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Logo a seguir a Revolução dos Cravos, centenas de Franceses foram visitar o Por-
tugal revolucionário (Pereira 2016). Alguns destes «turistas» faziam esta viagem 
a convite de antigos exilados portugueses que tinham residido em França. Este 
convite era uma forma de retribuir a solidariedade prestada durante a vigência 
do Estado Novo. O Partido Comunista Português (PCP), principal partido de 
oposição à ditadura depois do quase completo aniquilamento do movimento 
anarquista nos anos 1930 (Patriarca 2000), afirmou publicamente o seu agra-
decimento aos comunistas franceses pela ajuda que eles deram aos militantes 
portugueses. Em outubro de 1974, Georges Marchais, secretário-geral do Partido 
Comunista Francês (PCF), é convidado a participar ao sétimo congresso do PCP. 
Neste evento de grande importância para o movimento comunista português, o 
secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, exprime a «profunda gratidão dos comu-
nistas portugueses pela solidariedade activa do PCF» (Macleod 1984: 145). Em 
julho de 1974, de forma menos pública, Álvaro Cunhal, então ministro sem pasta 
do primeiro Governo provisório que tomou posse alguns dias depois da Revo-
lução do 25 de Abril, já tinha agradecido os comunistas franceses numa carta, 
escrita em francês, ao «camarade Jean D.». Cunhal pede a Jean D. que transmita 
«os sentimentos de gratidão a todos os que nos ajudaram durante estes anos 
difíceis, lutando do nosso lado, correndo riscos e tomando responsabilidades, par-
ticipando assim, a justo título, na vitória do nosso povo e nos sucessos do nosso 
partido»1. O «Jean D.» a quem o secretário-geral do PCP exprime a sua «sincera 
amizade» é Jean Dobrenine, um dos militantes do PCF que nos anos 1960 e 1970 
colaboraram com os comunistas portugueses.

Esta ajuda prestada pelo PCF tomou várias formas: organização de campan-
has de solidariedade com os presos políticos em Portugal, nomeadamente para a 
libertação de Álvaro Cunhal, preso entre 1949 e 1960; ida e volta de militantes 
franceses para fazer entrar e sair de Portugal propaganda política ou correio; alo-
jamento de comunistas portugueses em França; fornecimento de documentação 
falsificada; mediação nos contactos com o movimento comunista internacional; 
financiamento; publicação de jornais dirigidos aos trabalhadores portugueses; 

1 Carta manuscrita escrita por Álvaro Cunhal e endereçada a Jean Dobrenine, 4 de Julho de 1974. Archives 
Départementales de la Seine-Saint-Denis/Archives du Parti Communiste Français, fonds Jean Dobrenine, 
359J/2.
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organização de encontros e publicação de artigos denunciando a ditadura por-
tuguesa (ver, por exemplo, o depoimento dum alto quadro do PCF; Gaston 
Plissonnier, 1984: 189 et seq).

No entanto, aquela carta de agradecimento escrita algumas semanas depois da 
caída do Estado Novo não deve fazer-nos esquecer que as relações entre o PCP e 
o PCF, especialmente no período em que Álvaro Cunhal viveu em França clan-
destinamente entre 1965 e 1974, não foram sempre boas. Outra carta escrita por 
Cunhal em junho de 1961, poucos meses depois de ter fugido da prisão de Peni-
che, ilustra a ambiguidade das relações entre os dois partidos e sugere uma certa 
desconfiança da direção do PCF perante Cunhal. Em francês, Cunhal dirige-se 
a Maurice Thorez, principal personalidade do PCF desde os anos 1930 (Sirot 
2000; Wieviorka 2010):

Logo que cheguei a Paris no 27 de Maio [1961] pedi um encontro com um camarada do 

Secretariado do Comité Central do PCF. Tinha a intenção de a) manifestar, em nome do 

meu partido, toda a nossa gratidão pela ajuda do PCF à nossa luta; b) colocar à direcção 

do PCF algumas perguntas relativas ao fortalecimento desta ajuda porque, na nossa 

opinião, há fraquezas (cuja gravidade se confirmou durante a minha estadia em Paris) 

que devem ser consideradas e corrigidas; c) dar uma informação sobre alguns aspectos 

da situação política em Portugal e da actividade do PCP e pedir algumas precisões 

sobre a situação política em França e a actividade do PCF. Alguns dias depois da minha 

chegada, falei [...] com o camarada Raymond Guyot2, com o qual discutimos problemas 

relativos à ligação entre os nossos dois partidos, às tarefas do PCP no estrangeiro e 

