muito, 

protestos contra a guerra -, a verdade é que a conjuntura e a sucessão dos acontecimentos se 

tornou quase fatal para Lenine. A sua traição estava, assim, provada pelos seus actos e, em 

breve, por "documentos". De nada serviam os protestos que A Aurora, semanas antes, 

publicara protestando contra "as maiores calúnias" que, "com o maior desplante", a 

"imprensa burgueza" sobre ele divulgava (A Aurora, 17/Jun/17, 2). 

 Mesmo o prudente Noticias não tinha dúvidas; na sequência da publicação de um 

telegrama de Londres, em que se afirmava que em Petrogrado se provara a traição de Lenine, 

agente ao serviço do Estado Maior alemão, subsidiado por intermédio da legação alemã em 

Estocolmo, apenas se acrescentava que o referido telegrama, "confirma plenamente o que 

escrevemos na primeira pagina quanto [a]os maximalistas, e o que varias vezes temos  

escrito acerca de Lenin e dos seus sequazes."  (Diário de Notícias,  20/Jul/17, 2) 

 No Republica, no dia seguinte, num longo artigo sobre a situação na Rússia, 

denunciar-se-ia "A Acção dissolvente da «Pravda»", de que Lenine, Zinoviev e Kamenev 

eram apresentados como os principais responsáveis, expondo-se o essencial da sua estratégia 

programática: 
 
 

     "Os homens da Pravda preconisam, em todo o caso, as 
soluções mais utopicas, aquelas que, uma vez postas em 
prática, não tardariam a produzir na Russia a guerra civil. A 
Pravda não faz senão reclamar decisões precipitadas e ultra-
radicais: confiscações imediatas, a partilha imediata, 
espoliações imediatas, prisões imediatas,  a  realização, dêsde 
já, apezar do estado de guerra, das aspirações revolucionárias 
mais absurdas. O grupo não ousa recomendar a paz separada 
mas insurge-se contra toda a ideia de ofensiva, entendendo 
que a fraternização dos soldados russos com  o inimigo é 
eminentemente louvavel. Finalmente os exforços do ministro 
da guerra Kerensky, tendentes a restabelecer a disciplina no 
exèrcito, constituem, no seu ponto de vista, maquinações 
r[e]acionárias das mais condenaveis."  (Republica, 21/Jul/17, 1) 
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 Mais adiante, é a personalidade e o programa de Lenine, que passam a ser expostos de 

uma forma que não era completamente errónea, embora simplista. Com efeito, não era 

necessário deturpar muito as ideias de Lenine, para que os leitores evolucionistas se sentissem 

atemorizados pela perspectiva do que só podia ser a forma mais perigosa de anarquia. Mas, 

apesar disso, ainda se punha a dúvida - era "Lenine fanático ou vendido á Alemanha ?" 

 
 

     “Lenine, apesar de se  intitular  social democrata, não é  senão 
um anarquista. Não preconisa a destruição de  todo o existente ?  
A  encarceração imediata de todos  os financeiros ? Não são os 
seus gritos todos os dias: Abaixo a guerra ! Abaixo os bancos ! 
Abaixo o governo ! O que ele quer é a derrota. De quem ? A de 
todos os estados. Uma derrota infligida a todos, a ruina de tudo, o 
sabotage de tudo, sabotage da guerra, sabotage da propria 
revolução, a criação de um caos  no qual a ordem seria 
restabelecida pela guilhotina !" (Republica, 21/Jul/17, 1) 

 

Como se pode facilmente verificar, a oposição ao programa bolchevique não teria 

irrupção espontânea em Outubro. Se a absoluta incompreensão perante o que se julgava o seu 

enunciado, vinha dos tempos em que os seus apoiantes eram considerados uma minoria 

desestabilizadora, como seria a reacção perante a eventualidade de esta vir a tomar o poder na 

que considerada a maior nação à face da terra? 

O Mundo também entrou no clima de reprovação geral; os Democráticos também não 

apoiavam os exagerados excessos das pretensões dos socialistas russos. 
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     "... o governo a que Kerensky preside, encontra a dificultar-
lhe a marcha as ambições das camarilhas depostas e a 
turbulencia dos maximalistas, isto é, os que desejam a realização 
do maximo de conquistas sociais, apelando para  todas as 
violencias. São esses elementos que mais  inconvenientes 
causam revolução russa com as suas predicas atraoiliarias [sic], 
as suas ambições desmedidas, os seus planos  irrealizaveis. 
Julgando esses maximalistas que  são avançados, apenas 
conseguem servir a reacção nos seus diversos aspectos e criar ao 
país uma situação dolorosa, verdadeiramente insustentavel. 
    (...) Qual é o programa desses homens ? 
    Ignora-se. 
    A revolução para eles é apenas a desordem, o tumulto, o 
ataque, a violencia nos seus aspectos mais grosseiros, a vingança 
mais deshumana, o delirio sangrento que embriaga e 
estupidifica." (O Mundo, 30/Jul/17, 1) 

 

 Estas acusações, se não se tomasse atenção ao emissor e ao receptor visado, 

pareceriam aquelas que os monárquicos dirigiam, internamente, aos próprios democráticos. A 

principal diferença era que, contra as teses leninistas, todos os republicanos estavam de 

acordo. No dia seguinte era A Lucta que passava ao ataque, explicando para que servia e 

quem usava "O DINHEIRO ALEMÃO NA RUSSIA": 
 
 

     “Na nova Russia, a Alemanha conta com os separatistas já 
referidos e com as extremas esquerdas germanofilas. 
       Essas extremas esquerdas germanofilas puderam durante 
quatro mezes entregar-se a um trabalho infame.  Pregaram a 
desordem e a distribuição social das riquezas,  na rectaguarda, e a 
fraternidade, na frente de batalha, e  no dia 16 de julho tomaram as 
armas em Petrogrado e ordenaram que na Galicia, quando os 
alemães avançassem, fugissem depondo as armas... 
    E viu-se claramente que procedendo assim trabalhavam por 
conta dos imperios centraes. Nas bolsas de muitos soldados que 
assaltaram o palacio da Taurida, seguindo Lenine e Zinovieff, têm-
se encontrado quantias entre 100 e 1000 rublos... De onde vinha 
este dinheiro ? As buscas eectuadas nos domicilios de alguns 
leninistas permitiram averigual-o. 
    O Desconto, de Berlim, enviava a Lenine  grossas somas por 
intermedio de um Banco de Stockolmo.  O dinheiro era depositado 
no Banco da Siberia, de Petrogrado. Um dos agentes de Lenine, 
reconhecidamente pobre antes  de março, tinha em julho no citado 
Banco da Siberia, uma conta corrente em seu favor de dois milhões 
de rublos..." (A Lucta, 31/Jul/17, 1) 
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A denúncia oficial da traição surgiu rapidamente. O Diário de Notícias, na edição de 8 

de Agosto, anunciava a "DEMONSTRAÇÃO JUDICIAL DA TRAIÇÃO DE LENINE", 

de quem se anunciava, nos dias seguintes, a fuga para a Alemanha, a Suiça, a Finlândia, a 

Suécia, etc. Agosto seria, nas palavras de Trotsky, "O mês da grande calúnia" (Trotsky 

[1979] II, 99-127). Em Portugal, o reservado Jornal do Commercio, na "Chronica 

Internacional" de Rocha Peixoto, preocupava-se em proceder à distinção entre os programas 

dos minimalistas e maximalistas (2/Ago/17, 1), enquanto até o modesto O Trafaria 

aproveitava a ocasião para afiar as suas garras nestes últimos: 

 

 
     "Foi Lénine o grande traidor que o imperio Alemão 
acertadamente escolheu, para vibrar o golpe na Russia 
Revolucionaria; ele trabalha pela Alemanha e é a seu  soldo que 
ele organisa dentro da Russia  o partido Maximalista. 
    É ele que apregoa cobardia, é ele que dizendo querer uma 
sociedade egualitaria e firmando-se em principios socialistas, 
vivem principescamente em faustoso palacio, e atravessa as ruas 
da grande cidade moscovita em ajaezada carruagem. 
    E é sua nefasta propaganda,  que  sem duvida se deve a 
ultima inesperada retirada do exercito russo, essa retirada 
desastrosa, ante as ondas invasoras do inimigo. 
    Os muitos milhares de exemplares de um jornal  de 
propaganda  traiçoeira,  o «Pravda» haviam fatalmente de 
produzir os seus efeitos. Esse jornal que o ouro alemão, nas 
mãos do traidor encaminha e dirige, não poderia nunca trazer à 
Russia outra coisa que não fosse a desmoralisação do seu 
exercito."  (O Trafaria, 2/Set/17, 2) 

        

 

 Curiosamente, entre os Monárquicos, embora Lenine e os maximalistas também 

fossem bastante atacados, o tom com que o faziam não constituiria especial novidade, porque 

para eles a maioria dos revolucionários russos era incluída na categoria de "anarquistas". Os 

bolcheviques apenas eram vistos como o mais recente e, possivelmente, o mais extremista dos 

seus grupos de agitadores, mas, no essencial, não eram encarados como mais que o fruto de 

todo o processo anterior. 

 Desta forma, a revolução de Outubro também não representou em Portugal, tal como 

na maioria dos países aliados, o momento de arranque de uma campanha de difamação dos 

bolcheviques, porque ela já vinha desde Abril, como resultado de todo o processo de agitação 

desenvolvido pelos maximalistas a favor da paz e do apelo aos proletariados de todas as 

nações para derrubarem os seus governos, burgueses, imperialistas e guerristas. 
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 A agitação de Outubro representa, pelo contrário, um ponto de chegada, o corolário 

lógico de tudo o que se vinha a passar nos últimos meses - quer relativamente à tomada do 

poder pelos bolcheviques, quer quanto à sua reprovação pela maior parte da imprensa 

nacional. Mais de um mês antes da sua conquista do poder, A Lucta continuava a divulgar as 

mirabolantes histórias que corriam internacionalmente sobre a propaganda política dos 

bolcheviques: 
 
 

     "A actividade leninista, no interior da Russia, manifestou-se 
por cem maneiras diferentes. Em primeiro logar espalharam-se 
subitamente  pequenas notas de dez, quinze  e  vinte  «Kopeks», 
no verso das quaes figurava, não a inscrição oficial,  mas, nos 
mesmos caracteres um apêlo á revolta ou   anarquia. Essas notas 
falsas, perfeitamente imitadas, circularam sem a menor 
dificuldade, principalmente nos campos,  onde  os  camponezes  
analfabetos não podiam dar pela fraude. Nas cidades são os 
companheiros anarquistas que  se encarregavam de as espalhar, e 
houve em Petrogrado, principalmente no bairro libertario de 
Vyborg,  comerciantes que, ainda que convencidos da falsificação, 
não ousavam recusal-as. 
    (...) Para entravar esta  odiosa propaganda era necessario um 
vigor que acomodava mal com o idealismo da  revolução russa. 
Desde os primeiros momentos da chegada de Lenine, quando se 
manifestou  claramente a missão que  ele  ia desempenhar em 
Petrogrado só havia a adoptar  uma  medida: o cadafalso." (A 
Lucta, 1/Out/17, 2) 

 

 Mesmo os anarquistas d' A Aurora, no comentário a um texto do jornal italiano Grido 

del Popolo favorável à acção revolucionária dos maximalistas, exporiam as dúvidas que 

tinham quanto às suas tendências que, de forma diferente à da imprensa republicana, 

classificavam como de "centralisação" e "federalismo jacobino". 

 Atendendo a tudo isto, com a desconfiança de alguns anarquistas receosos da suas 

inclinações centralizadoras e com a oposição generalizada do resto dos comentadores, quanto 

ao seu programa e à sua acção de desestabilização, a chegada da insurreição dos famosos "dez 

dias" apenas trouxe mais alguns adversários, e não muito mais numerosos do que nos meses 

anteriores, testemunhos sobre a traição maximalista. Para alguns, em vez de uma nova, e mais 

avançada, revolução, os acontecimentos significavam era a contra-revolução: 
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     "O movimento contra revolucionario iniciado na Russia, obra de 
Lénine e dos seus partidarios, continua  assustadoramente a 
arrastar o derruido  imperio  moscovita,   para a mais terrivel 
guerra civil  que  nos é dado assistir.  Devemos  considerar o 
trabalho criminoso de Lénine, como uma obra nefasta da 
Alemanha e como tal deve ser considerado movimento contra-
revolucionario. 
    (...) Lénine, a alma infernal da  contra-revolução,  e que é tanto 
criminoso, como traidor porque tem trabalhado a soldo dos 
inimigos do seu paiz, acaba de receber já o primeiro premio da sua 
obra, se acreditarmos nas noticias que dizem ter a Alemanha 
recusado entrar em negociações  para  uma paz, separada com os 
contra-revolucionarios, sem que esteja restabelecido o antigo 
regimen.." (O Trafaria, 1/Dez/17, 2) 

 

 Apesar de tudo, o Republica ainda se interrogava sobre qual era a verdadeira imagem 

de Lenine e de Trotsky, o outro revolucionário que, só no final do ano de 1917, começava a 

aparecer com maior assiduidade na imprensa - a favorável, fornecida por aqueles que com 

eles tinham privado, e que os apresentavam como homens afáveis, ou a negativa, difundida 

por todos os jornais e revistas ? 

 
 

     "O retrato que de ambos traçam os que os  conhecem em 
nada se parece com o que dêles dão os jornais e as revistas. 
Mentem os amigos ou os clichés ? Dizem os primeiros que  
Trotsky  é homem de maneiras finas, olhos azues,  cabelo e 
barba ruivas. O retrato que dele temos á vista  apresenta-o de 
grenha revolta e hirsuta, a testa estreita e deprimida. Ao lado 
vê-se Lenine (...).Todas as pessoas que o conheceram na 
Suissa convem em que não é nem um grande orador nem 
uma grande inteligencia, mas unicamente um organisador. 
Antes da revolução a autoridade do seu pensamento  era 
mediocre, mas nas  sua mãos reuniam-se os fios de todas as 
conspirações revolucionarias.  
     É um fanatico. A sua rasão  ignora  a  realidade. Desde  o  
começo  da guerra que desejou simultaneamente a derrota 
dos russos e dos alemães. Por mais que se tentasse 
demonstrar a contradição da sua proposta, não foi possivel. 

 
 

    (...) Sob o ponto de vista da  politica interna as suas ideias   
não são mais coerentes. Nega o progresso  continuo e  admite  
a  possibilidade das nações saltarem a pés juntos muitos 
graus de civilização. Assim propõe-se levar a Russia ao 
comunismo mais extremista." (Republica, 17/Dez/17,1) 
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 Nestes comentários, cumpre destacar dois pontos: por um lado, o aparecimento de 

Trotsky ao lado de Lenine; por outro, uma certa atenção aos objectivos internos do programa 

dos maximalistas que, embora minimamente conhecidos, normalmente eram reduzidos ao 

considerado essencial - a questão da paz separada. 

Quanto a Trotsky, apesar do seu papel importante em muitas das acções que 

antecederam os acontecimentos de Outubro - o Notícias, em telegrama de Petrogrado, 

chamar-lhe-ia em 10 de Novembro "a alma da revolução leninista" -, a sua presença, talvez 

em virtude do seu regresso mais tardio à Rússia do que o de Lenine, só começaria a tornar-se 

mais notória na imprensa portuguesa nos dias imediatamente anteriores aos da insurreição 

bolchevique. Primeiro com a sua eleição para o Soviet de Petrogrado e depois com a formação 

do Comité Militar Revolucionário, oficialmente destinado à defesa da capital contra o avanço 

alemão, Trotsky, que já fora um destacado dirigente revolucionário em 1905, começou 

finalmente a merecer maior atenção. No entanto, na maior parte dos casos, essa atenção 

acabava por o apresentar um pouco subordinado à presença de Lenine, que era considerada 

como a essencial. Só um pouco mais tarde, quando assumiu as responsabilidades das relações 

internacionais do poder bolchevique, é que passou a ser apresentado como uma figura 

autónoma de Lenine. Em especial a partir do início oficial das negociações para o 

estabelecimento de um armistício e, em seguida, de uma paz definitiva com a Alemanha e os 

seus aliados, é que Trotsky vai ganhar um grande destaque. Mas esse destaque não se revela, 

normalmente,  em artigos de opinião, que lhe sejam particularmente dedicados, mas sim no 

noticiário das iniciativas concretas das negociações de paz. Apesar disso, a primeira vez que o 

seu nome surge nos principais títulos do Diário de Notícias, em 18 de Dezembro de 1917, é 

no papel de executor revolucionário implacável - "O RUSSO TOROTSKY [sic] AMEAÇA 

COM A GUILHOTINA". 

 Digamos que Trotsky aparece, na imprensa portuguesa, quase como um late-comer ao 

processo revolucionário russo, num contexto desfavorável e numa área - as negociações para 

a paz - que o tornam uma figura em fóco, embora por motivos negativos debatidos 

anteriormente e que, no momento em questão, já apenas suscitam referências e indignações 

em grande parte resignadas. 

 Quanto à questão do programa interno do novo regime russo, a atenção da imprensa, 

durante muito tempo obcecada quase em exclusivo com um único tema, vai, a partir dos 

primeiros dias do ano de 1918, viver um segundo choque perante as iniciativas do novo 

poder. Mesmo já sendo conhecidos alguns dos seus princípios orientadores, desde os 

primeiros meses de 1917 - o católico Echos do Minho, entre outros, em 29 de Maio já referia 

a "nacionalisação da terra sem indemnisação" e a "socialisação da riqueza", através da 

"organisação dos meios de producção", como medidas defendidas pelos socialistas russos - a 

tomada de medidas concretas pelos bolcheviques, levantou um coro de assustados protestos. 
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 O Diário de Noticias anunciava em 3 de Janeiro, na sequência de noticiário sobre o 

assunto publicado desde 31 de Dezembro de 1917, que, "Os Maximalistas Procuram 

Nacionalizar os Serviços", provocando, a mero título de exemplo, uma apavorada reacção d' 

A Lucta: 
 
 

     "Os maximalistas de Petrogrado, carecendo de dinheiro, não  
estiveram  com meias medidas - foram-se aos Bancos e tomaram  
posse de quantos capitaes e valores  lá encontraram. Como 
estamos em tempo de guerra, deve chamar-se a isto uma 
requisição, tão certo é variar a  significação das palavras com as 
circunstancias de tempo e logar. 
    Não temos noticias  duma  operação de credito  de semelhante 
magnitude, feita com tamanha simplicidade. 
    Todos os Bancos de Petrogrado, num abrir e fechar de olhos, 
passaram  posse  dos  maximalistas que constituem de facto, um 
governo apoiado nas baionetas. Os valores, de qualquer natureza, 
depositados nesses Bancos são propriedade de varias pessoas, 
parte d'eles naturalmente, propriedade de estrangeiros, e bem 
poderia ser que essas pessoas, consultadas sobre o destino a dar 
ao seu dinheiro, achassem conveniente não o entregar aos 
maximalistas, ou então entregar-lh'o segundo as fórmas regulares 
porque se fazem os emprestimos forçados. 
    A Russia, pelo visto,  dispôz-se a ser original e assim é que 
tendo começado  por fazer uma revolução maneira franceza, 
acabou por fazer uma desordem á maneira de mil diabos. Mostra-
se agora também original em política financeira, duma 
originalidade tão inquietadora  que a gente mesmo a distancia,  
leva  instinctivamente  as mãos aos bolsos como na iminencia 
dum golpe de carteira." (A Lucta, 5/Jan/18, 1) 

 

 Lamentado esta inquietação dos unionistas, Ladislau Batalha, num tom 

grandiloquente, normal na maioria dos seus comentários sobre o assunto, chamaria à 

revolução Russa a "grande revolução espropriadora da Burguezia" (A Voz do Povo, 

13/Jan/18, 2). Com a devida e recomendável prudência só algumas publicações mais 

próximas do movimento operário saudaram este programa económico e social, considerando-

o "digno de archivo", como o fizeram o citado  A Voz do Povo  em 10 de Fevereiro de 1918  

e  O Trabalho em 24 de Março do mesmo ano. 

 De qualquer forma, em termos de resumo, a visão geral que a maior parte da imprensa 

portuguesa, e em particular da republicana nas suas diversas tendências, deu da acção dos 

maximalistas - esses "agitadores de profissão, bem intencionados ou não, procedendo 

de moto proprio ou accionados por interesse alheio" - podia ser sintetizada pela  

seguinte análise do Diário de Notícias: 
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     "Onze seculos foram necessarios para a Russia ser o arbitro 
da paz  e  da guerra na Europa, para que o seu poder atingisse 
tal  grau que pôde evitar o completo esmagamento da França 
pela Alemanha em 1871, que conseguiu sustar  os morticinios 
dos cristãos na Turquia, que permitiu  s pequenas 
nacionalidades como a Servia, a Bulgaria, o Montenegro 
tornarem-se autonomas, que contrabalançou a influencia 
inglesa na  India, que serviu de resistente muralha   onda 
amarela para não se despenhar sobre  os estados europeus  
como outrora e todos os barbaros de igual procedencia; a mais 
tenaz salvaguarda da Liberdade do Ocidente; onze semanas 
bastaram para  converter o colosso imenso no esquartejado 
paciente que os corceis bravios das teorias utopicas de Lenine,  
Trotzky e Krylenko reduziram a bocados informes, mutilados." 
(Diário de Notícias, 22/Mar/18, 1) 
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7.  O DUPLO PODER: 

    Anarquia ou Inovação Revolucionária ? 
 
"Em que consiste a dualidade de poderes ? 
 (...) a dualidade de poderes é um estado particular 
duma crise social, característico não apenas da 
Revolução russa de 1917, embora marcado 
mais claramente nela. (…) Na realidade, ela faz-nos 
 
penetrar no âmago do assunto. É precisamente  
em torno do problema da dualidade do poder que 
evolui a luta dramática dos partidos e das classes.” 
(Trotsky [1979], I, 251, 260) 
 
"A extensão do movimento revolucionario, cujas 
repercussões se estão ainda fazendo sentir e se sentirão 
por muito tempo, não póde escapar a ninguem. O que agora 
se passa na Russia não é mais que a consequencia logica  
e natural da transição brusca dum regime autocratico 
para um regimen democratico com tendencias socialistas. 
O «comité» misto de operarios e soldados que se apoderou 
do palacio de Taurida, forma ao lado do governo 
provisorio uma especie de governo anexo muito incomodo, 
porque toma resoluções desordenadamente e sem reflectir." 
(Diário de Notícias; 6/Mai/17, 1) 
 
"Paris, 21 de Março de 1917 
(...) O fundamento dos receios que se manifestam em França é a 
divisão que já se nota na Duma entre a sua maioria, 
composta de conservadores e liberais moderados e o comité 
mistop de oper rios e soldados que se instalou dentro da 
Assembleia (...). 
O comité misto pretende a todo o transe afastar da direcção 
política ou militar da Rússia os representantes dos Romanov. 
É ele também que, em oposição com a opinião dos conservadores 
e moderados, reclama que as eleições se realizem no prazo de 
dois meses, esperando (...) que a assembleia Constituinte 
proclamar  a República. 
 
Saúde e Fraternidade 
J. Chagas"  (Reis 1984, 69) 
 
 

 Será difícil encontrar, excepção feita ao tema da guerra, questão que, no contexto da 

Revolução Russa, tenha provocado logo desde os seus primeiros dias clivagens tão 

claramente definidas nas apreciações formuladas como o problema da dualidade de poderes, 
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entre o Governo Provisório derivado da Duma e o chamado, na imprensa portuguesa e não só, 

"Comité Executivo (ou Misto) dos Delegados Operários e Soldados". 

 De um lado, apenas variando na intensidade da linguagem utilizada para classificar os 

efeitos negativos da acção, do que ficaria para a História conhecido como Soviet de 

Petrogrado, encontramos, por uma das poucas vezes, monárquicos e republicanos, a uma voz, 

do mesmo lado da barricada. Do outro lado, isolados de toda a restante opinião pública, as 

correntes anarquistas e alguns socialistas. 

 A existência, ao lado do governo de tendência liberal moderada, adepto de algumas 

reformas graduais do sistema político e pouco empenhado em mudanças radicais na estrutura 

socio-económica da Rússia, de uma organização paralela, dominada pelas sensibilidades 

socialistas, que se assumia como um poder fiscalizador da acção do executivo, era algo que, 

para além de inusitado, punha problemas práticos, que a imprensa republicana reprovava 

paternalmente e os monárquicos designavam como "caos", "anarquia", prevendo as mais 

terríveis consequências. 

 Mas, apesar de tudo, A Lucta, mais de um mês depois da revolução, ainda se mostrava 

confiante: 
 
 

     "Ha um Governo Provisorio geralmente acatado, e os varios 
comités que à latere d'ele funcionam, se não reforçam  a  sua  
acção  directiva, pelo menos não a perturbam grandemente." (A 
Lucta, 28/Abr/17, 1) 

 

 Esta era uma posição que difilmente seria mantida ao tomar-se conhecimento da 

discordância que, em diversas ocasiões, o comité dos operários e soldados demonstraria 

perante a orientação que o governo estava a querer imprimir às suas acções, e muito em 

particular relativamente à condução da guerra. O primeiro, e mais grave desses conflitos, 

surgiria a propósito da nota que Miliukov, então ministro dos Negócio Estrangeiros enviaria 

às nações aliadas, com o intuito de as tranquilizar quanto à fidelidade russa ao pacto de 

Londres (cf. Trotsky [1979], I, 383ss;  Ferro 1990, 59-63 e Coquin 1976, 90-93). 
 

     "Petrogrado, 6 - O conselho dos delegados dos operarios e 
soldados comunicou á imprensa uma moção que adoptou 
relativamente á nota que o ministro dos Negocios 
Estrangeiros dirigiu  no  dia 1 do corrente  ás  potencias  
aliadas. 
     Nessa moção critica-se a referida nota, susceptivel, 
segundo diz, de fazer nascer o justo receio de que o governo 
provisorio tenciona, no campo das relações internacionais, 
afastar-se do caminho da renuncia  da politica de conquistas 
que o mesmo governo provisorio proclamou em 27 de 
março." ( Diário de Notícias, 8/Mai/17, 1 ) 
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 A nota em causa nesta passagem era o apelo do Soviet de Petrogrado, no sentido da 

união do proletariado internacional na tentativa de forçar os respectivos governos "a iniciar 

as negociações da paz sobre a base da renúncia ás anexações e às indemnizações" 

(transcrição incluída na edição de Julho de 1917 d' A Sementeira, a página 292, enquanto na 

edição de 20 de Maio d' A Voz do Povo também seria transcrito um outro, mais antigo e 

famoso, dirigido aos "Trabalhadores de todos os paizes !"). 

 Ao passarem a dispôr de evidências, irrefutáveis, das tendências pacifistas de grande 

parte das sensibilidades socialistas representadas no comité de operários e soldados, os 

principais analistas portugueses, seguindo nisso os franceses e ingleses (cf. Ferro 1991, 25-

39), não se demoraram em denunciá-las e criticá-las como traidoras para com o esforço de 

guerra russo e o seu compromisso para com os Aliados. Em especial os comentadores 

monárquicos, aproveitariam a situação para, nas críticas à evolução da situação na Rússia, 

incluírem os seus advers rios internos, pelas entusiasmadas posições com que tinham saudado 

a orientação democrática do novo regime. 
 
 

     "Visto que os jornaes jacobinos perderam a fala...  e o 
entusiamo  que  a democratisação da Russia neles 
despertaram, continuemos nós a notar  as confirmações que  a  
contra-prova  do  tempo veiu trazer ás deduções feitas no 
nosso jornal.   
    Os acontecimentos da ultima semana de abril que tiveram 
como primeira conclusão  o manifesto do conselho dos 
delegados operarios e militares convidando os povos a 
obrigarem os seus governos a tratarem duma paz imediata - 
foram a percussão revolucionaria do conflicto aberto entre o 
governo provisorio  e  aquele comité.  Durante tres dias 
houve de parte a parte longas conversações, apoiadas  por 
manifestações e  por  motins mais ou menos sangrentos nas 
ruas de Petrogrado." (A Monarquia, 10/Mai/17, 1) 

 
     "A noticia de maior sensação que o telegrapho nos trouxe, 
é  sem duvida a da resolução tomada pelo «comité» de 
operarios  e  soldados  de fazerem o possivel para que todos 
os belligerantes obriguem os respectivos governos a encetar 
negociações para a paz. 
    Que commentarios fará agora a imprensa democrática ?" (O 
Liberal, 8/Mai/17, 2) 

 

 Dois meses depois, a situação continuava, apesar da participação socialista no 

executivo, e os jornais monárquicos ou simplesmente conservadores, não deixavam de 

sublinhar tal facto: 
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     "A anarchia continua a dominar na Russia como logico 
fructo da revolução que  tanto faz exultar os nossos jacobinos - 
e os jacobinos de todas as outras nações, diga-se em abono da 
verrdade. 
    (...) O governo encontra-se mais uma vez demissionario e o 
comité dos operarios e soldados continua  a  impôr a sua 
vontade, intervindo na direcção da guerra e na politica interna, 
complicando cada  vez  mais aquella famosa salada que o 
inimigo vae saboreando e aproveitando com  grande pericia." 
(Patria, 23/Jul/17, 3) 

 
 

     "Debalde se aguardou durante o mez que do Oriente 
despontasse a desejada  ofensiva russa. No cadinho 
revolucionario  se  continuaram a agitar as questões politicas, 
algumas das quaes directamente relacionadas  com a  situação 
internacional. Entre estas salienta-se a iniciativa do «comite» de 
operarios e soldados para a conferencia socialista, tendente a 
assentar nas bases de uma paz geral." (O Commercio do Porto, 
Jul/17 899) 

 

 Perante a força dos argumentos que lhe eram adversos, aos republicanos não restava 

senão entrar no mesmo tom. Na sequência do apelo do Soviet, o Republica, com grande 

destaque, denunciaria a situação russa, interrogando-se sobre a sua orientação: 
 
 

“O Cahos Moscovita 
O PROBLEMA INTERNO DA RUSSIA 

Quem Governa ? 
 O governo provisorio ?      O comité mixto ?” 

(Republica, 8/Mai/17, 1) 
 
 

     Igualmente Evolucionista, embora bastante mais didáctico, o Distrito de Aveiro, meses 

depois, dedicar-se-ia a explicar "O que é o Soviet". 
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     "O Soviet é o conselho de operarios e soldados  de 
Petrogrado que desempenha um papel preponderante na 
revolução russa. É constituido por  2:000 delegados.  Tem 
uma comissão executiva de 90 lugares, e tão exagerado se 
percebeu  que era esse numero para poder dar qualquer 
resultado util, que a comissão se  desdobrou em outra mais 
pequena  a que deu o titulo de bureau (escriptorio) consti 
tuido por 24 membros. 
    Esse bureau  é quasi um ministério, é talvez mais do que 
um ministerio. Auxiliam-no 11 comissões (...). 
    Os proprios titulos se aproximam dos titulos dos varios 
ramos da administração publica,  com  uma novidade que é 
o do 7º, o da agitação,  isto é, o da  desordem, o que trata de 
revolucionar, se o Soviet não fôr atendido."  (Distrito 
d'Aveiro, 9/Set/17, 3) 

 

 Com esta organização, não eram de admirar as conclusões tiradas pel' A Verdade que, 

apesar de criticar incisivamente a acção do Soviet, reconheceria o seu apoio na sociedade 

russa: 

 
     "O estado em que actualmente se debate a Russia pode 
qualificar-se de anarchia. 
    Não existe verdadeiro poder publico conhecido, acatado e 
obedecido por todo o paiz. 
    Especifiquemos. Existe o Comité executivo  da Duma; o 
Comité operario, com sympathia do povo e  da  tropa, e  o 
Comité nihinilista [sic]. 
    Se algum destes  comités prevalece é  o  segundo, o operario, 
mas vivem todos em mutua oposicção."  (A Verdade, 17/Abr/17, 1) 

 

 Em sua defesa, só surgiram verdadeiramente empenhados os anarquistas de A 

Sementeira e os socialistas de A Voz do Povo. Estes últimos, em 20 de Maio de 1917, como já 

se disse, publicariam o texto do famoso apelo de 14 de Março do Soviet de Petrogrado, que 

terminava com a exortação que se tornaria simbólica da Revolução - "Proletarios de todos 

os paizes, uni-vos !".  

