
Jerónimo
aproveita Cunhal
para reafirmar
pureza ideológica
doPCP

Congresso. Secretário-geral do PCP recorda

que o objetivo do partido continua a ser
"a construção do socialismo e do comunismo"
ROBERTO DORES

Jerónimo de Sousa deu o mote pe-
rante uma plateia repleta, com
mais de 500 seguidores. Para o se-

cretário-geral do PCP, o projeto co-
munista não só continua "bem
vivo", como mantém a capacidade
de "iluminar o caminho dos que
continuam a lutar pela concretiza-

ção das mais profundas aspirações
do povo". A certeza é

que o partido segue o

legado do "camarada
Álvaro", apontando
os exemplo da "luta
pela conquista da li-
berdade" e pela "in-
dependência nacio-
nal".

O líder do PCP fa-
lava ontem durante a abertura do

Congresso "Álvaro Cunhal- O pro-
jeto comunista, Portugal e o mun-
do de hoje", que decorre até este

domingo na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, apre-
sentado o histórico secretário-ge-
ral do partido - cargo que ocupou
entre 1961 e 1992 - como "comu-
nista convicto" e um "destacado

protagonista da história contem-
porânea" portuguesa. O PCP está
celebrar o ano do centenário do
nascimento de Cunhal (10 de No-
vembro de 1913, em Coimbra, ten-
do morrido a 13 de junho de 2005,

em Lisboa) , estando a sua obra a
ser evocada como uma "referência
na resposta" a problemas essen-
ciais do país.

Jerónimo de Sousa, que elogiou
a capacidade de Cunhal de, "ao
mesmo tempo, estudar e sistema-
tizar a realidade e desenvolver pen-
samento teórico e intervir", viria a

pegar, justamente, pela questão do

projeto do PCP que já foi de Cu-
nhal. O mesmo que "alguns se

apressaram a decla-
rar como definitiva-
mente morto", disse.
Só que, assegurou, a
luta continua em
nome de "uma socie-
dade nova liberta de

exploração do ho-
mem pelo homem", a

par de "um futuro
melhor para a humanidade".

Já antes tinha recordado a razão

que assistiu a Cunhal, ao afirmar
que "nem o projeto comunista de
uma sociedade nova e melhor dei-
xou de ser válido, nem o capitalis-
mo se mostrou capaz de resolver
os grandes problemas da humani-
dade". Jerónimo de Sousa referiu -

-se à "atual crise do capitalismo"
como o exemplo cabal, aludindo
ao "rol de desemprego, destruição
económica, retrocesso social in-
justiças e desigualdades".

Durante a abertura do congres-
so, onde algumas dezenas de pes-
soas não conseguiram lugar senta-
das - vindo a acompanhar as inter-

venções nos corredores da facul-
dade, através do circuito interno de

televisão, que também teve trans-

missão via online, na página oficial
do PCP -, o líder comunista desta-
caria ainda que no projeto do PCP
"não cabe apenas a realização dos

seus grandes objetivos", como "a

construção do socialismo e do co-
munismo". Há também lugar para
"múltiplas causas", onde inscreveu
a "defesa dos trabalhadores e do

povo", ou o "compromisso de orga-
nizar a luta" para fazer frente " às

desigualdades e injustiças sociais".

A caminhada comunista atual é

"contra a política de direita e pela
concretização de uma alternativa
para servir o povo e o país", sendo

que o partido deposita uma "ina-
balável confiança nos trabalhado-
res, no povo e na sua luta e num fu-
turo melhor para a humanidade".

No final deixou um recado para
dentro do PCP: "É essa mesma
confiança que queremos e temos a

obrigação de manter com realiza-
ções como esta, que aqui nos traz,
para dar mais força e continuar a
luta que teve emÁlvaro Cunhal um
exemplar combatente e que hoje é

nossa."