às formas da ajuda do PCF ao PCP. Além da consideração de um eventual encontro 

entre os nossos dois partidos (que muito nos interessa), acordámos um encontro com 

outros camaradas da direcção do PCF. Um encontro foi posteriormente agendado com 

o camarada Jacques Duclos3 para o dia 17 de Junho. Porém, no mesmo dia e na mesma 

hora, disseram-me que este encontro não podia ter lugar. Hoje é dia 25 de Junho e vou 

partir amanhã. Devo manifestar-lhe, caro camarada, a minha profunda pena por ter 

estado um mês em Paris sem que a direcção do PCF tenha encontrado uma pequena 

2 Na altura, Guyot, um dos principais dirigentes do PCF, era senador e membro do Bureau Politique do 
partido. 

3 Dos anos 1930 aos anos 1960, Jacques Duclos era considerado o número 2 do PCF, logo atrás de Maurice 
Thorez. 
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meia hora para realizar este encontro. Este facto tem provavelmente um significado 

político e eu não posso encontrar um outro que não seja uma injusta subestimação da 

luta do meu povo e do meu partido.

Se a carta enviada a Jean Dobrenine e as declarações realizadas no sétimo 
Congresso do PCP em outubro de 1974 mostram que este desencontro de 1961 
não impediu uma cooperação posterior entre os dois partidos, as relações entre 
Cunhal e o PCF liderado por Maurice Thorez estiveram longe de ser pacíficas. Já 
em 1948, na sua precedente estadia em Paris, antes dos seus onze anos de prisão, 
Cunhal considerava não ter sido «recebido como esperaria» pelos dirigentes do 
PCF e ficou «com a ideia de que “há nítida subestimação de Portugal”» (Perei-
ra 2001: 787). Marcel Thorez nunca se interessou muito por Portugal, contra-
riamente à situação espanhola, que seguiu de perto durante a Guerra Civil de 
Espanha e nos anos seguintes. Em 1959 o secretário-geral do PCF não escreveu 
um prefácio pedido pelo PCP para um livro dedicado às colónias portuguesas4. 
De resto, Cunhal apenas veio viver nos arredores de Paris depois da morte de 
Thorez em 1964.

A partir do itinerário do seu principal dirigente, Álvaro Cunhal, este capítulo 
pretende analisar o exílio dos comunistas portugueses em França entre os anos 
1950 e 19745. Veremos como este exílio foi considerado como necessário para 
proteger uma organização que se encontrava sob a perpétua ameaça da polícia 
política da ditadura mas como este exílio apareceu também como uma fraqueza, 
sobretudo quando o PCP foi confrontado, a partir dos anos 1960, à concorrência 
de novos movimentos de esquerda radical que criticavam a suposta passividade 
do partido dirigido por Cunhal.

4 Ver a carta datilografada enviada por Fontes [pseudónimo de Alexandre Castanheira] ao Comité central 
do PCF, 3 de junho de 1959. Archives départementales de la Seine-Saint-Denis/Archives du Parti 
Communiste Français, Fonds Raymond Guyot, 283 J 29. O livro em questão é provavelmente o trabalho 
sobre o tema da autoria do historiador Armando Castro publicado pela primeira vez na Rússia em 1962. 

5 Apenas estudamos os militantes do PCP mesmo se militantes de outras formações políticas também se 
reivindicavam como comunistas.
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O EXÍLIO COMO RECUO TÁTICO

Perante o perigo iminente de Álvaro Cunhal ser de novo preso pela Polícia Inter-
nacional e de Defesa do Estado (PIDE), em 1961 a direção do PCP decide que o 
secretário-geral do partido deve deixar o país. Esta decisão tinha o inconveniente 
de poder ser interpretada como um sinal de fraqueza do PCP, que até então se 
orgulhava de ter os seus principais dirigentes em Portugal, na clandestinidade. 
A capacidade em manter os seus dirigentes em Portugal demonstrava a força da 
organização do partido, a dedicação e a seriedade dos seus funcionários e mili-
tantes. O PCP pretendia assim diferenciar-se dos outros partidos e grupos de 
oposição que não tinham resistido à repressão ou que se limitavam a organizar 
comícios e publicar manifestos durante as campanhas eleitorais (sobre a história 
da oposição ao salazarismo, ver por exemplo, Raby 1988; Pimentel 2013).