 Mais longe, expressando claramente o seu apoio à iniciativa da constituição de um 

duplo poder, reconhecido como uma inovação revolucionária extremamente importante, 

estaria A Sementeira que encontrava no comité dos operários e soldados de Petrogrado a 

vanguarda de um processo revolucionário descentralisado e avançado. Como é natural, as 

acusações alheias de que o comité provocava a "anarchização" da Rússia, para os seus 

redactores, apenas poderia aumentar a sua atracção pela inédita experiência. 
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     "O que mais nos interessa (...) é a afirmação do princípio 
essencialmente revolucionário da fiscalização e  pressão sobre 
o governo e da organização das fôrças revolucionárias capazes 
dessa  missão - princípio êsse oposto à doutrina 
governamental, à tese de  todos  os  governos, mesmo saídos 
duma revolução.  É ver  as lamúrias da gente da ordem e da 
disciplina, dentro e fora da Rússia, perante tam escandaloso 
facto - um «segundo poder»...  anárquico ao lado do Govêrno. 
Feita a revolução, deve cada um recolher a casa, 
sossegadamente, e esperar que o  Governo cuide de tudo e de 
todos... E adeus, revolução !... 
    Na Rússia, por iniciativa dos socialistas, organizaram-se 
imediatamente as forças populares revolucionárias de todo o 
país, parte  a  organização particular de cada opinião, ou 
partido, - e o Govêrno lá foi aos empurrões, a Revolução tem 
avançado, quando pretendiam detê-la  num tsarismo atenuado 
na forma, com imperialismo e tudo... 
     Esplêndida lição !" (A Sementeira, Jun/17, 273-274) 
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8.  GUERRA E PAZ 
 
 
"É isto que explica a ineficácia da tentativa de 
saudar na Revolução Russa um presságio de paz. 
Ao contr rio, enquanto isso deles depender, os actuais 
detentores do poder na Rússia prosseguirão a guerra 
com uma energia redobrada e - eles assim o esperam - 
com duas vezes mais sucesso: sim, vários indícios 
levam a crer que o receio de ver o czar decidido a 
assinar uma paz separada com a Alemanha não foi o motivo 
menor da rapidez da sua intervenção. É aí que reside 
igualmente a explicação da aliança de uma parcela da 
aristocracia e nomeadamente do exército, com a 
revolução russa." (Luxemburgo 1971, 8) 
 
 
"Além da oferta de paz democrática a todas as nações 
beligerantes, o único ponto de política externa 
anunciado pelos bolcheviques antes de tomarem o poder  
foi a anulação e publicação de todos os tratados  
secretos."  (Carr 1984, III, 24) 
 
 

 Para a Europa Central e Ocidental, em particular para os países envolvidos na Grande 

Guerra, quer do lado dos Aliados, quer dos Impérios Centrais, o principal problema que a 

revolução iniciada na Rússia em Fevereiro de 1917 vinha pôr, não se relacionava com 

questões de regime, de ideologia ou de organização socio-económica, mas, mais concreta e 

pragmaticamente, de guerra e de paz. 

 A Rússia estivera na origem do quid pro quo que tinha envolvido a Europa na mais 

devastadora convulsão que a memória dos homens registava e, apesar dos seus consecutivos 

fracassos, continuava a ser vista como uma das potências decisivas para a obtenção de um 

desfecho conclusivo do conflito. A imagem estereotipada do "cilindro russo", apesar das 

recentes provas em contrário (que já vinham da guerra russo-japonesa de 1905), continuava a 

ocupar o imaginário quer dos contendores, quer dos simples observadores. 

 Em 1917, o equílibrio atingido entre as forças em presença não parecia estar para se 

romper a breve prazo, a menos que algo de muito importante acontecesse, reforçando ou 

enfraquecendo decisivamente uma das alianças. Ao mesmo tempo, na Rússia, a condução dos 

assuntos da guerra encontrava-se num impasse, debatendo-se o partido favorável aos aliados, 

principalmente concentrado no Parlamento, com a oposição sistem tica de uma burocracia 

acusada de germanofilismo e de negligência voluntária no abastecimento dos exércitos, 

impedindo--o de tomar a ofensiva e enfraquecendo as suas possibilidades de resistência. No 

meio destas forças, o Czar Nicolau II, de carácter fraco e sob o domínio da sua esposa de 
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origens germânicas e que era vista como a figura tutelar da "camarilha germanófila", 

tentava reanimar o esforço de guerra, através de uma declaração de fidelidade ao pacto de 

Londres, publicada em Janeiro de 1917. 

 No entanto, o conflito entre a Duma e o Governo agudizava-se, sucedendo-se as 

substituições ministeriais e as ameaças de dissolução do Parlamento. Na expectativa, o 

Exército apenas procurava manter as suas posições, num momento em que, a Ocidente, se 

instavam os russos a retomar uma ofensiva de Primavera, que obrigasse os alemães a abrandar 

a sua pressão na frente francesa. Assim, quando se toma conhecimento da existência de um 

movimento revolucionário na Rússia, a primeira preocupação da imprensa internacional foi a 

de tentar conhecer qual a facção vitoriosa e qual a sua atitude perante a guerra. A imprensa 

portuguesa não seria excepção. Envolvido Portugal na aliança anti-germânica, a primeira 

preocupação, por entre alguns objectivos propagandísticos para consumo interno, seria a de 

saber-se quais os protagonistas do processo de deposição de Nicolau II e as suas intenções. 

Quem tomara o poder e porquê ? A burocracia, decidida a afastar todos os que a forçavam a 

participar numa guerra que lhes era desagradável, incluindo o Czar, ou as forças 

parlamentares aliadófilas, finalmente decididas a afastar os corruptos e anti-patriotas do 

poder? 

 Esta era a questão primordial. 

 Ao longo dos meses, perante a evolução do processo revolucionário e o confronto 

entre as diferentes tendências dele saídas, a resposta oscilaria. A primeira reacção seria de 

relativa confiança. Os novos dirigentes eram partid rios conhecidos da guerra  à outrance 

contra a Alemanha e tudo parecia estar no seu lugar. Num segundo momento, começou a 

avolumar-se a percepção de que existiam correntes com uma força crescente na sociedade 

russa, que protestavam contra a guerra e queriam a paz, para desespero dos ainda aliados 

ocidentais da Rússia.     

 Reflectindo esta dualidade, a reacção da imprensa portuguesa perante a revolução na 

Rússia e as suas consequências no decurso da guerra, também atravessou duas fases, dois 

momentos que, em certas ocasiões, se cruzaram e interpenetraram. Num primeiro momento, 

ultrapassadas as dúvidas e conhecido o afastamento dos germanófilos, os guerristas saudaram 

a Revolução Redentora, enquanto os pacifistas não encontravam especiais razões de júbilo. 

Numa segunda fase, perante a crescente agitação em favor da paz, e passando a maior parte 

dos órgãos de informação a conotar os seus defensores com a traição a favor da Alemanha, a 

revolução passou a significar a anarquia, a dissolução, a derrota, a incapacidade de retomar o 

esforço de guerra comum às democracias (de que a Rússia passara a fazer parte) contra o 

militarismo teutónico. 

 Resultado desta clivagem, foram de igual forma as atitudes perante os principais 

protagonistas da Revolução. Conforme o seu posicionamento perante as hostilidades, assim 

foi o tratamento que lhes dispensou a imprensa, e particularmente a republicana. Kerensky 
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passaria de elemento com perfil e antecedentes duvidosos, para herói revolucionário, ao 

conseguir, no ministério da Guerra, pôr de pé uma ( frágil ) ofensiva. Em contrapartida, os 

maximalis-tas, assim designados pelas características do seu programa "máximo" no plano 

das conquistas sociais internas, seria vilipendiado forte-mente não por essa razão, mas pelo 

seu internacionalismo pacifista, encarado como uma aliança com a Alemanha contra a 

Entente. 

 Definido o seu enquadramento geral, tentemos, então, conhecer como se foram 

sucedendo, em Portugal, as opiniões perante o belicismo ou o pacifismo dos revolucionários 

russos, desde Fevereiro de 1917 até à paz de Brest-Litowsk, assinada quase exactamente um 

ano depois. 
 
 
8.1 - A Guerra... 
 
 
"Tivemos ontem a revolução da Russia - da Russia  
autocratica, da Russia onde, portanto, devia dominar o 
sentimento imperialista, que se anunciava como o  
triunfador de  manhã. A revolução russa é, porem,  
a vitoria da democracia e é ao mesmo tempo, a ideia  
da guerra libertadora, porque deve com ela morrer o  
perigo da autocracia militar alemã. O exercito russo  
não se enfraquece com a queda do autocracismo;  
cria, ao invés, novas energias e nova audacia e toda  
a nação se associa aos seus sacrificios." 
(A Democracia do Vouga, 13/Abr/17 1) 
 
"As potencias do occidente, empenhadas na guerra contra 
os imperios centraes, continuam esperando um novo esforço 
que seja um forte contrapeso á acção dos alemães na frente 
occidental e uma barreira insuperavel aos movimentos das 
tropas austriacas da linh[a] oriental para o Trentino ou 
a frente do Isonzo. 
(...) Mas será possivel tal offensiva, quando a disciplina no 
exercito russo se tornou um verdadeiro mytho, quando os 
melhores generaes são forçados a pedir demissão ? Como 
fazer voltar   disciplina soldados habituados agora a 
impôr as suas vontades e a não obedecer aos que, antes  
da revolução, os obrigavam a acatar a ordenança com todos 
os rigores ?" (O Commercio do Porto, Jun/17, 818) 
 
 

 Como se viu no espaço dedicado às primeiras reacções da imprensa portuguesa aos 

acontecimentos que conduziram ao afastamento do Czar, quase todos os principais títulos que 
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anunciavam a Revolução, incluiram referências à continuidade do esforço de guerra russo ao 

lado dos Aliados.  Mas,  apesar de toda essa demonstração de confiança, a inquietação nunca 

chegou a desparecer por completo. Desde os primeiros dias do novo regime, que os títulos dos 

principais órgãos de informação dariam informações contraditórias sobre o que se passava na 

frente oriental. A partir dos últimos dias de Março, o Diário de Noticias, exemplificava a 

desorientação existente sobre o futuro da guerra a Leste: 
 
 

"Na Russia Organiza-se um Comité de Defesa Nacional" (25/Mar) 
 

"OS ALEMÃES VÃO FAZER UMA OFENSIVA NA FRENTE RUSSA" (28/Mar) 
 

"A Alemanha vai Propôr a Paz á Russia" (29/Mar) 
 

"A RUSSIA NÃO FARÁ A PAZ EM SEPARADO 
Os Alemães vão Fazer uma Grande Manobra contra os Russos" (21/Abr) 

 

 O receio do estabelecimento de uma paz separada entre a Rússia e a Alemanha, 

encontrava-se presente e para o tentar combater, anunciava-se a eventualidade de um ataque 

alemão, como se isso pu-desse levar os russos a reagir contra o perigo com que se lhe acena-

va insistentemente. o Seculo pareceria o menos receoso. Logo em 18 de Março, assegurava 

que, perante "Os Acontecimentos de Petrogrado": 
 

 
"Os Alemães Confessam a Derrota 

A Russia Vai Até ao Fim"  
 (8/Mar) 

 
 Dois dias depois, confirmava-se a "intensificação da guerra", mas no mêes seguinte 

já começariam a pairar algumas dúvidas. Em 6 e 19 de Abril, a Rússia e a questão da paz 

surgem associadas, pela primeira vez, com relativo destaque. 

 Entre os Evolucionistas do Republica preferir-se-ia a abordagem dos pormenores da 

traição dos ministros depostos pela Revolução, enquanto n' A Lucta, Brito Camacho previa 

"Dúvidas Sombrias" para o futuro, resumindo as razões dos receios de muitos: 
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    "Pode a Russia continuar a guerra  como  até  aqui,  
intensificando até, como já se disse, a sua ação militar ? 
    N'esse caso a revolução  foi duplamente  benefica - porque fez 
ruir o despotismo dos czares, e porque apressou  a victoria dos 
aliados sobre os Imperios Centraes. 
    Mas se a Russia,  embora  mantendo-se beligerante, 
afrouxasse na sua acção guerreira; se [o]cupada a organisar a 
revolução se limitasse a conservar os seus exercitos em 
campanha, sem incomodarem o inimigo, então bem poderia 
suceder que a revolução que libertou a Russia de si mesma, 
escravisasse a Europa." (A Lucta, 22/Mar/17, 1) 

 

 No mesmo dia, também o democrático Notícias de Bragança expunha as suas 

apreensões, sobre as consequências de uma deserção russa dos campos de batalha, que, 

felizmente, pareciam ser infundadas: 
 
 

     "As feridas de uma revolução não se cicatrizam facilmente, e 
mesmo quando a boa causa triunfa, a nação resente-se por muito 
tempo dos odios desencadeados, faltando a coesão e o 
entusiasmo disciplinado que constituem  a  maior força de um 
país em guerra. 
    E ninguém póde  deixar de estremecer ideia de que aos 
aliados  viesse a faltar esse elemento poderosissimo que é a 
avalanche de homens da Russia, permitindo aos austro-alemães 
desguarnecer as fronteiras orientaes e  lançar  sobre as do 
ocidente a grande massa de forças que ali são actualmente 
obrigados a concentrar. O desiquilibrio que ora se dá a favor dos 
aliados e justifica a esperança  da vitória proxima, volver-se-ia 
contra êles duma maneira flagrante, e é licito recear que ao 
abatimento moral resultante dessa brusca e inesperada mudança 
de situação se seguisse sem muita demora a derrocada final. 
   Ainda bem que tal  ipotese [sic] parece afastada, mas nem por 
isso a lição  deve  ser  desaproveitada pelos que, em todos os 
paises, teem as responsabilidades do governo." (Noticias de 
Bragança, 22/Mar/17, 1) 

 

O receio de todos os estrategas e comentaristas era o mesmo. Só fixando - ou atraindo 

ainda em maior número - as tropas alemãs na frente oriental, seria possível no Ocidente 

resistir à pressão germânica que continuava bastante ameaçadora, principalmente no norte da 

Itália. Apesar disso, no Noticias de Évora (19/Abr/17, 1), n' O Radical de Oliveira de 

Azeméis (4/Abr/17, 2), n' O Debate de Coimbra (29/Mar/17, 2) e n’ A Folha de Beja 

(19/Abr/17, 1), o sentimento dominante era de confiança e de esperança na vitória das 
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democracias sobre o imperialismo, talvez encorajados pelas palavras entusiamadas de Jaime 

Cortesão n' A Manhã de 26 de Março: 
 

     "Realizou-se a grande, a inabalável, a irresistivel unidade de 
frente. Pensem bem os que ainda se tentam iludir. É o novo 
governo que declara com o consenso unanime do povo: queremos 
esmagar o militarismo para que dóravante haja o respeito pelos 
grandes e pequenos povos e por todo o sempre haja a paz entre 
os homens." (A Manhã, 26/Mar/17, 1) 

 
 
 No mesmo periódico, Mayer Garção - um dos mais copiados e glosados analistas de 

então -, após as suas dúvidas iniciais, também viria em socorro das posições mais animadoras. 

 Claramente desconfiados com tanto optimismo mostravam-se os monárquicos. Pelos 

Integralistas, António Sardinha afirmava que, embora acreditando "piamente nos 

sentimentos aliadofilos da Duma e da situação politica" existente na Rússia, a verdade é 

"que desde que o soldado se tornou cidadão" se tinha deixado de vislumbrar "mais a 

possibilidade [de] uma extensa e intensa actividade militar."  (A Monarquia; 20/Mar/17, 

1)  

      Algo veio, todavia, por breves momentos, fazer esquecer todas as dúvidas. Apesar das 

"traiçoeiras" manobras dos partid rios de Lenine, que tinham levado ao afastamento do 

ministro dos Negócios Estrangeiros em Abril (Maio), o cadete Miliukov, devido ao seu 

explícito apoio à continuação da guerra e à causa dos Aliados, em Julho de 1917 o exército 

russo retomava a tão esperada, e sempre adiada, ofensiva. Em virtude da acção do novo 

ministro da Guerra e herói do momento - Kerensky - o gigante russo voltava  mover-se. 

 Após alguns anúncios e expectativas em falso (26/Mai, 8/Jun e 18/Jun), o Diário de 

Notícias, noticiaria em 28 de Junho o recomeço da actividade na frente oriental, que só 

receberia confirmação oficial cinco dias depois, e seria o principal motivo de títulos de 

primeira página até meados do mês de Julho. Alguns exemplos: 

  
 

"OS RUSSOS GANHAM TERRENO NO CAUCASO" (2/Jul) 
 

"OS AUSTRIACOS RECONHECEM A VIOLENCIA DA OFENSIVA RUSSA"  
(5/Jul) 

 
"OS RUSSOS CONTINUMA A AVANÇAR NA GALICIA" (9/Jul) 

 
"OS RUSSOS TOMAM HALICZ E PERSEGUEM O INIMIGO" (12/Jul) 
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"EM TREZE DIAS OS RUSSOS FAZEM GRANDE DESPOJO" (18/Jul) 

 
 

 No Seculo a presença do "despertar" (4/Jul/17, 1) russo nos destaques noticiosos 

ainda seria mais frequente, anunciando-se mais de 7000 prisioneiros (10/Jul; 2) e as tomadas 

de Halicz (12/Jul; 2; e 13/Jul; 1) e Kalusz (14/Jul; 1). Todavia, o desmentido de que "A 

MARCHA DOS RUSSOS NÃO FOI TRAVADA" em 16 de Julho parecia fazer prever 

alguma instabilidade. 

Até no Século Cómico, que durante 1917 só em três ocasiões utilizaria os 

acontecimentos da Rússia na sua caricatura de primeira página, se retrataria um enorme urso 

branco - símbolo do parceiro oriental da Entente - a acordar, assustando um soldado alemão 

que sobre ele repousava, sob o título de "O DESPERTAR DO BICHO" (30/Jul/17, 1). 

 Os Evolucionistas, por sua vez, rejubilavam perante as proezas do exército russo: 

 

 
     "Os resultados que obteve nêste primeiro golpe reatam o laço 
da sua gloriosa tradição. Nunca foi licito duvidar da lealdade da 
Russia. O vento da revolução, que a sacudiu se produziu 
momentaneos desarranjos e perturbações, teve tambem  o  
condão de reavivar os seus sentimentos patrióticos  e  de  
reorganizar o seu exército que hoje póde  considerar-se  
composto de volunt rios em tudo semelhantes aos que 
defenderam a França da coalisão europeia, em 1793."  (Republica, 
19/Jul/17, 1) 

 
 
 Mas o sempre céptico Commercio do Porto, não deixaria de pôr algumas reservas a 

um aplauso incondicional à manobras dos russos: 
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"Acolhando com justo regozijo a melhoria da situação militar  na  
Russia,  os alliados não pódem, comtudo, deixar de conservar-se 
na expectativa até que se desvende o que de positivo se encontra 
por detraz da fachada da offensiva da Galicia. Além de se 
haverem reunido ahi as tropas  russas que mais escaparam aos 
contactos revolucionarios, sabe-se que a sua acção foi valorisada 
pela presença de alguns elementos militares dos alliados. 
    Officiaes francezes constituem  o estado-maior de Goutov,  o  
lugar tenente de Broussilof. Baterias pesadas japonezas, 
dirigidas por officiaes inglezes, participaram  nas recentes 
batalhas  e  os  inglezes déram ainda um bom concurso para a 
guarnição das metralhadoras. 
     A dosagem de taes elementos estranhos não póde 
evidentemente estender-se ás grandes massas dos  exercitos  
russos e d'ahi o aguardar-se a efficacia  com que poderão 
secundar a acção do exercito da Galicia." (O Commercio do Porto, 
Jul/17, 900) 

 

 

 A eficácia, na verdade, não era muita, mesmo no próprio exército que protagonizava a 

ofensiva. Quando ainda muitos outros comentavam os sucessos russos e se preocupavam em 

garantir que o avanço não tinha sido parado, na coluna de análise dos acontecimentos 

militares d' A Lucta, Júlio Gomes já confessava o fracasso: 
 
 

     "Supoz muita gente, e nós fomos d'esse numero, que o 
exercito  russo, marchando com o pezo dum fenomenal 
cilindro, embora lentamente, acabaria por chegar a  Berlim, 
não deixando atraz de  si  nada  que fosse um embaraço ou 
uma dificuldade. E por um momento as nossas esperanças se 
viram realisadas, pois ninguem acreditou que ao brilhante 
avanço até pequena distancia de Cracovia, sucedesse um 
recuo até menos de duzentos quilometros de Petrogrado."  (A 
Lucta, 14/Jul/17, 1) 

 
 

 Relegando para segundo plano as razões propriamente militares do insucesso, as 

responsabilidades do fracasso recaíriam sobre a agitação maximalista que se propagara em 

Petrogrado. A associação entre as manifestações contra a orientação do Governo Provisório 

na rectaguarda, e a quebra dos exércitos na frente de batalha, foi imediatamente estabelecida e 

a relação de causa/efeito considerada perfeitamente demonstrada. 

 Tal como em Abril, embora de uma maneira ainda mais decisiva, as lutas pelo poder 

na Rússia e as diversas atitude perante a guerra das facções em conflito, marcariam a atitude 

ocidental perante os principais protagonistas da vida política russa. Esquecido o liberal 
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Miliukov, Kerensky, o "bom socialista", o miraculoso ministro da Guerra tornava-se o 

homem providencial da revolução, aos olhos de grande parte da imprensa ocidental. Em 

contrapartida, os maximalistas, os "leninistas" e o seu líder, pareciam comprovar a sua traição 

e viam desaparecer todas as possibilidades de virem a ser bem recebidos pelas potências 

aliadas, caso conseguissem tomar o poder. A recepção à revolução de Outubro e à tomda do 

poder pelos bolcheviques, apesar de parecer uma hipótese afastada perante a vitória de 

Kerensky, via os seus contornos, desde este momento, irremediável e negativamente 

definidos. 
 
 

     "Pela leitura dos diversos comunicados, durante estes ultimos 
3 dias, concluimos que a  ofensiva russa, iniciada 
brilhantemente, foi transformada  em  derrota,  pela traição de 
Lenine, chefe do ultimo movimento, que  impediu o envio de 
socorros, e motivou a desorganisação de  alguns regimentos na 
frente de batalha." (A Lucta, 26/Jul/17, 1) 

 
 

 Mas, apesar da aparente derrota dos partid rios da paz, no Ocidente ficava bem 

vincada a constatação de que a Rússia, em virtude da sua divisão política interna e da 

desorganização dos seus circuitos económicos de produção e distribuição, se tinha tornado 

uma potência militarmente inoperante. 

 A partir desse momento, mesmo para aqueles que ainda eram seus aliados, era 

evidente que só lhe restava a paz, como forma de evitar o total descalabro e resolver os seus 

problemas internos. Incapaz de estabilizar a sua situação interna, como forma de unificar toda 

a nação para o esforço de guerra, que outra solução restava ? 
              
 
8.2 - ... e a Paz 
 
 
"A revolução de março, longe de dar plena satisfação  
ás utopias idealistas dos chefes do movimento  
revolucionario, que professam todos doutrinas avançadas  
de emancipação humana, comprometteu seriamente a  
organisação interna do imperio moscovita, e não  
prejudicou menos a sequencia das operações militares,  
pois ás fileiras chegou a propaganda dissolvente das theorias  
revolucionarias, que provocavam a desordem e a 
indisciplina nos exercitos combatentes. Bem  
contraproducentes foram os efeitos de uma revolução  
com pretenso caracter social, concebida e realisada por  
idealistas ingenuos e dirigida á massa inculta da população  
russa, ameaçada de pagar com o jugo estrangeiro, o preço  
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da liberdade que lhe anunciavam os revolucionarios russos." 
 (O Commercio do Porto, Set/17, 962) 
 

 A atitude perante a questão da paz separada entre a Rússia e a Alemanha e as 

potências suas aliadas, atravessou três fases na imprensa portuguesa republicana, visto que os 

monárquicos, a partir de determinada altura, optaram, quase em exclusivo, por repetir que o 

que se passava era o que tinham previsto logo durante os primeiros tempos da revolução (cf. 

A Monarquia, 1/Set/17, 1). 

 Essas três fases que caracterizaram o posicionamento dos republicanos, abstraindo-se, 

por agora, as divergências de partido para partido, podem relacionar-se de forma bastante 

simples com os três momentos da própria evolução e progressão da ideia pacifista na Rússia. 

Em primeiro lugar, durante a fase de agitação e propaganda contra a guerra, os jornais 

portugueses reagiram com algum receio pelos seus efeitos na coesão dos exércitos russos e 

com dureza para com os promotores das manifestações anti-guerristas. Esta fase 

correspondeu, em termos gerais, ao período que decorreu desde a deposi ção do Czar e o 

Verão de 1917, após o fracasso da ofensiva de Julho. 

Depois da constatação da debilidade dos Governos Provisórios e perante o processo de 

ascensão ao poder pelos bolcheviques, os sinais de alarme e denúncia tornaram-se mais 

intensos, embora sem grandes esperanças de sucesso. Particularmente após o início das 

negociações para o armistício, o noticiário sucedeu-se sem um sentido muito definido, 

transmitindo-se uma sensação de impasse e de constantes recuos no processo de paz. Este 

período estendeu-se desde Outubro até ao final de 1917, quando seria assinada a trégua entre 

a Rússia e a Alemanha. 

A última fase foi a que se desenrolou a partir da assinatura do armistício, 

prolongando-se durante os primeiros meses de 1918, e ficou marcada por uma espécie de 

"cortina de silêncio" sobre os acontecimentos. Os títulos, mesmo dos órgãos de comunicação 

social mais interessados na questão, passaram em claro a assinatura definitiva da paz, a 3 de 

Março, em Brest-Litovsk, como se ela não tivesse acontecido. 

 Neste ponto, iremos deter-nos principalmente na análise do que foi afirmado logo que 

se tomou consciência de que os defensores da paz tinham passado a controlar o poder 

executivo na Rússia. Embora, pelas próprias características do que viemos a explanar, a partir 

dos primeiros meses de 1918 o assunto da paz separada quase desaparecesse dos comentários 

sobre a situação internacional. 

Logo a 10 de Novembro, em telegrama de Londres do dia anterior, o Diário de 

Notícias dava a conhecer as principais medidas propostas por Lenine para o avanço da nova 

fase da revolução: a "conclusão da guerra, a entrega das terras aos camponeses e a 

regulamentação da vida economica" (Diário de Notícias, 10/Nov/17, 2). Mas destas três 

medidas, nos dias e semanas seguintes, só uma ganharia destaque especial: a defesa de uma 

paz imediata. Um dia depois, o seu homónimo do Funchal corroborava, já depois do se 
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conterrâneo Diario da Madeira ter noticiado as "Propostas de Paz com o Inimigo", 

promovidas pelos novos líderes russos: 
 
 

     "Se se confirma o que o telegrafo, indiscreto e bisbilhoteiro, 
transmitia para esta cidade a respeito do pedido da paz pela 
russia, o grande conflito europeu vai entrar  numa fase a que 
ninguem é permitido prever neste  momento. 
    O que se pode afirmar é que, a dar-se esse pedido, os  
aliados  defrontam-se com a crise mais grave da actual guerra." 
(Diário de Notícias - Funchal, 11/Nov/17, 1) 

 

 No continente, as informações e os comentários cruzavam-se: as primeiras eram, por 

regra, contraditórias; os segundos, quase unânimes. No Republica, por exemplo, ainda havia a 

esperança que a precaridade do poder bolchevique impedisse o sucesso das negociações que 

ele se encontrava desejoso de levar a bom termo. 
 
 

     "... julgam muitos  que  a anarquia moscovita pode conduzir a 
uma  paz  separada com os impérios centrais. É incontestável 
que são êsses os propósitos dos maximalistas, mas um raciocinio 
mais ponderado afasta-nos dessa hipótese. Uma tal iniciativa 
exigiria  um govêrno firme  e estável, e não vemos actualmente 
na Russia elementos em que um tal poder venha a apoiar-se.” 
(Republica, 23/Nov/17, 1) 

 

 Um mês depois, a opinião já seria outra. O armistício fora concluído e nada 

havia a fazer. Agora só restava anunciar terríveis desgraças para os traidores: 

 

     "As massas começam agora a  compreender que foram vítimas 
de uma monstruosa mistificação. A paz dos maximalistas é uma 
paz calamitosa para a Russia, uma paz com encargos que 
esmagarão o povo, uma paz sem nenhum beneficio da verdadeira 
paz. 
    (...) A catastrofe ser  espantosa." (Republica, 28/Dez/17 1) 

 

 Pela União Republicana, seria o próprio Brito Camacho a vir defender a posição de 

que já não havia nada a fazer, porque os bolcheviques não tinham assinado o pacto de 

Londres e, por isso, dificilmente seria lícito apontar-lhes a quebra de um tratado pelo qual não 

podiam ser considerados responsáveis. Na sua opinião, só uma prudente acção diplomática 

dos Aliados poderia minimizar os custos da defecção russa. 
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"À diplomacia compete agora trabalhar na Russia com zelo e 
inteligencia, e mal irá aos Aliados se não trabalharem com mais 
inteligencia do que até agora os seus agentes diplomaticos. Á 
lucta pelas armas tem de seguir-se uma outra lucta, feita com 
tratados, convenções e outros instrumentos politico-juridicos, e 
essa lucta se fôr bem dirigida, pode compensar o revez  ou 
insucesso que algum dos beligerantes tenha sofrido na lucta 
propriamente militar. 
    A Russia vae entrar na paz; mas a guerra continua, e a victoria  
caber  aos  que  melhor  souberem luctar por ela, aos que 
dispuzerem de melhores recursos, e saibam fazer deles  a  
melhor utilisação. A victoria pertencerá aos Aliados." (A Lucta; 
27/Nov/17, 1) 

 

 Pelo lado dos democráticos renovava-se a denúncia da traição e da venda ao inimigo, 

por parte dos que tinham impedido a vitória militar russa: 
 
 

     "Nas fileiras do bravo exercito, que caminh ra  de  triunfo em 
triunfo, as deliquiscentes teorias internacionalistas, que os 
socialistas alemães propagam para uso externo, tinham abaixado 
o moral de certos contingentes, reflexo da tenaz campanha dentro 
do país pelos elementos extremistas. 
    O sonho dos maximilistas [sic], massas  ignaras e sinceras 
dirigidas ou sugestionadas por agentes pagos pela Alemanha, por 
espiões da Wilhelmstrass é fóra de todas as rialidades." (O Mundo, 
18/Nov/17, 1) 

 
 Confirmando esta acusação, surgiam os mais díspares boatos sobre as actividades de 

espionagem e infiltração de agentes alemães na Rússia: 
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     "Roma, 9 - Informação da zona de guerra diz  que os oficiais 
austriacos capturados nos recentes combates confirmam  que  em  
Gradich, proximo de Salisburg, havia desde maio passado um 
campo de concentração dos prisioneiros das classes intelectuais 
russas, que estavam  informadas das teorias de Lenine, por 
supostos instrutores austro-alemães, que eram oficiais disfarçados. 
    As lições quotidianas eram  baseadas nos principios de que  a  
guerra tinha sido desejada pela França e Inglaterra, e representava 
um crime para a humanidade, e, por consequencia,  era  preciso  
impôr a  sua terminação, custasse o que custasse. 
    Quasi vinte mil prisioneiros russos passaram por radich,  depois 
de um longo periodo de preparação, fornecidos com dinheiro e 
brochuras de propaganda anarquica, e entravam na Russia,  
atravessando os sectores, onde as tropas fraternizavam." (Diário de 
Notícias, 11/Dez/17, 1) 

 

A confusão instalava-se; O Commercio de Viseu afirmava que a Alemanha se recusava 

a negociar com o governo de Lenine e que exigira a eleição de uma Assembleia Constituinte 

(2/Dez/17, 2). Enquanto A Lucta e o Republica pareciam preferir não destacar o tema, os 

títulos do Diário de Notícias relacionados com as negociações da paz rodopiavam sem um 

sentido definido: 
 
 

"OS MAXIMALISTAS INSISTEM NO ARMISTICIO" (23/Nov) 
 

"UMA PARTE DO EXERCITO RUSSO NbO QUER O ARMISTICIO" (29/Nov) 
 

"ESTÁ SENDO NEGOCIADO O ARMISTICIO GERMANO-RUSSO" (30/Nov) 
 

"A QUADRUPLA ALIANÇA ACEITA EM PRINCIPIO AS PROPOSTAS  
DE PAZ RUSSAS"  (28/Dez) 

 
"AS RELAÇÕES ENTRE OS MAXIMALISTAS E OS  
IMPÉRIOS CENTRAIS ESTÃO TENSAS" (9/Jan/18) 

 
"OS RUSSOS VÃO RECOMEÇAR A GUERRA" (20/Jan/18) 

 
 

 No início de 1918, se a situação estava ainda um pouco confusa, já pouco havia mais a 

dizer. As iniciativas de paz, até ao reservado Açoriano Oriental mereciam a veemente 

classificação "de grande traição que a seu tempo terá a paga condigna"  (19/Jan/18, 1). 