DITO

a
Do valioso e imenso legado
que Álvaro Cunhal nos

deixou, está a luta pela
conquista da liberdade,
da democracia, por um
projeto de desenvolvimento
ao serviço do País"

JERÓNIMO DE SOUSA

SECRETÁRIO-GERAL DO PCP

A prioridade
do PCP ainda é
construir uma

"sociedade nova"



a
O pensamento de Cunhal
sobre o partido ganhar
perfil e solidez de den tro
de uma rica experiência
de vida própria"
JOSÉBARATA-MOURA

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

a
O Cunhal da política não

diverge de Manuel Tiago
nem, provavelmente,
dos desenhos da prisão.
Sempre o mesmo olhar
atento à realidade"

AURÉLIO SANTOS

DIRIGENTE DO PCP

a
20 anos depois, o projeto de
Cunhal está atual como a
necessidade do projeto al-
ternativo para a Europa"
FAUSTO SORINI

DIRIGENTE COMUNISTA ITALIANO

a
Cunhal nunca se assumiu
verdadeiramente como ar-
tista, embora saibamos que
o foi de pleno direito em
mais do que um domínio"

JORGE SARABANDO

PUBLICISTA

íí
Álvaro Cunhal bem merece
o adjetivo de mestre a partir
a definição de que ele pró-
prio faz, cristalinamente,
em 'O partido com Paredes
de Vidro""

SÉRGIO RIBEIRO

ECONOMISTA

a
A análise -a obra de Cunhal

- é tanto mais suscetível de
se revelar interessante quan-
to tem sido essencialmente a
sua escrita literária a mere-
cer atenções dos estudiosos"

RUBEN DE CARVALHO

MEMBRO DO PCP

É "obrigação" do PCP manter a "confiança nos trabalhadores"



O carisma que fascinou um comunista italiano
depoimentos Congressistas
sublinham a "coerência"
de Cunhal entre o seu pen-
samento político e a sua
produção literária e artística

Fausto Sorini, membro do Partido
Comunista Italiano, tinha 38 anos
quando conheceu Álvaro Cunhal.
Foi em setembro de 1991, durante
a Festa do Avante!. Era a sua pri-
meira deslocação enquanto diri-
gente do movimento comunista
internacional. Recordou ontem
aquele primeiro encontro que o

deixou "impressionado e fascina-
do" com o "carisma e profundida-
de política e intelectual" do líder
histórico do PCE Outros encontros
se seguiram. Conheceram-se me-
lhor, a ponto de Cunhal aceitar o
desafio de conceder uma longa en-
trevista a Fausto, em 1994, da qual
resultou um trabalho de 65 mil ca-

rateres. "20 anos depois está atual,
como é o caso da necessidade do

projeto alternativo para a Europa."
O testemunho de Fausto Sorini

foi um dos que marcaram a ma-
nhã de ontem no congresso sobre
Álvaro Cunhal, onde os vários ora-
dores que têm "desfilado" pelo au-
ditório da Faculdade de Letras en-
contram um ponto comum: a
obra e o pensamento deixados

pelo líder histórico dos comunis-
tas continuam atuais - sejam polí-
ticos ou artísticos.

Barata-Moura explicou que o

pensamento de Cunhal sobre o

partido ganhou "perfil e solidez" a

partir de um "rica experiência de

vida", a que viriam a somar "as lu-
tas de um povo, cuja causa desde

jovem, e sem quebras, abraçou",
referiu, recordando uma passa-
gem relevante desse pensamento
quando Cunhal alertava que Por-

tugal era "dominado pelo imperia-
lismo estrangeiro", mas depois era
um país "colonialista".

Aurélio Santos, dirigente do PCP,

elogiou a sua coerência na visão do

mundo e a ousadia em desafiar o

regime, como características mar-
cantes da sua personalidade, ad-
mitindo que Cunhal não divergia
do Manuel Tiago, nem dos dese-
nhos da prisão, que surgiam com
uma "visão direcionada para aque-
les que de seu têm apenas a voz e

tantas vezes amordaçada".
Isto enquanto o escritor José An-

tónio Gomes deixou umapergun-
ta: "Existirá na literatura portugue-
sa romance que dê conta, com tan-
ta vivacidade romanesca, do que
foi a ação de solidariedade interna-
cionalista dos comunistas portu-
gueses na guerra civil espanhola,
como A Casa de Eulálid?" r.t>.



CENTENÁRIO DE CUNHAL

O congresso
com paredes
de vidro

Os principais oradores são
figuras de topo do PCP
ou académicos alinhados. O
ex-líder será assim evocado
numa zona de conforto
Os dirigentes comunistas Albano
Nunes, Francisco Lopes, Jorge
Cordeiro, Pedro Guerreiro, Fran-
cisco Melo e João Ferreira, mem-
bros do comité central do PCP,
são alguns dos oradores princi-
pais do congresso sobre Álvaro
Cunhal, hoje e amanhã, em Lis-
boa. A iniciativa do PCP — "Álva-
ro Cunhal, o projeto comunista,
Portugal e o mundo de hoje", a
realizar na Faculdade de Letras
— contará ainda com comunica-

ções do filósofo José Barata Mou-

ra, e dos historiadores Avelãs Nu-
nes e Manuel Loff, uns militantes,
o último compagnon de route. In-
tervirão outros atuais e ex-dirigen-
tes do PCP e da CGTP, além de
dois convidados estrangeiros.