O exílio de Álvaro Cunhal podia também aparecer como um privilégio 
concedido à principal figura do partido, que assim se dispensava dos riscos 
(ser preso) e das dificuldades da vida clandestina em Portugal (Pereira 1993). 
Tornou-se assim necessário à direção do partido legitimar a ausência do seu 
principal dirigente e do secretariado do comité central que atuava, doravante, 
no estrangeiro. Por exemplo, Carlos Antunes, controleiro do PCP na região 
parisiense entre 1967 e 1970, recordava aos comunistas portugueses em França 
que o próprio «Lenine viveu na emigração»6. O exílio não era sinónimo de 
conforto nem de fraqueza: representava uma posição estratégica para melhor 
continuar a luta em Portugal. A primazia da luta era sempre dada ao «interior» 
e as estadias no estrangeiro eram consideradas como provisórias. Os militantes 
deviam estar prontos a regressar à clandestinidade em Portugal, junto da luta 
do «povo português».

A Rússia, capital do movimento comunista internacional, foi o destino de 
Cunhal em 1961, depois da sua curta estadia em Paris. Em Moscovo, Cunhal 
podia ter acesso as cúpulas do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) e 
conviver com exilados comunistas oriundos de vários países, como de Espanha. 

6 Notas manuscritas de Carlos Antunes para uma reunião com os comunistas portugueses do PCF, 2 
de dezembro de 1967. Fundação Mário Soares, fundos Carlos Antunes/Isabel do Carmo. Pasta 
09204.001.051.
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Na Rússia, Cunhal escreveu vários relatórios e trabalhos teóricos que desembo-
caram no documento Rumo à Vitória (Cunhal 1964). Depois da sua saída da 
prisão, Cunhal tinha criticado duramente o «desvio de direita» empreendido na 
segunda parte dos anos 1950 pela direção do PCP que considerava que a dita-
dura estava em vias de desagregar-se. Cunhal pretende, ao contrário, que o uso 
da força é necessário para derrubar a ditadura e teoriza o «levantamento popular 
armado». No entanto, o secretário-geral do PCP tinha que ser cuidadoso, porque 
o seu apelo ao uso da violência entrava em contradição com a teoria da «coexis-
tência pacífica» e da transição pacífica para o socialismo apregoada pelo PCUS 
de Khrouchtchev (Madeira 2013; Pereira, 2015).

Todavia, Cunhal fica poucos meses em Moscovo. Com um pequeno núcleo 
de funcionários portugueses a residir na Rússia, como Francisco Ferreira, que ali 
viveu 26 anos (Ferreira 1976), e apesar da chegada regular de militantes que vin-
ham formar-se neste país, era difícil dirigir eficientemente o PCP desde Moscovo 
(Marques 1976). Cunhal dispunha de meios técnicos escassos e as comunicações 
com os militantes portugueses, em Portugal e pela Europa fora, eram morosas 
devido à pesada máquina burocrática soviética. Apenas quatro anos depois da sua 
chegada, Cunhal parte para ir residir em Paris.

A ESCOLHA DE PARIS

Por que Paris e não Argel, que acolhia exilados portugueses desde a independência 
da antiga colónia francesa em 1962 (Martins 2013), ou Roma, onde o potente 
Partido Comunista Italiano podia ajudar o principal dirigente do PCP? Não eram 
as facilidades concedidas pelas autoridades francesas que explicam esta escolha, 
bem pelo contrário. No contexto da Guerra Fria, as autoridades francesas teciam 
boas relações com a ditadura portuguesa, que era vista como um aliado fiel e segu-
ro (Lala 2007). Além disso, o governo francês, que era também animado por um 
forte anticomunismo, tentou limitar a vinda de exilados comunistas para França 
e vigiava seriamente os estrangeiros, que não deviam ter atividades políticas e 
ameaçar a «ordem pública». Em 1950, durante a operação Boléro-Paprika, 176 
comunistas espanhóis foram expulsos de França. Sete anos mais tarde, apesar de 
nunca ter pedido a sua legalização, o PCP é dissolvido pelo Ministério do Interior 