 No seu balanço do ano de 1917, a "Chronica Internacional" do Jornal do Commercio 

debruçar-se-ia sobre as negociações de Brest-Litovsk : 
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     " [ 1917 ] Terá desapparecido como nasceu,  entre  clarões de 
guerra e rugidos de canhão; mas se o seu coval tem o mesmo 
fulgor sinistro do seu berço, qualquer coisa de novo elle vincou 
na face velha do nosso continente,  o facto até hoje mais 
marcante da evolução da grande guerra: o desapparecimento 
da Russia,  já  não só d'entre os belligerantes, mas do mappa 
europeu.... 
    Em Brest-Litovsk  tem-se  desenvolvido o ultimo acto  da 
tragedia demagogica na grande nação slava. Acto de 
desempenho terrivelmente rapido, fulminante, como  se todos 
estivessem na maxima anciedade  por verem cahir o panno, 
atraz do qual fica jazendo, ferido de morte pelos proprios 
filhos,  o  slavismo, outr'ora tão orgulhoso da sua corôa 
imperial ! 
    (...) Ninguém poderá  dizer que não se andou depressa. A 
rapidez de todos esses varios tramites,  mesmo, só  se  pode 
comparar á velocidade com que os exercitos russos  teem 
fugido das tropas germanicas, desde o dia em que a  aurora da 
grande liberdade raiou sobre as neves russas."  (Jornal do 
Commercio, 27/Dez/17, 1) 

 

 Quanto à A Lucta também sublinharia a total submissão das novas autoridades russaa 

às imposições alemãs, cedendo território para manter o poder, apesar de algumas tentativas 

para protelar o irremediável: 

 

     "As negociações para uma paz em separado, entre a Russia e a 
Alemanha, vão seguindo lentamente o seu curso, os alemães 
fazendo assentar a sua intransigencia na força dos exercitos, e os 
Maximalistas procurando disfarçar a sua fraqueza em 
diplomacias  de  arguto rabula.  Desde que deixou de ser uma 
força para ser uma desordem, a Russia ficou á mercê da 
Alemanha, que dela fará todo o possivel porque a federação 
moscovita, se vier a constituir-se não pese na balança  da  Europa 
fazendo equilibrio federação germanica." (A Lucta, 12/Jan/18, 1) 

 

 O Diário de Noticias continuou durante algum tempo a incluir numeroso noticiário 

sobre as negociações. No entanto, já praticamente ninguém se debruçava sobre o assunto, 

considerado resolvido nos primeiros meses de 1918. A Rússia estava desmembrada e 

derrotada. Para além da Polónia ocupada pelos alemães, da Ucrânia e do Cáucaso em 

secessão, também a Curlândia, a Letónia, a Estónia e a Lituânia, etc, eram separadas do antigo 

Império. Concluída a paz, no dia 3 de Março, nenhum dos principais periódicos consultados 

referiria o facto. Era como se ignorando-o, o acontecimento deixasse de existir. Era um 

autêntico anti-clímax, fruto da oposição generalizada à rapidez com que Lenine e Trotzky 
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tinham procurado obter a paz, mesmo que à custa da satisfação de todas as exigências dos 

Impérios Centrais. Excepção feita a alguns anarquistas, a reprovação partia de todos os 

quadrantes. Para fechar, fiquemos apenas com o testemunho de Rosa Luxemburgo que, apesar 

de compreender as motivações dos bolcheviques, lhes criticaria os erros de cálculo na 

aplicação pr tica dos seus ideais: 
  
 

     "Depois da paz de Brest-Litovsk, a revolução russa atravessa 
uma fase difícil. A política que guiou os bolcheviques torna-se 
evidente: a paz a todo o custo para ganhar algum tempo, 
estabelecer e reforçar entretanto a ditadura proletária na Rússia, 
realizar o maior número possível de reformas na via do 
socialismo, e esperar assim a eclosão da revolução proletária 
internacional, apressando simultaneamente o acontecimento 
com o exemplo Russo. 
    (...) Mas foi, na sua maioria, um balanço feito sem 
conhecimento do proprietário, ou por outras palavras, sem o 
militarismo alemão a que a Rússia se entregou de  pés e  mãos  
amarrados pela paz separada.  De  facto, a  paz  de Brest não é 
mais do que uma capitulação  do  proletariado revolucionário 
diante do imperialismo alemão.  
    (...) Com efeito, a «paz» de Brest-Litovsk é uma quimera." 
(Luxemburgo 1975, 45-46) 

9. A IMPRENSA OPERÁRIA E A REVOLUÇÃO 
 
 
"No número anterior já nos quisemos referir à 
revolução que se operou na Russia. Não o fizemos 
porque as notícias da imprensa di ria, nos primeiros 
dias, eram algo confusas, resumidas e contraditórias, 
não se sabendo ao certo qual era o verdadeiro caracter 
da revolução e nós não quisemos esteriorizar qualquer 
optimismo para não termos depois de nos arrepender." 
(A Aurora, 3/Abr/17 1) 
 
 

 A principal característica da reacção da imprensa próxima do movimento operário 

português, perante a Revolução Russa, e muito particularmente perante a sua irrupção inicial, 

foi exactamente a sua indecisão, as suas hesitações, as suas indefinições e o desencontro entre 

as opiniões formuladas. 

 Revelando ambiguidades e clivagens paralelas às que vieram a entravar uma sua acção 

concertada e ficaz no pós-guerra, o movimento operário português, pela letra das publicações 

periódicas que lhes estavam mais próximas, quer socialistas, quer anarco-sindicalistas, parece 
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ter sido, salvo raras excepções, apanhado de surpresa e, mais do que isso, assim parece ter-se 

mantido durante largo tempo. 

 Resultado possível dos debates suscitados por ocasião da posição portuguesa perante a 

Grande Guerra, e pela posterior opção por uma participação activa como beligerante (veja-se, 

para melhor esclarecimento da questão, algum do material incluído em AA.VV 1986), aquilo 

a que se poder  chamar "imprensa operária", viveu o ano de 1917 de uma maneira 

notoriamente incómoda. Também em função da carência de informações detalhadas e 

actualizadas, mas igualmente devido às implicações que os acontecimentos da Rússia tinham 

para o desenvolvimento da guerra, ela demonstraria bastante dificuldade em estruturar uma 

atitude coerente perante o movimento revolucionário russo. Apesar de tudo, parecem ter sido 

os anarquistas os primeiros a reagir e aqueles que mais abertamente se debruçaram sobre a 

questão, enquanto as outras tendências se mostraram bastante mais reservads ou mesmo 

lacónicas. Antes de continuarmos a análise convém, porém, apresentar a amostra de 

publicações exploradas. 

 

9.1 - As Publicações 

 

 Na escolha das publicações analisadas, embora não se procurasse proceder a um 

levantamento exaustivo, tentou-se, contemplar as principais sensibilidades mais influentes 

junto do operariado, tendo-se, para esse efeito, reunido cerca de uma dúzia de títulos. 

 Pela imprensa anarquista, consultaram-se A Sementeira, "Publicação Mensal 

Ilustrada [de] Critica e Sociologia" de Lisboa, A Aurora, publicação quinzenal da 

propriedade do "Grupo de Propaganda Libertária" do Porto e a Luta Social, quinzenário 

também do Porto, de que apenas foi possível consultar os primeiros números publicados a 

partir de Março de 1917. Ligados aos socialistas, consultaram-se os jornais O Combate, órgão 

semanal do Partido em Lisboa, e A Voz do Povo, que tinha a mesma função no Porto e no 

Norte do País.  

 Outras publicações, dirigidas explicitamente aos trabalhadores, sem um alinhamento 

ideológico tão definido como as anteriores ou com características mais socio-profissionais, 

trataram-se O Movimento Operário (Boletim bimestral da União Operária Nacional, de que 

não se dispôs da colecção completa), de Lisboa, o Germinal, "Mensario dedicado aos 

trabalhadores", dirigido por Emilio Costa, também de Lisboa, A Voz do Operário, velho 

semanário, então com uma saída um pouco irregular, dos "manipuladores do tabaco e 

operariado em geral”, A Voz do Proletario, órgão similar do Porto (que suspendeu a 

publicação em Abril de 1917, para só a retomar em 10/Jan/20), O Intrépido, semanário da 

Covilhã, "defensor dos trabalhadores" e O Trabalho, "semanário da classe operária" de 

Setubal.  O Caixeiro do Sul, de Beja, e o Caixeiro Português, de Lisboa, tinham um carácter 
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mais acentuadamente socio-profissional, menos aberto ao debate de questões exteriores à 

camada específica que representavam. 
 
 

9.2 - Os Comentários 
 

 

 Não tendo nenhum dos títulos explorados uma periodicidade mais curta que a 

semanal, não foi possível, nem seria de esperar, uma resposta em cima dos acontecimentos. 

Mas, em virtude da dimensão social dos acontecimentos, também não era de supôr que os 

comentários se fizessem esperar durante muito tempo. Seria, porém, de certa forma natural a 

expectativa de que as suas primeiras análises já apresentassem algum grau de reflexão sobre 

as informações disponíveis. Não foi isso, contudo, o que aconteceu na maior parte dos casos. 
 
 

9.2.1 - Os Socialistas 

 

 Os comentários e as referências mais rápidas vieram dos órgãos ligados à 

sensibilidade socialista (O Combate e A Voz do Povo) que, apesar de tudo, não reagiram logo 

nas edições de 18 de Março, dois dias depois do primeiro telegrama divulgado pelo Diário de 

Notícias sobre o assunto, mas só uma semana depois. 

 Mesmo assim, O Combate fez o anúncio das ocorrências de forma discreta, num 

pequeno título, quase no fundo da primeira página ("A Revolução Russa"), em que se 

transcrevia a curta moção apresentada pelo dr. Costa Júnior, na Câmara dos Deputados, na 

terça-feira anterior, 20 de Março, saudando "o povo russo pelo gesto nobre e levantado, 

que muito hade influir no desenvolvimento das ideias emancipadoras que norteiam 

a humanidade" (O Combate, 25/Mar/17 1). Nesse mesmo dia, A Voz do Povo demonstrou 

menores reservas e incluiu um texto de saudação ao povo russo em que se referia o prazer 

maior que era ver a obra de emancipação realizada na Rússia, estender-se às outras nações 

preponderantes na guerra, como era o caso da Alemanha e da Áustria, como estratégia de 

fazer avançar o ideal democrático e as esperanças pacifistas. Acabando com um apelo de 

"Abaixo com todas as tyrannias !" este seria o primeiro (e único) texto que, nas 

publicações por nós tratadas, saudou ainda em Março o movimento revolucionário russo que 

conduziu à abdicação do Czar. 

 A semana seguinte (edições de 1 de Abril) não trouxe nos órgãos socialistas qualquer 

referência minimamente desenvolvida à Rússia, que só no dia 8 voltou a ser tema de 

comentários, embora sem se adiantarem novos elementos interpretativos, que demonstrassem 

a dedicação de um especial interesse ao que por lá se passava. N' O Combate, refere-se o facto 

de os socialistas irem constituir o novo ministério da Finlandia, sem especiais comentários. 
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Esta sobriedade informativa e a quase total ausência de análises sobre o que se passava a 

Leste manteve-se praticamente ao longo de todo o ano. 

 Apesar do lançamento da iniciativa pacifista da Conferência de Estocolmo vir a 

tornar-se objecto de alguma atenção e espaço informativo, nem sempre se expressaria muito 

claramente a posição assumida pelo jornal, como se pode constatar - a título de exemplo - no 

artigo assinado por Ramos Lourenço e publicado no dia 15 de Julho. Foi ainda nesse mês que 

O Combate dedicou um artigo sobre alguns aspectos das forças em confronto na Rússia, e 

mesmo assim de autoria exterior, nas "Cartas da Suiça" de Edmond Peluso. Se exceptuarmos 

a transcrição de uma carta do velho anarquista Pedro Kropotkine aos trabalhadores do 

Ocidente (edição de 12 de Agosto), o órgão do Partido Socialista Português como que ignora 

os principais acontecimentos que, até ao final de 1917, agitaram o antigo império dos Czares 

e grande parte da imprensa nacional, particularmente a associada aos partidos republicanos 

dominantes. 

 De 28 de Outubro em diante, passar-se-ia a publicar um "Folhetim" sobre a opinião 

dos socialistas belgas em relação à entretanto abortada Conferência de Estocolmo, mas quanto 

às convulsões russas, nada de novo se acrecentaria. 

 O órgão socialista da Confederação Socialista do Porto revelar-se-ia um pouco mais 

pródigo nas suas apreciações. Em 13 de Maio de 1917, foi publicado o primeiro de um 

conjunto de artigos de Ladislau Batalha, cujo estímulo imediato parece ter sido a evolução 

interna vivida na Rússia. Frequentemente com um tom apocalíptico, não raramente com uma 

explícita preocupação de auto-citação e não não constituindo um conjunto muito coerente, 

esta colaboração prolongou-se, pelo menos, até à primeira metade de 1918. 

 Recorrendo bastante a uma linguagem entre o épico e o visionário e subordinando-se 

ao título de "A CONFLAGRAÇÃO DA FOME", o artigo publicado a 13 de Maio, vinha 

prevenir que a miséria e os sacrifícios dos povos fariam despoletar por toda a Europa um 

movimento de revolta que arrastaria inevitavelmente todos os res-pons veis e "cumplices do 

grande crime", que se supõe ser a guerra. Para esses, Batalha previa a provável chegada do 

"celebre Dies Irae". 

 Em 20 de Maio incluir-se-ia a transcrição do texto do apelo do Conselho dos 

delegados dos operários e soldados russos (Soviet de Petrogrado) aos povos da Europa, 

incitando à insurreição generalizada do proletariado internacional contra os governos 

imperialistas dos respectivos países e que termina com o célebre "Proletarios de todos os 

paizes, uni-vos !" Daí em diante, a autonomia da Finlandia e a Conferência de Estocolmo 

atrairiam a maior parte das atenções, não merecendo especiais menções tudo o que se 

relacionava com a passagem pelo poder de Lvov e Miliukov até Lenine, não esquecendo 

Kerensky. 

 Em 30 de Dezembro de 1917 e 13 de Janeiro de 1918, registam-se dois outros longos 

artigos de Ladislau Batalha, com os títulos de "A PAZ E A REVOLUÇÃO RUSSA" e "A 
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REVOLUÇÃO RUSSA E O INTERNACIONALISMO SOCIALISTA". Sendo a 

Revolução Russa aparentemente apenas o pretexto para divagações mais ou menos gerais no 

primeiro artigo faz-se uma autêntica - e surpreendente - apologia da civilização germânica   

(vista como aquela de onde todas as outras derivariam), que é apresentada como a inevitável 

vencedora da guerra, contrariamente ao desastre previsto para a Inglaterra.  

 No segundo dos artigos em causa, abandona-se a ideia de que todos os Estados 

derrotados se veriam, no final da guerra, constrangidos a entrar para uma Confederação 

liderada pela Alemanha, anunciando-se agora a vitória dos Povos sobre os Governos. Em 

simultâneo, prevê-se a eclosão da Guerra Social, anunciada mas não fomentada pelo 

Socialismo Internacional que, em virtude da obtenção de algumas pastas ministeriais em 

certos países, se teria deixado acomodar excessivamente. 

 Sinal de um certo despertar para as questões e consequências mais concretas do 

processo revolucionário agora liderado pelos bolcheviques, parece ser a publicação, em 10 de 

Fevereiro, do programa daquela corrente revolucionária, texto esse que, no mês seguinte. 

também O Trabalho de Setubal reproduziria. 

 Em termos globais, apesar de dedicar maior atenção ao que se ia passando na Rússia 

do que O Combate, A Voz do Povo não deu qualquer tipo de tratamento extensivo ou 

detalhado ao carácter, peripécias, lutas intestinas e conteúdo programático-ideológico da 

Revolução Russa e dos seus protagonistas, durante quase todo o ano de 1917. Aliás, a avaliar 

apenas por estes dois órgãos socialistas, a Revolução teria sido um acontecimento vagamente 

localizado no início do ano, sem particulares modificações nos meses seguintes, prosseguindo 

o seu natural caminho, sem problemas dignos de especial menção. 

9.2.2 - Os Anarquistas 

 

 

 Apesar de pouco expeditos na reacção, as publicações de tendência anarquista, 

mostraram um pouco mais de interesse pelo acompanhamento do processo revolucionário 

russo. Quer A Sementeira  (Lisboa), quer A Aurora (Porto), justificaram o seu atraso em 

função da carência de informações fiáveis e das deficiências e distorsões dos elementos 

disponíveis (como é o caso da citação com que se abriu este capítulo, retirada d' A Aurora de 

3 de Abril de 1917). O quinzenário Luta Social, por seu lado, reservou muito pouco espaço 

para a Rússia nos seus primeiros números, não lhe dedicando nenhuma referência no primeiro 

que saiu depois dos acontecimentos na Rússia serem conhecidos em Portugal,  com a data de 

20 de Março de 1917. 

 Voltando a A Aurora, que reagiu pela primeira vez na edição de 3 de Abril, a 

revolução da Rússia mereceu uma análise ponderada, que se não pretendia excessivamente 

optimista nem pessimista. Para os anarquistas do Porto, não chegava derrubar a autocracia se, 

em nome dos princípios democráticos e sob a benção da trilogia da Revolução Francesa, a 
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ideia era instituir um qualquer outro tipo de autoridade política. Para eles, portanto, a 

Revolução era ainda um processo em desenvolvimento que, por certo, veria o  aparecimento, 

tal como em França, de “novos girondinos e jacobinos a inventar calúnias para 

justificarem  perseguições e até para afogar em  sangue os que quiserem fazer 

caminhar a revolução num sentido amplamente progressivo". 

 Quinze dias e duas edições depois, A Aurora começaria a proceder à apreciação da 

reacção dos círculos burgueses ocidentais à revolução, criticando a sua hipocrisia e afirmando 

que, caso o Czar tivesse conseguido debelar a insurreição ou tivesse conseguido vencer os 

exércitos germânicos, a resposta dos democratas, defensores da Civilização e da Liberdade, 

talvez tivessem esquecido alguns desses valores agora tão queridos e preferido glorificar a 

bravura e o heroísmo do autocrata (A Aurora, 6/Mai/17, 1). 

 Foi também na sua edição de Maio que A Sementeira passou a tratar a Revolução na 

Rússia. Feitas as devidas reservas sobre o aprofundado desconhecimento que ainda cobria 

muitos dos apectos do acontecimento, os redactores dividiram a sua análise em três vertentes 

principais: 
 
         - As características e a evolução de todo o processo  revolucionário; 
         - A caracterização dos principais dirigentes  não-burgueses da revolução; 
         - As repercussões internacionais da "morte do czarismo" no equilíbrio das forças  
 em guerra na Europa. 
      

 Quanto ao primeiro aspecto, A Sementeira, no seu diagnóstico, faz uma interessante 

associação entre os mecanismos sociais da Revolução e o seu possível futuro 

desenvolvimento. Na análise dos motins que levaram à destituição do Czar e da burocracia 

que o cercava, distinguem-se as motivações politico-económicas estratégicas da burguesia 

industrial e comercial, do descontentamento económico imediato e premente das camadas 

populares, perante a fome e a guerra. A revolução teria resultado, desta maneira, de uma 

manobra da burguesia que, aproveitando uma erupção de descontentamento popular não 

claramente dirigido, se tinha aproveitado da situação para, num único momento, derrubarem a 

burocracia advers ria e prevenirem uma movimentação revolucionária "mais grave, mais 

funda, mais social, antecipando-se a ela." (A Sementeira, Mai/17, 261). 

No entanto, este aproveitamento, a avaliar pelos dados conhecidos, não ficaria impune 

e os elementos moderados começavam já a ser ultrapassados pelas tendências mais avançadas, 

porque, 
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     "... as fôrças desencadeadas fogem muitas vezes ao inteiro 
domínio de quem as evoca e põe em acção. O cavalo toma por 
vezes o freionos dentes.  Já na  revolução russa os elementos 
moderados foram em parte excedidos. Determinar até  onde 
poderão ir essas fôrças é o mais difícil do problema, pois 
demandaria  um  conhecimento  profundo  do meio e das 
tendencias em luta." (Ibidem) 

 
 

 Quanto aos elementos revolucionários, é dada a opinião do socialista russo Martoff 

sobre Kerensky, sobre quem são lançadas algumas dúvidas em função do seu percurso 

político anterior, e Tcheidze, sobre o qual se adiantam boas referências. Marcada fica, desde 

logo, a oposição mais ou menos explícita entre aquelas duas personalidades quanto à questão 

da guerra, revelando-se desde logo as tendências do futuro ministro da Guerra. Também ao 

nível da influência externa da Revolução, manifesta-se o desejo de que na Alemanha, a 

evolução social leve à deposição do Kaiser, por iniciativa do povo ou das próprias camadas 

liberais, receosas como na Rússia, de uma sublevação popular mais avassaladora do que o 

considerado necessário. 

 Nas páginas de A Aurora, os meses do Verão de 1917 foram marcados por uma 

relativa escassez do noticiário sobre a situação russa. O assunto que ocupa a maior parte do 

espaço que lhe é dedicado, prende-se com a definição do perfil de Lenine. Nas edições de 17 

de Junho e 26 de Agosto de 1917, foram, respectivamente, fornecidos alguns elementos 

biográficos e analisado o seu pensamento e modo de acção.  Em 26 de Agosto, para além da 

transcrição de um artigo do Journal du Peuple da autoria de Carlos Rappaport, em que Lenine 

é criticado pela sua opção de atribuir a uma minoria o papel fundamental na condução da 

acção revolucionária, a redação d' A Aurora introduz um conjunto de comentários de sua 

responsabilidade em que aprova  a acção leninista, apenas lhe reprovando os traços 

autoritaristas. 

 N' A Sementeira, pelo contrário, os meses do Verão são plenos de informação e 

comentários sobre o desenrolar da revolução. Possuindo cada vez mais elementos sobre a 

situação, a edição de Junho dedica-lhe três páginas de "Documentos e Depoimentos", 

intercalados com a opinião dos redactores. Merecendo particular destaque, seria o apoio por 

eles dispensado a algo que receberia a quase unânime reprovação da imprensa republicana e 

monárquica: a instalação na Rússia da dualidade de poderes na direcção do processo 

revolucionário, entre o Governo Provisório e o Soviet de Petrogrado (cf. A Sementeira, 

Jun/17, 273). 

Como é natural, aquilo que outros reprovavam como a "anarchisação" da Rússia, era 

saudado n' A Sementeira como a força que fazia a revolução ultrapassar o estado indefinido 

em que os elementos burgueses, russos e ocidentais, a pretndiam fazer estacionar. A 

importância atribuída às declarações do Soviet de Petrogrado e dos seus principais dirigentes, 
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manter-se-ia na edição de Julho, lado a lado com uma primeira apresentação, obtida a partir 

do Le Temps, dos principais pontos do programa político e económico-social proposto por 

Lenine, o qual consistia, 
 
 

     "... 1º na confiscação imediata e partilha (talvez seja 
socialização) das terras,  incluindo as dos camponeses ricos; 2º  no 
fim da guerra pela fraternização geral dos exércitos beligerantes; 
3º na entrega do poder legal aos conselhos de operários, soldados  
e camponeses ( a revolta de Cronstadt teve êste escopo);  4º  na  
publicação das convenções secretas dos governos aliados, 
nomeadamente para a partilha da China." (A Sementeira, Jul/17, 
293) 

 
 

 Uma mais ou menos explícita simpatia pela causa dos pacifistas russos também se 

nota quando é abordada a conferência de Estocolmo, iniciativa vítima de uma ampla 

campanha desfavorável na maior parte da imprensa ocidental; na edição de Agosto, a 

Conferência seria novamente um dos principais temas. Em Setembro publicava-se uma carta 

programa de Lenine, dirigida aos socialistas suiços e elaborada pouco antes da sua partida da 

Suiça. 

 Apesar da sucessão e agudização dos conflitos e disputas pelo poder na Rússia, em 

que os bolcheviques iam ganhando um papel cada vez mais interveniente, os últimos meses 

de 1917 não assistiram a um recrudescimento do espaço dedicado, quer pela A Sementeira 

como pela A Aurora ao tratamento das questões russas. Aliás, tal como no caso das 

publicações socialistas que já vimos, também os anarquistas como que respiraram fundo em 

Outubro e Novembro, esperando o desfecho dos conflitos existentes. 

 Em Outubro, os comentários de maior destaque surgem nas páginas d' A Aurora 

(26/Out/17, 2), a propósito da transcrição de um artigo do Grido del Popolo de Turim. Na 

apreciação final, a redacção, prevendo a continuação da agitação revolucionária, criticava as 

tendências centralizadoras do federalismo que o Estado russo parecia querer adoptar. 

 No mês seguinte, as duas publicações, debruçaram-se sobre os diversos aspectos da 

implantação e da história da ideologia socialista na Rússia, sendo um pouco esquecidas as 

questões do presente. "A Rússia socialista" (A Aurora, 25/Nov/17, 1) e "OS SOCIALISTAS 

NA RÚSSIA"  (A Sementeira, Nov/17, 353) foram os títulos. Em Dezembro, só os 

anarquistas de Lisboa ousaram encarar de frente as ocorrências em desenvolvimento. Embora 

lamentando sempre a falta de informação, a redacção não deixava de desejar que a revolução 

fosse até às últimas consequências, deixando na nação russa a sua marca indelével, escapando 

aos enquadramentos institucionais que quaisquer governos sempre tendem a impôr: 
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     "Até que ponto ultrapassa a revolução os actos ruidosos e os 
decretos solenes dos politicos revolucionários, mais  ou  menos  
imbuídos de jacobinismo ? Até que ponto é ela  realizada de 
facto no seio das massas, em cada aldeia e em cada 
agrupamento ? 
    Eis a questão. Para que a revolução seja duradoira e 
indestrutível, para que deixe o seu vinco profundo e inapagável, 
mesmo no caso  de desastre na luta armada, é preciso que o 
povo espere o menos possível decretos e proclamações e crie 
directamente novas formas." (A Sementeira, Dez/17 370) 

 

 

 No início de 1918, embora o blackout informativo se mantivesse, a evolução russa já é 

considerada a "Nova Grande Revolução", essencialmente social, que "inicia uma nova 

era, a era socialista", de que apenas se deveria afastar a tentação autoritária, sempre possível 

numa nação ainda em guerra com a contra-revolução. N' A Aurora de 6 de Janeiro, sob o 

título de "A obra dos maximalistas" transcrevem-se na primeira página alguns dos decretos 

promulgados por Lenine, recolhidos pelo diário parisiense Le Temps. Em ambas as 

publicações, ainda durante o mês de Janeiro, surgem textos de Trotzky: uma carta aberta de 

Outubro de 1916 ao então ministro francês dos negócios estrangeiros Julio Guesde (A 

Sementeira, Jan/18, 5-6) e um texto com o título "O Pacifismo ao Serviço do 

Imperialismo" (A Aurora, 20/Jan/18 2). 

 Contrariamente a A Sementeira, que com alguma rapidez apoiou a nova evolução 

revolucionária russa, A Aurora só na edição de 1 de Maio de 1918 tomou mais abertamente 

uma posição a favor de "A Revolução Social Russa" que "é o maior grito do homem" e a 

"supressão definitiva dos exploradores de homens" (A Aurora, 1/Mai/18, 2). 
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9.2.3 - A Imprensa Operária 
 
 

Se lançarmos agora o nosso olhar sobre as publicações mais directamente relacionadas 

com o operariado, com uma tendência ideológica menos vincada que as anteriores e uma 

preocupação socio-profissional mais acentuada, que se pode verificar ? 

 Em primeiro lugar, uma reacção que, tal como com os anarquistas e os socialistas, é 

curiosamente comedida, quer em relação aos acontecimentos de Fevereiro como de Outubro. 

Entre os títulos englobados nesta categoria, o primeiro a reagir, e de forma favorável, foi A 

Voz do Proletario que pouco depois suspenderia a sua publicação. Numa das suas últimas 

edições de 1917 (25/Mar), toda a primeira página e parte da segunda são reservadas para a 

Rússia, com um pequeno artigo de análise e a transcrição de uma recolha de telegramas sobre 

os principais factos conhecidos. 

 Mas este foi um caso praticamente isolado. A quase totalidade dos restantes órgãos de 

informação próximos da classe operária prefeririam esperar para dar a sua opinião. Na sua 

edição de 1 de Abril, seria O Trabalho de Setúbal a incluir um artigo assinado por Casério, 

que teve bastante sucesso, sendo reproduzido em vários outros jornais (casos, por exemplo, d' 

O Intrépido da Covilhã em 15 de Abril e d' A Voz do Operario de 6 de Maio). Esse texto e 

outros que se lhe seguiram no mesmo jornal, acabaram por ser o principal ponto de referência 

deste segmento da imprensa portuguesa, visto que os restantes órgãos se revelaram bastante 

lacónicos, mantendo-se na expectativa sobre uma questão que pareceria embaraçá-los. 

 Tomemos, por exemplo, a evolução da atitude de O Germinal de Emílio Costa. Na 

edição de Abril, sauda-se a "inesperada" revolução, destacando-se a abdicação do Czar, 

enquanto acto quase visto como voluntário e não forçado pelas circusntâncias. Também o 

papel popular parece ignorado quase por completo, enquanto o autor se preocupa em afastar 

qualquer receio devido a excessos da Revolução, prevendo a fixação das suas conquistas 

"quem do maximo que ela marcar" (O Germinal, Abr/17, 422). Meses depois, na edição 

dupla de Junho/Julho revela-se já algum incómodo com o rumo tomado pelos acontecimentos: 
 
 

     "Quando no Germinal nos referimos  revolução, dissemos  
que  lhe não tememos os excessos e dissemos a razão porquê. 
Mas se não tememos os excessos, tememos a má orientação da 
parte dos chamados extremistas, os quais, à força de quererem  
aplicar, na sua maior pureza, as doutrinas, podem muito bem 
estragar o que  já  está  feito e impedir o que pode e deve vir a 
fazer-se. 
      Porque é preciso não confundir reivindicações de ordem 
social a conquistar na Russia, com a questão da paz; e parece-
nos que os extremistas russos e todos os que de qualquer forma 
os apoiam, confundem as duas coisas." (O Germinal, Jun-Jul/17, 
477) 
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 Para Emílio Costa, guerrista e apoiante expresso dos Aliados, as tendências pacifistas 

na Rússia e a inacção do seu exército, tinham passado a ser tão preocupantes que não se 

impedia de lançar algumas dúvidas sobre a figura de Lenine. 
 
 

     "Terminamos com uma dupla pergunta: Porque ser que os 
reaccionários anceiam pela paz separada entre a Russia e a 
Alemanha ? porque ser  que êles mostram tanta simpatia por 
Lenine e mais extremistas, isto é, pelos mais avançados ?"  
(Ibidem, 479) 

 

 

 Como já foi referido, O Intrépido da Covilhã, que contava igualmente com a 

colaboração de Ladislau Batalha, começa por publicar um artigo de Casério, na edição de 15 

de Abril. A partir daí é o quase completo silêncio, apenas rompido por uma pequena nota 

sobre o aparente apoio de Kropotkine perante a reacção autoritária do governo russo contra os 

revolucionários (bolcheviques), inquirindo-se os anarquistas portugueses sobre a atitude do 

seu inspirador. No caso de O Caixeiro do Sul, "Quinzenário defensor dos Empregados no 

Comércio" de Beja, a situação russa foi abordada num pequeno texto, nunca mais se lhe 

voltando ao longo do ano, o que, apesar de tudo, sempre era mais do que faria o seu colega da 

capital - O Caixeiro Português, particularmente omisso aunto ao assunto. A Voz do Operario 

só em Maio incluiu, em terceira página e sem especial destaque, o artigo de Casério que já 

repetidamente temos referido, e essa seria a única vez que, durante 1917 e o início de 1918, A 

Voz... dedicou mais do que um par de linhas à agitação revolucionária que convulsionava a 

Rússia. 

 Em virtude desta sobriedade informativa, restam-nos os depoimentos d' O Trabalho, 

em alguns casos recolhidos na folha socialista A Voz do Povo. O primeiro desses testemunhos 

surgiu na coluna de "Actualidades" do primeiro de Abril, sendo o já muito destacado texto de 

Casério. Na segunda página, eri a vez de César Nogueira apresentar um longo artigo em que 

procederia à recapitulação das causas - a opressão autocrática, a corrupção e traição da 

burocracia germanófila - e do carácter - democrático, aliadófilo - da movimentação 

revolucionária. O único ponto que surge timidamente no texto, destacando-o um pouco dos 

artigos da imprensa "burguesa", era o dos votos finais pela "proclamação da 

independencia da Polonia e da completa autonomia da Finlandia, onde o estandarte 

socialista é o porta-voz da Russia Vermelha." (O Trabalho, 1/Abr/17, 2)  Na semana 

seguinte, voltaria Casério, para destacar o "caracter nitidamente socialista" da revolução na 

Rússia, afirmando-se que "a Internacional não morreu [e que] a lucta de classes não é 

uma expressão vasia de senso". Ao mesmo tempo, esperava-se um acordo entre os 
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socialismos russo, alemão e austríaco para que a guerra tenha "um termo rapido, 

inesperado para muitos, colhendo as classes agora dirigentes os resultados da sua 

criminosa aventura" (O Trabalho, 4/Abr/17, 1). 

 Daí em diante, desaparecem por completo quaisquer menções minimamente 

detalhadas sobre a Rússia, até finais de Agosto. Só no dia 26 desse mês se publicaria uma 

carta de Pedro Kropotkine aos trabalhadores do Ocidente, elaborada antes da sua partida para 

a Rússia, em que se declarava contra a guerra e a conquista de territórios. Ainda numa linha 

pacifista, tinha sido publicado anteriormente (17/Jun) um trabalho assinado por Marius, 

denunciando o boicote feito pelos governos ocidentais à participação das respectivas 

delegações socialistas na Conferência de Estocolmo. 