O reitor da Universidade de Lis-

boa, António Cruz Serra, o dire-
tor da Faculdade de Letras, Pau-
lo Farmhouse Alberto, e Jeróni-
mo de Sousa farão saudações ao

congresso. Este divide-se em qua-
tro temas: "O homem, o comu-
nista, o intelectual e o artista";
"Democracia e socialismo"; "O

processo de transformação so-
cial. O partido e as massas"; e

"O capitalismo: os seus limites e

o socialismo como alternativa".
Há dias, o PCP suspendeu a

aceitação online de presenças,
por ter sido esgotada a capacida-
de do anfiteatro, mas ontem ain-
da anunciava a possibilidade de

inscrição no local, mediante "dis-

ponibilidade de lugares".
Com exceção das intervenções

de apresentação, de 20 minutos,
cada orador disporá de 5 minu-
tos. O PCP recusou divulgar os

nomes destes últimos participan-
tes, mas garante que "haverá
pessoas a discursar que não são

militantes comunistas", segun-
do Manuel Rodrigues, membro
da comissão organizadora.

Quanto ao facto de as declara-

ções de fundo estarem nas mãos
de uma linha oficial, Rodrigues
responde: "Não caberia, na apre-
sentação dos temas, a interven-
ção de pessoas que não estão sin-
tonizadas com o PCP".

O dirigente comunista que inte-

gra a comissão das comemora-
ções do centenário do nascimen-

to de Cunhal — a data será assi-
nalada com um comício no Cam-

po Pequeno, a 10 de novembro
— garante que a iniciativa deste
fim de semana não terá um ca-
rácter "conclusivo". Será antes
"um congresso de reflexão, aber-
to, confrontando diversos ângu-
los e perspetivas".

Um aceso debate de ideias pa-
rece improvável a José Neves,
historiador, com uma tese de
doutoramento sobre o comunis-
mo em Portugal. Neves tem difi-
culdade em catalogar o congres-
so. "Não cai em nenhuma classi-

ficação... nem é político nem é

académico. Parece uma iniciati-
va para criar memória", diz, alu-
dindo ao "comité de sábios"

(uns pelo "prestígio na universi-
dade", outros pela "experiência
de contacto com Cunhal") a

quem foi confiada a tarefa de

evocar o líder histórico.
O professor da Universidade

Nova de Lisboa — coordenador
da obra "Álvaro Cunhal, Política,
História e Estética", desde há
dias nas livrarias — não estará na
Faculdade de Letras. Quando
pretendeu inscrever-se, já a lota-

ção estava esgotada. Segundo Ne-

ves, outros especialistas no estu-
do do PCP, como Fernando Ro-
sas ou João Arsénio Nunes, pri-
marão também pela ausência. Jo-
sé Neves fala da outra metade do

copo: "Não há interesse das uni-

versidades, que não organizaram
qualquer evento sobre Cunhal. É
como se um debate mais ideológi-
co fosse anticientífico". Neste ca-

so, "o discurso académico e histo-

riográfico é um; o memorialísti-
co é outro. Ambos ganhavam em
interpelar-se".

Comentando a estratégia de-
fensiva do PCP e a inércia de al-

guns especialistas, remata: "Há
uns que não querem ouvir os ou-

tros, e há uns que não querem
falar para os os outros".
Ha uns que não

querem ouvir os
outros, e há uns que
não querem falar
para os outros"

PAULO PAIXÃO

ppaixao@expresso.impresa.pt



CONGRESSO

Álvaro Cunhal
revisitado
a partir de hoje
> A Faculdade de Letras de Lisboa
receberá entre hoje e amanhã o

congresso "Álvaro Cunhal - o

projeto comunista, Portugal e o
mundo de hoje". A iniciativa inte-

gra as comemorações do cente-
nário de Cunhal, que terá como

"ponto alto" o comício a 10 de no-
vembro, no Campo Pequeno, dia
do nascimento do histórico diri-
gente comunista. Hoje, às 09.30,
Jerónimo de Sousa, ladeado por
Paulo Farmhouse Alberto, dire-
tor da Faculdade de Letras, e

