
Até deixar de
existir a palavra
amanha

São jovens e comunistas e não gostam que lhes digam que há nisso contradição. Alguns

chegaram à JCP através de família, outros querem contribuir para algo maior do que eles, outros

querem lutar contra a precariedade. 0 partido que parecia estar no passado de repente, com o

recente resultado autárquico, entrou com força no presente, e os jovens, diz-se, são o futuro.

SUSANA MOREIRA MARQUES

BRUNO SIMÃO



Falámos

das classes, da ofensiva ideológica, da transforma-

ção da sociedade. Também falámos da crise, da precarieda-
de, do Ensino Superior, da Constituição de Abril. Muitas
coisas se repetem de conversa para conversa, há uma cas-

sete que parece estar a rodar, mas essa cassete, como diz
uma militante, é como os comunistas vêem a realidade e,

nesse sentido, o que diz um jovem comunista não é muito
diferente do que diz um velho comunista nem é muito di-
ferente da postura na vida de "dar o que cada um pode" a

cada momento ao seu partido. Mas, no final de várias horas de conversa
com diferentes militantes da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), o

que fica é aquilo que ainda não ouvimos antes, aquilo que, no partido do

colectivo, parece mais individual: Tiago Vieira: "Ser comunista muda mui-
to a vida das pessoas."; Sofia Lisboa: "Não tenho nenhum problema de cons-
ciência com a história do comunismo, porque eu não estava lá"; Francis-
co Pereira: "Nós não vimos ao mundo com uma razão inerente - somos
nós que lhe damos umarazão eestaé umaboa razão."; André Martelo: 'Te-
mos tempo, paciência revolucionária"; Bruno Madeira: "Ouvimos dizer

que ajuventude é o futuro mas eu não sou o futuro, sou o presente, já cá es-
tou e enquanto cá estiver hei-de ser sempre presente." Tiago Ferreira: "É

para a vida" Helena Casqueiro: "Em todas as gerações há-de ter havido

gente que viu as coisas passar, sem se mexer."

Najaneladacamioneta, um papel onde, do lado de fora, se pode ler: "Por
Abril". Helena Casqueiro e Tiago Vieira vão sentados lado a lado, alternan-
do entre conversas de camaradas e de namorados. Um homem vem ao mi-
crofone, junto do condutor, e anuncia o início do protesto. É dia 19 de Ou-
tubro, a CGTP marcou uma marcha lenta de autocarros na ponte 25 de Abril
e depois uma grande concentração em Alcântara "Por Abril", diz o cama-
rada ao microfone. "A luta vai ser difícil, mas a vitória há-de ser nossa"

A camioneta parte do Marquês de Pombal, atravessa a ponte e depois
volta para trás, iniciandoatravessiadeprotesto. Vai silenciosa Dasoutras
camionetas algumas pessoas acenam. A ponte 25 de Abril está demasiado

tranquila, só os jornalistas que se vêem à entrada da ponte parecem estar
excitados, o trânsito flui e a marcha só ficarálenta no tabuleiro da ponte al-

gum tempo depois.
Em Alcântara, Helena distribui bandeiras pelos militantes jovens con-

forme estes vão chegando e se vão juntando perto do palco. Parecem co-
nhecer-se quase todos. Um militante vende isqueiros negros a dizer: "Go-
verno rua". Do palco, ouve-se "eles comem tudo" e outras canções emble-
máticas, e aindao mote: "Por Abril". E quando a concentração pareciafor-
te a perder de vista, e estava até a começar a tornar-se alegre, a chuva dis-

persou a multidão mesmo antes do discurso de Arménio Carlos. Duas ho-
ras depois, o chão molhado, uns restos de jovens com tambores, e dava a

impressão de que nada tinha acontecido e faltava aquela sensação de ad-

miração pelo povo - e até de surpresa pela materialização desse povo abs-

tracto, sofredor e revoltoso, de que tanto se fala - que se sentia a seguir a

outras manifestações.



REVOLUÇÃO
A ponte 25 de Abril, com um ar "vintage", está na parede ao fundo da

grande sala do centro de trabalho do PCP, em Alcântara Na parede opos-
ta, um retrato emoldurado de Lenine e um cartaz anunciando o centená-
rio de Álvaro Cunhal. É uma sala espaçosa, de tectos altos, uma varanda
comprida As mesas colocadas em duas filas percorrendo quase toda a sala
vão-se enchendo de jovens que trazem do bar cervejas, batatas fritas, bifa-
nas. Ninguém parece cansado da manifestação nem desanimado pela chu-
va O ruído cresce e, rodeado de jovens a falar e a fumar, Tiago Vieira con-
ta a história dos pais, que podia ser umabreve história do país: a mãe era de

uma família pobre, fazia parte da maioria antes do 25 de Abril que tinha
um par de sapatos guardados para exames e dias especiais; o pai nasceu em
Moçambique e voltou no processo de descolonização, tudo acontecendo
de forma atabalhoada, amargurada, o pai perdendo o que tinha tido. Tia-

go Vieira cresceu em Coimbra, começou a estudar quando o ensino já se

tinha democratizado, Portugal fazia parte da comunidade europeia e ha-
via uma abundância que o país não conhecia há muito tempo. Não havia

guerra nem colónias e parecia não haver quase nada pelo que ainda lutar.