 Só em 25 de Novembro se abordaria a tomada do poder pelos maximalistas, através de 

um artigo de Ladislau Batalha que tinha sido publicado originalmente n' A Voz do Povo do 

anterior dia 18. Nele se procuravam explicar os antecedentes históricos da Revolução Russa - 

as lutas sociais em Roma, a Jacquerie, a Reforma, a revolta dos camponeses da Suábia no 

século XVI -, embora se torne difícil afirmar que as declarações de princípios, enunciadas em 

tom épico, se referem a uma ideia abstracta de Revolução ou à recente situação vivida em 

Petrogrado. Cerca de um mês depois, em 23 de Dezembro, seria a vez de Marius falar de 

"Cousas Tristes", enveredando também por uma série de considerações generalizantes, 

revelando toda a indecisão, falta de informação ou embaraço que a questão russa suscitava 

nos meios operários portugueses: 
 
 

     "Ora ahi está a razão porque na Russia, segundo as noticias 
que d'alli vem, o sangue corre de Este ao Oeste, do Norte ao 
Meiodia.  Também  por lá existem não poucos doentes que 
querem curar-se, precisando de alimento e de luz, e Kropotkine 
tem ensinado aos infelizes que ha um meio de dispôr de tudo: é 
deitar-lhes  as  mãos. Começou, pois, a lucta brutal, encarniçada 
e apocalyptica, pelo bocado de pão, pelo Kopek." (O Trabalho, 
23/Dez/17 2) 

 

 

 A orientação da revolução deixava os operários portugueses, aparentemente pouco a 

par das características fundamentais das tendências em confronto na Rússia, sem saber que 

posição tomar e protelando, refugiando-se num discurso muito pouco concreto e quase vazio 

de conteúdo efectivo, a tomada de uma atitude claramente definida. No caso de O Trabalho, e 

mesmo então sem ser de forma muito explícita, seria necessário esperar pelo fim de Março de 

1918 (novamente num texto também incluído n' A Voz do Povo) para se ler que "era digno 

de archivo o programa das correntes revolucionarias da Russia". O texto, contudo, 

pouco acrescentava a um curto resumo do programa em causa. 
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* 
 

 Sintetizando, a reacção da imprensa mais próxima das diversas sensibilidades 

dominantes na orientação do movimento operário português, durante 1917 e início de 1918, é 

dominada por uma hesitação inicial - as primeiras referências são normalmente tardias -, a que 

se segue uma saudação quase protocolar - algumas das reacções da imprensa republicana são 

bastante mais efusivas e apologéticas -, que vai culminar numa expectativa que se prolonga ao 

longo do tempo - o noticiário e os artigos de opinião ao longo de 1917 são pouco numerosos e 

refugiam-se em questões bastante vagas. 

 Carente de informações detalhadas, atravessado por problemas no plano interno, 

limitado igualmente pela censura interna, o movimento operário, durante o ano um do 

processo revolucionário russo, ou quase o ignorou ou preferiu esperar, para melhor avaliar o 

sua orientação. Só os anarquistas pareceram saudar uma Revolução, que seriam os únicos a 

proclamar e a admirar como social e socialista, o que, à falta de "um caracterizado 

movimento anarquista", sempre seria motivo de alguma regozijo. Foram também os 

anarquistas a prever que as forças desencadeadas em Fevereiro ultrapassariam largamente os 

quadros limitativos que uma democracia de tipo ocidental, como a defendida pelos liberais 

russos, lhes imporia em nome da estabilidade necessária ao esforço de guerra. 

 Com o avanço do que quase todos classificavam de "anarquização" - a desagregação 

em termos territoriais, políticos e sociais do que fora o imenso e absolutista Império russo - 

era natural a escalada do entusiasmo dos anarquistas portugueses.  No entanto, os anarquistas 

apesar de saudarem a sua obra renovadora, só possível de erguer após a inevitável destruição 

das velhas estruturas, não vieram a aderir incondicionalmente aos maximalistas, desconfiando 

daquelas tendências centralizadoras e autoritárias que, mais tarde, viriam a provocar a efectiva 

ruptura entre o movimento anarquista e o regime soviético no início dos anos 20. 

 Também na questão da guerra, foram os anarquistas praticamente os únicos a não 

tratar como traidores os defensores da paz separada, fortemente criticada mesmo por muitos 

socialistas e outros elementos próximos do movimento operário. Aliás, talvez tenha sido este 

isolamento das posições de alguns grupos anarquistas, que levou  alguns autores a preferirem 

estudar o impacto da Revolução Russa junto do operariado português, apenas a partir de 

testemunhos posteriores, quando a situação se encontrava estabilizada e os seus traços mais 

claramente definidos. 
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10. A REVOLUÇÃO RUSSA E A ARQUITECTURA DA EUROPA 
 
 
"A grande pátria russa, cuja extensão territorial é a  
maior que sem solução de continuidade existe no globo, 
ameaça derruir e desmembrar-se. A obra nefasta dos  
traidores a soldo da alemanha não se limita já a entregar  
a pátria manietada ao jugo do inimigo, vai mais longe: 
aniquila-a. 
   Com efeito, recentes telegramas noticiam que várias 
provincias russas proclamam a sua autonomia. Não se trata  
apenas da Finlândia, cujas pretensões de independencia são  
já antigas, nem da Polonia, possuidora de incontestaveis  
direitos historicos, nem ainda da chamada Pequena Russia ou 
Ukrania, que de facto teem elementos de vida autónoma, mas 
sim de outras regiões, incluindo a propria Siberia. Estamos 
pois em presença de um fenómeno de desagregação dos mais 
intensos que a História regista." (Republica, 16/Dez/17, 1) 
 
 

 Se quisermos procurar um aspecto da Revolução Russa que, pelo menos em termos de 

princípio abstracto, mereceu uma resposta praticamente unânime, não precisamos de ficar 

pela questão da guerra. Quer entre as hostes republicanas, quer entre as monárquicas, 

reunindo facções, em tantos outros aspectos desavindas, é facil encontrar uma comum reacção 

de generalizada reprovação e desgosto pela desagregação do velho Império Russo. À medida 

que o ano de 1917 ia avançando, Democráticos, Evolucionistas, Unionistas, Monárquicos, 

Integralistas, Católicos, reuniram-se sob a mesma bandeira. O desmembramento do colossal 

império de Pedro, o Grande e de Catarina, quase fazia desaparecer as diferenças ideológicas 

que, em variadíssimas outras questões, provocavam profundas clivagens entre as principais 

correntes de opinião representadas na sociedade portuguesa. Apenas os Socialistas, 

moderadamente, e os Anarquistas, com convicção, pareciam discordar desta posição. 

 Apesar de, ocasionalmente, surgirem expressos alguns receios perante o "perigo 

russo" (cf. Republica, 4/Abr/17, 1), todos pareceram profundamente chocados com a 

pulverização da Grande Rússia e diante do desmoronar iminente de um dos mais arrogantes e 

imponentes impérios, herdados do século XIX e em luta desde 1914 pela preponderância 

europeia e, inclusivé, mundial. Para além da sensação sempre incómoda de ver cair, quase 

pela base, um edifício sempre considerado extremamente sólido, apesar da sua 

heterogeneidade e diversidade interna, estavam em causa questões da maior importância para 

o que já surgia então designado como o "Concerto Europeu". Isto não só do, fundamental, 
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ponto de vista militar, como do ponto de vista de um futuro equílibrio necessário para uma 

paz duradoura, numa Europa finalmente pacificada. 

 Perdendo-se a unidade russa a Leste, para além do desaparecimento de um forte poder 

dissuassor de perigosas ambições, "ganhavam-se" múltiplos pólos de possíveis fricções e 

conflitos que, sob a férrea autoridade do Czar, se tinham mantido silenciados. Se a guerra 

precisava de uma Rússia forte e unida, para que se não rompesse a relação de forças existente 

de forma comprometedora para os Aliados, também um futuro cenário de paz parecia mais 

complexo se ao Império de Nicolau II sucedesse uma miríade de novas nacionalidades, com 

políticas de alianças imprevisíveis. Brito Camacho, embora reconhecendo os direitos das 

nacionalidades a tornarem-se independentes, não deixaria de referir esse perigo: 
 
 

    "Um grave problema posto pela guerra, o das naciona-lidades, 
vai ser resolvido na Russia, antes de o ser em qualquer outro Paiz, 
dos muitos que andam na refrega. 
    Como o resolver ela ? 
    Não é de  crer  que o resolva bem, que lhe dê uma solução 
perfeita, e esta seria a dissociação daquele enorme conglomerado, 
nos varios elementos etnicos que o constituem. Mas alguma coisa 
fará neste sentido,  um desagregamento parcial, tres  ou quatro 
nacionalidades saindo da orbita em que giravam, e formando 
unidades  independentes, como personalidade juridica, habeis 
para a vida de relações [internacionais]. 
    (...) Inutilisada a Russia  como  potencia militar, ha, todavia, 
que contar com ela para os ajustes da paz, embo ra desassociada, 
tanto mais que dessa inevitavel dissociação podem sair grupos 
com tendencias e interesses  divergentes, susceptiveis, por 
conseguinte, de entrarem em arranjos ou conmbinações diversas, 
no tocante  politica internacional. Poderá a Alemanha contar com 
a  simpatia da  maior parte,  dos mais valiosos  desses grupos ou  
novas unidades ?" (A Lucta, 27/Nov/17, 1) 

 

 Em resposta a esta questão, citando opiniões de jornalistas alemães, o Republica 

afirmaria que, também para a Alemanha, não parecia ser muito satisfatória a ideia da 

volatilização da Rússia, mais útil como futura poderosa aliada, do que como fraca e dividida 

vizinha, recuando assim em relação à sua posição inicial: 
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     "Efectivamente, observa-se que a Alemanha, depois de 
haver estabelecido a anarquia na Russia, reconhece que o 
incendio lavra com demasiada intensidade e duas coisas receia 
já: primeiro, que as ideias que embriagam os moscovitas até á 
loucura venham a contaminar os povos germânicos; segundo, 
a fragmentação do antigo império russo impeça a reconstrução 
da forte nacionalidade que a Alemanha desejaria para sua 
futura aliada nas emprezas de  rapina e de absorpção. 
    (...) Urge evitar a decomposição do colosso que aos interesses 
alemães convém se conserve quanto possivel homogeneo, para 
da sua força poder tirar partido no futuro." (Republica, 
30/Dez/17, 1) 

 

 

 A queda do velho colosso parecia não satisfazer ninguém. Perante a sua consumação 

todos receavam uma perigosa e instável proliferação de nacionalidades que podiam aumentar 

incomensuravelmente os problemas que, nas Balcãs, tinham servido de pretexto à Grande 

Guerra. No entanto, a situação parecia ser mais aflitiva para os Aliados do que, apesar de 

tudo, para a Alemanha. A Entente receava que os novos Estados independentes ficassem sob a 

alçada do Império germânico; a instabilidade que, eventualmente, a sua presença podia 

acarretar para a Alemanha, dificilmente se tornaria ameaçadora devido à sua fragmentação. 

 A partir do Verão de 1917, começavam-se a inventariar as peças que se partiam do 

todo e ensaiava-se a atribuição de responsabilidades. Os primeiros a apontarem a dissolução 

do Império seriam, natueralmente, os monárquicos (cf. O Commercio de Viseu, 1/Abr/17, 2), 

que por isso responsabilizavam os princípios democráticos: 
 
 

     "Primeiro a Polonia, depois a Ukrania, agora a Finlandia. 
Quebrado  o  sceptro do  Imperador, que a mantinha integra e 
inabalavel, a imensa Russia entra na  dissolução e na 
decomposição. 
    Eis a obra da democracia."  (A Monarquia, 21/Jul/17 1) 

 
 

      "Causa dó vêr entregue  á anarchia e á desagregação essa  
grande Terra, que desde Pedro I, vinha aspirando a dominar 
sobre o antigo continente, desde as margens geladas do Yalei, 
 ás temperadas ribas de Constantinopla e da Asia Menor ! 
    Tudo se foi: acabou mal.  
    Rejubilem os nossos  impagaveis democratas.  Nós, não !"  
   (O Liberal 10/Nov/17, 2) 
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 Entre os católicos não se apontavam as responsabilidades "a dedo", apenas se fazendo 

o retrato da situação e referindo os perigos concretos da situação, perante a presença militar 

alemã: 
 
 

    "O estado da Russia  é  cada vez mais confuso. Na Finlandia 
começou a revolução imperial, de aqui a remoção do Czar 
Nicolau para a Siberia. A Ukrania declarou-se independente. Na 
capital quatro facções diversas influem no governo entorpecendo 
a sua acção e destruindo a unidade necessaria para dirigir um 
paiz em guerra. Entretanto as tropas dos Imperios Centraes vão 
invadindo o territorio nacional,  ameaçando em breve pôr-se em 
contacto  com os revoltosos da Ukrania e cortar assim as 
provisões de trigo fornecidas pelo grande celleiro russo que é a 
Bessarabia." (Echos do Minho, 25/Ago/17, 1) 

 

 No campo dos dos republicanos, A Lucta apresentava uma posição híbrida, 

lamentando a quebra da "unidade" imperial, mas saudando os aspectos positivos para "a 

causa da Humanidade": 
 
 

     "O que vem a ser, no momento presente, a nacionalidade russa 
? 
    Vem a ser uma tradição que se quebrou, um ciclo de ferro que 
se quebrou, libertando os que dentro dele, diferentes pela raça, 
pelos costumes, pela religião, pela lingua, formavam  um todo 
artificial, violentamente juntos, mas de forma alguma unidos. 
    Nestas condições, o que ser  o patriotismo russo ? 
    A causa dos aliados perdeu manifestamente, com  a défaillance 
russa; mas a causa da Humanidade ganhou, porque dissociado o 
Imperio moscovita, na Europa haver mais liberdade, porque 
haver  mais povos livres." (A Lucta, 30/Nov/17, 1) 

 

 Mas nem todos pensavam assim e entendiam como irremediável o estado de 

dissolução atingido. N’O Commercio do Porto, os lamentos sucediam-se e, no final de 1917, 

as esperanças eram mínimas, em especial no plano militar. 

 

 
     "A união nacional acha-se já demasiado desfeito. As 
diferentes regiões vão formando governos autonomos - 
Finlandia, Polonoa, Ukrania, Don, Crimea, Caucaso e Siberia. 
     Quem seria o gigante capaz de trazer este  desmembrado 
organismo à actividade da lucta ?" (O Commercio do Porto, 
Dez/17, 1134) 
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 A título de exemplo sobre a generalizada sensação existente quanto à perdida unidade  

da Rússia, apesar de todas as diversidades internas, refira-se apenas o caso dos países bálticos 

que se tornaram independentes no pós-guerra. Quando os alemães entram em Riga, dá-se um 

dos mais importantes pontos de viragem da guerra, não só sob a perspectiva militar, mas 

principalmente no plano psicológico, para a imprensa internacional. Para a maior parte dos 

analistas, a ocupação de Riga significava um golpe decisivo sobre a Rússia. Em toda a 

abundante produção noticiosa e comentarista sobre a queda da capital do Báltico, não 

transparece a mais pequena sensação de que aquele era um território com uma outra 

identidade que não a mais intimamente russa. Defeito de perspectiva, condicionado pelas 

circunstâncias da guerra, ou realidade histórica semi-esquecida, a percepção de uma 

identidade própria da Letónia é algo que está perfeitamente ausente, o mesmo se passando 

com as suas futuras vizinhas, Estónia e Lituânia. Mesmo em situações em que esse substracto 

nacional, étnico, cultural e histórico específico era reconhecido, nem por isso o direito à 

autonomia ou independência era visto com agrado - casos da Crimeia, da própria Ucrânia, etc. 

 Existiam, contudo, algumas excepções. Por exemplo, nos casos da Polónia e da 

Finlândia eram-lhes reconhecidos direitos históricos à autonomia ou mesmo à independência. 

Quase todas as correntes de opinião o admitiam, embora algumas de forma mais 

entusiasmada. Logo a 6 de Abril, o Republica anunciava uma "comovente proclamação do 

governo provisorio aos polacos", sob o título de "A POLONIA RESSURGE". 

 Contudo, a defesa das novas nacionalidades ficava principalmente entregue aos 

partidos mais à "esquerda". Entre outras explicações, isso ficava-se a dever ao facto de, por 

exemplo, na Finlândia os socialistas terem vencido as eleições e irem constituir o novo 

governo. Em 22 de Julho e 16 de Setembro, O Combate dedicava uma coluna à exposição da 

situação da Finlândia e da Polónia, congratulando-se pela vitória socialista nas eleições para a 

Dieta finlandesa. Na sua opinião, tal resultado tinha bastante mais significado se o país fosse 

independente: 

 
 

     "Esta victoria tão significativa, embora, por desgraça, de fraca 
resonancia  internacional,  por se tratar dum paiz  que  se 
encontra debaixo da dominação russa,  é seguro que passar 
inadvertida, por agora, para grane parte do mundo." (O 
Combate, 22/Jul/17, 3) 
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 Dois meses antes, n' A Voz do Povo, César Nogueira também acorreria com alegria a 

autonomia finlandesa, bem como a possibilidade de libertação da Polónia, saudada no 

Parlamento português por um seu colega: 
 
 

     "Quando da revolução na Russia, que aboliu o império dos 
Romanoff, o nosso amigo Costa Junior, deputado socialista, 
apresentou no Parlamento um documento saudando o povo 
russo pelo nobre gesto, assim como fazendo votos pela 
independencia da Polonia. Nós, dando conta do facto n'uma das 
nossas Cartas de Lisboa, dissemos que tinha sido pena que não 
fizesse tambem votos pela completa automia da Finlandia. Nada 
nais natural." (A Voz do Povo, 27/Mai/17, 3) 

 

 Este autor foi um dos principais defensores da revolução como forma de libertação das 

nacionalidades oprimidas. Fora ele que, logo no dia 1 de Abril, afirmara que: 

 
     "A revolução levada a bom termo pelo povo russo é talvez o 
inicio d'este principio. Saudemo-la, pois com essa convicção. E 
n'esta saudação vão tambem os nossos votos pela proclamação 
da independencia da Polonia e  da completa autonomia da 
Finlandia, onde o estandarte socialista é o porta-voz da Russia 
Vermelha." (O Trabalho, 1/Abr/17, 2) 

 

 Os socialistas pareciam ser, portanto, os únicos que, pelo menos em parte, estavam do 

lado das (re)nascentes nacionalidades. Os anarquistas, curiosamente, não se deteriam muito 

sobre esta questão particular no espaço dedicado à análise da Revolução, embora em outras 

ocasiões também se revelassem favoráveis à libertação de todas as nacionalidades oprimidas. 

 Do lado contrário, estavam quer os monárquicos (horrorizados com o 

desmembramento do Império), como os republicanos (receosos das consequências da 

fragmentação para o equilíbrio de forças na Europa) e os católicos (sempre sensíveis a todas 

as manifestações de desordem e quebra dos laços tradicionais, embora em tese minimamente 

receptivos aos direitos dos oprimidos). A única esperança, após os acontecimentos de 

Outubro/Novembro, era que do Don ou da Ucrânia, viesse a reacção que permitisse a 

recomposição do velho Império; no entanto, isso rapidamente seria abafado pelas negociações 

de paz entabuladas pela Ucrânia com as Potências centrais (Diário de Notícias, 7 e 12/Dez, 

1).  Certeza era apenas a de que, mesmo terminada a guerra, muitos seriam os problemas a 

Leste. Vencesse quem vencesse, a solução encontrada para resolver as fronteiras entre os 

territórios da Rússia e dos Impérios centrais, dificilmente seria pacífica. E, para além disso, no 

país dos Soviets a guerra civil alastrava, sem fim à vista e com resultado incerto. 
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11. CONCLUSÃO: 

      Revolução ou Revoluções ? 
 
 
"No curto praso de alguns mezes sofreu a Russia três  
terriveis convulsões: a de março, que derrubou a autocracia;  
a de maio que tirou o governo das mãos dos liberais-nacionais;  
e a de novembro que veio arrazar a direcção dos negócios  
publicos aos socialistas patriotas. 
O facto em si nada representa de estranho como 
fenómeno social, o que há de extraordinário é a  
passividade, a indiferença, com que a massa geral da 
população moscovita aceita todas essas mutações, pois 
que as reacções se limitam a um pequeno numero de 
individuos e a uma ou outra cidade." 
(Republica, 23/Nov/17, 1) 
 
 

 É um pouco problemático proceder a uma síntese dos diversos aspectos que formaram, 

na imprensa portuguesa, a imagem dos acontecimentos vividos na Rússia entre a deposição do 

Czar em Fevereiro de 1917 e a assinatura da paz separada com as Potências Centrais, cerca de 

um ano depois. Dificilmente se pode reduzir tudo a uma fórmula unificadora, porque isso 

oculta a riqueza de cambiantes que matizou a evolução das atitudes perante a agitação 

revolucionária russa. 

 Especialmente enquanto forneceu matéria-prima para alimentar os debates político 

ideológicos internos (o que aconteceu durante quase todo o ano de 1917), o cruzamento de 

diferentes leituras sobre os mesmos factos, apesar de algumas correntes principais, 

multiplicou as abordagens e não levaria à constituição de um bloco monolítico homogéneo, 

orientado num único sentido. Existiram é certo, várias ocasiões em que as diferentes opiniões 

em confronto se aproximaram, mas isso nem sempre significaria uma convergência total, 

mesmo na reprovação dos bolcheviques, como alguns autores pretendem. 

 A evolução das diversas perspectivas detectáveis na imprensa portuguesa, por outro 

lado, só se torna compreensível, quando se analisa todo o processo ao longo do tempo, e não 

quando se seccionam determinados momentos, retirando-os do contexto em que surgiam. 

Parece-nos pouco adequado, por exemplo, que se explique a reacção negativa perante a 

tomada do poder pelos bolcheviques, sem a integrar em tudo aquilo que a antecedeu e sem 

destacar claramente as razões que levaram a isso. É certo que, quando nos primeiros dias de 

Novembro vão chegando as primeiras informações sobre o afastamento de Kerensky, Lenine 

e os seus partidários são apresentados de forma bastante negativa. Convém, todavia, explicar 

que isso já acontecia desde Maio e, com maior intensidade, desde Julho, devido à sua acção 

pacifista. 
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 Embora, ao longo de 1917, pareça dar-se uma aproximação entre as atitudes das 

diversas facções republicanas com as dos monárquicos, isso não significa uma concertação de 

esforços contra os bolcheviques. Mesmo em 18 de Novembro de 1917, quando a vitória dos 

maximalistas já era conhecida, o católico Echos do Minho não evitava comentar, com alguma 

satisfação, que ninguém  
 
 

     "... poderia ter previsto que a mais radical de todas as 
revoluções seria a encarregada de dar á Egreja e aos 
perseguidos jesuitas  satisfação  completa de tantas injustiças 
do czarismo." (Echos do Minho, 18/Nov/17, 1) 

 

 

 Este é apenas um exemplo que demonstra como podem ser excessivamente 

limitativas, certas leituras estereotipadas dos factos. Mas, o que aqui se pretende, é proceder a 

uma síntese dos principais aspectos que compuseram a atitude da imprensa portuguesa 

perante o que se passou na Rússia durante 1917, mas sem que isso implique uma excessiva 

redução da leitura, recapitulando diacronicamente como foram evoluindo as análises desde 

meados de Março. Como resultado desta recombinação interpretativa dos elementos que 

foram sendo descritos ao longo do trabalho, procurarar-se-á determinar se a Revolução Russa 

foi vista como um fenómeno único - centrado em Fevereiro, em Outubro ou encarado como 

um processo contínuo - ou duplo, com uma revolução de carácter burguês, liberal e 

democrático, a anteceder uma revolução popular e socialista. 

 Na prática, estas diferentes leituras não são incompatíveis entre si. Mais do que outra 

coisa, elas correspondem à aplicação de diferentes esquemas conceptuais, definidos 

previamente, à leitura dos acontecimentos, por parte dos autores que mais tarde tentaram 

determinar a natureza da "Revolução Russa". O que aqui nos interessa, é compreender até que 

ponto, para os seus contemporâneos, essas formas de ler os acontecimentos já se encontravam 

implantadas. 

 

* 

 

 Perante os acontecimentos de meados de Março (Fevereiro na Rússia), as primeiras 

reacções surgiram um pouco desencontradas, embora acompanhando com alguma (mas não 

total) regularidade, as principais divisões politico-ideológicas presentes na sociedade 

portuguesa. 

 Quanto à natureza dos acontecimentos, embora quase todos acabassem, perante a 

consumação do afastamento da família imperial do poder, por concordar com o car ceter 

revolucionário da nova situação russa, alguns periódicos monárquicos tentaram insistir mais 

no termo "abdicação" do que no "revolução". Na imprensa republicana, a rápida identificação 
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do processo revolucionário, tinha muito a ver com as próprias tradições do regime então 

vigente em Portugal. Apesar de algumas dúvidas quanto à sua orientação, a "Revolução" era 

saudada por aqueles que para com ela sentiam naturais laços de solidariedade. Comparando-a 

alguns ao 5 de Outubro, outros ao 14 de Maio, os republicanos portugueses, na sua maior 

parte, sentiam-se irmanados com o espírito emancipador dos revolucionários russos. Era o 

instinto de luta comum contra as coroas e os tronos que funcionava. Pelo lado dos 

monárquicos, tentou-se acentuar um eventual carácter voluntário da abdicação do Czar, 

procurando salientar-se o seu patriotismo. Comum era alguma preocupação com os efeitos da 

agitação social sobre a coesão dos exércitos da frente, embora também não faltassem as vozes 

entusismadas prevendo a rápida e inevitável vitória dos exércitos russos, um pouco à imagem 

da Revolução Francesa. 

 Em termos de rejeição ou aceitação, apesar de algumas quebras no alinhamento 

natural das posições, as clivagens seguiram uma certa lógica, pontuada com alguns casos mais 

curiosos. Conhecida a aceitação da Revolução, com algumas preocupações, pelas várias 

facções republicanas e a reprovação natural dos monárquicos, restam-nos as outras tendências 

ideológicas da época, que revelariam alguns traços menos esperados. 

 Os católicos, por exemplo, receberam a deposição do Czar, num primeiro momento, 

com uma benevolente expectativa que se manteve durante algum tempo. Os socialistas, pelo 

seu lado, demorariam um pouco a reagir, não o fazendo de forma tão entusiamada como 

alguns dos partidos republicanos. Ainda mais prudente, seria a reacção anarquista, 

desconfiada com a natureza burguesa do novo poder instituído e expectante de um maior 

avanço nas conquistas sociais da Revolução. 

 Quanto às causa e aos protagonistas do processo revolucionário, a maioria dos órgãos 

de informação, independentemente da sua posição, apontaria o conflito entre a burocracia do 

Império, corrupta e anti-patriota, com o povo russo, principalmente representado e 

personificado pela Duma, como a razão fundamental para a reviravolta política verificada. O 

papel popular seria apresentado, em especial na imprensa republicana, como uma 

movimentação um pouco ocasional, despoletada por problemas de sobrevivência imediatos, 

que suportaria as posições da Duma, já há muito enunciadas na sua luta com o poder 

executivo. O Parlamento seria considerado o centro nevrálgico da Revolução, o que 

explicava, por exemplo, muito do cepticismo anarquista. Só a pouco e pouco, os contornos 

económicos da agitação popular foram ganhando um carácter mais decisivo na deflagração e 

vitória da movimentação revolucionária. Os aspectos sociais, salvo algumas excepções, 

ficaram na sombra. A Revolução seria, assim, um fenómeno de carácter democrático, liberal 

e, principalmente, guerrista, favorável aos interesses estratégicos dos Aliados, embora 

contivesse no seu seio algumas forças centrípetas, potencialmente desestabilizantes, saídas do 

movimento socialista. 
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 Nos meses seguintes, a atitude das diversas tendências foram-se definindo melhor, 

perante as lutas pelo controle e pela orientação do poder revolucionário. O aspecto que esteve 

fundamentalmente em causa, e que maior destaque ganhou em quase todos os jornais e 

revistas, foi o da continuação da guerra e/ou da ameaça de uma paz separada. Ficaram então 

mais claramente definidos os papéis dos revolucionários russos e as expectativas que, no 

Ocidente, alimentaram o apoio, numa primeira fase, a Miliukov e aos cadetes e, depois, a 

Kerensky, o herói da ofensiva russa. Os maximalistas, liderados por Lenine, coadjuvado por 

Kamenev e Zinoviev e, mais tarde, por Trotzky ficariam, a partir das movimentações 

reivindicativas subsequentes à «nota Miliukov» e ao lançamento da ofensiva de Julho, 

definitivamente incluídos na categoria dos anti-patriotas, extremistas e traidores. Enquanto 

para os republicanos, os bolcheviques chegavam a ser apresentados como contra-

revolucionários, com objectivos próximos dos restauracionistas monárquicos e germanófilos, 

para os monárquicos portugueses eles não passavam de representantes legítimos do 

revolucionarismo jacobino, despoletado em Fevereiro que os democratas portugueses agora 

pretendiam esconder, embaraçados com o seu radicalismo. Entre os socialistas, passar-se-ia 

um pouco sobre esta questão, enquanto os anarquistas começavam a aplaudir o que, para 

quase todos os outros, representava a destruição do velho estado imperial. 

      Deste modo quando se chega a Outubro, as posições já se encontram definidas e 

aquilo que mais nos interessa analisar é a forma como os analistas perspectivariam a tomada 

do poder pelos bolcheviques, na sua relação com a Revolução de Fevereiro: como uma nova 

fase do processo revolucionário, como a "verdadeira" Revolução ou como uma outra 

movimentação revolucionária ? 

 A primeira constatação que é possível fazer consiste em verificar que, durante o 

período estudado, ninguém atribui às ocorrências de Outubro o privilégio de serem  a  

revolução Russa. Na melhor das hipóteses, ela seria uma das revoluções verificadas na Rússia 

em 1917. As posições mais próximas de considerar a tomada do poder pelos maximalistas 

como um acontecimento mais marcante que o de Fevereiro, vieram da parte dos anarquistas 

de A Sementeira, em Janeiro de 1918, e de A Aurora, já em Maio desse ano. E mesmo nesses 

casos, a questão não estaria propriamente na questão de ser ou não a Revolução, mas mais nas 

características e extensão da sua componente social. Aquilo que se verifica acaba, na verdade, 

por ser a opinião de que só a partir de Outubro, a Revolução Russa (já em movimento) 

ganharia a sua verdadeira dimensão social. Não se tratava propriamente da "nova Grande 

Revolução" de que falava A Sementeira de Janeiro de 1918, mas mais do aprofundamento da 

Revolução, que só agora se tornava verdadeiramente "social". 

 Para parte da imprensa republicana, por seu turno, a chegada dos bolcheviques ao 

poder consistiu efectivamente num novo momento revolucionário; no entanto, foram duas 

atitudes que se desenvolveram a partir daí - ou Outubro era toda uma outra Revolução, ou era 
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uma sequela da de Fevereiro, como que uma réplica mais radical, mas nascida do processo 

iniciado nos primeiros meses de 1917. 

 Se nos ficarmos pelo quadro geral, a ideia que ressalta é a de que em Outubro se d  

uma revolução dentro da Revolução, com a substituição forçada da facção no poder. Só o 

facto de os socialistas moderados serem afastados pela força das armas, distinguiria Outubro 

do que se passara em Julho, quando, após a derrota da agitação maximalista, os ministros 

cadetes se viram obrigados a deixar o governo de coligação. Particularizando, era esta a 

posição subjacente à posição defendida pelo Republica, na transcrição acima incluída. Tal 

como, por exemplo, o Seculo e o Diário da Madeira, o órgão dos Evolucionistas caracterizou 

os acontecimentos como "A REVOLUÇÃO MAXIMALISTA" (Republica, 13/Nov/17, 1). 

 De outra maneira reagiriam O Mundo e A Lucta, que não se referiram à nova situação 

política russa como uma nova revolução, chegando os democráticos, em algumas as ocasiões, 

a insinuar o carácter contra-revolucionário da nova movimentação. No jornal dos Unionistas, 

ao nível dos títulos, nada transpareceria sobre a agitada situação interna da Rússia, embora 

nos comentários sobre a situação da guerra e das relações internacionais se falasse numa  

"revolta na Russia" e em "mais um movimento revolucionário" em Petrogrado (A Lucta, 

10/Nov/17 1). 

 Se ficássemos pelo Diário de Notícias, a sensação mais forte seria a de que tudo se 

tratava de um coup d'état protagonizado por um dos partidos em confronto na sociedade 

russa, com a deposição do governo existente e a sua substituição por outro, imposto pela força 

das armas, formado a partir de elementos já presentes na luta política anterior. Após o anúncio 

de que, em Petrogrado, os maximalistas se agitavam (8/Nov), o Notícias declarava estar  

"PETROGRADO NAS MÃOS DOS MAXIMALISTAS"  (9/Nov) e anunciava que "OS 

MAXIMALISTAS PRENDEM O GOVERNO" (10/Nov). A partir desse momento, seguir-

se-iam as (desencontradas) informações sobre a guerra civil. 

 Para os monárquicos a situação era encarada de outra forma. Revolução fora a 

deposição do Czar; tudo o que viera em seguida, mais não era do que as consequências 

naturais do novo regime instituído. Outubro não representava mais do que um novo 

sobressalto, mais extremista é certo, no seio da Revolução, e não uma outra, com um carácter 

substancialmente distinto da anterior. Consistia apenas numa substituição das facções 

revolucionárias no poder, não no início de um novo processo. Muitos foram os que apenas 

viam os bolcheviques como um elo na cadeia de desordens que conduziam a Rússia para o 

abismo mais profundo. Eles não eram encarados como a fase decisiva e final do processo 

revolucionário, apenas como uma nova etapa num percurso cujo fim parecia tornar-se cada 

vez mais imprevisível e terrível. 
 

