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erá um orgulho enorme ter a Ma-
rine Le Pen ao meu lado em Lis-
boa", declarou André Ventura ao

]ornal de Notícias. Marine Le Pen que,
desde 2011, é a lÍder da Frente Nacio-
nal de França (agora Reagrupamento
Nacional) e a cara da extrema-direita
francesa. A 26 de lulho, o Chega inte-
grou-se oflcialmente no cÍrculo da ex-
trema-direita europeia, em comunhão
autoritária com Matteo Salvini e Mari-
ne Le Pen, no grupo Identidade e De-
mocracia (ID), e recorre agora a essas

alianças para catapultar a sua candi-
datura à presidência da República em
Portugal, unindo esforços em torno do
projeto de normalização e fortal.eci-
mento da extrema-direita na Europa,
com polÍticas autoritárias e fascistas,
inflamadas por discursos populistas.

Em França, ataques aos imigrantes são

a prática mais comum da líder da ex-
FN: num destes ataques, Le Pen, pede
ao Governo que íísuspenda a conces-
são de vistos a argelinos para eütar
um fluxo migratório". Marine deve es-

tar esquecida dos 14 países africanos
que são obrigados, por meio de um
pacto colonial, a colocar 850/o das suas
reservas estrangeiras no banco central
francês sob o controle do Ministro das
Finanças francês. Cerca de 13 países

africanos ainda têm de pagar a dÍvida
colonial à França. Apesar de a França
arrecadar cerca de 500 mi1 milhões de
dólares da África em seu tesouro ano
após ano, a senhorita peca por cuspir
nos povos oriundos do continente que
nunca deixou de alimentar a "Pátria
Francesa". A manipulação de discurso,
também uma característica inerente
dos (antilanti-sistema, também é uma
ferramenta amplamente usada, como
quando veio dizer que França não de-
veria incluir o ensino de Português no
plano público, pois não teria que ser
"despesa de Estado" ensinar a língua
de origem a imigrantes, apesar de o
ensino da Língua portuguesa em Fran-

ça ser f.nanciado pelo Governo portu-
guês, sem custos para a Educação
nacional francesa. Foi também o parti-
do de Le Pen que, em 2015, vandalizou
um clube português no sudeste de Pa-

ris, com frases como "Morte aos porfu-
gueses", acompanhadas da cruz
suástica.

lá em Itália, Matteo Salvini deixou pes-

soas morrer, em alto mar, com os seus
flIhos ao colo; pessoas que fogem das
guerras onde o principal culpado é a

mesma Europa que não os deixa en-
trar. Se isto não é segregação racial,
então não sabemos o que poderá ser.

E aqui encontra-se André Ventura, que
se diz "o lÍder dos Portugueses que são

pelo bem, por Deus". É assim que An-
dré vai lutar pela independência de
Portugal à subserviência europeia? E

gritante a hipocrisia da extrema-direi-
ta; e personagens como Ventura e Le
Pen são um insulto a todos os traba-
lhadores migrantes que todos os dias
deixam nos países de destino a maior
parte do valor de seu trabalho.

Sabemos que as presidenciais de 2027
vão ser usadas pela extrema-direita
como ferramenta para dar mais al.can-

ce aos seus ideais fascistas. Ora, como
pessoas que lutam por construir um
mundo mais seguro, justo, igualitário e

Iivre de preconceitos, estamos consci-
entes da urgência em combater a nor-
malização de discursos populistas e

fascistas, em Portugal e no mundo, que

monopolizam as desigualdades e o
preconceito, ludüriam milhares de
pessoas e alienam a classe trabalhado-
ra.

Por este motivo, convidamos toda a
gente a sair à rua no dia 10 de janeiro,
para darmos a melhor péssima rece-

ção aos fascistas Le Pen e Ventura. Que
nos ouçam a alto e bom som: FASCIS-

MO NUNCA MAIS. NÃO PASSARÃO!
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I s eleicões nresidenciais em Portu-

fl sui representarào uma nova possi-

Flrrtouo. para a extrema-drreita
proto-fascista ganhar força e alento e a

esquerda com a sua divisão parece
apostada em contribuir para essa hipó-
tese.

