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emecêMemória é Luta! 

RIO, 1909 - VIVA FERRER
VIVA A ESCOLA MODERNA

De 25 a 31 de julho de 1909 a Espanha foi palco de violen-
tos combates de rua em Barcelona entre os trabalhadores, 
a polícia e o exército. Dentre aqueles que foram colhi-
dos na onda de prisões subseqüente estava o pedagogo 
Francisco Ferrer y Guardia, fundador da Escola Moderna. 
Ferrer acabaria por ser fuzilado a 
13 de outubro daquele ano. Sua 
execução acendeu a indignação 
universal..

No Rio de Janeiro, então capital 
federal, o nome de Ferrer não era 
nem mesmo citado pela impren-
sa.1 Apenas os anarquistas, pelas 
colunas de seu pequeno jornal 
Liberdade, vão lembrar à opinião 
publica a 8 de setembro que Fer-
rer está preso.2 Nos primeiros 
dias de outubro realiza - se uma 
reunião na Federação Operária 
do Rio de Janeiro, visando a  
organizar os protestos contra a 
situação de Ferrer e dos demais 
presos espanhóis. Ali é nomeada 
comissão destinada a organizar 
protestos que a 12 de outubro 
distribui manifesto,convidando 
para comício no dia 17.

No entanto, a comissão foi surpreendida com a notícia 
do fuzilamento de Ferrer em Barcelona. A este choque, 
junta-se a revolta pelo fato de o jornal Correio da Manhã 
ter publicado, no mesmo dia 13 de outubro, nota sobre 
Ferrer reproduzindo diversas falsidades..Encarregado 
pela comissão, o militante anarquista Máximo Suarez 
escreveu carta àquele jornal, que foi publicada na edição 
do dia seguinte.3 

O Centro Operário Beneficente Internacional já no dia 

12 emitia nota de repúdio ao ato do governo espanhol.
No dia seguinte a maçonaria solicita ao Grande Oriente 
do Brasil que encaminhasse manifestação de repúdio a 
seu congênere espanhol.4 Também no dia 14 a comissão 
recebe telegrama de solidariedade do panfletário re-

publicano Deocleciano Mártir. 
Durante a sessão da Câmara 
naquele dia dois deputados, Dun-
shee de Abranches e Monteiro 
Lopes, lançam protestos. A So-
ciedade de Geografia do Rio de 
Janeiro lamenta o “crime social 
praticado em Barcelona”. Ainda 
neste dia em sessão realizada no 
Grêmio Republicano Português, 
esta entidade resolve fechar suas 
portas em sinal de luto por uma 
semana.5

 A 15 de novembro a Comissão 
Comemorativa daquela data 
aprova proposta de inscrever 
em suas atas voto de profundo 
pesar.No mesmo dia o Centro 
Republicano Conservador lavra 
solene protesto e associa-se 
às manifestações de repúdio.6 
Entre os estudantes universi-
tários registrou-se protesto na 

Faculdade de Direito.  O Centro Acadêmico realizou 
sessão com o mesmo objetivo. De Vila Isabel o militante 
anarquista e organizador da escola Livre Primeiro de Maio, 
Pedro Matera e alunos enviam sua adesão7 A propósito de 
uma alegoria sobre Ferrer de autoria de Julião Machado, 
publicada no País a 14 de outubro, o livre pensador Me-
deiros e Albuquerque inicia no Correio da Manhã série 
de artigos de crítica.



O comício do dia 17 de outubro realizou-se na Federação 
Operária. Foi acompanhado por uma multidão estimada 
entre 4 e dez mil pessoas. Os oradores ficaram localiza-
dos no interior de seu prédio, em salão do Centro dos 
Sindicatos Operários, que funcionava no mesmo endereço. 
Ali, sobre um palco colocaram-se duas mesas. Uma para 
os jornalistas que fariam a cobertura do comício e outro 
para os membros da Comissão9 A audiência transbor-
dou do salão, descendo pela escada até a rua, de onde a 
multidão se estendia até as ruas próximas.10 Não estava 
prevista a realização de passeata, mas ela ocorreu por 
exigência dos que assistiam ao comício, saindo da sede 
da FORJ às 16 horas.. À frente da multidão, delegados e 
bandeiras da Federação e de associações operárias e uma 
bandeira negra, seguida pelo retrato de Ferrer e outro do 
rei de Espanha Afonso XIII, manchado de sangue. Outra 
tela representava o rei e Maura degolados e salpicados 
de sangue.11