257

O EXÍLIO DOS COMUNISTAS PORTUGUESES EM FRANÇA (1950-1974)



francês. As polícias e os serviços de informação franceses colaboravam estreita-
mente com a PIDE na luta contra o «comunismo internacional». Por exemplo, 
as autoridades francesas davam à polícia política portuguesa o nome dos Portu-
gueses que passavam por aeroportos franceses para deslocarem-se à Europa do 
Leste (Pereira 2012). E em fevereiro de 1966, um despacho ministerial expulsa 
Álvaro Cunhal, Pedro Santos Soares, Fernando Piteira Santos, Amílcar Cabral e 
Agostinho Neto do território francês. O objetivo não era tanto expulsar estes opo-
sitores ao regime salazarista e ao colonialismo português. À exceção de Cunhal, 
cuja presença em França parece ter passado despercebida às autoridades policiais 
francesas, estas personalidades não residiam em França. Com este despacho, as 
autoridades francesas pretendiam sim impedir a entrada destes opositores antissa-
lazaristas em França. Alguns deles encontravam-se em Argel e o governo francês 
não queria que se deslocassem a Paris, de modo a evitar que se fragilizassem as 
relações diplomáticas com Portugal, que nunca aceitaria que a França acolhesse 
estas personalidades.

Até 1968, o Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides 
(OFPRA) recusava conceder o estatuto de refugiado a Portugueses, mesmo 
quando eles tinham sido vítimas da repressão exercida pela ditadura. Por 
exemplo, em 1961, o militante do PCP Tomas Ferreira Rato, que foi preso 
14 anos, com uma longa detenção no campo do Tarrafal em Cabo Verde, 
pede o estatuto de refugiado. Porém, o seu pedido é imediatamente indeferi-
do porque, segundo o OFPRA, ele «não responde à definição do refugiado»7. 
Como lamentava o historiador comunista Flausino Torres em 1966, «já vai 
longe o tempo em que a França era a pátria de exilados —se alguma vez o foi 
totalmente»8. Até o início dos anos 1970, para poder entrar em França e viver 
neste país, os opositores à ditadura deviam esconder o seu passado militante 
e não atrair a atenção da polícia. Esses militantes beneficiaram do fato que, 
entre 1957 e 1974, 900 000 Portugueses entraram em França, a maioria deles 
clandestinamente (Pereira 2014). Como o governo francês queria beneficiar 
desta mão de obra barata e dócil que, segundo as visões dos governantes, podia 

7 Observação manuscrita redigida por um agente do OFPRA no pedido de Tómas Ferreira Rato, 8 de maio 
de 1961. Archives de l’OFPRA, dossier de Tómas Ferreira Rato, R 77. 

8 Carta de Flausino Torres a Jaime Carvalhão Duarte, 15 de janeiro de 1966. Instituto dos Arquivos 
Nacionais/Torre do Tombo/PIDE/DGS, SC CI (2) 2760, Silas Coutinho Cerqueira, NT 7231.

258

Victor Pereira



integrar-se facilmente na população francesa, os Portugueses podiam entrar, 
sobretudo a partir de 1964, muito facilmente em França, mesmo quando não 
possuíam passaporte ou bilhete de identidade.

Apesar dos impedimentos legais postos pelas autoridades francesas, Cunhal 
instalou-se clandestinamente em França em 1965. A estadia de Cunhal em 
França, até o seu regresso em Portugal no 30 de abril de 1974, era totalmente 
clandestina. Com efeito, o PCP temia a presença em França de informadores e 
de agentes da PIDE que poderiam tentar rapta-lo ou assassina-lo (mesmo se este 
tipo de procedimento, cujo general Humberto Delgado foi vítima em 1965, foi 
raramente realizado pela PIDE no estrangeiro). Temia também que as polícias 
e serviços de informação franceses, depois de o encontrar, expulsassem Cunhal 
ou colaborassem com a PIDE, indicando o seu paradeiro. A permanência de 
Cunhal em França durante nove anos e as suas constantes deslocações ao estran-
geiro foram possíveis graças ao apoio do PCF, que forneceu um alojamento em 
Montreuil —uma cidade da «cintura vermelha» de Paris—, documentação falsa 
e apoio logístico. Cunhal fazia-se passar por um imigrante italiano numa zona 
onde milhares de italianos residiam há décadas. Este apoio do PCF inscrevia-se 
numa longa relação entre os dois partidos. Desde os anos 1930, o PCF exercia 
uma influência sobre o PCP (Pereira 1999: 229). A Internacional Comunista 
(IC) deu ao PCF um papel de relevo na orientação dos comunistas ibéricos, e 
dirigentes franceses como Jacques Duclos tiveram um papel na estratégia dos 
Partidos Comunistas ibéricos nos anos 1930 e 1940. Como o arquivo do PCF 
o atesta, o próprio PCP pedia regularmente auxílio ao partido francês.