A esquerda parlamentar que passou os

ultimos cinco anos amarrada às políti-
cas do governo que levaram, pelos
seus efeitos negaüvos, ao ressurgimen.
to da extrema-direita no paÍs cai agora

no erro de não levar a sério a disputa
presidencial apenas lançando candida-
turas para marcar território.

Perante uma polÍtica do Governo de

contÍnuo apoio aos grandes empre-sá-
rios e banqueiros do paÍs e falta de

apoios aos trabalhadores e pequenos

empresários do paÍs durante a pande-
mia, tem elevado o grau de desespero
destes ultimos. Sem opo-sição à es-

querda que lute pelas demandas destes

sectores deses-perados eles voltam-se
para as saídas autoritárias e de incen-
tivo ao ódio da extrema-direita.

Um primeiro sinal disso foram os re-
sultados eleitorais para o parlamento
regional dos Açores, só assobia para o

lado quem quiser. Mas se de um Iado
temos o Governo e os seus apoiantes à

esquerda a dar gás à extrema-direita,
agora temos o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa e o PSD a colocar fogo
nesse gás. O PSD legiümando a política
proto-fascista do Chega para chegar, a
todo o custo e sem princÍpios, ao poder
e Marcelo não só dando o visto bom
como patrocinando o acordo.

Marcelo mostra que toda a sua estraté-
gia é trazer a direita ao poder nem que

seja com a extrema-direita atrelada e

demonstrando aos iluüdos com os re-
tratos fotográficos contÍnuos que os

afectos dele são com o grande capital.
O primeiro ministro, António Costa,
que para manter a burguesia na mes-

ma sala de refeição que a esquerda
parlamentar precisa da unidade com

Perante este cenário as esquerdas, que se opõem as

duas díreitas, tinham a aportunidade de apresentar
umd candidatura conjunta que certamente geraria o

ânímo necessário nas massas populares.

Marcelo e apoia a recandidatura deste.

Chegados há um ano atrás tÍnhamos
duas candidaturas: a da extrema-
direita e a da direita que coopera com
aquela.

Perante este cenário as esquerdas, que

se opõem às duas direitas, tinham a

oportunidade de apresentar uma can-

didatura coniunta que certamente ge-

raria o ânimo necessário nas massas

populares para se fazer frente a dois
desaflos: obrigar Marcelo a uma segun'

da volta e não permitir a disputa do se-

gundo lugar por parte de Ventura. No
entanto, a üsputa do seu território à

esquerda é mais relevante do que o

objectivo político de derrotar a direita
e os proto-fascistas.

A incapacidade de enxergarem o mal
estar, a ansiedade e a confusão que ge-

rarão na massa trabalhadora, irá pro-
vavelmente traduzir-se em que de três
candidaturas apenas uma consiga se

colocar por diante do proto-fascista. A
concretização desta hipótese será um

balde de desânimo lançado sobre a es-

querda e activistas, justo agora que a

extrema-direita têm saÍdo derrotada
internacionalmente em eleições nos
EUA e no Brasil. A unidade da esquer-
da em Portugal parece ser relativa-
mente fácil para se apoiarem políticas

austeritárias do Governo mas impossí-

vel quando é impreterível o combate
por princÍpios de valores democráticos,

sejam de liberdade, económicos ou so-

ciais.

A Frente Unitária Antifascista lamenta
profundamente que a unidade neces-

sária para uma candidatura de esquer-

da pela solidariedade, Pela
fraternidade, pela liberdade do povo
trabalhador não tenha sido o critério
fundamental para combater a direita e

a extrema-direita e o resultado poderá

ser desastroso.

Nem Marcelo, nem Ventura. Candida-

tura de esquerda única.
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Graça Jacinto

Grupo Antifuscista Míguel Torga

Efetivamente, uma candidatura única de Esquerda seria o ideal. A
nossa luta é toda a mesma - não permitir o avanço da extrema-
direita e continuar a trabalhar por uma Democracia cada vez mais
assente no nosso paÍs. No entanto, torna-se necessário tomar uma
posição nestas Presidenciais que se avizinham.