* 
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 No entanto, apesar de tudo o que se pudesse dizer sobre a Revolução Russa nos 

primeiros meses de 1918 - e então esse era um assunto que deixara de ocupar insistentemente 

os títulos da impren-sa - , existia a percepção de que todo o processo ainda não estava 

perfeitamente decidido e que o poder dos bolcheviques não estava completamente firme. 

 Ignorada durante grande parte do ano de 1918, em função da evolução da Grande 

Guerra para a sua fase final, a Revolução Russa só voltaria a merecer particular destaque em 

1919, quando a imprensa voltou as suas atenções de novo sobre ela, em grande parte devido 

ao receio que, findo o conflito mundial, o movimento revolucionário viesse a alastrar para o 

exterior, para o Ocidente, obedecendo ao seu carácter e ao seu apêlo internacionalista.  

 Esse foi, de igual maneira, o ano em que foram publicados em Portugal os primeiros 

trabalhos que, independentemente do seu posicionamento ideológico, procurariam esclarecer 

melhor, fugindo às fantásticas histórias divulgadas pela imprensa, as características do novo 

regime (cf. Metzner 1919 e Christo 1919). 

 Com a elaboração de novos mitos sobre o regime dos soviets, muitas das análises e das 

previsões da imprensa de 1917 cairam no esquecimento. Para muitos dos seus autores, isso 

teria algo de providencial. 
 

* 
 

 Como imagem global final ficava a sensação de que a Revolução na Rússia consistira 

num processo despoletado num determinado momento, a partir do qual as forças até então 

reprimidas se manifestaram, sucedendo-se vertiginosamente todas as etapas de uma evolução 

histórica que estivera paralisada durante séculos. Como sublinharia Trotzky, a partir da sua 

teoria/lei da evolução ou "desenvolvimento combinado", o ritmo vertiginoso que 

caracterizaria o avanço do processo revolucionário russo, dever-se-ia fundamentalmente ao 

atraso em que a Rússia se encontrava nas primeiras décadas do século XX, a todos os níveis - 

político, social, económico, etc. 
 
 

     "A Rússia manteve-se demasiado tempo atrasada e, logo que 
o imperialismo mundial a apanhou no seu torno, ela viu-se 
forçada a viver a sua história política com consideráveis 
acelerações.”  (Trotsky [1979], I, 141) 

 

 Seria a necessidade de recuperar rapidamente o tempo perdido a levar à grande 

aceleração vivida em 1917, concentrando-se em poucos meses a evolução que em outras 

nações tinha demorado alguns séculos, na passagem da feudalidade para uma sociedade 

moderna avançada, de tipo socialista.  

Talvez por isso, poderemos nós acrescentar, toda a multiplicidade de acontecimentos 

num curto espaço de tempo, dificultando o esforço de análise. 
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* 
 

 Para terminar, esta conclusão, resta acrescentar a, óbvia, mas sempre útil, referência ao 

facto de esta ser uma abordagem aberta a reformulações e, eventualmente, passível de várias 

alterações com uma maior alargamento do núcleo de fontes utilizado. 

 Para além disso, é evidente que nem todos os potenciais eixos de análise foram 

explorados, o menor dos quais não será, por exemplo, o dos constantes paralelismos 

estabelecidos, nos jornais das mais variadas tendências, entre a Revolução Russa e a 

Revolução Francesa. 

 Espera-se, apesar de todas essas lacunas e deficiências que este seja um contributo 

válido para o alargamento do pouco que se conhece sobre o impacto da Rússia Revolucionária 

em Portugal. 
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12. ANEXO DOCUMENTAL 
 
 
 O anexo que se segue inclui alguns dos artigos, considerados mais importantes ou 

esclarecedores, publicados na imprensa portuguesa em 1917 e primeiros meses de 1918 sobre 

os acontecimentos em decurso na Rússia. Existiu a preocupação de seleccionar 

principalmente artigos de opinião, que transmitem a visão que então os diversos sectores da 

opinião pública impressa portuguesa produziram no período em questão, desde os anarquistas 

de A Sementeira aos monárquicos integralistas de A Monarquia. 

 A arrumação dos documentos segue a ordem alfabética dos títulos dos periódicos, para 

que seja mais fácil a apreensão da evolução das opiniões de cada tendência, quando são 

incluídos vários textos com a mesma origem. Outra possibilidade, igualmente válida, seria 

uma organização cronológica da documentação, que permitiria uma leitura diacrónica da 

informação, embora em detrimento do aspecto que se preferiu privilegiar. 

A grafia utilizada na transcrição dos textos respeita a original, não tendo sido feitas 

actualizações ortográfica, de acentuação ou de pontuação. Se esta opção pode, em alguns 

casos, dificultar uma primeira leitura, permite, por outro, apreender melhor a forma como a 

língua portuguesa era então utilizada, porventura de uma forma menos uniformizada e mais 

rica que actualmente. Entre parenteses rectos [ ] inserem-se letras que faltam nos textos 

originais (ou que estão poucos legíveis) ou alguma observação sobre excertos eliminados na 

transcrição. 

Finalmente, a anteceder cada documento é fornecida a identificação do periódico em 

que surgiu e respectiva tendência político-editorial, a data e a respectiva autoria, sempre que 

conhecida. 
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1. 
 
Periódico: O Dia (Diário) 
Tendência: Monárquico 
Data: 21 de Março de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:    A SALADA RUSSA... 
 
 
     Há-de vêr-se d'aqui a algum tempo o que, por agora, é cêdo para verificar-se: qual a 
influencia que a revolução tenha tido na chamada intensificação da guerra, por parte do 
colosso moscovita. Quer-nos parecer que um estado revolucionario é antinomico com a 
unidade de plano e de acção, a disciplina, a força moral, que são em toda a parte elementos 
fundamentaes da força dos exercitos e promessa da victoria. Mas póde ser que estejamos em 
erro e tambem na Russia a logica seja de funil, como entre os conspícuos lusitanos... ! 
     Todavia este telegrama publicado hoje pelo Diario de Noticias parece-nos bastante 
symptomatico sobre as concessões aos sentimentos dos revolucionarios em assumptos de 
campanha: 
 

  [ Segue-se um telegrama em que se refere a anulação da nomeação  
             do grão duque Nicolau para generalíssimo ] 
 
     Aberto este precedente, onde irá dar-se, desde que os sentimentos dos revolucionarios é 
que decidem dos altos comandos ?! 
     Não arriscaremos, todavia, a tal respeito asserções prematuras, embora as reservas que 
oppômos ao embadeiramento em arco nos arraiaes jacobinos e em todas as lojas maçonicas, 
sejam fundadas no que a experiencia, tirada das lições da Historia, tem ensinado e não é de 
crêr que se mostre ser agora ensino errado. 
     Mas no ponto de vista guerra ha que aguardar ulteriores sucessos militares para se não 
formarem falsos juizos, já temos elementos mais do que bastantes para reconhecer que o 
secular imperialismo russo baqueou sem resistencia, o mais formidavel baluarte europeu do 
conservantismo foi tomado d'assalto e nem sequer ha um lance epico que désse magestade  à 
sua agonia ou o tivésse cingido na morte com uma aureola gloriosa ! 
     Dir-se-ia que Petrogrado seguiu o modelo da Rotunda e que, embora os factos tivéssem 
outras proporções, como não podiam deixar de ter passando-se na grande Russia - os 
episodios teem certa semelhança com os de cá, o que deve envaidecer muito os 
revolucionarios civis do 5 de outubro e, principalmente, os do 14 de maio que, segundo temos 
ouvido dizer, são os unicos authenticos e não tardar  o chuveiro de mensagens, telegrammas e 
votos congratulorios dos defensores da republica do sr. Affonso Costa - além da saudação 
magna do Grande Oriente Lusitano Unido em phrase campanuda do sr. Magalhães Lima. 
     Esta capitulação das seculares monarchias, sem combate, sem resistencia, desapparecendo 
de subito da scena como se o tablado politico tivesse alçapões de magica, é um symptoma 
gravissimo de decadencia das instituições historicas e que devia fazer pensar sériamente e em 
todos os paizes os que se dizem defensores d'esses systemas politicos, cujas hostes reluzentes 
e impandas na fortuna se dispersam e pulverisam ao primeiro embate da adversidade ! 
     O Czar que ainda no acto da sua abdicação se dirigia - oh ! cruel ironia do protocolo ! - aos 
seus fieis subditos, está agora, se os telegrammas não mentem, desterrado na Criméa. O 
autocrata cahiu e dos parlamentos dos Estados alliados que ha uma semana o acclamariam 
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adulando-o, sahem hoje saúdações enthusiasticas para o governo que o desthronou, 
promptamente reconhecido e já levantado nos escudos como salvador da Russia, onde a 
Liberdade, a Egualdade e a Fraternidade... de 1789, vão agora passar o verão ! 
     Se tão pouco valem as forças conservadoras e esse trabalho de sapa da Maçonaria e dos 
elementos revolucionarios que ella organisa, disciplina, incita e atira para a frente na hora 
propria, póde fazer-se quasi na certeza de um triumpho ruidoso e até sem os riscos do 
martyrio, quem se aventurar  a tomar situações de evidencia e de perigo à frente d'essas forças 
que só o são no nome e padecem de tanta debilidade que não resistem aos mais simples 
encontrões de multidões esfomeadas, que os politicos demagogicos e avançados aproveitam 
para sobre ellas, fazerem com impunidade e segurança a escalada do poder ? 
     Se o exemplo d'este fraco Nicolau II fructifica e todos os tyrannos se deixam conduzir para 
os carceres como timidos canarios recolhidos em gaiolas, facil ser  levar ao espirito simplista 
dos povos, onde ha sempre fanaticos de um imaginario progresso, que toda a indisciplina é 
uma força, toda a anarchia um direito, toda a propriedade um roubo, toda a licença mais 
violenta a liberdade mais santa. 
     E d'essa convicção à pratica dos consequentes actos revolucionarios com as inevitaveis 
liquidações das pessoas e das fortunas a distancia não será longa... 
     Este é um dos effeitos da salada russa que foi temperada nos templos maçonicos e servida 
nas carteiras da Duma revolucionada. 
     Não será uma conclusão muito animadora, excepto para os que desfraldam aqui as 
bandeiras vermelhas agora hasteadas tambem em Petrogrado: o que nos dispensar  de fazer 
côro com as palavras que no senado da republica o sr. João de Menezas, que é um façanhudo 
jacobino em travesti de blóquista, logo disse - como audaz sans-culotte... passadas as 
revoluções - festejando a Duma dentro da antiga camara dos pares do reino sobre cujas ruinas 
se sentou na cadeira de senador... que é, segundo nos contam, a que occupara Antonio ! E não 
havemos de pedir o diluvio ! 
 

* 
 

     Outro aspecto da salada russa não é, porém, egualmente tranquilisador para os conspicuos 
lusitanos d'esta Illyria avariada: é o da fome, que foi causa primordial, ainda quando não 
exclusiva, da revolução que se atirou  ás cegas sobre os que tomou como responsaveis pela 
crise terrivel das subsistencias e antes mesmo de ter abdicado o Czar, que só póde ser arguido 
de tolerante com esses enriquecidos magnates que eram detentores dos altos poderes do 
Estado. O caso é para fazer meditar... os interessados ! 
     É certo que a revolução foi muito mais longe do que quereriam e supporiam os seus 
instigadores, o que lhes ter  mostrado os perigos de brincar com a dynamite jacobina, 
deitando-se-lhe fogo, porque ninguem sabe até onde vae dar a explosão e o que fica nos 
escombros. Mas não ha duvida que a fome foi o rastilho do incendio e que ella é má 
conselheira e tambem céga e impiedosa ! 
     Quem der á salada russa simples caracteristicas politicas está em erro capital: ella tem uma 
origem economica. Como, de resto o que n'esta hora terrivel conflagra a Europa e levou já 
pela Asia, pela Africa, até á America, o facho incendiario da guerra, é a grande revolução 
economica mundial, muito mais a lucta gigantesca dos interesses, do que o combate dos 
principios ou o encontro de civilisações que dentro d'elles se batam até ao exterminio. 
     Incorrigiveis sonhadores como nós sômos, mais ainda os portuguezes do que todos os 
outros latinos, muito falamos da Liberdade e da Civilisação, do Direito, da Justiça, da 
Fraternidade e da Egualdade, embora para muita gente se torne difficil explical-as... desde que 
não tenha á mão um diccionario. 
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     As definições mais exactas ha-de escrevel-as, na festiva tarde da victoria final... a Força 
que n'essa manhã a tiver conquistado ! Se não fôr o epilogo uma paz branca que plante a sua 
oliveira sobre as sepulturas de tantos milhões de heroes... 
     Resta saber se a Força augmentou ou diminuiu para a Russia com a revolução que está 
ainda agora convulsionando-a. 
     Se vier a provar-se que a força... lhe deu na fraqueza e que nem para a sua grandeza interna 
nem para a sua preponderancia na guerra d'hoje e na paz de amanhã concorre esta salada 
concluir-se-ha que a Maçonaria apenas realisou uma outra obra de destruição. Continuar  a 
sua acção dissolvente e funesta, que teria todas as aggravantes se alguma d'estas não tivéssem 
de guardar-se para a condemnação dos falsos conservadores que tudo deixam perder, 
acabando por se perderem a si mesmos, dominados por uma cobardia que os seus inimigos 
habilmente aproveitam para a conquista da victoria que só devem aos que se lhe entregam, 
rendendo-se sem condições - o que é mau, e sem vergonha nem brio, o que ainda é muito 
peor! 
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2. 
 
Periódico: Echos do Minho (Semanário) 
Tendência: Católico 
Data: 4 de Abril de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:   A Revolução Russa 
 
 
     Segundo os telegramas recebidos, a revolução russa assumiu um caracter puramente social, 
registando como direito humano o que se convencionou chamar conquistas liberaes. É de 
notar que, estando exilado um dos grandes anarchistas russos, Kropotkine foi dos primeiros 
cuidados do novo regimen chama-lo. Os anarchistas parece, pois, serem as figuras dirigentes 
do novo regimen russo. 
     Mas deve-se notar aqui que a philosophia anarchista não é constituida, somente, pelo 
negativismo. Tem uma parte positiva, com funestos exageros e entre elles algumas verdades 
recebidas da civilisação christã. Irrealizavel como codigo fundamental, tem todavia 
possibilidades como tendencia. 
     É essa tendencia que prevalece no actual governo russo. E a eclosão de tal tendencia, 
sobrepondo-se aos costumes, e ao ser politico, e arrastando vertiginosamente o paiz da 
monarchia mais monarchica, qual é a autocratica, á republica amarchista, deve servir-nos de 
lição social. Na verdade, com 20 seculos de cristianismo que trouxe ao mundo a noção da 
dignidade humana, e da egualdade de todos os homens, já não é possivel governar os povos 
contra vontade dos mesmos povos, antes as formas teem que ser perenemente modificadas, 
consoante os mesmos povos as hão modificado com habitos novos. 
     O grande S. Thomaz quando fez consistir o melhor regimen na existencia de um poder 
supremo, rei ou presidente da sociedade, coadjuvado pela expressão da vontade da 
democracia com eleições conscientes, marcou tambem como ideal a renovação da 
aristocracia, formando-a, n'um corpo vivo, dos melhores, nas respectivas funcções sociaes. 
Ora a Russia, fez da sua aristocracia uma casta, e a aristocracia assim considerada, não 
preenche os destinos traçados pelo Aquinense. 
     A par d'isso reprimiu a vontade popular, até no fóro, mais intangível que é o da 
consciencia. 
     E esse foi um dos grandes males da Russia. Nas modificações sociaes, lei constante dos 
povos, só cabem dois modos: evolução ou revolução. O primeiro é o curso placido de um rio 
que corre brandamente para o seu fim. Repreza-o: Espumar  e saltar  em cachoeira, 
arrebatando talvez consigo o dique feito pedaços: é assim a Revolução. 
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3. 
 
Periódico: Germinal. Mensario dedicado aos Trabalhadores 
Tendência: Operário 
Data: Abril de 1917; pp 421-23 
Autor: Emílio Costa 
 
 
Título:   ALEA JACTA EST 
 
 
     Depois da declaração da grande guerra, vai para tres anos, e das grandes emoções que se 
lhe sucederam, o maior acontecimento produzido na vida politica e social da Europa, foi a 
inesperada revolução russa. 
     Bem viam, os que por estas coisas se interessam, que alguma coisa de anormal se estava 
passando na Russia, onde, ainda mais que os exercitos alemães, faziam destroços a 
diplomacia e o suborno, abrindo facilmente brecha na muralha da burocracia e de toda a 
administração do vasto imperio moscovita. 
     Mas de lá a pensar-se que tudo isso formasse um terreno proprio, para que as dificuldades, 
os erros e os crimes na vida economica - que em todos os paises se estão produzindo - fossem 
motivo imediato suficiente para o estalar duma revolução que acabasse com o trono do czar, 
ia grande distancia. 
     Por isso a revolução russa, como ela se está desenrolando, foi uma surpreza e uma grande 
comoção, para todos ou quasi todos. Pouco ou nada se sabe ainda da revolução, sobretudo 
porque ela apenas se esboça, e quanta tinta se tem já gasto, em sociologia barata, a discuti-la, 
a estigmatiza-la, a enaltece-la, a comenta-la ! 
     Diz-se tanta coisa ! É um 1789; é o nosso 1820; é o 1830 francês. E nós cremos apenas que 
é o 1917... russo. 
     A mania das analogias e assimilações é geral e não ha que estranhar que elas se produzam. 
O melhor é ir seguindo os acontecimentos, ou melhor, as noticias - falsas ou verdadeiras - que 
deles nos dão os jornais e, pouco a pouco, a orientação do movimento irá aparecendo e 
fixando-se. Por ora tudo ali é ondeante, incerto, excepto, parece-nos, a queda definitiva da 
autocracia, isto é, do regimen russo conhecido por êsse nome. 
     Porque ainda que o czar, ou alguem por êle, conseguisse levantar uma contra-revolução 
triunfante, êsse triunfo não poderia deixar de ser efémero, como de resto o reconhecem os 
mais ardentes partidarios do conservantismo politico, porque nem nesse triunfo crêem. 
     O czar de todas as Russias abdicou, isto é, condemnou-se, eliminou-se, negou-se a si 
proprio. Tudo que pudesse vir com o caracter duma restauração, não seria mais do que um 
episodio dos muitos que a revolução russa - como todas as revoluções - já conta desde 1905 e 
ha-de contar. A constituição da Duma, ha quasi uma duzia de anos, foi o primeiro passo. A 
reacção, durante esse tempo, procurou anula-la o mais possivel e conseguira fazer dela uma 
coisa inofensiva, ou que o parecia. Mas, milagres das ideias ! é a Duma que nos aparece o 
agente iniciador da revolução; e de instrumento quasi apagado nas mãos do czarismo, 
aparece-nos desfazendo em poucos dias uma das maiores, senão a maior autocracia do mundo 
! Grande lição para os que pensam matar as ideias amordaçando os que falam, perseguindo os 
que actuam e desnaturando instituições ! São cegos  da mesma especie dos czaristas, os que, 
de vez em quando, nos anunciam a morte do sindicalismo e outras mortes semelhantes. 
 
        * 
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     A Russia está em plena revolução. Nós somos dos que não lhe temem os exageros, pois 
sabemos que a sua fixação ha-de ficar  quem do máximo que ela marcar; e por isso quanto 
mais elevado fôr êsse máximo, mais para deante ficará o ponto de fixação... o que só facilita 
novos avanços no futuro. 
     A revolução encheu de jubilo os liberais, os democratas, os que vêem nas transformações 
politicas, nas quedas dos tronos, alguma coisa de bom para o progresso geral da humanidade e 
que por isso mesmo defendem êsse progresso politico adquirido, contra seja quem fôr que o 
ataque. 
     E encheu de tristeza os reaccionarios, os conservadores, os autoritarios de toda a especie. 
     Terá deixado alguem indiferente ? Deve ter deixado indiferentes os que não vêem na 
mudança de instituições politicas, nada de apreciavel; os que tanto apreciam o liberalismo 
inglês e a democracia francesa, como o imperialismo germanico. Pois se continua havendo na 
Russia pobres e ricos, proletarios e capitalistas, governados e governantes, que importancia 
pode ter a revolução para quem vê as coisas de alto e integralmente ? 
     Nós somos dos primeiros, dos que rejubilaram com a revolução russa e por isso saudamos, 
dêste modesto mensario, mais êsse passo embaraçador, e só ansiamos por que êle se reflita 
entre êsse desgraçado povo alemão, fascinado pelo kaiserismo, por que se produza na 
Alemanha o movimento emancipador que esperam todos os amigos da liberdade.        
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4. 
 
Periódico: Germinal. Mensario dedicado aos Trabalhadores 
Tendência: Operário 
Data: Junho e Julho de 1917; pp 477-79 
Autor: Emílio Costa 
 
 
Título:   ILUSÃO PERIGOSA 
 
 
     Ultimamente, a maior preocupação dos que se interessam pela marcha da guerra, tem sido 
a orientação da revolução russa, nas suas relações com a questão da paz. 
     Quando no Germinal nos referimos á revolução, dissemos que lhe não tememos os 
excessos e dissemos a razão porquê. Mas se não lhe tememos os excessos, tememos a má 
orientação da parte dos chamados extremistas, os quais, á força de quererem aplicar, na sua 
maior pureza, as doutrinas, podem muito bem estragar o que já está feito e impedir o que pode 
e deve vir a fazer-se. 
     Porque é preciso não confundir reivindicações de ordem social a conquistar na Russia, 
com a questão da paz; e parece-nos que os extremistas russos e todos os que de qualquer 
forma os apoiam, confundem as duas coisas. Só quem fôr muito ingénuo ou quem não quiser 
ver, é que pode crer que a paz imediata com a Alemanha traria aos russos uma melhoria de 
situação. Referimo-nos aos russos revolucionários, é claro, e não aos que deploram a queda 
do imperio. 
    Para êstes a paz imediata, isto é, a paz em separado com a Alemanha e seus aliados, seria, 
com a victoria dos impérios centrais, a melhor probabilidade, a melhor garantia de exito para 
uma restauração do czarismo, que receberia de braços abertos a protecção e influencia do 
kaiserismo, formando-se um bloco formidavel de conservantismo, nova santa aliança contra o 
sempre irrequieto liberalismo ocidental. 
     Nos primeiros meses de guerra, quando se discutia a atitude dos revolucionários chamados 
intervencionistas, os ortodoxos diziam que estaria muito bem se se tratasse duma revolução a 
defender, de conquistas populares a manter; e apontava-se a revolução francesa. Pois o que se 
passa na Russia é isso mesmo; a não ser que se pretenda que o kaiserismo, continuando de pé 
e a ditar leis na Europa central (o que sem dúvida aconteceria com uma paz feita agora, em 
separado) não é um inimigo da revolução russa e das suas aspirações a transformar a vida 
social. 
     Pois quem duvida de que, uma vez a Alemanha desembaraçada desta guerra, em condições 
tão boas ou melhores que as dos seus adversários, não usaria de todos os poderosos meios de 
que dispõe, de toda a sua politica, de toda a sua influência para restaurar a antiga ordem de 
coisas na Russia ? 
     Quem pode supor, que ela veria com indiferença o desenvolver da revolução no sentido 
mais radical, exactamente no sentido dos extremistas, dêsses mesmos que, aplicando as cegas 
doutrinas pacifistas, não teriam feito senão o jogo do absolutismo ? 
    Exactamente porque estamos com os extremistas no que respeita ao maximo que se possa 
conquistar em bem-estar e liberdade para o povo russo, é que entendemos errada a sua 
orientação pacifista, que põe em perigo a revolução tão felizmente iniciada. 
     Foi por isto que com prazer lemos o manifesto, publicado pelos jornais, do conselho dos 
delegados dos operarios e soldados (Diario de Noticias, de 16-5-917) onde, entre outras coisas 
animadoras, se lê: 
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     “Não esqueçais que a perda da Russia livre seria uma irreparavel catástrofe não só para 
nós, mas para as classes operárias do mundo inteiro. Que seria se o exército russo declarasse 
que não queria continuar a fazer a guerra, que não tinha que se imiscuir, nem que se envolver 
nos acontecimentos mundiais ? 
     “É evidente que neste caso o imperialismo alemão, depois de ter derrotado os aliados 
ocidentais, virar-se-ia contra nós com todo o poder dos seus exércitos, apoderar-se-ia do 
nosso pais e subjuga-ria o povo russo. Receai as ciladas do inimigo para conseguir uma 
confraternização. A confraternização das tropas revolucionárias só se pode fazer com tropas 
revolucionárias tambem; mas o exército alemão não o é; segue cegamente Guilherme e 
Carlos, imperadores e capitalistas”. 
     Mas as duvidas continuam, o exército russo mantem-se apático, como que indeciso entre 
as duas correntes que o solicitam. Acabarão os extremistas por reconhecer que o seu 
pacifismo doutrinário, a pôr-se em prática, produzirá o maior dos desastres para os russos e 
para todos os povos ? 
     Terminamos com uma dupla pergunta: Porque será que os reaccionários anceiam pela paz 
separada entre a Russia e a Alemanha ? Porque será que êles mostram tanta simpatia por 
Lenine e mais extremistas, isto é, pelos mais avançados ? 
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5. 
 
Periódico: Jornal de Vianna. Bi-semanario Regionalista Imparcial 
Tendência: Católico 
Data: 22 de Março de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:   Um Pouco ao Longe 
 
 
     Não pode deixar de ser o assumpto obrigado a revolução que operou, n'estes ultimos dias, 
na grande Russia. 
     Aquella moderna Babylonia, governada desde o seu inicio, como povo independente, pelo 
puro absolutismo, levanta-se em algumas horas e dá um já agigantado passo em prol das 
liberdades publicas, com a proclamação do regimen representativo. 
     As causas d'esse tão grande, como inesperado facto, são-nos ainda desconhecidas. 
Sabemos que, desde muito, n'aquella grande nação as ideias nihilistas eram de ha muito 
conhecidas e muitos e sensacionaes acontecimentos chegavam até nós. Parecia, porém, que 
estando aquelle paiz a braços com a maior das guerras mundiaes a effervescencia das massas 
populares teria diminuido. Tal não sucedeu. A Duma, ou seja o parlamento russo, uma das 
prerogativas que o Czar deposto havia já concedido ás massas populares, deu o grito de 
alarme, na reivindicação de novas conquistas liberaes, seguindo-a todo o paiz. 
     Qual a causa proxima ? 
     Parece ter sido a escassez das subsistencias publicas. 
     É necessario fazer notar que a Russia, antes da guerra, era o celeiro da Europa, a qual 
innundava por preços quase infimos, de trigo. A conquista, porém, das suas melhores regiões 
productoras d'aquelle cereal, levou-a ao triste estado em que parece encontrar-se, e a fome que 
não conhece leis, patriotismo e disciplina, abalou o grande colosso. 
     O aventar os grandes jornais, uns que o golpe foi vibrado por sugestão da Inglaterra e 
França para maior impulso ás operações militares, consideradas morosas n'aquelle seu tão 
importante alliado, outros por manobras allemãs para a paz, em separado, não faz, 
logicamente, sentido. Uma e outra coisa seriam contraproducentes. 
     É, pois, natural, e sensato supor-se, que a fome seria a causa proxima, e as reivindicações 
das regalias populares de mais amplas liberdades o seu fim, a sua principal causa. 
     Para nós o facto veio trazer-nos um grande ensinamento - é que a fome é má conselheira 
da virtude. 
     Dois longos annos de preparação para a nossa entrada na grande guerra ao lado da nossa 
antiga alliada foram gastos em obtermos munições de guerra, sem sequer olharmos ás 
necessidades das subsistencias populares. 
     Mas, é um facto, vão ellas escasseando em toda a parte, a começar nos grandes centros. 
     Aqui e ali o trovão já vae roncando e a confusão se vae annunciando nas espheras 
superiores, com constantes, varias e até desencontradas medidas sobre o caso. 
     Na nossa Duma já se levantam vozes sobre a imprevidencia, que tem havido e continua a 
haver, com tão momentoso assumpto. 
     É necessario tomar sobre elle rapidas e concludentes resoluções, porque, repetimos - a 
fome é má conselheira da virtude. 
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6. 
 
Periódico: O Jornal do Commercio e das Colonias (Diário) 
Tendência: Independente; Interesses Económicos 
Data: 27 de Dezembro de 1917 
Autor: A. Rocha Peixoto 
 
 
Rubrica: "Chronica Internacional" 
Título:   A Desertora de Brest-Litowsk 
 
 
     Poucos dias faltam para chegarmos ao fim de mais um anno tragico, e mais rapidamente 
do que em campo de espigas douradas os ceifeiros apressados, o tempo ceifar  estes poucos 
dias com a sua foice afiada. E 1917 terá desapparecido. 
     Terá desapparecido, como nasceu, entre clarões de guerra e rugidos de canhão; mas se o 
seu coval tem o mesmo fulgor sinistro do seu berço, qualquer coisa de novo elle vincou na 
face velha do nosso continente, o facto até hoje mais marcante da evolução da grande guerra: 
o desapparecimento da Russia, já não só d'entre os belligerantes, mas do mappa europeu... 
     Em Brest-Litovsk tem-se desenvolvido o ultimo acto da tragedia demagogica na grande 
nação slava. Acto de desempenho terrivelmente rapido, fulminante, como se todos estivessem 
na maxima nciedade por verem cahir o panno, atraz do qual fica jazendo, ferido de morte 
pelos proprios filhos, o slavismo, outr’ora tão orgulhoso da sua corôa imperial ! Foi em 26 de 
Novembro que o generalissimo Krylenko - extranhamente generalissimo por obra e graça do 
maximalismo triumphante - propôz ao commando allemão a entrada em conversas, para o 
estabelecimento do armisticio. A proposta foi aceita pelo principe Leopoldo da Baviera 
poucas horas depois. E logo a 4 do corrente mez de Dezembro o estado maior allemão fez 
conhecer o principio das negociações que deram em resultado a suspensão das hostilidades, 
annunciada decorridos seis dias. Depois, a 15 estava concluido o armisticio, prefacio das 
negociações para a paz. 
     Ninguem poderá dizer que não se andou depressa. A rapidez de todos esses varios 
tramites, mesmo, só se pode comparar á velocidade com que os exercitos russos teem fugido 
das tropas germanicas, desde o dia em que a aurora da grande liberdade raiou por sobre as 
neves russas. 
     E emquanto á bocca do palco diplomaticamente tudo isto se passava, no fundo, entre as 
sombras dos bastidores, varios lances dramaticos animavam o grande espectaculo. Eram os 
continuos assaltos á propriedade. Era o assassinio do general Dukhounine. Era o suicidio do 
general Skalon. Era o embate de diversos corpos do exercito. Tudo muito agitado. Tudo muito 
movimentado ! 
     Assim, pois, o facto positivo é este: em Brest-Litovsk começou-se o primeiro tratado de 
paz da guerra colosssal, e essas poucas polegadas d'um “farrapo” de papel assignado por 
nomes illustres de diplomatas allemães muito condecorados, e de emissarios da demagogia 
russa, é a pequena mortalha em que cabe todo o sorpo do slavismo. 
     Não são poucos os aspectos sob os quaes poderiamos fazer largos commentarios a este 
facto innegavelmente de maxima importancia para o  manhã da guerra. A seu tempo serão 
feitos. Agora só queremos chamar a atenção dos que se interessam por estes dias historicos 
para a seguinte phrase do boletim de 17 do corrente do Temps: “A Russia, por quem nós 
entrámos na guerra, deixa as mãos livres aos allemães”. 
     “A Russia, por quem nós entrámos na guerra...” Haverá n'esta phrase a simples constatação 
d'um facto, com um certo amargor de queixa, ou terá querido o importante jornal firmar um 
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certo grau de responsabilidade grave, no desenvolvimento da enorme tragedia, á conta da 
Russia, a desertora de Brest-Litovsk, que apesar de não ter tido chancelleres que declarassem 
serem “simples farrapos de papel” os mais santos tratados, adoptou a mesma doutrina desde 
que se revestiu com a vermelha tunica demagogica... 
     Mas seja qual fôr o valor intrinseco d'essa phrase, seja ella innocente ou tenha o fel amargo 
de sentença pronunciada por uma victima, nós não podemos deixar de estranhar que a opinião 
publica franceza se queixe agora da deserção d'essa sua boa amiga dos tempos do tsarismo, 
porque não comprehendemos como alguem se queixe do que esteja de ha muito previsto. 
Desde que n'esta vasta nação as esquerdas politicas abalaram o velho edificio que outra coisa 
poderia a França esperar ?... Com um magnifico poder de visão, mostrou em 1907, ha bem 
dez annos, n'um dos primeiros dias de Maio, Anatole Lerou Beaulieu, perante uma assembléa 
distinta, como o que só convinha á hibrida e estranha alliança franco-russa era que a Russia 
“entrasse definitivamente no caminho constitucional e n'elle regular e progressivamente 
marchasse, tanto sem revolução como sem reacção”, e explicava: 
     “Os revolucionarios russos elles tambem, censuram-nos a nossa alliança com a Russia 
autocrata, as nossas complacencias para com ella. Consideram umn crime os emprestimos por 
nós consentidos ao governo do tsar. Não podemos contar com elles para manter a alliança; 
depois é preciso dizel-o, o respectivo triumpho tornaria a Russia impotente; e portanto, a 
alliança inutil”. 
     Isto é, o que segundo este erudito espirito convinha á alliança, declarada necessaria ao 
equilibrio europeu, era uma Russia com o predominio dos elementos moderados, uma 
monarchia constitucional, mas jamais a grande revolução. 
     Se a França d'isso se esqueceu, se a França recebeu festivamente os dias do principio d'este 
anno, em que a serpente demagogica estrangulou o tsarismo, agora bem amarga o seu erro ! 
     Porém, se ainda se pode desculpar que a opinião franceza se tenha esquecido do que ha dez 
annos ensinava Anatole Leroy-Beaulieu, o que de modo algum já se pode desculpar é a 
mentira que foi criada e sustentada, ao arrebentar a revolução russa. Com que deslavado 
descaramento se quiz então fazer acreditar que essa revolução contra a corja tsarista não era 
contra a guerra, mas antes pelo contrario a favor d'uma intensificação da mesma !... E houve 
sinos que festivamente tocaram, e houve girandolas de flores rethoricas para se celebrar o 
grande acontecimento ! Então, quem ousasse dizer a verdade, quem claramente mostrasse a 
realidade das coisas, era logo apupado e infamado... 
     Pois agora, eis o que o Temps já  confessa, como se nunca tivesse affirmado o contrario: 
     Não nos esqueçamos de que a revolução de 12 de Março ultimo foi feita contra a guerra, 
tanto como contra o tsar, e que a revolução maximalista de 7 de Novembro deve o seu rapido 
sucesso a uma razão muito simples: o sr. Kerensky personificava a prolongação da guerra, 
emquanto o sr. Lenine personificava a paz immediata . 
     Mais uma vez se viu que a mentira, por mais insistente e habil que seja urdida, não 
consegue derrotar os factos reaes, o que certamente muitos lamentarão. 
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7. 
 
