
Inédito de Álvaro Cunhal em
exposição na Torre do Tombo
Assinalando o centenário de Cunhal, a Torre do Tombo mostra espólio relativo à actividade política do
líder histórico do PCP: os processos na PIDE, mas também diverso material apreendido aquando da sua
prisão no Luso, em 1949. Ainda materiais referentes às duas primeiras prisões. E da fuga de Peniche,
incluindo a agenda pessoal de Salazar. Além de um inédito de ficção, mostrado pela primeira vez

São José Almeida



lascas

do Diário de Xé otí-
tulo do inédito de Álvaro
Cunhal que, a partir de
ontem, está exposto na
Torre do Tombo, em
Lisboa, assinalando o
centenário do líder his-
tórico do PCP. O inédi-
to dactilografado é um
texto que se enquadra na

polémica que Cunhal manteve com
José Régio, sobre os intelectuais que
pensam e os que agem, mas que não
foi incluído nas Obras Escolhidas de
Cunhal organizadas por Francisco
de Melo, por se tratar de um texto
de ficção, explicou ao PÚBLICO o di-
rector da Torre do Tombo, Silvestre
Lacerda.

Este inédito está integrado no pro-
cesso judicial em Tribunal Militar re-
ferente à segunda prisão de Álvaro
Cunhal, em 1940, em que o dirigente
comunista foi julgado em conjunto
com a dirigente do PCP Carolina Lo-
ff, presa dias antes, o mesmo pro-

cesso de que faz parte outro texto
de ficção de Cunhal, assinado como
Frederico Navarro, intitulado Histó-
ria de Um Gordo Chinês que Estava
de Barriga para o Ar, que dá nome
à exposição.

A mostra incide nas três primei-
ras décadas de actividade política
de Álvaro Cunhal e apresenta os pri-
meiros escritos publicados. Como
marcos dos trinta anos retratados,
a Torre do Tombo mostrará os inú-
meros volumes dos três processos
judiciais e da PIDE das três prisões
de Cunhal: 1937, 1940 e 1949 (só este
tem 14 volumes). E terminará com
materiais ligados à fuga de Peniche, a
3 de Janeiro de 1960, em que Cunhal

fugiu acompanhado de mais nove
militantes e dirigentes comunistas:
Carlos Costa, Francisco Martins Ro-

drigues, Francisco Miguel, Guilher-
me da Costa Carvalho, Jaime Serra,
Joaquim Gomes, José Carlos, Pedro
Soares e Rogério de Carvalho. E tam-
bém o guarda nacional republicano

José Alves, que colaborou na fuga.
Ligado à fuga estará em exposição

a agenda pessoal do Presidente do
Conselho de Ministros, António de
Oliveira Salazar, onde, a 5 de Janeiro,
terça-feira, ele registou a tinta per-
manente azul, a informação por si

recebida, entre as 14 e as 16 horas,
de que se realizara "a fuga dos pre-
sos de Peniche". À mostra estará o
comunicado clandestino do PCP Em
Liberdade, datado de 3 de Janeiro,
que assume a divulgação da fuga. E
também a carta do GNR José Alves,

que, em forma de comunicado, as-
sumia perante os seus camaradas de

força paramilitar as razões da fuga.
São inúmeros os materiais em ex-

posição. Destes, destacam-se diver-
sos materiais impressos, de comuni-
cados a brochuras, como a Biografia
de Cunhal, cuja autoria é atribuída
a Júlio Fogaça e que foi divulgada
em 1954, associada à campanha en-
tão realizada para a libertação de
Cunhal. Desta campanha estão tam-



bém em exposição várias notícias
em jornais estrangeiros, relatórios
de imprensa estrangeira e panfletos
com o texto feito por Jorge Amado,
individualmente (fez um outro assi-

nado a meias com Pablo Neruda). E
também o anúncio em 0 Primeiro de
Janeiro e o seu manuscrito entregue
por Virgínia Moura, onde se lê que
"Álvaro Cunhal Duarte" já "não pode
receber amigos", um texto em códi-

go para que fosse pública a prisão
de Cunhal.

Entre as novidades que serão
mostradas nesta exposição estão os

primeiros escritos e desenhos publi-
cados por Cunhal, em 1931, na publi-

cação Estudantes Livres e que foram
encontrados por João Arsénio Nu-

nes. Desta primeira fase de Cunhal,
estarão em exposição comunicados
da Federação das Juventudes Co-
munistas, o primeiro número do
Avante!, o primeiro número da re-
vista teórica/ovem Militante. E tarje-
tas de propaganda clandestina que
a PIDE retirou das paredes, onde se

lê "Pão para os famintos".
Referindo-se a este primeiro pe-

ríodo de actividade da sua vida, é

possível ler a referência de Cunhal
ao início da sua actividade política
em 1931, na Faculdade de Direito
de Lisboa, organizando campa-
nha de recolha de fundos da Liga
dos Amigos da URSS e do Socorro
Vermelho, com que Cunhal inicia
a sua biografia, por si manuscri-

ta e enviada para a Internacional
Comunista, em Moscovo, e que foi

apreendida pela PIDE, e apensa ao

processo de 1949.
Muitos dos materiais clandes-

tinos do PCP que serão mostra-
dos foram apreendidos a Cunhal

aquando da sua prisão no Luso, em
1949, na casa clandestina que par-
tilhava com Militão Ribeiro e com
Sofia Ferreira. Uma das apostas da

exposição é mesmo a reconstitui-
ção através da projecção de vídeo
mostrando as capas das edições da

época, as obras apreendidas pela
PIDE nessa casa do Luso e que ficou

para a história como a "Biblioteca
de Cunhal".

Tarjetas de propaganda retiradas
pela PIDE de uma parede
de Lisboa nos anos trinta do
século XX (à direita). Currículo
manuscrito pelo próprio Cunhal
e apreendido pela PIDE (primeira
foto em cima). Agenda pessoal
ondeSalazar registou quando
soube da fuga de Peniche
(segunda foto em cima)