A minha escolha é a Marisa Matias. De facto, a Marisa é a canüdata
que melhor representa a democracia e os valores de abril. Ávida

defensora da Constitüção da República Portuguesa, que bem
conhece e honra, é também a candidata mais forte na luta contra os

problemas da nossa sociedade. As suas lutas vão desde as alterações

climáticas ao racismo, xenofobia, machismo e LGBTQ+fobia, a

dignidade da classe trabalhadora e o respeito pelos direitos
humanos. A canüdatura da Marisa representa, a meu ver, a melhor
resposta à ascensão da extrema-direita em Portugal. Socialista,

democrata conúcta, incansável no trabalho, já mostrou inúmeras
vezes que não "fala de cor": Marisa realmente sabe do que fala,

deixando de lado frases feitas, populismos e elitismos.

Sem dúvida que a Marisa Matias é a candidata que melhor me

representa e que melhor representaria o país que quer liderar.

A Ràde UnitáriaÂntifàséigta é uma frente compostà porvárias
orgaiiiÍáçóes eãtiúistas-qúe partithàm a [uta contiá o fascismo.

Apesar de todos partilharmos a importância desta [uta, ainda assim
teúôs grêiiarã diversidaôe áe opiniões.

Nesta seccção, expomos algumas visões de ativistas da RUA sobre as

preSidêícíàiÉ "

Bom seria que a esquerda tivesse escolhido unir-se em torno de

um(a) candidato(a) comum, pondo à frente dos desÍgnios

partidários a defesa de uma democracia mais ampla, Iiwe e justa

onde quemquer destruí-la fosse deixado sem voz. infelizmente esse

não foi o caminho seguido e há agora que escolher quem apoiamos'

Ana Gomes merece o meu apoio por ser uma mulher gue defende

estes princípios, porque é europeÍsta e porque sempre teve uma voz
que se ergueu contra a corrupção e a evasão fi.scal, dois grandes

males da nossa democracia (nacional e europeia).

Ana Gomes é uma mulher de esquerda que tem provado ao logo do

tempo que n-ão se deixa influenciar por partidarismos e que é

aberta ao diáIogo. Diplomata de proflssão conhece bem a realidade

europeia e internacional.

Tem posições flrmes de defesa da Constituição e opõe-se ao

autoritarismo de partidos aventureiros. Defensora dos direitos
humanos, pugna por uma sociedade mais igualitária e mais

participativa, sendo sem sombra de dúvida a pessoa que melhor
pode congregar uma larga maioria de cidadãos em torno destes

princÍpios.

MARISA MATIIS:

O UOTO PEt[ I.IBERBIDE

Joana Sá

Núcleo Antifuscista de Aveiro
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Plataforma Antifuscista de Lisboa e Vale do Tejo

Na história do moümento antifascista, encontramos raras situações
onde este apelou à participação no cÍrco eleitoral da democracia
burguesa. Estas situações apenas aconteceram em contextos onde a
extrema-direita tinha de facto possibilidade de ganhar as eleições.

Hoje, não existe a possibilidade de AV ganhar as eleições mas sim,

de aceder ao segundo lugar e posicionar-se como oposição ao gover-
no, agregando os votos dos descontentes com as politicas praticadas
nas ultimas décadas, das quais o resultado para a classe trabalhado-
ra não tem sido outra do que perda constante de direitos e conquis-
tas sociais.

Por outro lado, não existe qualquer candidatura na esquerda que

represente os interesses da classe trabalhadora, que não se baseia
num programa reformista. e que expressse a vontade e consciência

de unir com urgência a esquerda na luta contra o perigo da extre-
ma-direita.

A luta antifascista faz-se nas ruas diariamente, ao lado da classe tra-
balhadora e não participando no círco eleitoral burguês de forma
ocasional através de um boletim de voto. Assim sendo, apelamos ao

voto branco ou à abstenção consciente, em forma de contestação.