A escolha da França tinha outros motivos. Como grande parte das elites por-
tuguesas, Cunhal dominava bem o francês e já tinha residido algumas semanas 
em Paris em 1936, em 1948 e, como vimos, em 1961. A França tinha um lugar 
singular nas representações ideológicas e políticas dos comunistas portugueses 
(Neves 2008: 171-185). Era o país das Revoluções de 1789 e de 1848, da Comu-
na de Paris, da Frente Popular e da Resistência. A maioria dos dirigentes do PCP 
seguia de perto os debates ideológicos e culturais franceses, assim como a pro-
dução artística.

Na perspetiva da organização do PCP a região parisiense tinha outras van-
tagens para Cunhal. A França era o país democrático europeu mais perto de 
Portugal. Apesar de viverem na clandestinidade e de continuarem a ter todos os 
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cuidados conspirativos quando se encontravam (Cunhal disfarçava-se frequente-
mente, encontrava os seus interlocutores em lugares considerados seguros e pou-
cos sabiam onde vivia9), os funcionários do PCP não arriscavam serem expulsos 
para Portugal. Podiam manter contactos regulares com a organização no interior 
do país. A França servia de base giratória entre Portugal e a Europa do Leste. Os 
militantes enviados para países da Europa do Leste tinham que passar por Paris, 
onde eram acolhidos pela estrutura do PCP, que lhes fornecia a documentação 
necessária para prosseguirem viagem.

Na região parisiense viviam também dezenas de militantes e simpatizantes 
do PCP. Alguns intelectuais que não podiam ensinar, investigar e escrever em 
Portugal, como Manuel Valadares, António José Saraiva, Maria Lamas ou Silas 
Cerqueira instalaram-se em França nos anos 1940 e 1950. E também operários 
que tinham sofrido perseguições e que dificilmente podiam ficar em liberdade 
em Portugal. Militantes e simpatizantes do PCP provinham, enfim, da vaga da 
emigração portuguesa em França dos anos 1920 e 1930 e residiam neste país há 
várias décadas. No fim dos anos 1950, estes militantes operários eram controlados 
pelo funcionário Alexandre Castanheira (Castanheira 2003).

No início dos anos 1960, no rescaldo das mobilizações que se iniciaram com 
a campanha presidencial de 1958 e com o início das guerras coloniais em 1961, 
dezenas de comunistas exilaram-se em França, assim como militares desertores e 
refratários que recusavam combater em África (Pereira 2003). A partir de Paris, 
Cunhal também podia tecer relações com os núcleos da oposição que se encontra-
vam na Suíça (Pereira 2010a), na Inglaterra (Oliveira 2010), na Bélgica (Sabino 
et alii 2009), na Itália, na Argélia (Martins 2013) e na Europa do Leste (Pereira 
2015). Nos anos 1970, Cunhal encontra-se várias vezes em Paris com Mário 
Soares —dirigente da Acção Socialista Portuguesa e, a partir de 1973, do Partido 
Socialista Português—, que se exila neste país em 1970 (Soares 2014). Vivendo 
fora de Portugal, o secretário-geral do PCP podia também reunir-se com os lea-
ders dos movimentos anticoloniais próximos de Moscovo.