António Cruz Serra, reitor da
Universidade, dará início ao con-

gresso, que terá como pano de
fundo a análise e reflexão sobre
ávida e obra de Cunhal. "O
homem, o comunista, o intelec-
tual e o artista" e a "democracia
e socialismo" são os temas deba-
tidos hoje, na primeira e segunda
sessões do congresso, e terão
como intervenientes alguns
ilustres comunistas como José

Barata Moura, Maria da Piedade

Morgadinho, José Augusto
Esteves e Fausto Sorini, membro
da Direção Nacional do Partido
dos Comunistas Italianos.



Cunhal quis luta armada
em vez de uma "via pacífica"

Jerónimo de Sousa abriu ontem congresso sobre figura e percurso de Álvaro Cunhal

Camarada do líder
histórico lembra em
congresso que Cunhal,
com "lucidez política",
era contra conciliação

Nuno Miguel Ropio
politica@jn.pt

ANTIGO diretor da Rádio
Portugal Livre, o histórico co-
munista Aurélio Santos ga-
rantiu, ontem, que, nos fi-
nais da década de 50, Álvaro
Cunhal se tornou num fer-
voroso adepto da insurreição
popular armada "rumo à vi-
tória" - um tese programáti-
ca do PCP que se manteve até
muito depois da queda do
Muro de Berlim (1989).

No congresso sobre a obra e

a ação política do antigo se-
cretário -geral, que termina
hoje na Faculdade de Letras,
em Lisboa, Santos explicou
que "Cunhal com a sua in-
vulgar lucidez política refu-

tou com toda a oportunida-
de" uma "via pacífica".

"Rejeitou a perspetiva sur-

gida no Partido nos finais da
década de 50, de uma via pa-
cífica", disse Aurélio Santos,

logo pela manhã, numa lei-
tura de Rosa Maria Moura,
tendo em conta a falta de vi-
são do comunista de 82 anos.

Porém, numa descrição cro-

nológica, perante um anfi-
teatro apinhado, Santos op-
tou por omitir que foi o ante-
cessor de Cunhal, Júlio Foga-
ça, quem defendeu a estraté-

gia pacifista para a saída do

fascismo, e que - após de ter
estado preso 10 anos - acabou
ostracizado pela liderança do

PCP, até à morte em 1980.
Num tom apologista, que

marcou todas as interven-
ções deste evento que assina-

la os 100 anos do nascimento
do líder comunista - talvez a

mais emocionada tenha sido

a de José Barata Moura -, o se-

cretário-geral Jerónimo de
Sousa sublinhou que Álvaro

Cunhal tinha razão no proje-
to político que defendeu para
o país e que o projeto comu-
nista não caducou.

"Como afirmava Álvaro
Cunhal, nem o projeto co-
munista de uma sociedade
nova e melhor, deixou de ser

válido, nem o capitalismo se

mostrou ou mostra capaz de
resolver os grandes proble-
mas da humanidade", disse

Jerónimo, na abertura do en-
contro. •

JORNALISTA
ITALIANO
LEMBROU
ENTREVISTA

? Fausto Sorini, o italiano

que entrevistou Álvaro Cu-
nhal no verão de 1994 para
os 'Quaderni Comunisti',
explicou, ontem, no con-

gresso 'Álvaro Cunhal - O

Projeto Comunista, Portu-
gal e o Mundo de hoje', o

quanto a histórica figura o
emocionou e impressionou.

? Com 90% do discurso ba-
seado naquela entrevista e
na sua interpretação, Sorini

(hoje do Partido dos Comu-
nistas Italianos -PdCI) lem-
brou que Cunhal considera-
va que na União Europeia
(então CEE) se caminhava

para uma concentração do

poder nos países mais ricos.

cc
"O PCP não é,
nem nunca foi,
propriedade
do cidadão
Álvaro
Cunhal".

José Barata Moura
Catedrático

"Destacado
e central
protagonista
da nossa
história con-
temporânea".

Jerónimo de Sousa
Sec. geral do PCP

'Tapei de
primordial
importância
no estudo do
processo revo-
lucionário".

José Augusto Esteves
Coord. PCP Leiria