A candidatura do João Ferreira, apoiada pelo PCP, é a canüdatura
de quem defende um projeto de esquerda popular, anticapitalista,
antifascista e anti-imperialista! São estas, na fórmula mais resumida
e concreta que encontro, as razões que me levam a não ter dúvidas
sobre o meu voto em Janeiro de 2021,.

O percurso político de |oão Ferreira, tal como própria História do

PCP, refletem esses valores - no Parlamento Europeu, tem sido flrme
na defesa dos princÍpios da autodeterminação dos povos, da sobera-

nia nacional e no combate ao imperialismo! Esta candidatura, mais
do que apenas um candidato, tem por detrás de si um projeto coleti-
vo de valorização do trabalho e da classe trabalhadora, de defesa

dos inúmeros direitos que nos têm sido negados e, acima de tudo, de

Luta por um Mundo melhor.

Desde o início da campanha, o principal eixo que orienta as suas

ações tem sido o apoio à Luta dos trabalhadores, chamando à aten-

ção para as várias batalhas que se travam pelo paÍs - por isso mes-

mo recebeu já o apoio de 400 representantes de organizações dos

trabalhadores.

Esta é uma alternativa coerente, justa e inabalável, que não se resig-
na ao futuro sombrio a que o capitalismo e o neoliberalismo nos
querem condenar. Este é um projeto humanista, socialista e popu-

lar, que não tem medo de enfrentar os interesses instalados da bur-
guesia flnanceira nacional e internacional na defesa de quem vive
do seu trabalho. É este o projeto que interessa reforçar neste mo-

mento!

sEM Ullfio, C0NTESTAçfi0!

FT elC
Núcleo Antifuscista da Feira*

O FISCISMO COMBATE.SE I{A RUA

A RUA pauta-se pela unidade e organização na ação contra o fascismo, machismo,
racismo, xenofobia, LGBTQ+fslia e todas as outras formas de opressão. lunta-te a nós.

* Este segmento'As Vozes Na RUA'é uma re-edição do segmento'As Vozes Da

FUA', publicado no Antifacho no 2 (Dezembro). Atualmente o Núcleo
Antifascista da Feirâ não pertence à RUA.

www. antifascistas . pt
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Rosa Luxemburgo nasceu no dia dia 5
de março de 1871 em Zamosc, Polónia
(região na época pertencente ao

Império Russo). Ativista, Iutou por to-
das as minorias e os oprimidos, traba-
lhadores e mulheres especialmente,
mas também por negros e judeus,
sendo ela mesma juüa.

Em 1894 fundou o Partido Social
Democrata da Polónia (SDKP). Em
1898, mudou-se para a Alemanha, o

centro da luta de classes da época.

Instalada em Berlim, passou a militar

no Partido Social Democrata Alemão
(SPD). No ano seguinte, em 1899, publi-
cou a sua primeira obra, "Reforma
Social ou Revolução?", ensaio onde cri-
tica aqueles que esperam alcançar o

socialismo por meio de iniciativas
institucionais e pacíflcas.

Embora apoiasse o reformismo como

um meio, acreditava que o objetivo
final só seria conseguido com a revolu-

ção. A fracassada revolução russa de

1905 fez nascer em mútos a esperança

de que seria dos paÍses de leste que
partiria a centelha da revolução mun-
dial.

Retornando a Varsóvia, Rosa foi presa

e durante três meses esteve ameaçada
de morte. De regresso à Alemanha, co-

meça a defender a teoria de greve das

massas como instrumento de luta revo-

Iucionária.

Com o inÍcio da Primeira Guerra
Mundial, declarou-se contra o conflito
durante um congresso do Partido
Socialista. A crise gerada pela guerra
facütou a difusão dos ideais socialistas

entre o proletariado urbano. Os sindi-
catos, que estavam ligados ao "Partido
Social Democrata", fortaleciam-se e as

posições polÍticas no paÍs radicaliza-
ram-se

Em 1913, publicou a sua obra mais im-
portante 'A Acumulação do CaPital",
onde analisou as contradi-

ções do capitalismo im-
periaüsta, em função das

quais estes não têm co-

mo gerar por si só as con-
dições necessárias ao seu

desenvolvimento.