9 Entrevista com Carlos Antunes, 15 de outubro de 2003, Lisboa. Ver também Brito (2010). 
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CISÕES E DIVERSIFICAÇÃO DO EXÍLIO PORTUGUÊS

Porém, é no exílio que muitos militantes e simpatizantes do PCP abandonam 
o partido. A saída de Portugal libertava certos membros do PCP da censura 
exercida pelo regime salazarista mas também das limitações de informação que 
a direção do PCP impunha aos seus militantes, sobretudo aos que viviam na 
clandestinidade. No estrangeiro, podendo ter acesso a mais jornais, revistas e 
livros, e encontrando personalidades oriundas de várias sensibilidades políticas, 
alguns militantes vão deixar o PCP. É em França, em 1964, que Francisco Mar-
tins Rodrigues, que já há alguns meses vinha criticando a posição do PCP acerca 
do conflito sino-soviético, abandona o PCP e cria a Frente de Acção Popular e o 
Comité Marxista-Leninista Português (Pereira 2008, Rodrigues 2008, Madeira 
2015), organizações que darão origem, nos anos seguintes, a vários partidos, 
comités, organizações e ligas reivindicando-se do marxismo-leninismo e do 
maoísmo (Cardina 2011). No exílio, antigos membros do PCP ou jovens que 
nunca integraram as suas fileiras criam novas estruturas, defendem a luta armada 
e o uso da violência (como a Liga de União e Acção Revolucionária criada em 
1967 à volta de Hermínio da Palma Inácio), publicam revistas (como os Cadernos 
de Circunstância, publicados em Paris de 1967 a 1970 (Freire 2007) ou Polémica, 
publicada em Genebra de 1970 a 1973 (Barreto et alii 2011)), jornais e pan-
fletos onde, além de denunciarem o regime salazarista, as guerras coloniais e o 
capitalismo, criticam duramente o PCP, taxando-o, entre outros qualificativos, 
de revisionista. Os cuidados conspirativos e a prudência que deviam partilhar 
os militantes e funcionários do PCP para protegerem-se da PIDE são alvos de 
críticas: eles são denunciados como uma prova da falta de coragem do PCP que 
não pretende realmente derrubar a ditadura (Pereira 2013). Muitas destas novas 
organizações defendem, ao contrário, a realização de ações espetaculares (mani-
festações relâmpagos, pichagens, destruição de edifícios ligados à ditadura e ao 
esforço militar português nas colónias, destruição de material de guerra destinado 
às colónias, rapto de personalidades do regime) que, segundo elas, provocarão o 
envolvimento «das massas». Parte da ação de Cunhal no exílio francês consiste 
então em rebater estas críticas e defender a linha do PCP gizada em Rumo à Vitó-
ria (Cunhal 1964) e no VI Congresso do PCP que teve lugar em Kiev em 1965. 
Em 1971, o secretário-geral do PCP publica O radicalismo pequeno-burguês de 
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fachada socialista (Cunhal 1971), onde, citando profusamente textos publicados 
em França. como os Cadernos de Circunstância ou artigos de António José Sarai-
va (que tinha deixado o PCP em 1963), tenta desconstruir as críticas que eram 
dirigidas ao PCP. Cunhal fustiga o espontaneismo revolucionário dos grupos que 
se reclamavam do maoísmo ou da experiência cubana (Bebiano / Cardina 2013). 
Apesar do contra-ataque teórico desferido por Cunhal, o PCP perdeu a posição 
quase hegemónica que tinha na oposição antissalazarista e no exílio no início dos 
anos 1960. Mesmo se o PCP se dota de uma organização vocacionada para a luta 
armada (a Acção Revolucionária Armada planeada desde 1964 e cuja primeira 
ação se realiza em 1970 [Narciso 2000]), depois dos eventos de Maio de 68 e de 
Praga, ele é incapaz de impedir a multiplicação de grupos pertencentes à esquerda 
radical e a saída de militantes que contestam o apoio dado pelo partido à invasão 
da Tchecoslováquia (Bento 2006; Pereira 2015).