Periódico: A Lucta (Diário) 
Tendência: Unionista 
Data: 22 de Março de 1917; pg 1 
Autor: Brito Camacho 
 
 
Título:    DUVIDAS SOMBRIAS   
 
 
     A revolução da Russia entraria já na sua fase organica, reconstructiva, de regular 
administração ? 
     Não o sabemos, pois da Russia só nos chegam escassas noticias, e ainda essas são coadas 
atravez da mais rigorosa censura. 
     O interesse que tem, para nós, a revolução da Russia, deriva da influencia que ele pode ter 
no proseguimento da guerra, e esse interesse é bem justificado, tanto os resultados ultimos da 
guerra podem afectar os nossos destinos. 
     Figuremos a hipotese de estar a revolução triunfante em toda a Russia, de ser acatada em 
toda a extensão do imperio moscovita, como legitima, a autoridade do Coverno Provisorio. 
Ainda assim bem justificadas nos parecem as apreensões que entre os Aliados passa a suscitar 
a atitude da Russia em face da guerra ainda a despeito das afirmações que a este respeito fez 
já o Governo Provisorio. 
     Uma revolução que em poucos dias arrasa um edificio de seculos, e que no local onde ele 
assentava se propõe erguer um outro que deve ser na sua estructura o contrario do que ele era, 
e na sua significação o contrario do que ele representava, uma tal revolução, quer nos parecer, 
não pode deixar de repercutir nos campos de batalha, ao mesmo tempo que afecta toda a 
organização militar. 
     Só mais tarde saberemos qual foi a verdadeira causa, a causa proxima e determinante da 
revolução moscovita, mas sinceramente acreditamos que as dificuldades d'ordem economica 
que á Russia trouxe a guerra, embora agravadas por crimes e incompetencia da administração 
publica, foram tão sómente o motivo ocasional que levou até à abdicação do czar, e á 
instituição d'um Governo Provisorio, com o apoio da Duma, isto é, do Parlamento. 
     Não foi possivel fazer uma revolução na Russia quando o Czarismo levou o Imperio ao 
desastre da guerra russo-japoneza, exactamente como não foi possivel fazer uma revolução 
republicana em Hespanha, quando foi da guerra com a America. Foi só agora, ao cabo de dois 
anos e meio de guerra, que os revolucionarios russos, achando asado o momento, arremeteram 
contra o despotismo entronisado, e com tal impeto o fizeram, que ele cedeu quasi sem 
resistencia. 
      Mas poderá um Paiz, convulsionado por uma revolução que abala os proprios 
fundamentos da sociedade, proseguir na guerra com a mesma unidade de esforços com que a 
iniciou ? 
     Grande surpreza causou o facto de não ter a Russia acompanhado a Roumania quando ela 
se atirou para a Transylvania, e maior foi ainda a surpreza quando se viu que a não amparava 
no seu desastrado recuo. Fizeram os Centraes a conquista da Valaquia, fizeram a ocupação, 
em grande parte, da Moldavia, e os russos não apareceram a amparar os roumaicos, correndo 
por essa ocasião o boato, felizmente desmentido, de que se procurava fazer com a Russia uma 
paz em separado. 
     Ha muitas semanas que os boletins da guerra não acusam a mais pequena ação nas frentes 
russas, e não deixa de ser estranho que os Centraes, aproveitando o natural désarrois que no 
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imperio moscovita deve ter produzido a revolução, aqui ou alem, ao norte ou nordeste, não se 
tenham premido os russos, ou para romperem as suas linhas, ou para os fazerem recuar. Deve 
haver, necessariamente, uma modificação grande nos altos comandos russos, e não ser  
temerario dizer que essas modificações, feitas por indicação ou por imposição dos mais 
irrequietos elementos revolucionarios não serão grandemente vantajosas. O duque Nicolau, 
por exemplo, que tem a reputação de ser um dos homens publicos da Russia mais honrado, e 
um dos generaes russos de mais prestigio e de mais auctoridade, não poude ser nomeado 
comandante em chefe dos exercitos em campanha, porque o não consentiram os elementos 
radicaes que preponderam no actual estado de coisas. 
     Pode a Russia continuar a guerra como até aqui, intensificando até, como já se disse, a sua 
acção militar ? 
     Nesse cado a revolução foi duplamente benefica - porque fez ruir o despotismo dos czares, 
e porque apressou a victoria dos Aliados sobre os Imperios Centraes. 
     Mas se a Russia, embora mantendo-se beligerante, afrouxasse na sua acção guerreira; se 
ocupada a organisar a revolução se limitasse a conservar os seus exercitos em campanha, sem 
incomodarem o inimigo, então bem poderia suceder que a revolução que libertou a Russia de 
si mesma, escravisasse a Europa. 
     Sem receio dos russos, os Centraes fariam concentrar as suas forças em linha que se lhes 
afigurasse de mais facil ruptira, e essa linha, segundo a opinião dos tecnicos, seria a italiana. 
Por certo os austro-alemães, auxiliados por bulgaros e turcos, não liquidariam a Italia como 
liquidaram a Roumania; mas embora á custa dum maior esforço, o resultado final seria 
diferente ? 
     Apesar do que está sucedendo na frente ocidental, onde os alemães recuam, no intuito, já 
agora manifesto, de rectificarem a sua frente, realisando assim uma grande economia de 
efectivos, todos os criticos militares são de opinião que os grandes sucessos militares da 
Primavera se produzirão além, noutro dos teatros da guerra, mais para os lados do Oriente. 
     Em 1914 a Alemanha atacou de preferencia o inimigo mais forte, segura de o liquidar, 
indo depois, mais audaciosa pelo prestigio da victoria, liquidar o inimigo mais fraco. Agora, 
ao que parece, não está disposta a fazer a mesma coisa. O inimigo mais forte está no 
Ocidente, e ahi a Alemanha recua, procurando entrincheirar-se em melhores posições e 
economisar os seus homens. Mas ela enganou-se em 1914, porque não contou com o 
heroismo do exercito francez e com o genio improvisador da França, e enganar-se-ha agora, 
temos disso a mais alentadora esperança, contando com as perturbações internas da Russsia 
para não se preocupar com as suas forças em campanha. 
     Seja como fôr, a revolução da Russia, gloriosa no ponto de vista da vida interna daquele 
Paiz, no ponto de vista da guerra europeia é cheia de sombras e duvidas. 
     Aguardemos que uma boa nortada desfaça umas e esclareça as outras, certos de que a 
victoria sorrir  aos que luctam pela boa causa. 
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8. 
 
Periódico: A Lucta (Diário) 
Tendência: Unionista 
Data: 27 de Novembro de 1917; pg 1 
Autor: Brito Camacho 
 
 
Título:    A RUSSIA 
 
 
     Pode considerar-se definitivamente liquidada a Russia, como potencia beligerante, a 
menos que se realise um milagre, coisa pouco de esperar nos tempos de minguada fé que vae 
correndo. 
     Lograram os maximalistas dominar a situação, e já se puzeram a conversar com os alemães 
sobre a paz, uma paz que lhes convenha, uma paz que lhes permita arrumar a sua casa, isto é, 
organisar a sua revolução, que est  em perigo de perder-se. 
     É certo que a Russia assinou o pacto de Londres, em setembro de 1914; mas a Russia de 
hoje não é a Russia de então; ao começar a guerra havia na Russia um Imperio; actualmente 
ha na Russia uma Republica, talvez melhor, uma anarquia. 
     O czar, supremo representante da Russia, podia assinar o pacto de Londres, e de facto 
assinou; mas a revolução de março pol-o fóra do poder, e Kerensky, assumindo poderes 
dictatoriaes, proclamou a Republica. 
     Assinando uma paz em separado, a Russia viola um pacto que assinou: mas onde ha aqui a 
identidade da pessoa, condição indispensavel para tornar valido o contracto ?      
     Os maximalistas, ao que parece, estão senhores da situação; mas teem auctoridade para 
falar em nome d'um Regimen que já desapareceu, ou d'um Regimen que ainda não se definiu? 
     Existe hoje, como existia ontem, a Nação russa; mas foi o Estado russo que assinou o 
pacto de Londres e esse não subsiste. A bem dizer não ha, presentemente Estado russo; ha 
uma anarchia que se estende por todo o territorio moscovita, e que não tendo concretisação 
politica, não pode ter personalidade juridica, ao menos no que toca a relações exteriores. 
     A quem hão-se dirigir-se os Aliados, reclamando que a Russia se mantenha fiel ao pacto 
de Londres ? 
     Ao povo russo ? 
     Sim, na forma platonica dum manifesto em que se digam as grandes palavras que exaltam 
o sentimento, mas são de minima eficacia para levar a grandes resoluções. 
     Ao governo de facto, apoiado nas espingardas, e tendo já encetado negociações para uma 
paz em separado ? 
     Mas a esse governo os Aliados não reconhecem legitimidade, e Deus sabe por quantas 
horas, quantos dias ou semanas ele durar , simples camada de aluvião tão depressa sobreposta 
como soterrada ? 
     Se ao menos a Russia conservasse a sua unidade nacional; aquela violenta, despotica e 
arbitraria, que o czarismo mantinha, tornou-se culpado dos maiores crimes politicos ! 
     Mas não; a Russia é um grande, um imenso organismo que se desarticulou, e quer-nos 
parecer que não ser  possivel, já agora, restitui-lo á primitiva forma, isto é, dar-lhe a unidade 
que tinha, embora essa unidade fosse de todo o ponto artificial. 
     Um grave problema posto pela guerra, o das nacionalidades, vai ser resolvido na Russia, 
antes de o ser em qualquer outro Paiz, dos muitos que andam na refrega. 
     Como o resolverá ela ? 
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     Não é de crer que o resolva bem, que lhe dê uma solução perfeita, e esta seria a dissociação 
daquele enorme conglomerado, nos varios elementos etnicos que o constituem. Mas alguma 
coisa fará neste sentido, um desagregamento parcial, tres ou quatro nacionalidades saindo da 
orbita em que giravam e formando unidades independentes, como personalidade juridica, 
habeis para a vida de relações. 
     E sendo assim, a quem se ha de pedir que, em nome da Russia, honre os compromissos 
tomados em setembro de 1914, e que constam do chamado pacto de Londres ? 
     Conseguiu a Alemanha pôr fóra do jogo um dos seus adversarios mais terriveis e os 
Aliados perderem, por esse facto, um dos seus parceiros de maior valor. 
     Que influencia ter  isto nos resultados finaes da guerra ? 
     Não vale a pena perdermo-nos em conjecturas a este respeito, tanto mais que ainda ha 
muitos elementos que podem ter influencia decisiva nas operações militares e permanecem, 
até agora, alheios á contenda, apenas manifestando, discretamente, simpatias por uns ou 
outros. 
     Inutilisada a Russia como potencia militar, ha, todavia, que contar com ela para os ajustes 
da paz, embora desassociada, tanto mais que dessa inevitavel dissociação podem sair grupos 
com tendencias e interesses divergentes, susceptiveis, por conseguinte, de entrarem em 
arranjos ou combinações diversas, no tocante á politica internacional. Poderá a Alemanha 
contar com a simpatia da maior parte, dos mais valiosos desses grupos ou novas unidades ? 
     Á diplomacia compete agora trabalhar na Russia com zelo e inteligencia, e mal ir[ão] os 
Aliados se não trabalharem com mais inteligencia do que at‚ agora os seus agentes 
diplomaticos. Á lucta pelas armas tem de seguir-se uma outra lucta, feita com tratados 
convenções e outros instrumentos politico-juridicos, e esta lucta, se fôr bem dirigida, pode 
compensar o revez ou insucesso que algum dos beligerantes tenha sofrido na lucta 
propriamente militar. 
     A Russia vae entrar na paz; mas a guerra continua, e a victoria caber  aos que melhor 
souberem luctar por ela, aos que dispuzerem de melhores recursos, e saibam fazer deles a 
melhor utilisação. A victoria pertencerá aos Aliados. 
 
 
 
 



 169

9. 
 
Periódico: A Manhã (Diário) 
Tendência: Democrático (Ala Direita) 
Data: 19 de Março de 1917; pg 1 
Autor: Mayer Garção 
 
 
Título:    UMA LIÇÃO 
 
 
     A revolução da Russia é uma resposta eloquente, formal, esplendida, aos vacticinios dos 
espiritos retrogrados que, tendo de reconhecer a impossibilidade de triunfo da Alemanha, se 
consolam com o pensamento, realmente singular, de que os países que se batem pelas 
liberdade da democracia adoptarão, logo que consigam tornar vitoriosa a sua causa, uma 
politica restritiva dessas mesmas liberdades, pelas quais derramaram copiosamente o seu 
sangue. 
     O pensamento a que me refiro estriba-se em falsas premissas. Essas premissas são as que 
as amplas liberdade da democracia, evidentemente orientadas num sentido pacifista, 
desarmam, quando não debilitam os povos. Semelhante politica, dizem os que tal pensamento 
expressam, ia permitindo á Alemanha, largamente militarizada, dirigida por principios 
conservadores, amoldada a uma disciplina de ferro, sujeita a uma autoridade absolutamente 
soberana, o exito dos seus planos imperialistas. As nações em que a democracia vigora e que 
pela Alemanha foram atacadas, viram-se na necessidade de copiar os seus processos, de imitar 
a sua organização, para lhe poderem resistir com garantias de exito. Por isso é de esperar que, 
finda a guerra, se produza uma reacção contra os principios pacificos, humanitarios e liberais 
da democracia. 
     Os soldados voltarão das trincheiras absolutamente adaptados ao tipo militarista, com 
chefes queridos que lhes imporão facilmente a sua vontade. Nesta ordem de ideias não falta, 
de certo, quem já visione um novo Napoleão, subjugando o mundo, ou pelo menos o país que, 
em nome da liberdade, o ergueu, e cuja liberdade ele estrangule. 
     Assim pensam os conservadores, os retrogrados, os reaccionarios de todos os pa¡ses que 
desejariam o triunfo da Alemanha, por verem nele o triunfo do despotismo, mas que á falta do 
sucesso dêsse imperialismo esmagador, pelo menos esperasse que uma reacção 
correspondente aos seus desejos, se produza nos povos que derrotem a Alemanha, mas que, 
mesmo com essa derrota, não deixem de alimentar a semente dos tiranos. 

 
____________ 

 
 
     O exemplo da Rússia deve nêste momento estarrecer essas criaturas que não olham senão 
para as bandas do passado, e que julgam o progresso sempre destinado ao insucesso das suas 
aspirações mais logicas  e mais justas. A Russia representava o país mais monarquico da 
Europa. Durante muito tempo, ela foi a esperança dos que esperavam que as ideias liberais 
fossem vencidas no seu geminar fecundo. Falava-se na Russia como se falasse num dragão 
invencivel. Em Portugal, por exemplo, após a victoria do constitucionalismo, os absolutistas 
fitavam esse distante imperio moscovita e esperavam que de lá partisse o gesto que havia de 
varrer toda a Europa até a propria sombra da liberdade. A Russia não esmagou a França que 
fizera a revolução liberal de 1830 e mais tarde a revolução republicana de 1848 - e os 
miguelistas ficaram entregues aos seus sonhos sebastianistas, com a mesma cara com que hoje 
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vêmos os manuelistas entregues aos seus sonhos de restauração monarquica. Mas não ha 
duvida que, espraiando-se o olhar pelo mundo fóra, em parte alguma se devisava um país 
mais dominado pela superstição monarquica do que essa Russia que não via só no tzar a 
magestade de um imperador, mas tambem a divindade de um idolo. 
     Pois bem ! É esse imperio que cái; é esse trono que se pulveriza, porque - não se iludam ! - 
o golpe dado no prestigio da corôa foi tão grande, nessa Russia tradicionalista, como se, á 
maneira do que sucedeu em França, com ela houvesse já rolado a fronte régia que a cingia. 
 

______________ 
 
 
     A Russia vive hoje as horas da epopeia revolucionaria. Já á fortaleza de S. Pedro e S. 
Paulo, em que o tzarismo encerrava as suas victimas, e em que, nêste momento, são 
encerrados os seus ministros, dão as noticias recebidas o nome de Bastilha. E caiu essa 
mansão de torturas, em que tantos nobres corações sofreram e se regelaram, com a mesma 
facilidade com que caiu a Bastilha francesa. A revolução tem um carcter classico de 
democracia triunfante. O seu lêma é como o dos direitos do Homem: “Liberdade, Igualdade, 
Fraternidade.” O povo vai escolher o regime que prefere, em escrutinio regido pelo sufragio 
universal. Os principes juram fidelidade ao povo. A Russia está virada do avêsso. Á mais 
espantosa das repressões sucede a mais assombrosa das emancipações populares. A Duma é 
soberana. Legisla e executa como uma Convenção. E os exercitos aclamam-a, tanto os que 
guarnecem o país, como os que lutam contra o estranjeiro. Repetem-se os quadros 
inolvidaveis da Revolução Francesa, não faltando até o concurso de uma nobreza que procura 
resgatar com generosos impulsos as graves e terriveis faltas de um passado. 
     Mas, acima de tudo, quero, nêste instante, frisar a lição que esse grande facto contem, no 
ponto de vista geral que interessa a todas as democracias. O que se passa na Russia é a prova 
concludente de que não ha a temer renascentes imitações do imperialismo ambicioso ou do 
militarismo arrogante. Os principios conservadores, assim como os interesses pessoais dos 
despotas, reis, satrapas ou ditadores, só se apoiam em organizações de mercenarios 
profissionais, a quem não compete rigorosamente o nome de soldados. Podem ser pretorianos, 
janizaros, suiços, archeiros das casas reais, mas não são soldados. Os exercitos hoje já não 
constituem castas fechadas. Precisam ser colossais e por isso neles tem de entrar toda a nação. 
É o povo em armas. Este facto acabou com todas as veleidades de despotismo. O povo não 
serve aventureiros nem ambiciosos; não serve tiranos de nenhuma especie. Não esperem que 
ele venha das trincheiras com cegas idolatrias como as que facilitaram o sucesso de Napoleão. 
Os tempos são outros. Os soldados de todos os países que lutam são cidadãos. Os russos, só, 
eram ainda escravos: hoje são cidadãos, tambem, e cidadãos aureolados de um gloria excelsa. 
Todos esses exercitos, que o mesmo é dizer todos esse povos, virão das trincheiras amando 
mais do que nunca a liberdade. Não julguem que eles resvalem no absurdo de vir criar 
embaraços á marcha dessa liberdade. Ela pode contar com eles para desafogadamente 
prosseguir na sua obra de emancipação universal. 
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10. 
 
Periódico: A Manhã (Diário) 
Tendência: Democrático (Ala Direita) 
Data: 12 de Novembro de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
 
Título:    A RUSSIA 
Subtítulo: O que ha 
              Futura acção dos aliados 
 
 
     De toda esta balburdia da Russia, sem noticias telegraficas nem outra qualquer informação 
mais positiva, pouco se póde saber que dê um resultado total que satisfaça o justo interesse 
dos leitores. Até agora os bons jornais de Italia e França nos chegam atrasados, se é que 
chegam, o que mais dificulta a prova plena da situação. A ultima compulsa das gazetas, em 
face dos telegramas, é mais satisfatoria e nós vamos de rápido fixar a situação, num fugitivo 
quadro instantaneo. Nêste quadro, pelo menos, um detalhe curioso. O leitor o verificará ! 
 
A acção maximalista - Afnal [sic] Keerensky enganou-se ? 
 
     Da Russia sabe-se, em ponto claro, que o maximalismo derrubou o governo e obrigou o 
Parlamento a pôr ponto final. O Soviet Central pôs-se ao lado da nova revolução. Houve 
pouco sangue e, em facil triunfo, o Soviet cantou vitoria em toda a Russia. Isto é simples. O 
que é feito do governo ? Está preso. Que é feito de Kerensky ? Não está ainda bem patente se 
conseguiu evadir-se. Incontestavel é que a vitoria dos maximalistas foi em Petrogrado, 
Moscou e Cronstad. Que pensa o resto da grande Russia do triunfo das esquerdas ? Vamos 
para a paz em separado ? - Tudo o leva a crer... 
     Kerensky tinha um plano. Transferir a capital e reunir o Parlamento longe do coração da 
Russia, isto é, fóra da agitação maximalista. Prégava aí a sua doutrina, e diz-se - já de acordo 
com o exercito de Korniloff, favoravel á guerra, Kerensky prosseguiria a favor dos aliados. O 
que já é indiscutivel tambem é que Kerensky, transigindo tanta vez, transigiu mais uma com 
os Soviets, deu-lhes força, e esse gesto nobre perdeu-o. O caso é que a sua perda póde ser a 
perda da Russia... De momento, sabe-se tambem que a revolução é dirigida pelo grupo 
sinistro de Lenine, e ha informação de que parte do Soviet é contra os maximalistas, ou seja:  
contra o plano de Lenine. Como vêem, a confusão é patente. Aproveitam os alemães dela, e 
fazem-no com a maior habilidade. Deslocam para a Italia todas as forças inuteis da frente 
russa, e acredita-se já que eles tomem a decisão de desembarcar em Cronstadt e marchar sobre 
Petrogrado, com menos de 100.000 homens. Em guerra normal, isso seria impossivel. Na 
actual situação, os imperios centrais teem na mão a Russia, gigante enorme, inutilizado por 
uma revolução sem fins e sem um fim. Desta situação russa diz um grande jornal espanhol 
aliadofilo: 
 

Uma nova anarquia russa, igual a tantas outras que conta a historia, e que 
acabará com a subida ao trono de um tzar terrivel, sanguinario, resolvido a 
exterminar quem se lhe oponha, iniciou-se em Março dêste ano. O vulcão segue, e 
grande  quantidade de combustivel se guarda ainda no seu interior. Chegará um dia, 
porém, em que se apagará por si mesmo. Até lá, porém... 



 172

 
     Resta perguntar: Kerensky, se está livre, reagirá, organizará exercito e avançará sobre 
Petrogrado? É licito supô-lo. E aqui fica o quadro mais fiel da Russia de hoje. 
 
O Japão intervem com certeza.- Fez-se o acordo. 
- Guerra por muito tempo 
 
     Os aliados estão desde Julho convencidos de que a Russia liquidou. Assim precipitaram a 
intervenção dos Estados Unidos, que como se sabe estão a descarregar tanta gente e tanto 
material na Europa, e tanto de corrida, quasi com frenesi, que até já se aventou que o faziam 
pisando Portugal e atravessando a Espanha. O concurso do Japão vai ser um facto, e já foi 
tornado publico o acordo. O ponto de discordancia entre a America e o Japão foi arrumado, e 
estes dois Estados harmonizaram as aspirações. Condição imposta pelos yankees: os 
japoneses devem cooperar imediatamente, enviando a toda a pressa exercitos, autenticos 
exercitos - condição que foi aceite. O embaixador do Japão, em Londres, aludiu por uma 
maneira mais categórica á intervenção do seu país. Eis um ponto que nos parece interessante 
registar. Assim, sem optimismos, os aliados, que sofrem na Italia o contra-golpe da revolução 
russa, contam no começo do ano com formidaveis reforços. É notorio que a acção submarina 
diminuiu, decresceu, e achamos curioso que em Portugal ninguem acentue este facto. Os 
ingleses e franceses acodem aos italianos, e não é arrojado afirmar que, apesar de em situação 
equivoca, no presente, os aliados estão longe do desanimo e antes teem o futuro em grata 
perspectiva. Dentro em breve deve dar-se em qualquer campo uma batalha campal, batalha 
que os franceses organizarão á maneira do Marne, posto que o aspecto tecnico seja em tudo 
absolutamente diverso. Depois dessa batalha vem o inverno. Treguas. Entretanto a Russia 
convulsionada procurar  novas formas. Vença quem vencer, dentro da Russia, a solução vir  
por si. Virá uma nova ordem, uma nova disciplina. 
     E aí teem os leitores, em tres pinceladas, um quadro geral que pode parecer optimista ou 
pessimista, conforme o estado de espirito de cada um, mas que é, afinal em somatorio resumo, 
o que se dá como mais coerente. O indiscutivel é que temos guerra por ai fóra. 
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11. 
 
Periódico: A Monarquia.  Diário Integralista da Tarde 
Tendência: Monárquico Integralista 
Data: 20 de Março de 1917; pg 1 
Autor: António Sardinha 
 
 
Título:   A Nova Russia 
 
 
     Se alguem pode tirar conclusões seguras do movimento revolucionario que lançou a 
Russia para os acasos duma democracia ainda duvidosa, somos nós outros, os tradicionalistas. 
A sociologia é hoje uma sciencia constituida; e, sobre os seus dictames,  a vida social dos 
povos não nos oferece surprezas que não estejam previstas pela força do nosso metodo de 
estudo, que é, pela sua natureza historica, um metodo eminentemente experimental. Tão 
confusas que se nos apresentem por enquanto as noticias vistas do Petrogrado, uma certeza se 
possue já - e é que a forma autocratica do governo russo foi suplantada por um regimen 
parlamentar, com base aos principios saidos da Revolução-Francêsa. Não me parece a mim 
que a causa dos Aliados haja a ganhar com isso. Muito menos ganhar  a Russia que na sua 
mole imensa, perdida na unidade do poder a unica força centripeta que a mantinha cerrada e 
intacta, caminhar  rapidamente para uma fragmentação inevitavel e talvez que bem proximo... 
     (...) 
     E não será motivo de espanto para nós se um dia se vier a descobrir que os agentes de 
Berlim trabalharam com afinco na organisação do movimento revolucionario que tão grande 
estremeção acaba de dar a essa Russia impenetravel, onde se fora acolher o ultimo reflexo do 
cesarismo hierático de Bysancio. 
     Eu acredito piamente nos sentimentos aliadofilos da Duma e da situação politica criada 
pela sua vitoria. Acredito neles e nem de longe os discuto. Agora o que eu vejo é que, a 
braços com uma modificação violenta na estructura historica do velho imperio, qualquer que 
venha a ser a forma de governo que escolheu, a Russia ha-de experimentar, - e experimentar 
com estrondosos desastres as consequencias fataes de todo o governo fundamentalmente 
democratico, taes como Marcel Sembat as definiu. As lutas de partido vão surgir. Vão surgir 
com facilidades já anunciadas e reconhecidas no direito á greve pertinazes e violentas guerras 
privadas num país em que a questão agraria se agravar  cada vez mais, dada por um lado a 
natureza ainda feudal da propriedade e por outro o sopro da revolta que não tarda a fazer-se 
sentir na população adormecida dos campos. Isto, com as ambições de mando e os desejos 
ardentes de reformismo, que enfraquecerão sem duvida, pela instabilidade governativa, a ação 
nos comandos nas linhas de batalha, tanto mais que o reconhecimento do direito á greve 
envolve parece que o direito á greve militar. 
     A Russia conhece agora o seu 89. Não riam, senhores democratas. Numa epoca em que a 
Contra-Revolução possue já com positivismo os seus enunciados de filosofia politica, a lição 
a tirar dos acontecimentos da Russia só nós a utilisaremos nos seus resultados finaes. Mais 
uma vez se ver  então que a liberdade teorica dos Imortaes Principios é um agente de ruina 
onde quer que ela se instala. 
     Na Russia, mais do que em França ha um seculo, talvez que um grande drama lhe prepare 
bem cedo o costumado cortejo de horrores. (...) Lembremo-nos que a Russia é a terra natal de 
todos os desvarios nihilistas. At‚ nos seus escritores mais representativos passa uma sede 
abstrusa de coisas vagas e inconcebidas que marcam bem a mentalidade dum povo primitivo e 
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sonhador. É do povo primitivo e sonhador, que eu me receio nesta hora em que uma ideia 
dissolvente lhe atravessa o cerebro... 
     O que é seguro é que desde que o soldado se tornou cidadão eu não vejo mais 
possibilidade a uma extemsa e intensa actividade militar. Problemas aparecem mais imediatos 
e mais instantes - problemas de ordem economica interna que empurrarão a Russia para o 
pandemonio duma desagregação irreparavel. (...) Verificar-se-ha assim que a democracia ‚ 
uma forma inferior de vida colectiva, só natural nos povos em formação ou nas 
nacionalidades em decrepitude. No aluimento da autoridade central, desmantela-se todo 
aquele enorme corpo, dando logar, quem sabe ? a pequenas autonomias provinciaes, com cujo 
fracionamento só o vizinho se aproveitar ... 
     Não riam, senhores democratas ! Estabelecidas as regras da nossa doutrina, os nossos 
olhos vão verificar a verdade delas com uma experiencia a mais e uma ilusão a menos. E não 
resta duvida a ninguem que, se ha iluminações festivas pelo acontecimento, estas iluminações 
só de Berlim poderão partir !" 
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12. 
 