Começou a tomar contacto com a JCP através de colegas na escola, numa
cidade onde os estudantes eram bastante politizados, e de vez em quando
participava em actividades promovidas pela JCP. Uma noite estava em
casa a ver televisão e passou uma entrevista a Carlos Carvalhas. Era 2002,
o PSD estava prestes a ganhar as eleições legislativas. O PCP estava a per-
der apoio eleitoral. Era uma entrevista difícil, com perguntas que lhe pa-
reciam provocadoras, e foi a maneira como Carlos Carvalhas respondeu,

plenamente, sem parecer intimidar-se ou esconder-se, que o convenceu.

Quando a entrevista acabou, mandou uma mensagem a um amigo que era
militante: "Vi a entrevista do CC e quero inscrever-me." Ele respondeu
imediatamente: "Viste uma entrevista ao Comité Central?"

ABRIL

Tiago Vieira é um velho jovem,

está a começar a ficar calvo, mas

é nele que se vê a alegria mais

juvenil. Ser comunista mudou a

vida dele. (em cima, à esquerda)

"0 que a história mostra de

escravatura e de exploração é

que é velho", diz Sofia Lisboa,

(em cima, à direita)



ALEGRIA

Tiago Vieira é um velho jovem, está a começar a ficar calvo, tem 28
anos, está há 12 anos na JCP, mas é nele que se vê a alegria mais juvenil.
É possível que tenha a ver simplesmente com a sua personalidade, mas
é nele que mais se vê aquele olhar que se encontra nas pessoas que têm
uma missão. Não há peso nisso mas leveza, aquela leveza que se nota nas
pessoas de grandes convicções, por exemplo, nos religiosos. Nessa ideia
de ter uma direcção, há frequentemente uma simplificação da realida-
de, às vezes cegueira, mas há essa felicidade da convicção que não se com-
para a muitas outras.

"Não há nada, ou pouca coisa, mais bonita do que isto: agir de acordo
com o que acreditamos", diz Bruno Madeira, 24 anos, trabalhador-estu-
dante, a tirar História no Porto. Cresceu em Mcm Martins e, sem rela-
ções familiares que pertencessem ao PCP, inscreveu-se sozinho, quan-
do era adolescente. Nessa idade, lembra, "tudo é questionado e tudo é

questionável" e para ele foi importante ter saido "desse questionamen-
to com uma certeza." A alegria vem então talvez de ter uma certeza, que
é quase um luxo - ou uma loucura - num tempo em que tudo parece mu-
dar constantemente.

Por alguma razão, o livro de Álvaro Cunhal que é mais citado pelos jo-
vens militantes não é o romance "Até Amanhã Camaradas", que será tal-



vez o mais marcante fora do PCP, mas "O Partido com Paredes de Vidro",
que começa assim: "Donde nos vem a nós, comunistas portugueses, esta
alegria de viver e de lutar? (...) vem-nos da profunda convicção de que é jus-
ta, empolgante e invencível a causa porque lutamos."

Helena Casqueiro é de Vila Franca de Xira, um lugar com tradição co-
munista, a família estava ligada ao partido, mas ela não pensou inscre-
ver-se até estar a tirar o curso de Direito e, como bolseira, ter perdido
isenção de propinas. Depois de acabar o curso, começou a fazer o está-
gio, e até tinha sorte: era mal remunerada Diz que um dia acordou. Olhou
em volta e viu que não era verdade o que se ouvia: que quem é bom, safa-
se. Os seus amigos e colegas, muitos deles brilhantes, estavam desem-
pregados, emigrados, precários. Nem um deles podia sentir-se um pou-
co mais seguro em relação ao futuro e o que mais a chocava era que isso
fosse peícebido como "normal".

Começa-se - e é disso que fala com outros jovens trabalhadores, en-
quanto distribui papéis ou conversa no seu local de trabalho, cumprindo
o papel deagitação e de recrutamento, para usar o jargão do PCP - por lu-
tas cairelas. Podem ser coisas tão pequenas como o funcionamento do
ar conpcionado no escritório. E daí que depois se chega à luta em geral e
depois à luta como modo de estar na vida.