Percorrendo as ruas do centro do Rio a manifestação 
deteve-se em frente ao consulado espanhol na rua 1º de 
março onde os retratos de Maura e do rei foram espati-
fados e o de Afonso XIII queimado, sendo apedrejado o 
consulado. Ao passarem pela Avenida Central (hoje Rio 
Branco) os integrantes do cortejo vaiaram o Jornal do 
Commercio ao passarem em frente à sua redação, por 
este ter veiculado insultos à memória de Ferrer, sendo seu 
prédio também apedrejado. 12 Já O País foi homenageado, 
tendo seu diretor, Brício de Abreu, falado à multidão da 
janela da redação daquele diário.  De volta à sede da FORJ 
a manifestação encerrou-se com discursos proferidos por 
alguns oradores da sacada de sua sede.13                   

Ainda em 1909, a 19 de outubro, o Correio da Manhã 
publicou carta de  Carallampio Trillas 14 rebatendo decla-
rações do deputado espanhol Mediano,então em visita 
ao Brasil. A 13 de novembro foi lançada no Rio edição 
especial do jornal anarquista Terra Livre, sobre Ferrer 15 

NOTAS:

[1] Ver comentário de José Romero in À Memória de Ferrer II, Ação 
Direta, Rio de Janeiro, Ano 11, no 106, maio de 1956.

[2[ Manuel Moscoso. O Poder das Trevas.In Liberdade, Ano I, Rio de 
Janeiro,8 de setembro de 1909, no 2

[3[José Romero. À Memória de Ferrer. Ação Direta, Rio de Janeiro, 
Ano 10,no 104, março de 1956.Máximo Suarez, de acordo com José 
Romero, era militante anarquista de naturalidade espanhola (Astúrias). 
Em 1907 era redator do jornal anarquista La Protesta em Buenos 
Aires, quando foi preso e deportado para a Espanha. Tendo conse-
guido fugir quando o navio que o transportava fez escala no Rio de 
Janeiro, Suarez militou durante alguns anos no movimento anarquista 
da cidade, tendo posteriormente regressado à Argentina.

[4]José Romero. À Memória de Ferrer. Ação Direta, Rio de Janeiro, 
Ano 10, no 113, dezembro de 1956. 

[5] José Romero À Memória de Ferrer. Ação Direta, Rio de Janeiro, 
Ano 9, no  112, novembro de 1956

[6] Jose Romero,Iibidem, Ação Direta 112 e 113

[7 José Romero, À Memória de Ferrer, Ação Direta ,Rio de Janeiro,Ano 
10,no 113, dezembro de 1956.

[8] José Romero, Ibidem.

[9] José Romero, À Memória de Ferrer, Ação Direta, Rio de Janeiro,, 
Ano 11,no 106, maio de 1956..

[10] José Romero, À Memória de Ferrer,Ação Direta, Rio de janeiro, 
Ano 11, no  109,agosto  de 1956.

[11[ José Romero, À Memória de Ferrer, Ação Direta, Rio de Janeiro, 
Ano 11,no 110, setembro de 1956.

[12] A Reação Espanhola. O Jesuitismo a Renascer, A Voz do 
Trabalhador,Ano II, no 19, 30 de outubro de 1909.  

[13] José Romero, À Memória de Ferrer, Ação Direta, Rio de Janeiro, 
no 11,no  110, setembro de 1956

[14] Carallampio Trillas, imigrante espanhol, militava pelo menos 
desde 1904 no movimento anarquista do Rio de Janeiro. Já teria 
vindo anarquista da Espanha, onde conheceu Ferrer pessoalmente. 
Em 1906 foi um dos delegados da Federação Operária de São Paulo 
no I Congresso Operário Brasileiro no Rio, passando a integrar a 
comissão nomeada por aquele congresso para organizar a Confe-
deração Operária Brasileira. É possível encontrar registros de sua 
militância até 1913. Em 21 de setembro de 1909 está presente, com 
José Romero e Ulisses Martins, em festa promovida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Fábricas de Tecidos. No intervalo, pronuncia 
um pequeno discurso e declama uma poesia (A Voz do Trabalhador 
no 17, de 30 de agosto de 1909). No final da festa, é feito um apelo 
aos operários perseguidos em conseqüência da última greve na 
fábrica de Vila Isabel.  