Periódico: O Mundo (Diário) 
Tendência: Democrático 
Data: 18 de Março de 1917; pg 1 
Autor: Henrique de Vasconcellos 
 
 
Título:    A RUSSIA SALVA 
 
 
     A revolução russa triunfou. A Russia salvou-se. No momento em que os seus soldados 
dum heroismo inexcedivel caiam gloriosamente defendendo nos campos de batalha a 
integridade e o futuro da patria, contra o inimigo do interior foi necessario organizar a 
resistencia energica, para que os soldados não fossem traídos, para que a Patria não ficasse 
aniquilada e deshonrada. A influencia politica alemã era, antes da guerra, poderosa, 
aumentando a par do predominio economico. Contra os interesses essenciais do povo, contra 
o proprio tzar, fraco, sentimental, mas essencialmente russo, em volta da nefasta princeza 
alemã que Nicolau escolhera para esposa, todos os corrutos, todos os vulgares ambiciosos, os 
jouissours, antepondo ao gozo tumultuario e egoista os mais altos e sagrados interesses, 
teciam a trama em que pretendiam, como um retiario, prender a Russia, acorrenta-la   
Alemanha. Pela voz das suas representações nacionais, a Duma, os zemstvos, as ordens da 
nobreza, de tudo o que se conservava essencialmente russo e tinha o instinto ou a consciencia 
dos interesses do pa¡s, a revolta se anunciava contra os que na sombra sabotavam a obra da 
guerra. Sobre o espirito palido do imperador, influencias diversas apareceram. Incapaz de 
compreender o movimento das ideias e as profundas transformações do seu imperio, 
fascinava-o a burocracia imovel na sua faustosa incompetencia, tão imovel que lhe dava a 
impressão de eternidade. 
     Mas era um russo, sentindo confusamente os fremitos da vida do grande povo exigindo-lhe 
que o salvasse ou que permitisse que por si proprio se salvasse. A voz do chefe respeitado dos 
constitucionais democratas vibrar  ainda nas consciencias: “Havemos de vencer com o 
governo, sem o governo, contra o governo !” E o tzar lançára, talvez de boa fé, o rescrito 
exigindo da burocracia incapaz, criminosa e impenitente, o respeito pelos representantes da 
Nação. A sua vontade de vencer era tão sincera, como a do povo. Mas nas camaras e ante-
camaras de Tzaekoie-Selo, a imperatriz e os aulicos minaram a influencia dos clarividentes, 
dos patriotas, e faziam e desfaziam ministerios, conjugados os interesses da Alemanha com o 
dos reaccionarios. Em toda a parte esses elementos retrogrados separam-se do povo e contra 
ele combatem. A patria é um campo de exploração e vivem bem, dominando em nome seja de 
quem fôr, desde que a mesa seja lauta e os previlegios lhes permitam fugir  ás leis, aos 
deveres,  ás responsabilidades. O pobre tzar era pela guerra, pela victoria, pelo 
desenvolvimento da politica. Mas, fraco de espírito, familiar, buscando no remanso do lar a 
quietação que a vida pública não lhe consentia, era impotente para sacudir a influencia das 
vastas quadrilhas de malfeitores que arruinavam o imperio, secundando os desejos da 
princeza alemã, a sua mulher. 
     Felizmente, a tempo a Russia viu o perigo que a ameaçava. Na hora em que no horisonte 
ensanguentado luzem já os clarões da victoria, não pôde permitir que a sua sorte fosse 
sacrificada  à imperatriz e aos seus sequazes. E toda a nação, que na guerra tem mostrado o 
seu valor e que dia a dia vai escrevendo com torrentes de sangue a epopeia maravilhosa das 
suas victorias e da sua resistencia, levantou-se energicamente protestando, as classes abateram 
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as barreiras que o autocratismo construira, e a Russia tomou conta de si propria, para trabalhar 
utilmente, para organizar-se, para vencer, para salvar-se. 
     A Russia salvou-se neste movimento revolucionario, impetuoso, irresistivel, em que os 
proprios soldados executaram os seus generais que os tra¡am. Sem a traição de uns e a 
incapacidade de outros, todos sustentados pela imperatriz, princeza alemã, não se teria 
verificado a retirada da Polonia, da Galicia e esse grande general que é o gran-duque Nicolau 
não teria visto dominuir o seu prestigio, após as campanhas victoriosas que lhe deram Leopoli 
e o levaram aos Carpatos. Foram eles os factores da derrota, impedindo por todos os meios o 
trabalho do povo que entusiasticamente se ofereceu para combater e para produzir. Eram eles 
que entravavam o desenvolvimento da cultura e da sciencia russa,  ás ordens da Alemanha. 
Eram eles que tornavam impossivel a união de todos para resistir. Os politicos russos, os 
representantes das assembleias provinciais, o exercito e o povo sacudiram definitivamente o 
predominio dos elementos funestos. Fiel á sua historia, conscia dos seus interesses, 
determinada a conseguir os seculares designios da raça, a Russia senhora unica dos seus 
destinos, governada pelo proprio povo, salvou-se. Nós, cujos destinos tão intimamente se 
acham ligados, nesta guerra, aos do povo russo, saudamos nesta hora de triunfo das ideias de 
liberdade a Russia grande, forte, a caminho da victoria ! Como Campbell Banerman perante o 
primeiro golpe vibrado á Duma, diremos no dia do seu definitivo triunfo: 
     - Viva a Duma ! 
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13. 
 
Periódico: O Mundo (Diário) 
Tendência: Democrático 
Data: 30 de Julho de 1917; pg 1 
Autor: José do Valle 
 
 
Título:    NA RUSSIA   
 
     A aspera revolução russa est  a caminho e parece entrar agora no campo das efectivações 
devido á indomavel energia de Kerenski, cuja acção tem sido valiosissima. Esse homem 
excepcionalmente energico tem dominado tudo. Quer fazer na Russia, uma Republica 
avançada, nitidamente socialista e ha de conseguir o seu proposito porque tem ao serviço da 
sua causa esta força poderosa - vontade. 
     Kerenski trata de todos os assuntos, resolve todas as dificuldades, organiza os mais 
complicados serviços, cuida da honra nacional, ocupa-se dos interesses do povo, colocando 
nessa obra toda a sua alma, a sua ferrea energia, o seu sentimento mistico de russo. A sua 
figura engrandece-se e o seu espirito varonil não fraqueja. Ele só incarna admiravelmente a 
vontade do povo que, esmagado durante seculos pelo despotismo czarista, acaba de redimir-se 
pela revolução. 
     A Russia dignifica-se. O povo eleva-se. 
     Sucede, porém, que o governo a que Kerenski preside encontra a dificultar-lhe a marcha as 
ambições das camarilhas depostas e a turbulencia dos maximalistas, isto é, os que desejam a 
realização do maximo de conquistas sociais, apelando para todas as violencias. São esses 
elementos que mais inconvenientes causam á revolução russa com as suas predicas 
atraoiliarias, as suas ambições desmedidas, os seus planos irrealizaveis. Julgando esses 
maximalistas que são avançados, apenas conseguem servir a reacção nos seus diversos 
aspectos e criar ao pa¡s uma situação dolorosa, verdadeiramente insustentavel. 
     E porque assim é, porque a sua obra é funesta, Kerenski, bem contra sua vontade, vê-se 
obrigado a reprimir esses abusos que afligem por vezes a proporção de verdadeiros crimes. 
     Qual é o programa desses homens ? 
     Ignora-se. 
     A revolução para eles é apenas a desordem, o tumulto, o ataque, a violencia nos seus 
aspectos mais grosseiros, a vingança mais deshumana, o delirio sangrento que embriaga e 
estupidifica. 
     Meneurs saídos não se sabe de onde, alguns aparecidos misteriosamente, outros 
conhecidos apenas pelas suas manifestações de vaidade, aparecem em determinadas ocasiões 
a catequizar as massas, arrastando-as com as suas palavras violentas, que por fórma alguma 
são eloquentes. A sua obra é perversa, porque emquanto essas massas se batem e se deixam 
massacrar, julgando que cimentam a felicidade, os meneurs desaparecem para contemplar de 
longe o seu crime, indiferentes á dôr que espalharan, ás lagrimas que provocaram, ao sangue 
que fizeram derramar. 
     Esses meneurs, que não constituem uma flóra especial da Russia política, antes pertencem 
um pouco a todos os países, são absolutamente tragicos, quer se chamem Raspoukine e vivam 
na atmosfera perfumada dos salões, com gran-duquesas fanaticas e viciosas, quer se tivessem 
chamado Gapony e vivessem entre proletarios, levando-os para os massacres horriveis. 
     Gapony foi bem o tipo dêsses agitadores funestos que em vez de servirem o povo servem 
as reacções, tanto pelo que estas aproveitam com as derrotas populares, como pelas repressões 
que provocam. 
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     O seu verbo indignado parecia chispar indignação. Na sua palavra havia coleras frementes. 
No seu olhar odios e espreranças. Devido a essas qualidades, ao mise-en-scéne da sua 
propaganda, arrastou os proletarios á jornada tragica de janeiro, a que se seguiu o mais 
horrendo massacre de todos os tempos. 
     Emquanto os miseros ca¡am ensanguentados nas ruas de Petrogrado, dirigindo-se para o 
palacio imperial, sofrendo as agressões dos cossacos, Gapony sorria, vaidoso do seu prestigio, 
da auréola de popularidade que o circundava. Passado tempo descobriu-se a traição dêsse 
homem que se intitulava defensor dos oprimidos e que apontava como suspeitos os que 
verdadeiramente realizavam a obra revolucionaria que teve agora o seu triunfal sucesso. 
Pagou cara a infamia. Em uma casa campestre de um arrabalde encontrou-se um dia com os 
seus juizes. Devia ser tremenda de horror a scena que se desenrolou. Gapony era o crime. Os 
revolucionarios que estavam em frente dele a justiça. A justiça condemnou o crime. Passado 
algum tempo os revolucionarios abandonaram a casa, separando-se, quem sabe com que  
misteriosos destinos. Dentro da casa, enforcado em uma trave ficava o cadaver de Gapony... 
O agitador, o pseudo-revolucionario, não poderia mais atraiçoar o povo. Como esse tragico 
Gapony quantos outros não lançam o povo ingenuo nas convulsões revolucionarias para se 
aproveitar do sacrificio ? Kerenski encontra-se em luta com essas convulsões. Ha de dominá-
las e a Republica russa será grande, mas que energia a despender e que desilusões sofridas 
quando chegar ao termo da viagem... 
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14. 
 
Periódico: O Mundo (Diário) 
Tendência: Democrático 
Data: 26 de Novembro de 1917; pg 1 
Autor: José do Valle 
 
 
Título:    Na Russia e em outros paises 
 
 
    Os acontecimentos da Russia constituem uma lição exemplar para todos os povos. 
Compreende-se agora como os alemães se interessavem pelo desenvolvimento dos sucessos 
dêsse grande país, onde se agitavam vastos problemas e onde nervosamente vibrava uma 
tradição revolucionaria tão viva, de tão intensos protestos e de esperanças tão viris na 
revolução redentora. O knout e a Siberia flagelavam os sentimentos liberais. Flagelavam mas 
não faziam sucumbir. Por cada golpe de knout erguiam-se novos combatentes. A cada 
deportação para a Siberia outros lutadores surgiam - animados pela mesma fé, devorados pela 
mesma ansia da sonhada e sentida libertação. Com que arranco febril esses revolucionarios 
russos se lançavam contra o trono do czar - figura tragica de louco que no dia do seu 
casamento assistia ao esmagamento do povo faminto em frente do seu palacio e anos depois 
assistia ao massacre, em frente do mesmo palacio, do povo conduzido á voz do “pope” 
Gapony, justiçado revolucionariamente pela sua traição !... Com que arranco febril !... A 
historia da revolução russa é feita de heroismos, de dedicações sublimes, de martirios 
incompreensiveis para os meridionais, de um misticismo tantas vezes revelado era mais de um 
lance da existencia misteriosa dêsses lutadores que arrastavam as suas ideias pelo mundo, 
vivendo horriveis miserias e acalentando no coração o desejo fecundo de triunfar. As paginas 
vibrantes de dêr do livro de Stepniak, dão dêsse viver a impressão comunicativa. Os capitulos 
de Doistoiescky, são quadros vividos, horripilantes de desgraça. Um grande repositorio dêsses 
dramas existe. É a Tribuna Russa, que o dr. Roubanovitch publicou em Paris durante anos, 
revelando em toda a sua nudez os horrores do imperialismo brutal e os actos de audacia e 
sacrificio cometidos pelos seus inimigos; as miserias dêsses milhões de camponezes perdidos 
pelo alcool e pela submissão; a dôr dos homens, das mulheres e das crianças, olhando o 
infinito em busca de uma noticia animadora, lá de longe, dos comités e dos homens que 
trabalhavam pela Santa Causa. 
     Foi essa atmosfera de misticismo da Russia sem ideias estabelecidas e vivendo de 
impressões, idealista e religiosa, que permitiu a derrota do czar, obrigando-o a espiar os seus 
crimes e bem graves eles foram. Mas foi por igual essa atmosfera que permitiu agora a traição 
de Lenine, esmagando a indispensavel ditadura revolucionaria de Kerensky. Estranho 
pareceria que estejamos defendendo a dictadura revolucionaria de Kerensky. Defendemol-a, 
precisamente, porque era revolucionaria, isto é, porque não representava uma afronta ao poder 
legalmente constituido, antes procurava constituir a legalização desses poderes, dando 
homogeneidade politica e moral a esse vastissimo país, onde tantos interesses diversos se 
debatem. Convidado, ou incitado, a entrar no caminho das repressões, Kerensky nobremente 
se recusou a isso. Mantinha na sua pureza os principios revolucionarios. Queria conserval-os 
até ao fim. Talvez essa firmeza de ideias auxiliasse os alemães. Eles é que não tiveram 
duvidas em captar e comprar os elementos perversos da Russia, para realizarem a sua tarefa 
sinistra de inutilizar uma nação aliada e de retirarem da frente russa para outras frentes, os 
exercitos que ali conservavam. 
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     O povo simples é que não viu isso. Prestou-se a satisfazer o jogo de palavras com que os 
agitadores pagos o embalaram, deixando o czar inimigo gozar a atmosfera de revolta que 
paira por esse país, julgando-se, talvez, indispensavel para manter o prestigio russo. 
     Na sua generosidade infinita, na sua ansia de perfeita justiça, no seu desejo de mais bem 
estar, o povo, tanto o da Russia como o de outros pa¡ses, deixa-se por vezes cair nas 
armadilhas que lhe armam espectadores sem caracter, tentando arrastá-lo para a escravidão. 
Esquece o povo quanto é perigoso arriscar um milimetro que seja das conquistas obtidas e 
esquece, igualmente, que ha sempre  quem procure desviá-lo do seu caminho para o lançar em 
aventuras de que só lucram os seus incitadores. Vê-se o resultado da Russia. Ver-se-hia o da 
França se o povo se deixasse acorrentar pelos homens da Action Française. Ver-se-hia 
tragicamente o de Portugal se o povo, movido por sentimentos impulsivos se colocasse contra 
a Republica. Seria a derrota dos povos, e seria, ao mesmo tempo, o triunfo dos inimigos da 
liberdade, dos seus agentes deshonestos, dos que preparam a tirania. 
     O exemplo da Russia é frizante e oxalá sirva de lição a todos os povos, dando-lhes a noção 
do que a si proprios devem. 
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15. 
 
Periódico: República (Diário) 
Tendência Evolucionista 
Data: 20 de Abril de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:   A SITUAÇÃO NA RUSSIA 
 
 
     Os inimigos dos aliados estão fazendo escandalosa especulação de politica internacional 
com os acontecimentos da Russia, insinuando que o grande paiz moscovita se encontra 
anarquisado. Não querem vêr que os sucessos que ali se estão desenrolando são a natural 
consequência da perturbação resultante da inesperada transformação do regime politico do 
Estado. Fingem não compreender os mais vulgares fenómenos sociais e atribuem-lhes um 
valor e um peso que êles realmente não teem. 
     Vejamos o que se passa: o governo provisório de Petrogrado acaba de dirigir ao povo uma 
proclamação, em termos breves mas expressivos, dizendo-lhe que a Pátria está em perigo e 
que são precisos todos os esforços para a salvar. E recorda os grandes erros do antigo regime 
que deixou a defesa do país completamente desorga-nisada e que pela sua culpavel inacção e 
ináveis [sic] medidas introduziu a desordem nas finanças, e no reabastecimento, nos 
transportes e no fornecimento de munições para o exercito, abalando, assim, toda a 
organisação económica da nação. 
     Ninguem que conheça um pouco o que se passava na Russia será capaz de pretender negar 
a verdade destas afirmações. 
     Procura agora o govêrno provisório remediar êsses males, mas êles são de tal modo graves 
e  profundos, que a tarefa ser  colossal e o trabalho para a realisar verdadeiramente 
gigantesco. 
     A primeira condição de êxito é que os homens de valor sejam obedecidos pelo povo, e é 
neste ponto que começa a especulação quando se atribuem a determinadas organisações 
revolucion rias propósitos de rebeldia contra o governo. A verdade, porém, é que se, 
efectivamente, a embriaguez da liberdade levou alguns dêsses organismos a manifestarem-se 
em oposição com certos pontos de vista do govêrno provisório, outros, e certamente os mais 
poderosos se manifestaram em sentido contrário. Os delegados do exército e da união dos 
camponezes julgaram necess rio publicar proclamações fazendo apêlo á população. O 
primeiro dêsses documentos afirma que todas as decisões e todas as ordens que não dimanem 
do govêrno provisório devem consideradas como ilegais. Declara o segundo, que os 
camponezes russos, que constituem a esmagadora maioria do país, não reconhecem senão um 
govêrno legal, que é o govêrno provisório: nenhum outro tem o direito de tomar disposições 
de ordem politica ou de natureza administrativa. 
     E não é só isto: o comité dos oper rios e dos soldados, tido, com relativa justiça, como 
organismo de exageradas e porventura nêste momento perigosas tendências radicais, reflectiu 
talvez no excessivo avanço das suas pretenções e julgou oportuno afirmar que não tem 
intenção de perturbar a acção do govêrno e que em seu entender a guerra deve ser levada até 
ao fim, pois só sobre uma paz sólida podem assentar os alicerces da República russa. 
      Quere isto dizer que os assuntos internos da Russia decorrem com absoluta normalidade ? 
Evidentemente, não. Mas ninguem tinha o direito de esperar que assim sucedesse. 
     O maior perigo, o unico perigo, porém, reside nas manobras germânicas, na rêde de 
intrigas já por ela tecida em redor do regime nascente. Os socialistas alemães, agora 
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transformados em passivoa agentes do Kaiser e da politica de Bethmann-Hollweg, entregam 
junto dos seus correligionarios moscovitas altas diligencias de caracter pacifista. Igualmente 
alguns internacionalistas oriundos de varios paises estão a esta hora a caminho da Russia para 
actuar em identico partido. 
     Ninguem pode iludir-se  cerca da origem destas diligencias. A politica alemã tem agentes e 
largos recursos em todo o mundo, e o golpe que se pretende tentar é daqueles que merece o 
emprego de todos os esforços para lhe obter o exito. Efectivamente, a conseguir-se a paz 
separada ou a anarquia na Russia, ter-se-iam criado aos aliados embaraços graves. 
     Mas tambem a Entente não dorme e, no uso legitimo do seu direito, procura abrir os olhos 
ao povo russo, fazendo-lhe vêr o grosseiro ardil que a politica germânica lhe prepara, 
pretendendo leva-lo a romper o pacto de Londres. Manifestamente, a Alemanha aliviada do 
peso dos exercitos moscovitas ficaria apenas esperando a oportunidade de saltar sobre a 
Russia para exercer sobre ela a rapina de territorios que ha muito traz planeada e que foi um 
dos principaes motivos desta guerra. 
     A caminho de Petrogrado vão missões de deputados ingleses e franceses que mostrarão aos 
russos que porventura se encontrem hesitantes, e que muitos não poderão ser, que as 
liberdades que pelo seu movimento emancipador acabam de conquistar só poderão tornar-se 
definitivas com a completa vitória dos aliados, que precisamente representará a vitória dos 
principios democraticos do Direito e da Liberdade. 
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16. 
 
Periódico: República (Diário) 
Tendência Evolucionista 
Data: 4 de Maio de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:     ORIGEM DA REVOLUÇÃO 
Sutítulo:  As Dificuldades do Momento 
               Interessantes pormenores sobre as causas  
               do movimento até agora inéditas 
 
 
PARIS, abril - Informações ultimamente vindas da Russia  esclarecem-nos  

um pouco sobre a genese da revolução 
 
     A revolução russa nasceu de um movimento do povo exasperado pela crise aguda das 
subsistencias, que era já quasi a fome. Graças ao exercito que se colocou ao lado do povo, o 
movimento desenvolveu-se. O concurso da Duma acabou por lhe dar o verdadeiro significado 
politico. O promotor da revolução foi o povo. O vencedor foi o socialismo e não a Duma que 
foi surpreendida pelos acontecimentos, que não supunha tão próximos. O seu primeiro 
movimento foi acatar a vontade do imperador mas a apresentação dos soldados amotinados do 
palacio da Taurida, a anunciarem a sua adesão ao povo, fizeram-na sobrestar nessa resolução. 
O exercito vinha pedir o apoio dos deputados e não oferecer o seu. Então o presidente da 
Duma compreendeu a situação e teve a consciencia de que o parlamento, para conservar a sua 
influencia, devia tambem declarar-se rebelde. No interesse supremo da Russia e para lhe 
poupar os horrores da anarquia, a Duma devia tentar, sem perda de um minuto, dirigir a 
revolução. Para isso era indispensavel começar por segui-la, aderir a ela. Foi o partido que o 
snr. Rodzianko tomou. 
     Um comité executivo se formou depois, empregando a Duma desde esse momento todos 
os seus esforços para organizar o que não era senão o cáos. 
 
O acto de abdicação não foi o que a Duma esperava 
 
     Mas os meneurs operarios velavam. O parlamento via no movimento uma revolução 
politica e aqueles queriam uma revolução social. O partido socialista constituiu, pois, por seu 
turno, um comité de deputados operarios e soldados que se instalou logo no mesmo palacio de 
Taurida e começou a publicar um boletim, lançando proclamações, dando ordens e vigiando o 
snr. Rodzianko e os seus colegas. 
     No dia 15 de março estabelecia-se um acôrdo entre os dois comités. Um ministério de 
defeza nacional era eleito. Desse acôrdo conseguira-se afastar a questão da expropriação das 
terras, em que o partido socialista insistia. Ao mesmo tempo esperava-se a abdicação de 
Nicolau, ao encontro do qual haviam ido os srs. Gutchkof e Chulguin. Esperava-se, conforme 
o snr. Miliukof anunciara, proclamar imperador o tzarevitch Alexis sob a regencia do gran-
duque Miguel. Tudo parecia assim regulado conforme aos interesses do partido liberal, com o 
qual a Russia entrava na fase de uma monarquia constitucional. Eis que no dia 18 tudo se 
desfaz. Na noite histórica de 15 para 16, ainda mais do que nos dias revolucionarios da 
semana precedente, jogara-se a sorte dos Romanof. Encarregados de obter a abdicação pura e 
simples do czar, os delegados da Duma tinham se visto na necessidade de modificar o 
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mandato que levavam. O acto de abdicação redigido em Petrof não era o que o snr. Rodzianko 
esperava, e que o snr. Miliukof tornara publico nas suas linhas essenciais e a que o snr. Bonar 
Law se havia referido na Camara dos Comuns. O imperador, mesmo deposto, praticava um 
acto de autoridade modificando o acto suceral e até confirmando, por um rescrito, a nomeação 
do principe Lvof na qualidade de presidente do conselho. 
 
O extremistas. O povo russo e as utopias.    
As classes operarias de Petrogrado 
 
     A emoção na Duma foi enorme. Sabe-se o resto. O gran-duque Miguel não podendo 
aceitar do imperador deposto a corôa imperial, encarregou a nação de pronunciar-se sobre a 
forma de govêrno chamado a suceder ao governo provisório. Desta sorte, á assembleia 
constituinte, eleita por sufragio universal, ia incumbir o trabalho de elaborar a constituição e 
de escolher entre a monarquia constitucional e a república. 
     Os partidos da extrema esquerda entraram de novo em scena. Actores no prólogo, iam 
representar o segundo acto.  Alguns membros do governo provisorio falaram então em 
demitir-se mas tiveram de render-se ás objurgatorias dos amigos, conservando um posto de 
que previam todas as dificuldades. 
     Ora as utopias teem achado nêste povo de sonhadores um terreno favora[ve]l. Comtudo o 
bom senso nunca deixou de triunfar. A scisão afirma-se nessa altura no partido socialista. De 
novo, como antes da revolução, se decompõe em partido socialista revolucionário e partido 
social-democrata. Tcheidz mantem-se leader do ultimo; Kerensky é o chefe do primeiro. Os 
socialistas chamados revolucionarios não o haviam sido senão em relação ao antigo regime. 
Efectivamente eram muito menos radicais do que os sociais-democratas que se inspiravam 
nas teorias de Marx. Mas êstes contavam poucos filiados entre os operários da capital. É que a 
massa operária da capital compreendendo ao contrario elementos essencialmente russos de 
ideias não aspuravam senão a uma revolução politica. O partido revolucionário mantinha-se 
russo em face da guerra. Por êste facto aquêles que dantes haviam sido terroristas e mais 
perseguidos pelo czarismo, viam por si a maioria das classes populares. Os sociais-
democratas, fiéis á sua doutrina, mantinham o seu ideal internacionalista. 
 
A situação do exercito. O problema agrário. Os “meneurs”. 
 
     São êstes que hoje fazem mais barulho no palácio da Taurida, mas sem encontrarem 
nenhum éco no país. Apenas podem impressionar quem conhecer mal a Russia. Na realidade, 
não deve exagerar-se o perigo que constituem. No seu grémio acaba de produzir-se uma 
scisão: há agora os minimalistas, mais numerosos, que querem o trabalho, a derrota da 
Alemanha, e os maximalistas, unicos que se declaram pacifistas e advogam o termo da luta. 
     O exercito hesita entre duas correntes. Os camponeses que o compõem vão-se tornando 
conscientes da situação. Aclamam já Rodzianko e querem sustentar o governo provisório. Os 
chefes, por seu turno, esclarecem-nos e colocam-nos em guarda contra miragens seductoras. E 
no bom senso rural estão achando um precioso auxiliar. Um general victorioso leva-los-á 
aonde quiser. E em Brussilof, em Rusky, em Alexef é preciso vêr homens capazes de 
açamarem os Lenine. 
     Seria absurdo ocultar que as dificuldades na Russia são numerosas. Mas elas proveem 
menos dos agitadores  da capital do que das populações rurais para os quais o problema 
agrário é a unica preocupação e que, aproveitando o actual periodo de perturbações, 
pretendem impôr ao govêrno soluções extremamente radicais. 
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17. 
 
Periódico: República (Diário) 
Tendência Evolucionista 
Data: 17 de Dezembro de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
  
Título:     LENINE 
Sutítulo:  O fanatico agitador, chefe da politica “bolivicki” 
               Lenine em face da Alemanha 
 
 
     Lenine viveu muito tempo na Suissa, ao passo que Trotsky, tendo vivido algum tempo em 
Espanha, conheceu diferentes cidades e carceres deste país. 
     O retrato que de ambos traçam os que os conhecem em nada se parece com o que dêles dão 
os jornaes e as revistas. Mentem os amigos ou os clichés ? Dizem os primeiros que Trotsky é 
homem de maneiras finas, olhos azues, cabelo e barba ruivas. O retrato que dele temos á vista 
apresenta-o de grenha revolta e hirsuta, a testa estreita e deprimida. Ao lado vê-se Lenine, 
mais novo do que á  sua idade convem, mais afavel do que ao leitor podem sugerir a sua 
intransigencia, o seu fanatismo, o seu espirito demolidor, - a pera sedosa, cuidada que lhe dá 
um ar de mosqueteiro ou... de cabelei-reiro parisiense. 
     Todas as pessoas que o conheceram na Suissa conveem em que não é nem um grande 
orador nem uma grande inteligencia, mas unicamente um organisador. Antes da revolução a 
autoridade do seu pensamento era mediocre, mas nas suas mãos reuniam-se os fios de todas as 
conspirações revolucionarias. 
     É um fanatico. A sua rasão ignora a realidade. Desde o começo da guerra que desejou 
simultaneamente a derrota dos russos e dos alemães. Por mais que se tentasse demonstrar a 
contradição do seu proposito, não foi possivel. Lenine alegrou-se vendo os russos em 
Przemyls, porque isso significava a derrota alemã, e felicitou-se de ver entrar os alemães em 
Varsóvia porque a vitória do inimigo implicava a proxima derrocada da Russia. Julgava então 
possivel o desastre de todos os imperialismos como agora acredita na paz imediata e 
democratica. 
     Sob o ponto de vista da politica interna as suas ideias não são mais concretas. Nega o 
progresso continuo e admite a possibilidade das nações saltarem a pés juntos muitos graus de 
civilização. Assim propõe-se levar bruscamente a Russia ao comunismo mais extremista. 
Ainda que ilustrado, julga possivel passar por cima de todas as diferenças de civilização e 
reconhece a todos os povos analogos direitos, que são direitos absolutos. Na sua excelente 
brochura sobre o Erro de Zimmerwald Kienthal, publicada antes da revolução, Grunbach 
atribue a Lenine opiniões verdadeiramente estupendas sobre politica colonial. Jámais sentiu a 
consciencia do dever que une a Russia aos seus aliados. Não deplora os inauditos sofrimentos 
que a França suporta para defender uma causa a que, na origem, era extranha. Mais. Professa 
rancôr a essa nação por entender que ela estimulou o imperialismo czarista, oferecendo-lhe 
apoio, de sorte que para Lenine, as causas da guerra são nebulosas e não exercem nenhuma 
influencia nas suas ideias. 
     Quer uma paz imediata e democratica. A contradição entre as duas palavras é absoluta. A 
paz que pudesse vir já não seria democratica porque a Alemanha não a quereria. Se Lenine a 
conseguir imediatamente - e deve a ao povo russo que confia em a receber dêle e só, 
aguardando essa eventualidade, deposita confiança nêle, - essa paz ser  alemã. Se na verdade 
aspira á paz democratica, muito tempo ter  ainda que esperar e nêsse caso provavel ‚ que o 
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povo russo, perdida a paciencia, lhe intime mandado de despejo. Para se sustentar no poder, 
Lenine vê-se obrigado a concertar uma paz inimiga que desmembrar  a Russia. É a unica que 
pode negociar. 
     Se recua ante esta solução, que será atraiçoar-se a si mesmo e aos aliados, - restar-lhe-há 
unicamente o recurso intermedio do armisticio. Os alemães concede-lo-hão e prolonga-lo-hão 
até ao termo da guerra. Fica o problema dos prisioneiros. Não os liberta ? A Alemanha só 
poderá nesse caso dispor das forças retidas na frente russa, insuficientes para resolver a 
campanha na frente ocidental. Liberta o milhão e meio de prisioneiros austro-germanos ? 
Neste caso é a paz de facto e a Historia encarregar-se-á de classificar a conduta do agitador. 
Ainda que no torvelinho da politica interna Lenine desaparecesse, nenhum poder humano 
seria já capaz de desfazer o que estivesse feito nem de reconduzir de novo á frente de batalha 
os soldados russos espalhados agora por cidades, campos e aldeias. 
     Tal é a figura de Lenine e a sua equivoca psicologia. 
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18. 
 
Periódico: A Sementeira. Publicação Mensal Ilustrada. Critica e Sociologia 
Tendência: Anarquista 
Data: Maio de 1917; pg 261 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:   A Revolução Russa 
 
 
     Com o nosso geral desconhecimento da vida russa, com a distancia a que nos encontramos 
do lugar dos acontecimentos, com a dificuldade extrema de obter, sob as actuais 
circunstâncias, documentos e depoimentos verdadeiros e valiosos sob a situação interna de 
cada país, impossível se nos torna uma apreciação profunda e fundamentada da revolução 
russa - tanto pelo que se refere às suas causas determinantes, como pelo que diz respeito às 
suas tendências, correntes de ideas, desenvolvimentos prováveis, consequências directas e 
indirectas, dentro e fora da vasta Rússia nebulosa. 
     O que podemos fazer é colher aquyi e ali, uma ou outra manifestação, pessoal ou colectiva, 
naturalmente favor vel - mais ou menos favorável - á orientação que desejariamos ver seguida 
pelo movimento que se desencadeou. 
     Processo, na verdade, bem imperfeito, porque, dêsse modo, num movimento tam vasto e 
tam complexo como a revolução russa, todos os partidos e aspirações podem encontrar farta 
matéria para consolação. Mas, feitas estas reservas, convêm e é natural que cada um ponha 
em relêvo o que mais satisfaz os seus interesses ou ideais. 
     A revolução russa traz, é claro, o triste sêlo da guerra. Nela influiram exaltações 
nacionalistas, assim como os interesses das classes que, nas mãos da cúpida e dissoluta 
burocracia tsarista, viram mal parado o govêrno do Estado, seu instrumento de domínio, 
comprometida a direcção da guerra, meio de garantir o seu lugar no mundo, ameaçado o 
futuro do seu poderio político e conómico. 
     Essas classes - a burguesia industrial e comercial, represen-tada pelos partidos liberais e 
republicanos, - serviram-se do descontentamento provocado nas massas pela crise económica 
e pelos desastres militares, e pretenderam porventura prevenir uma revolução mais grave, 
mais funda, mais social, antecipando-se a ela. 
     Mas as fôrças desencadeadas fogem muitas vezes ao inteiro domínio de quem as evoca e 
põe em acção. O cavalo toma por vezes o freio nos dentes. Já na revolução russa os elementos 
mais moderados foram em parte excedidos. Determinar até onde poderão ir essas fôrças é o 
mais difícil do problema, pois demandaria um conhecimento profundo do meio e das 
tendencias em luta. 
     A falta, segundo parece, de um caracterizado movimento anarquista, devemos contentar-
nos com as manifestações das v rias correntes socialistas; e, apesar da nossa desconfiança 
contra os métodos parlamentares, temos que aceitar, como um índice, um expoente, débil e 
incorrecto embora, do trabalho íntimo que se opera nas massas russas, os actos e declarações 
de deputados e políticos socialistas, os únicos cujos ecos chegam até nós. 
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19. 
 