Karl Liebknecht nasceu em Leipzig, na
Alemanha, no ano de 1871. EIe era fi.lho

de Wilhelm Liebknecht, um sociaiista
amigo de Karl Marx, que fundou a

Primeira Internacional na Alemanha e

iuntamente com August Bebel o

Partido dos Trabalhadores Social-
democratas da Alemanha, o qual em

1875 foi unifi.cado com
o grupo de Ferdinand
Lassalle para criar o
moderno Partido
Social-democrata

Alemão (SPD).

Karl Liebknecht
revolucionário
socialista foi

membro da ala esquerda do SPD e a

partir de 1912, deputado no Reichstag
(Parlamento alemão)

Com a eclosão da Primeira Guerra
Mundial, Karl Liebknecht adotou uma
postura pacifista, consistente com os

ideais internacionalistas que o socialis-
mo vinha defendendo. Preso em 1916

durante uma manifestação contra a

guerra em Berlim, permaneceu na pri-
são até que a revolução de 1918, que

derrubou o imperador Guilherme II,
lhe devolveu a liberdade.

No entanto, recusou-se a entrar no go-

verno que formou a maioria social-
democrata sob a presidência de

Friedrich Ebert e l'untamente com Rosa

Luxemburgo , dividiu o partido, for-
mando a ala esquerda, designada por

[ ÍIRI0EM 00 PARIJD0 ffiSlffli:]:ÀiXili:',ffiHHT â;.LiilH S'^*:iffi*."'if[:
G0MUilt§T[ RrEM[0 ãâi;t1,;1liti:tTffi:iiâ:T: iBü ã:1Tffi1T,3,T?*::ffii:,íff:]*

ffi ::Í:ff ffi ;,;'";;,:,i,"ff â::i::f ll*x*:,x'sl?H,T,H1l,i:l:
Em j.g16, socialistas mais radicais, Iide- do-se uma severa crÍtica do Bolcheús- Em consequência da repressão que se

rados por Karl Liebknecht e Rosa mo. A sua oposição à guerra valeu-lhe seguiu à insurreição spartaquista, que

Luxemburgo, formaram o grupo Spar- a prisão' ela mesma considerou prematura' Rosa

tacus - que d.eu origem ão ipr.tioo 
Li.berrada em novembro de 1e18, logo :ffiT::1fl;,ffi:T:ifl::[t::"ilComunista Alemão". ^ seguinte e Rosa Luxemburgo e i;;:" 

-

K[Rt
LIEBKIIECHT

Liga Spartaquista, a partir de 1919

transformada no Partido Comunista
Alemão ou KPD. Este grupo, inspirado
no modelo revolucionário desenvolvi-
do por Lenine na Rússia, liderou a sua

própria revolução em 1919 contra o go-

verno republicano de F. Ebert; a feroz
repressão ao movimento foi realizada
pelo exército alemão, reforçado com
voluntários monárquicos, tanto assim
que Karl Liebknecht foi assassinado no

seu rescaldo.
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as últimas semanas, a Frente
Unitária Antifascista esteve en-
volvida numa crise interna, com

discussões que por vezes transborda-
ram dela, muitas vezes de forma en-
viesada. Tudo isto devido a um
lamentável e evitável episódio de ma-
chismo por um elemento da coorde-
nação, seguido do sequestro dos
nossos meios de comunicação, quan-
do o dito elemento se recusou a retra-
tar o seu comportamento e por isso
decidiu abrir uma guerra contra a
mesma FUA que ajudou a criar, aca-
bando por se apropriar de todos os
nossos meios de comunicação e elimi-
ná-Ios. Uma vez que têm sido muitas
as falsif.cações espalhadas a nosso
respeito, vemo-nos na obrigação de
esclarecer o suceüdo e a primeira
coisa que nos cabe dizer é que a FUA
não desapareceu nem implodiu - a
FUA transformou-se, e é a partir de
hoje RUA - Rede Unitária Antifascista.