Tiago Vieira não sabia bem o que
era o Comité Central e não sabia nada
sobreofuncionamentointernodo par-
tido. Sabia apenas que queria assumir

umcompromissodeajudaretrabalhar
para qualquer coisa de melhor, de co-
mum. Não lhe passava pela cabeça en-
tão que acabaria por se dedicar a tem-
po inteiro ao PCP. E membro da direc-

ção nacional da JCP. Passou vários

anos fora, a representar a JCP na pre-
sidência daFederação Mundial da Ju-
ventude Democrática Foi nessa altu-
ra que foi ao Egipto e esteve na Praça
Tahrir e tentou partilhar a experiên-
cia da revolução portuguesa Esse mo-
mento foi o mais perto que esteve de
realmente ver o povo nas ruas.

LUTA



Esta conversa com Helena Casqueiro aconteceu no Centro de

Trabalho do PCP, no Hotel Vitória, cercado das lojas mais chiques,

na Avenida da Liberdade. É um edifício muito bonito e no rés-do-

chão tem um café confortável com janelas elevadas e generosas. No

Vitória, os jovens comunistas cruzam-se frequentemente com os

militantes mais velhos que arriscaram a vida para distribuir o "Avan-

te", que lutaram em clandestinidade sem ver as famílias, que pas-

saram muitos anos presos, que foram torturados. Em 2005, duran-

te o velório de Álvaro Cunhal, havia uma fila descendo pelo quar-
teirão com militantes, ex-militantes, simpatizantes, admiradores

que queriam vir despedir-se daquele que tinha passado a ser uma

espécie de símbolo não só de uma luta, mas de uma ideia de luta.

ÁLVARO

- Esteve preso 11 anos, oitos dos quais em total isolamento. Lu-

tou contra o fascismo.

Em menos de um minuto, Francisco Pereira conta a história de

Álvaro Cunhal. As raparigas com quem fala não sabem quem Cunhal

foLEleentrega-lhesopapelqueaJÇPfezparachamaraatençãopara
as comemorações do centenário (Álvaro Cunhal nasceu a 10 de No-

vembro de 1913) e que Francisco está a distribuir com outros cama-

radasàportadaescolaOpapeldiz:"Queninguémtenhavergonhade
ser feliz". Virando, em letras gordas o nome de Álvaro Cunhal sobre

uma imagem trabalhada graficamente parecendo já quase uma si-

lhueta, porque basta, no caso de Álvaro Cunhal como no caso de pou-

quíssimos políticos, uma silhueta: as sobrancelhas, a cabeleira farta,

e o olhar em frente, ligeiramente elevado.

- Ele era também um artista, um escritor, era um homem pleno
- continua Francisco - Foi um dos políticos mais importantes do

século XX.
- Podes dar-me um a mim? - pede alguém.
- Isto é o quê? - pergunta outro - Ei, puto, comunistas!?...

- Lê isso - diz Francisco a um amigo que atravessa a porta - É bué

da fixe, é sobre o Álvaro.

Francisco diz sempre "oÁlvaro", tratando-o pelo primeiro nome.

Os militantes comunistas dizem sempre Álvaro como dizem "o par-
tido", como quem fala da família

Os papéis são distribuídos muito rapidamente. É uma da tarde,

os alunos da Escola Secundária de Santa Maria saem para almoçar,
e a porta está cheia de gente. Há estudantes que se encontram, na-

morados que se afastam pegados.
- Joaninha, já viste o nosso documento muito fixe?

A rapariga pára. Acende um cigarro.
- Lembras-te quem foi o Álvaro? - continua Francisco - É bué

importante para o neorealismo em Portugal. Ele enquanto escritor

mostrou a importância dos artistas para a sociedade.

Ela pega no papel.
- Deixa lá ver. Cheira a papel - sorri - Cheira a cultura
Ela desdobra o papel até ficar um A 3e fica a ler abanda desenha-

da que começa com Álvaro Cunhal com 17 anos, a mesma idade de

Francisco. "Enquanto jovem foi representante dos estudantes no

senado universitário da UL e secretário-geral da federação das ju-
ventudes comunistas portuguesas", diz um quadrado. "Desde cedo

lutou pelaliberdade e democracia.. Abraçou a causa da juventude,
dos trabalhadores e do p0v0... Correu Portugal de bicicleta para,
clandestinamente, lutar pela liberdade!" Há um desenho de uma
cela de uma prisão e aseguiroesboço de umafigura correndo numa

praia, fugindo do forte de Peniche. Depois, um Álvaro falando a um
microfone, o punho direito levantado. E termina com a frase de Cu-
nhal: 'Tomemos nas nossas mãos o destino das nossas vidas."