Periódico: A Sementeira. Publicação Mensal Ilustrada. Critica e Sociologia 
Tendência: Anarquista 
Data: Janeiro de 1918; pg 1-2 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:   A  Nova Grande Revolução    
 
 
     Continuamos imersos numa desesperadora obscuridade a respeito da grande revolução 
social que se desenrola na Rússia. Já no numero passado fizemos a apreciação das notícias e 
comentários que a imprensa burguesa nos transmite; são em geral mentiras, fantasias e 
calúnias, que se contradizem, desmentem e embaralham. No mesmo número em que, por 
exemplo, Trotski é acusado de agente alemão, pago pelo oiro do Kaiser, é-lhe atribuído o 
projecto de revolucionar e desorganizar o exército germânico, de partir o instrumento do 
imperialismo teutónico, depois de se haver despedaçado o do imperialismo russo... À fôrça de 
imbecilidade, os jornais e agências deixam de ser infames, para se mostrarem grotescos. 
     Entretanto, no nosso coração vai-se fortalecendo uma grande esperança. Parece não haver 
já dúvidas de que a revolução social russa é a nova Grande Revolução, que, como a dos fins 
do século XVIII, abre um período glorioso de revoluções sociais e inicia uma nova era, a era 
socialista. 
     Poderá mesmo, a breve trecho, ser vítima do grande perigo interno - o jacobinismo, o 
delirio da violência autorit ria. O terror revolucion rio nasce da urgente necessidade de defesa, 
do embate terrivel entre a paixão renovadora e a raiva despeitada da contra-revolução, o 
fanatismo obtuso dos vendeanos, que na apopeia [sic] hodierna se chamam ucrânios e 
cosacos. Mas a violência fácilmente ultrapassa a justa medida revolucion ria - e então é a 
embriaguez, a cegueira, a perdição. 
     Poderá, pois, a revolução ser ferida pelos seus próprios filhos mais apaixonados e mais 
sinceros, que aos nossos olhos assumem neste momento proporções de gigantes. Poderá 
depois sobrevir-lhe a reacção, que, na grande época francesa, se chamou sucessivamente 
termidoriana, napoleónica, borboniana. Apesar de tudo, a revolução russa parece desde já 
destinada a ficar e a abrir caminho. 
     Porque ousou. Inflama-se a grande e sublime paixão revolucionária. Não se ficou pelo 
reformismo meias tintas e meias medidas - o tal dos “práticos”, dos “realistas”, das ajuizadas 
evoluções cautelosas, dos “scientificos” possibilismos, préviamente estudados, calculados, 
demarcados, nos laboratórios livrescos dos doutores em sociologia. É o programa máximo 
que ela trata de clamar ao mundo e de realizar na vida. 
     Sabemos pouco da revolução russa, certamente. Mal suspeitamos as dificuldades com que 
ela luta trágicamente, soberbamente. A guerra, as subsistências, o inverno, a reacção, 
apegando-se a tôdas as impossibilidades, a todos os erros, a todos os fanatismos - tudo 
problemas estonteantes e tenebrosos. 
     E depois, a insuficiência técnica, a impreparação industrial da Rússia. Verdade seja que, 
por vício orgânico insanável do sistema capitalista, essa insuficiência existe mais ou menos 
em todos os países. Mas na Rússia atinge um grau extremo. Será vencido, e como, êsse 
tremendo obstáculo, de mais a mais em plena guerra, em pleno inverno, cortadas as relações 
com o resto do mundo? O próprio Lénine ainda em 1915 escrevia, na Suiça, que era por isso 
impossivel, na Rússia, uma revolução socialista imediata. Até que ponto foi êsse seu 
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marxismo desmentido pelos factos? Porque foi o grande revolucionário arrastado pelos 
acontecimentos? Problema ardente, expectativa angustiante!... 
 
         * 
 
     E que fazem os anarquistas russos ? que influencia exercem nos acontecimentos ? em que 
proporção se encontram ? 
     A êste propósito, lemos num número recente de Ce qu'il faut dire algumas informações e 
opiniões interessantes do nosso camarada russo Lisitchitine. Os anarquistas são muito 
numerosos em Petrogrado, publicando três jornais (a Voz do Trabalho, a Comuna e a Comuna 
Livre), distribuindo milhares de brochuras e organizando frequentes comícios e conferências 
perante um público muito numeroso. 
     Os anarquistas cooperam com os maximalistas, desprezando uns e outros o dogma 
marxista da prévia necessidade do desenvolvimento capitalista, não querendo esperar pelo ano 
3000. Pretendem, conclui Lisitchtine, criar desde já a necessária abundância, sem tutela 
aristocrática nem burguesa, livres, poderia êle acrescentar, das restrições necessáriamente 
impostas á produção pelo capitalismo, que vive e engorda com a carestia. 
     E Lisitchtine escreve ainda: “Os maximalistas de Paris, podemos afirm -lo, diziam aos 
anarquistas, antes de partir: “Na Rússia, lutaremos ao vosso lado”. E os acontecimentos 
confirmaram sem demora estas palavras. A “República” de Cronstadt, primeiro ponto de 
apoio dos maximalistas actuais, era organizada de comum acôrdo por maximalistas e 
anarquistas. Estas palavras dos maximalistas provam tambêm que já no comêço da guerra êles 
descortinavam o sentido da evolução que iam efectuar com decisão e rapidez incomparáveis”. 
     Depois de fazer notar que Lánine, Trotski e seus amigos já não se intitulam “governo”, 
mas “soviet dos comissarios do povo”; o nosso camarada observa que desta vez a imprensa 
burguesa não se engana de todo falando da “anarquia” russa. “Uma repugnância profunda por 
todas as guerras; o reconhecimento para cada indivíduo do direito ao pão, … luz, … liberdade 
e … realização imediata dêsse direito; apêlo a todos os trabalhadores para que se entreguem 
sem demora … obra de organização duma vida nova sôbre bases fraternais; a supressão de 
tôdas as classes sociais, dignidades e títulos; abolição do código penal, dos juizes 
profissionais, procuradores e advogados, e sua substituição por tribunais compostos de um 
operário, um camponês e um soldado, julgando segundo a sua consciência”, não se abeira isso 
magnificamente do ideal anarquista ? Não se vai prontamente praticando na Rússia, “uma 
livre aliança das comunas e cidades, uma federação de raças e de povos, baseada na mais 
larga autonomia, numa independência absoluta” ? 
     Na própria imprensa burguesa, apesar de tudo, fulge de vez em quando, coado através da 
rêde emmaranhada de mentiras sectárias, um clarão de verdade. Assim o Intransigeant, de 
Paris, reconhecia em 29 de Novembro que a revolução russa era mais profunda do que o que 
se pretende fazer supôr, tendo Lénine e Trotski atrás de si o povo russo, desembaraçado de 
ideias de conquista e de expansão política ou nacional. Os chefes nacionalistas e imperialistas 
russos foram varridos pelas vagas poderosas da revolução socialista, e o próprio Kerenski, 
que namoriscava com os cadetes, foi submergido. Os camponeses russos o que querem é a 
paz e terras, e os maximalistas não fizeram senão satisfazer, em suma, as íntimas aspirações 
do povo russo. 
     E é um bom fecho, este depoimento insuspeito do jornal parisiense. 
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20. 
 
Periódico: O Trabalho. Semanário da Classe Operaria 
Tendência: Operária (Antiguerrista) 
Data: 24 de Março de 1918; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:   A Revolução na Russia  
 
 
     É digno de archivo o programa das corrente revolucionarias da Russia, representadas nas 
organisações de operarios e soldados chamadas “Soviets”. Quanto ao methodo da realisação 
do programma, é que principalmente as correntes se dividem e se chocam. Entende uma 
d'ellas que a execução se deve desde já praticar pelo maximo e julga outra que ella se deve 
realisar pelo minimo e á medida do andamento da evolução social, intellectual e economica. 
Os primeiros tomam o nome de “maximalistas”, e são os que estão n'esta hora com a 
preponderancia; os segundos assumiram o nome de “minimalistas”. Estas duas grandes 
correntes abrigam no seu interior opiniões differentes, quasi todas determinadas por 
differenças de modos de ver sobre tactica. Eis o programa dos revolucionarios russos, a que 
toda a opinião socialista póde, sem relutancia, offerecer apoio: - 1§ “Socialização completa: a) 
das fabricas e officinas: b) meios de communicação e transporte, terrestres ou maritimos; c) 
dos instrumentos de trabalho; d) de toda a producção.  2§ Expropriação pura e simples: a) das 
propriedades urbanas, que ficam pertença dos seus habitantes, e de forma que a todos fique 
assegurado um lar: b) das propriedades rusticas e seus respectivos utensilios, que serão dados 
a camponezes; c) das minas, que passam a constituir o patrimonio commum dos mineiros.  3§ 
Abolição das castas privi-legiadas, da nobreza e das oligarchias preponderantes.  4§ 
Nacionalisação do fisco: a) não serão reconhecidas quaesquer dividas exteriores ou interiores, 
contrahidas pelos governos do Imperio; b) livre cambio; c) confiscação dos Bancos e casas 
bancarias, que passarão a ser administradas pelos “Soviets”, apenas como elemento de troca 
com o estrangeiro.  5§ Unico meio de lucta: - A Revolução.  6§ Os “Soviets” das differentes 
povoações ficam encarregadas de organizar em cada localidade e independentemente da 
Capital a producção e consumo. As bases que devem ter sempre em vista, são aquellas que 
promanam do Auxilio Mutuo e da Solidariedade. A troca de productos de localidade para 
localidade, ser  feita mediante requisições dos “Soviets” - 7§ Entre todos os “Soviets” deve 
haver uma correspondencia activa, afim de que   população nunca falte o indispensavel á vida 
e  á sua defeza contra os elementos interiores ou exteriores que pretendam esmagar os fructos 
da Revolução triumphante”. 
 
 
    [ Texto publicado, apenas com pequenas diferenças de grafia,  
      n' A Voz do Povo, do Porto, órgão do Partido Socialista  no 
      Norte do país, em 10 de Fevereiro do mesmo ano ] 
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21. 
 
Periódico: A Verdade (Diário) 
Tendência: Católico; Integralista 
Data: 13 de Abril de 1917; pg 1 
Autor: Caetano Beirão 
 
 
Título:    A Democracia na Russia   
 
 
     Começam chegando a Lisboa noticias circumstanciadas dos acontecimentos da Russia. 
     Sendo todas elas, porém, censuradas nas fronteiras dos paizes por onde transitam, não é 
facil avaliar das causas e dos fins da revolução de S. Petersburgo. 
     Ela, comtudo, ha-de ser sempre uma lição da historia, e como tal a espreitamos d'aqui, do 
recanto oposto da Europa, com uma curiosidade crescente. 
     Tratar-se-ha realmente dum movimento democratico ? 
     As hypotheses que se me afiguram possiveis como determinantes da queda do imperio 
moscovita são tres. E são as seguintes: 
    1§ - A Russia quer a paz. O czar e o governo transacto, comprometidos perante os aliados a 
não fazerem uma paz separada, precisaram demitir-se para um governo posterior mais 
airosamente a poder propor á Alemanha. 
     2§ - Os aliados, e sobretudo a Inglaterra, vendo da parte da Russia uma atitude menos 
energica contra os imperios centrais, facilitam esta revolução para que um novo governo 
intensifique a guerra no front oriental. 
     3§ - A maçonaria, aproveitando-se traiçoeiramente da crise que atravessa o imperio dos 
Romanoff, puzeram am pratica as suas ambições governativas em nome daqueles 
estafadissimos principios (seria melhor fins) em nome dos quaes se perverteu a França e 
comprometeu Portugal. 
     Qual destas hypotheses ser  a verdadeira ?  Talvez a ultima conjugada com a primeira ou 
com a segunda. Talvez sejam todas três ! 
     O que sabemos é que lavra na Russia uma grande revolução e que uma revolução, num 
momento destes, como muito bem escreveu o sr. dr. Alfredo Pimenta, “significa 
decomposição, habilidade, angustia, nenhuma confiança no futuro”. Com  ele [sic] só podem 
lucrar os adversarios da Russia. 
     Por isso o regosijo dos lusos democratas pelo triumpho da liberdade, da egualdade e da 
fraternidade na Russia é fútil e asnatico, porque: ou preferem ver a victoria das suas utopias 
comprometendo seriamente a causa dos aliados, o que é uma traição, ou pensam que os russos 
hão-de derrotar os exercitos alemães com manifestos, lôas parlamentares e cortejos de 
confraternisação, o que é um absurdo; ou... não pensam coisa nenhuma, que é o mais 
provavel. 
     De resto, se o movimento na Russia foi retintamente democratico e se os democratas 
slavos forem como os latinos, coitada ! pobre Russia ! não temos senão que a lamentar ! 
      Depôr um imperador para erguer um parlamento, é, pelo menos, substituir um tyrano para 
sofrer mil tyranos ! 
     Historicamente a queda da autocracia na Russia nunca poderia provar a falencia dos 
principios conservadores. Em primeiro logar o imperio moscovita não era o ideal das formas 
de governo. Em segundo logar, os factos nos dirão, se o governo da Russia não passou de mal 
para peor. Em terceiro logar o aparecimento só agora do democratismo na Europa oriental não 
prova que ele em principio e de facto não esteja condemnado de ha muito. 
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     Porque se implantou a republica em Portugal em 1910, faliram os primcipios 
tradicionalistas ? Pelo contrario, essa implantação foi a prova de que os falsos principios de 
20 e de 34 só nos poderiam lançar neste abysmo. O cinco d'outubro não foi um triumpho: foi 
a consequencia dum grande erro. Foi antes o enterro duma falsidade. Enterro interminavel que 
ha seis anos lugubremente desfila em frente de nós ! 
     A democracia na Russia é talvez um abcesso que vae supurar. 
     Apareceu mais tarde. Isso que tem ? O diagnostico está feito. A doença está classificada. O 
remedio sabe-se qual é. 
     O que resta agora é aplica-lo em toda a Europa enferma. Auxiliemos a natureza a reagir. 
     A Russia é mais um organismo contaminado. Nem por isso a doença deixa de ser doença. 
     Curemo-nos nós primeiro e deixemos a Russia em paz. Mas não sem concluirmos, depois 
do que lá se está passando e do que se passou em França com a demissão de Lyautey e a 
queda do ministerio Briand, que o maior inimigo das nações aliadas não é a Alemanha, mas o 
virus democratico ! 
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22. 
 
Periódico: A Verdade (Diário) 
Tendência: Católico; Integralista 
Data: 12 e 13 de Dezembro de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:    O CATACLYSMO RUSSO 
 
 
[12/Dez] 
 
     A grande revolução franceza do ultimo quartel do seculo XVIII e que se considerou 
sempre como um dos magnos acontecimentos da Historia esbate-se agora e fica reduzida a 
limitadas proporções em face do cataclysmo russo. 
     É a convulsão do maior de todos os Estados da terra e que se não limita a sepultar um 
throno, mas arranca todos os direitos constituidos, desde o direito fundamental e primario da 
propriedade, subverte e aniquila todos os principios da ordem, leva por todo um paiz europeu 
e asiatico de muitos milhões de homens incultos a torrente demagogica que tudo devasta, na 
alucinação incendiaria de incomprehendidos ideaes ! 
     Deante dum tal espectaculo até o scenario da guerra fica na sombra e todas as atenções se 
fixam absortas na grandeza da tragedia que, ensanguentando a Russia, despede reflexos de 
purpura atravez do mundo ! 
     Se para a condemnação da falsa Democracia que tanto incensam fanaticos declamadores, 
se precisasse ainda duma prova decisiva, ela ahi estaria, mostrando-nos que é uma mentira 
que a Liberdade possa firmar-se na Desordem, o Direito na Anarchia, a Civilisação na 
Demagogia ! E, comtudo, um infinitamente pequeno como o sr. Afonso Costa - encarrapitado 
num tamborete de homem de Estado para que, medido como só pode ser ás polegadas, 
alguem se iludisse dando-lhe alguns palmos de altura - disse um dia em Paris, entrevistado 
por um dos muitos jornalistas baratos que se alugam para celebrisar mediocridades, que se da 
guerra europeia nada restasse do que a revolução russa, isso bastaria para tornal-a abençoada 
pela Liberdade e pela Civilisação ! 
     Simples logares comuns estes, copia banal de tantos outros que espiritos mais claros e 
homens de mais altas responsabilidades - que a Historia julgar  severamente um dia ! - tinham 
dito a desproposito da emancipação russa quando o Czar Nicolau II, que ainda na vespera da 
sua deposição era tido como um grande amigo dos aliados, foi abandonado aos demagôgos 
com a Familia Imperial, proxima parente da Casa de Inglaterra. Aqueles dos soviets que estão 
agora pagando, a caro preço, ás mãos  dos carrascos ainda mais demagôgos que os julgam, o 
abominavel crime de terem quebrado a união do imperio quando nas suas fronteiras estavam 
exercitos inimigos, já agora invasores e daqui a pouco senhores omnipotentes da dilacerada 
Russia ! 
     No que deu o sonho grandioso da tomada de Constantinopla, da posse do Mar Negro e da 
liberdade dos Estreitos ! 
     No que deu toda essa impossivel intensificação da guerra que se prometia nos arraiaes 
jacobinos como consequencia imediata da emancipação da Russia ! 

 
__________ 
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     Agora é o Mar Baltico que se converte num lago alemão, são as esquadras russas que 
adherem ao movimento maximalista e pacifista, são os cossacos que proclamam a sua 
republica de Kuban, são os cossacos de Terek, do Don, do Astrakan, do Volga, que 
constituem uma confederação cujos primeiros actos foram a confiscação das propriedades: é a 
orgia demagogica no seu auge, com a divisão das terras pelos camponezes, a deserção militar 
em massa, as prisões dos ministros de Kerensky, perseguido já como um javali em fuga, a 
invasão e dissolução dos soviets, a aniquilação, as convulsões da morte, a ultima pagina 
escripta a sangue na historia secular da patria gloriosa dos Romanoff. 
     Desde que se romperam os diques da Auctoridade toda esta inundação era inevitavel e 
fatal! 
     A revolução franceza que fica sendo a par disto ? E não tem aspectos microscopicos a 
comuna de Paris ? Não ha duvida que estamos assistindo, por nosso mal e porque sômos uma 
desgraçada geração expiatoria, a maior catastrophe que a historia universal tem registado. Do 
cyclo que se abriu no primeiro dia de agosto de 1914 quando se fechar  e quando poderão 
voltar á tranquilidade as aguas deste oceano revolto cujos abysmos parecem estar sendo 
sacudidos e requeimados por correntes do fogo central do globo ! 
     Talvez já não no nosso tempo, porque a paz europeia, que continuamos a julgar 
relativamente proxima, não bastar  para aplacar o que, tendo começado por uma guerra 
economica - pois nunca foi uma guerra de principios politicos - se transformou numa 
pavorosa convulsão social... 
 
 
[13/Dez] 
 
     É de crer que não pensem como nós pensamos - o que muito nos orgulha - os estadistas 
desta republica rival do divertido grão-ducado de Gerolstein e os seus arautos jacobinos que 
nos trez ultimos anos, principalmente em politica externa, no que teem dito e feito já bateram 
o record da inconveniencia em senso comum. 
     Mas embora estejamos num paiz onde o analphabetismo tomou conta de 80% da 
população sendo, ali só muito mais para temer aqueles dos restantes 20% que com pretenções 
de homens de Estado só porque soletram regularmente - ainda acreditamos que a consciencia 
publica em Portugal não ser  indiferente ao que tudo isto representa não só de grave para os 
nossos futuros destinos - desde que nos envolveram directamente na guerra europeia, o que 
encurta a distancia material a que nos encontramos da Russia - mas principalmente de 
ameaçador pelo contagio de tal exemplo num meio como o nosso, admiravelmente preparado 
para todas as propagandas dissolventes de indisciplina e de anarchia. 
     É para este aspecto do problema que desejamos chamar a atenção de todos os 
conservadores portuguezes, convencidos como estamos de que eles precisam fazer parede 
resistente, e por salvação comum, contra uma utopia bem possivel nesta terra em que as 
imitações do que há  de mais pernicioso e funesto se fazem com extrema facilidade... até 
porque nunca se lhes opõe defeza ! 
     O regimen a que este paiz se submeteu em 1910 e já deu o que tinha a dar numa 
desgraçadissima experiencia de sete anos, é inconcertavel e ingovernavel. Todas as tentativas 
feitas e a fazer para mudar-lhe a feição são falhadas, pois que lhe falta a base - os alicerces 
são de lôdo ! 
     No caminho que levamos não é para extranhar que venhamos a ter uns soviets á moda 
russa e que, em escala reduzida, marca jacobina portugueza, se reproduza aqui a convulsão 
moscovita. 
     Ainda crêmos ser tempo de mudarmos de rumo e de se caminhar em Portugal para um 
governo que seja governo, para uma instituição que tenha a servil-a e a defender-nos homens 
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de Estado e não charlatães de feira. Mas se o paiz quizer provar a salada russa, decerto muito 
mais do que nós hão-de amargal-a os senhores das terras e da pro-priedade urbana, os grandes 
agricultores e industriaes: os que vivem dos seus capitaes hão de ser as primeiras victimas da 
socialisação da riqueza proclamada no dia triumphal da Fróternidade ! Assim se mostrará o 
que são a Liberdade e mais o Direito, e tambem a Justiça e mais a Civilisação... da Maçonaria 
que foi o instrumento do torpedeamento russo, o teria sido do torpedeamento hespanhol e está 
destinada a levar pelo mundo inteiro aquele archote em braza que na sua aeroplanica 
inconsciencia o sr. Antonio José clamava que é preciso atirar  sobre a alma inflamavel das 
multidões ! 
     Se ao cataclysmo russo não corresponder e depressa uma contra-reação conservadora 
internacional, o perigo slavo - que já não é o do tzarismo, mas o do anarchismo - dominará 
todos os outros perigos mais ou menos imaginarios e o slavismo revolucionario precipitar  a 
Europa no cahos e entregal-a-ha, calcinada, afinal, ás ambições insaciaveis... do Novo 
Mundo! 
     Monroe, se resuscitasse, soltaria uma gargalhada satanica quando sobre a Europa em 
chamas se desfraldar o pavilhão estrelado dos Estados Unidos ! 
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23. 
 
Periódico: A Voz do Povo (Semanário) 
Tendência: Socialista 
Data: 25 de Março de 1917; pg 1 
Autor: Não Referido 
 
 
Título:   Saudando o Povo Russo 
 
 
     Ha pouco tempo dissemos aqui, tratando da guerra europeia, que o meio mais proficuo 
para terminar com a catsatrophe, seria uma revolução popular em cada um dos grandes paizes 
envolvidos e com preponderancia no conflicto. 
     Realmente, se os povos forem indefinidamente esperando a pacificação, de braços 
cruzados, a conflagração como que tomará a feição d'um regimen systhemático e permanente 
de relações internacionaes, e por consequencia, os povos que vivem do trabalho se verão 
condemnados a uma absoluta impossibilidade de viver. 
     Do grande colosso do norte chamado Russia parece ter partido o exemplo. N'esse 
aggregado social de 136 milhões de habitantes, ha muitas dezenas d'annos que a aspiração 
fermentava com energia e algumas vezes essa fermentação transbordava, ameaçando 
submergir as instituições politicas, que assentavam no systhema autocratico, com todas as 
condições do mais negregado despotismo. 
     A historia politica e social dos ultimos cincoenta annos, da Russia, ser  a descripção do 
admiravel poder da ideia d'emancipação. A força brutal da tyrannia organisada tem muito 
poder, porém, esse poder tende a enfraquecer e a cahir, tanto mais quanto o poder da razão, do 
direito e da justiça, se vae affirmando e parallelamente vae avançando a socialisação da 
sciencia e a evolução mental, economica e a moral. 
     A tyrannia organisada da Russia tem uma historia negrissima, em que a acção despotica do 
poder politico desempenhou o principal papel. 
     Se a guerra europeia impõe aos povos os mais dolorosos soffrimentos, torna-se contudo 
abençoada para o povo russo por lhe haver occasionado o advento d'uma nova era de vida 
pública, relati-vamente livre e progressiva. 
     Prazer egual ao que sentimos em presença da noticia da revolução popular na Russia nos 
causaria a sua repercussão na Allemanha, na Austria e nas grandes nações que preponderam 
na guerra. Essas revoluções não só traduziriam a satisfação da aspiração democratica mundial 
pela queda dos regimens de privilegio, como a vontade e a necessidade de pacificar o mundo, 
acabando-se definitivamente com a situação excepcionalmente desgraçada a que os povos 
estão submettidos actualmente. 
     Os povos da Europa teem sido d'uma paciencia e d'uma abnegação que causam verdadeiro 
assombro. As suas familias a disimar-se, porque parte de seus membros são arrebatados para 
os campos da batalha, outra parte estrebuchando, sem lar nem pão, a caminho dos cemiterios, 
- dôres, martyrios, inquietações - e comtudo, para não comprometterem a integridade das 
respectivas nações, teem suportado tudo sem se revoltarem. 
     Mas tenham cuidado os dirigentes com a orientação que estão dando ás coisas. Se é certo 
que em taes circumstancias todos soffrem, ninguem soffre mais nem tanto como as classes 
que vivem do trabalho, dos que não exercem, nem exploram, a missão de partir e repartir para 
ficar com a melhor parte. 
     Oxalá que a revolução do povo russo que acaba de realisar o seu triumpho, sirva 
simultaneamente de consolação a esse povo, e d'incentivo a todos os outros povos para que se 
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movam e obriguem os dirigentes a liquidar com o criminoso duelo, cuja historia constituir  a 
maior vergonha da humanidade no futuro. 
     Á democracia socialista russa e a todos os cidadãos d'esse grande paiz, que na marcha para 
a conquista da liberdade e do direito tomam parte a todo o custo, as nossas sinceras 
saudações. 
     Abaixo com todas as tyrannias ! 
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24. 
 
Periódico: A Voz do Povo (Semanário) 
Tendência: Socialista 
Data: 13 de Janeiro de 1918; pg 2 
Autor: Ladislau Batalha 
 
 
Título:   A Revolução Russa e o Internacionalismo Socialista 
 
 
     A Revolução Social, cuja explosão fez sentir os seus beneficios em toda a região russa, 
embora cheia de ensinamentos, não tem sido objecto de grandes encomios nem apreciações 
por parte da Imprensa representativa do Internacionalismo Social. 
     É caso para cogitar, como a Internacional, aspirando á grande revolução espropriadora da 
Burguezia, quasi emudece no momento precioso em que o almejado desideratum principia a 
tornar-se uma realidade pratica n'um Imperio de perto de duzentos milhões de servos ! 
     Porque em verdade não ha na Russia essa tresloucada preponderancia demagógica que 
entre nós o democratismo doentio perverteu ao serviço da usura e da ganacia. 
     Pelo contrario, a demagogia russa na pratica das suas reivindicações mais largas, como 
proclamação da Paz, fragmentação territorial conforme as indicações étnicas, partilha das 
terras e expropriação dos Bancos, mostra orientação segura na imediata aplicação de doutrinas 
que a prolongada controversia filosofica de um seculo perfilhou. 
     Longas edades se mantiveram as terras esl vicas em poder quasi exclusivo do Tzar e dos 
Pomietxics, os Nobres de então. 
     Na velha Russia só passaram a viver sobre si um infima parte dos servos, á sombra de 
possuirem alguns poucos centiares de chão, quando a misericordia dos seus amos haviam por 
bem dispensar-lh'os. 
     Mas logo as alcavalas choviam sobre eles, arrancando-lhes o fisco tudo quanto a terra lhes 
dava, n'uma violência tão grande que, até pelo exercicio das mais insignificantes das suas 
industrias caseiras, lhes era cobrado o mais odioso dos impostos anuaes do trabalho - o 
desnaturado obroc. 
     Com a ganacia do fisco pozera-se em concurrencia a usura despresivel dos noiroieds e dos 
culacs, as especies mais tenebrosas dos agiotas russos. 
     Todo o reinado de Nicolau II durante a primeira metade do seculo passado, decorreu no 
esforço cruel de debelar pela repressão, ecarceramento e morte, a formidavel revolta da fome 
que explodira hiante. 
     Ja na vigencia do ultimo Tzar agora deposto, não tardou muito, porém, que recrudescesse 
vigorosa por toda a Russia, estendendo-se até aos confins da Siberia, a nova Revolta da Fome, 
que nem o Knut dos Cossacos, nem a crueldade dos fusilamentos, nem a tortura das 
masmorras de Irkutsk e de Tobolsk conseguiram sufocar. 
     Tornou-se precido que o Estado, a despeito de todas as dificuldades, se apressasse a enviar 
mantimentos para todos os recantos do Imperio. Malogrado empenho ! pois os maiores 
esforços empregados ficavam inuteis. Os mantimentos fundiam-se quasi todos pelo caminho, 
na mão dos açambarcadores e dos altos funcionarios do Estado, que os impediam de chegar 
aos seus destinos. 
     Lá, como cá, como por toda a parte onde a Burguezia capitalista pode exercer a sua 
preponderancia ! 
     Sempre o embuste, o dolo, a mentira a justificar o crime da miseria provocada em todos, 
para proveito de alguns. 
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     A Imprensa burgueza, comtudo, principia a mostrar-se acovardada perante as 
responsabilidades que o Proletariado russo n'este momento está pedindo á Burguezia. 
     Já se confessa esta verdade por nós ha tantos anos enunciada, de que as Patrias, 
representativas da aliança criminosa do Sacerdocio com o Exercito e com a Lei, 
consubstanciaram o Capitalismo e são as inimigas disfarçadas dos povos sobre que exercem o 
seu usurpado direito de governação. 
     É o que o Presidente Wilson, alarmado com o despertar das nações, implicitamente 
confessa no seu discurso de 5 de Dezembro do ano passado, nas seguintes palavras: 
     - É preciso crear uma Sociedade das Nações, que seja uma Sociedade dos Povos e não dos 
Governos. 
     O alarme pela partilha das terras que afinal só eram posse do Tzar e dos Nobres, bem 
como a expropriação dos Bancos, mereceu á imprensa burgueza arrancos de dôr e gritos de 
indignação, pelo que chamam roubo e imoralidade. 
     Até entre nós já aparecem d'estas explosões de terror em artigos de fundo  de jornaes 
honestos [referência em nota de rodapé a um artigo d' A Lucta de 5 de Janeiro de 1918]. 
     Por onde se vê que, sobre expropriação, requisição e conquista, a Burguezia tem dois 
criterios. 
     Se a pratica de taes processos lhe aproveita para a consolidação do seu poder e dominio 
sobre os povos que ela explora, chama-se-lhe virtude civica e patriotica, heroismo e gloria. 
     Se, porém, os mesmos processos a prejudicam, tomam então o nome de roubo, 
indignidade, crime, e em vez d'estatuas, aplicam-se-lhe cárcere e guilhotina ! 
     Tal é, a respeito das gloriosas reivindicações dos povos russos, a moral hedionda d'essa 
Burguezia espoliadora que, por outro lado, só tem vindo de ha muito a legalisar n'esses antros 
de privilegios, chamados Parlamentos, toda a qualidade de usos, abusos, estorsões, conquistas 
e violencias por ela praticadas em prejuizo das nações, e esclusivamente para proveito e 
consolidação da sua Classe, dos seus Governos e das suas Patrias. 
     Parece, porém, que as grandes reivindicações d'equidade e justiça, que desde longa data 
veem a ser elaboradas no cadinho dos seculos, chegaram ao seu estado de maturação. 
     Já se pressente a repercussão do grito da Fome e dos clamores da Paz. 
     Ás perturbalções internas da Polonia e da Ukrania, juntam-se as de Zurich, Berne e 
Hamburgo. O moral d'Inglaterra não é grande e a sua resignação já vai deixando alguma coisa 
a desejar. Na marinha alemã ha pruridos de desassossego; na Italia a conflagração interna 
lavra. Não quer Hespanha destruir a harmonia do Conjuncto, e as suas Juntas Militares 
reagem e impõem-se. 
     Algures lemos n'uma correspondencia de França que a gravidade da situação já não existe 
nas fronteiras; o grande perigo est  agora nas rectaguardas onde as subsistencias são poucas e 
a indisciplina cada vez maior. 
     É a Guerra Social que se alastra e impõe, com democracia ou sem democracia, com rei ou 
sem ele, para a realisação das grandes aspirações que as Internacionais Socialistas apostolisam 
com teoria, mas na pratica não protegem e até parecem guerrear. 
     Com efeito, se na Alemanha onde o movimento intelectual socialista vae mais adeante, 
aparece quem recuse apoio ao pan-germanismo e proteste contra a Guerra, logo é metido no 
cárcere, enquanto ali, como nos outros Estados beligerantes, quer Centraes ou Aliados, 
merece atenções especiaes o Socialismo que, apoiando a Guerra, guerreia os seus proprios 
Partidos militantes nos Estados Contrarios. 
     Isto deve atribui-se á insuficiencia das bases filosoficas de todo o Socialismo e tambem á 
persistencia ancestral de preconceitos religiosos e patrioticos, aliada á influencia da acção 
capitalista contemporanea que alúe convicções e desperta interesses e vaidades 
inconfessaveis. 
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     O Socialismo Internacional, a nosso ver, e larga argumentação nos acode em favor da 
doutrina, não pode fazer parte dos Governos da Burguezia sem quebra dos principios que 
perfilha, e sem risco de se deixar contaminar das influencias do aburguezamento e do 
conservantismo. 
     Ao Socialismo todos os logares publicos lhe devem estar acessiveis, exceto os de 
Cabecilha militar, Ministro do Governo ou Chefe d'Estado, pois são incompativeis com as 
doutrinas apostolisadas, nem é licito exercê-las sem que n'isso ande envolvida traição ao 
Proletariado. 
     O comodismo socialista internacional deve muito do seu espirito conservantista ao uso e 
abuso que tem feito das pastas ministeriaes, assim como das cadeiras senatoriaes. 
     O Egotismo, porém, saberá corrigir estas deleterias discrepancias, independente da grande 
Revolução Social que, com apoio ou sem ele, por toda a parte avança intemerata. 
      
     Madrugada ! Ouço o ribombo do canhão e o fusilar da espingardaria. 
     Talvez um incidente sem importancia ou novos preliminares da grande Revolução que se 
avisinha. 
     Saudemo-la ! 
 
 
8 de Janeiro de 1918 
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