Desde dia L6 de Dezembro, qualquer
comunicação recebida pelo e-mail
frenteunitariaantifascista @gmail.-
com, bem como as publicações no
nosso site, Facebook, Instagram ou
Twitter (entretanto reconvertido pelo
camarada em AIM - Portugal) são da
responsabüdade exclusiva do cama-
rada em questão. Consideramos que
o sequestro dos meios de comunica-
ção da FUA e quaisquer acusações so-
bre partidos e ativistas indiüduais
dentro e fora da FUA foram cortinas
de fumo lançadas para que não se
discutisse o problema central: o caso
de machismo.

Face a estes acontecimentos, a Coor-
denação da FUA concordou que só
uma Assembleia Geral Extraordiná-
ria teria legitimidade para resolver a

crise instalada. Em vez de procurar
resolver a questão de forma demo-
crática, o camarada não quis apre-
sentar-se na AGE que ele mesmo
reclamara e decidiu demitir-se na
noite anterior, levando consigo o Nú-
cleo Antifascista da Feira da FUA, e

mantendo consigo os meios de comu-
nicação que não lhe pertencem e fu-
gindo da responsabilização pelos
seus atos.

Em AGE, os atos do camarada foram
aferidos e discutidos. O parecer da
Comissão de Ética, que determinou
serem inaceitáveÍs as aütudes ma-
chistas do camarada, foi aprovado
por unanimidade. Até ao flm da AG,
decidiu-se dar a oportunidade ao ca-
marada de devolver finalmente os
acessos a todas as redes, mas ao nos-
so pedido o camarada respondeu com
a desativação das páginas nas redes
sociais, bem como a eliminação do
website da FUA. A página do Twitter
da FUA foi ainda convertida numa
página do Alternative International
Movement em Portugal, capitalizan-
do abusivamente os seguidores que
têm ajudado a construir o movimen-
to nas redes sociais.

O camarada tem-se dedicado a mas-
carar as suas ações através da descre-
dibiüzação da FUA, afirmando que o
problema é a existência de militantes
de partidos que controlam o nosso
moümento. As afirmações do cama-
rada não só são completamente fal-
sas, como demonstram um total
desrespeito pelas dezenas de ativistas
que constroem o movimento. O ca-
marada afirmou ainda no TVritter,
com a NOSSA conta, que vários núcle-
os saÍram da FUA, quando, na verda-
de, o único núcleo que saiu da FUA

c0t{If,cI[-t{0s

foi o Núcleo Antifascista da Feira, di-
rigido pelo próprio. Afirmou ainda
que foram as pessoas que constroem
a FUA que a implodiram, quando foi
ele quem nos retirou o acesso e apa-
gou as nbssas redes, não nos deixan-
do outra opção que não recriar a
FUA" agora RUA.

Felizmente, o Movimento Antifascista
em Portugal é mais do que uma pági.
na nas redes sociais. Por isso, decidi-
mos em Assembleia Geral aproveitar
este triste incidente para dele retirar
aprendizagens, experiência, e acima
de tudo para o melhorar.

Apresentamos então um movimento
mais unido, democrático e liwe: a Re-

de Unitária Antifascista - RUA. Com-
prometemo-nos a continuar a luta
antifascista da forma mais limpa e

transparente possÍvel, focando-nos
agora no importante momento que se

avizinha: as Eleições Presidenciais de

Janeiro çte 202'L. É na campanha con-
tra a candidatura da extrema-direita
que nos queremos concentrar. A Rede
Unitária Antifascista assurne o com-
promisso de travar esta batalha de
forma democrática e justa, mantendo
sempre os valores que nos caracteri-
zam.

Este é a versão encurtada do comuni-
cado. Podes ler a versão completa no
nosso site em antifascistas.pt

O F[$CI$MO COMBITE.SE NA RIJI
A RUA pauta-se pela unidade e organização
na ação contra o fascismo, machismo,
racismo, xenofobia, LGBTQ+febia e todas as
outras formas de opressão. Junta-te a nós.

@ fb.comlRedeu n itaria ntifascista

@ @redeunitariaantifa

@ www.a ntifascistas. pt

I redenitariaa ntifascista@protonmail.com