Em vinte minutos desapareceram os cerca de 400 papéis que
Francisco distribuiu com mais três colegas e em vinte minutos a

rua ficou vazia, algo desolada Vêem-se curiosamente poucos graffi-
tis e poucas palavras de ordem. O que chama mais atenção é uma
enorme declaração de amor, numa rua quase em frente à escola,

ocupando quase todo um muro, que não sendo uma mensagem po-
lítica é incrivelmente idealista:

"Minha Princesa Mononoke
Vou Amar-te até deixar de existir a palavra amanhã
OteuAshitaka"
HISTORIA
Um jovem comunista está constantemente a defender-se da

ideia de ser um bicho raro: um jovem num partido envelhecido; e

pior, alguém que defende ideias velhas.

Sofia Lisboa estuda História na FCSH, na Universidade Nova, e

é presidente da Associação de Estudantes, e acha que "o que a his-

tória mostra de escravatura e de exploração é que é velho".

Passamos pela sede da Associação de Estudantes que, a seguir
ao almoço, num dia de chuva, está quase cheia, e acabamos a con-

versar numa sala vazia com alguns computadores no chão, um de-

les ligado à corrente como se alguém estivesse estado a trabalhar
nele. Há, nesta faculdade, uma sensação de paragem no tempo.

Sofia explica que grande parte da luta do PCP e da JCP não é no
sentido de fazer outra revolução mas de defender a que já foi feita.

Não só em Sofia, mas nos outros militantes, que não estudam

história parece haver uma perspectiva histórica que enquadra mui-

to do que fazem e que, mais do que lhes dar uma perspectiva do pas-

sado, dá-lhes a ideia do que o futuro será também história e portan-
to é uma coisa lenta. A transformação da sociedade não é uma coi-

sa que se possa querer para amanhã. Por novos que sejam, sabem

que pode não chegar a acontecer no tempo de vida deles.



Um jovem comunista

está constantemente

a defender-se da

ideia de ser um bicho

raro: um jovem num

partido envelhecido; e

pior, alguém que
defende ideias velhas.

Sofia explica que

grande parte da luta

da JCP não é no

sentido de fazer outra

revolução mas de

defender a que já foi

feita.



AGITADOR

No final do comício de Jerónimo
de Sousa, no Instituto Superior de En-
genharia do Porto, os militantes da
JCP ajudam a desmontar; outros ven-
dem um CD que produziram com mú-
sicos portugueses no âmbito do cen-
tenário de Cunhal. Há um ambiente
de festejo. O comício esteve cheio e

sente-se uma garra que terá a ver com
o crescimento eleitoral do PCP nas au-
tárquicas.

André Martelo sai com algumas fi-
chas de inscrição na mão. Volta para o
edifício do partido na Avenida da Boa-
vista com um ar cansado mas satisfei-
to. Parece mais velho do que os seus 22
anos. E do Seixal, nasceu em 1991, "já a

contra-revolução ia avançada", e ter que vir para o norte e conhecer o inte-
rior a trabalhar para o partido fez com que visse o país de maneira diferente.
O presente passou realmente a ser agora mesmo, em todas as pessoas que es-
tão a perder emprego, em todos os estudantes que estão a abandonar o ensi-
no superior e naqueles que nem sequer podem ter a escolha de ir para o en-
sino superior. O que ele queria era que os jovens passassem de apenas falar
para fazerem, é isso ser um agitador, e não é, para ele, uma brincadeira de ju-
ventude, é um trabalho sério.

Tiago Ferreira nasceu ainda depois, em 1995, nasceu no fim da história,
quando se dizia que já não eram precisos movimentos, muito menos de mas-
sas. Ele ouve nos autocarros como as pessoas desprezam os políticos e como
estão cansadas, mas não é essa a natureza dos jovens. Os jovens não come-
çam a viver cansados. O que ele vê por toda a parte é vontade de viver os so-
nhos.

Quando fala com outros jovens fala das coisas que os preocupam todos
os dias e esse trabalho de consciencialização e de recrutamento parece-lhe
natural como parece a todos os outros militantes.

Falam de lutas concretas até que as pessoas estejam preparadas para fa-
lar da transformação mais profunda da sociedade. Muitas vezes respon-
dem-lhes que é uma utopia A utopia é coisa de fé. Mas, como diz Sofia Lis-
boa, um evangelizador acredita e pede que se acredite numa coisa que não
vê. Estes jovens comunistas dizem que basta acreditar nas pessoas. W

Como outros militantes, Francisco

Pereira diz "o Álvaro" quando se

refere ao líder histórico do PCP.

(em cima, à esquerda)

Tiago Ferreira nasceu em 1995,

no fim da história, quando se

dizia que já não eram precisos

movimentos, muito menos de

massas, (em cima, à direita)

André Martelo é um agitador,

e é um trabalho sério fazer com

que as pessoas passem de falar

a fazer, (à direita)

Paulo Duarte