UM POVO A POLITIZAR

Um último fator tornava estratégica a estadia de Cunhal em Paris. Durante os 
nove anos em que Cunhal viveu em França, 750 000 Portugueses emigraram 
para este país. Se por um lado o PCP pretende que a emigração é instrumen-
talizada pela ditadura para exportar a miséria e aliviar as tensões sociais (Pereira 
2006: 221), por outro lado, o partido vislumbra neste movimento migratório 
uma oportunidade para politizar uma parte substancial das classes populares por-
tuguesas. Um relatório redigido em 1967 por cinco militantes do PCP em França 
afirmava que «a emigração económica que actualmente atinge perto de 300 000 
trabalhadores portugueses em França é um facto que não podemos menosprezar. 
Ora, será fundamental para nós, comunistas portugueses, ganharmos para a nossa 
causa largas camadas desta emigração que têm grande influência nas suas regiões 
quando periódica ou definitivamente vão a Portugal»10. Com efeito, os emigran-
tes provinham principalmente das zonas rurais do Centro e do Norte do país, 

10 Relatório dirigido à direção do Partido Comunista Português e redigida por cinco militantes do PCP 
em Paris, 7 de fevereiro de 1967. Fundação Mário Soares, fundo Carlos Antunes/Isabel do Carmo. Pasta 
09204.001.064.
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zonas onde o PCP tinha uma influência reduzida, e muitos deles regressavam 
frequentemente a Portugal. A partir de 1963, o sindicato Confédération Géné-
rale du Travail (CGT), próximo do PCF, publica um jornal redigido em portu-
guês: «O Trabalhador». Grupos de língua portugueses são criados pelo PCF para 
integrar os trabalhadores portugueses na luta da classe operária em França. Os 
militantes portugueses tentam entrar em contacto com os trabalhadores portu-
gueses em França, vendendo o «Avante!» e outras publicações do partido. Vários 
eventos são organizados para atrair novos militantes: um stand do PCP é criado 
na «Fête de l’Humanité», as grandes datas da história portuguesa são festejadas 
com banquetes (o 5 de Outubro, por exemplo).

A ditadura temia a criação de uma «quinta coluna». Certos jornais regionais, 
difundindo a visão do mundo dos notáveis rurais, viam na emigração para França 
um «assalto comunista às nossas aldeias» (A Guarda 1963). Do mesmo modo, 
presidentes de câmaras de regiões rurais queriam impedir a emigração legal para 
França porque «estes homens voltavam de França feitos comunistas»11. Estas 
maneiras de ver eram partilhadas por certos agentes da PIDE, que apontavam 
os riscos políticos desta emigração: «os nossos emigrantes [...] quando regressam 
às suas terras, representa[m] um autêntico perigo»12. Na quase única vez onde 
evocou publicamente a emigração dos anos 1960 (Pereira 2010b), Salazar realçou 
também o trabalho político exercido pelos comunistas em França juntos dos emi-
grantes portugueses (Faure 1964).

A partir de 1965, a presença de milhares de portugueses em França torna-se 
um ponto de desacordo entre o PCF e o PCP. Seguindo regras que vinham dos 
tempos da IC, os comunistas portugueses que viviam em França deviam entrar 
no PCF. Eles inseriam-se na classe operária francesa e deviam por isto juntar-se às 
lutas empreendidas pelo PCF. Porém, o PCP queria manter um controlo sobre os 
trabalhadores que já tinham sido militantes ou simpatizantes do PCP em Portu-
gal ou que se tinham politizado em França. Para o PCP, estes comunistas deviam 
também participar na luta contra a ditadura portuguesa. Em 1967, uma direti-
va do Comité Central do PCP esclarece que os militantes do PCP não podem 

11 Relatório do inspetor da Junta da Emigração Barros Teixeira, sem data (provavelmente, março de 1962). 
Arquivo Histórico da Emigração, 9.4/4.

12 Relatório do posto da PIDE da Guarda, 15 de junho de 1966, IANTT/PIDE/DGS, SC proc 623 CI (2), 
Emigrantes portugueses em França, n°7026, pasta 2.
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emigrar sem a autorização do partido (Pereira 2013). O partido teme que a emi-
gração dos seus militantes o enfraqueça. No estrangeiro, os militantes do partido 
devem afiliar-se ao partido comunista local mas reatar contactos com o PCP para 
participar no combate contra a ditadura. O PCP pretende assim criar células no 
estrangeiro e imitar o Partido Comunista Espanhol, que em França gozava de 
uma autonomia perante o PCF. Em setembro de 1968, Carlos Antunes criou o 
Comité de Ajuda à Luta do Povo Português, que serviu de cobertura ao PCP em 
França. Esta autonomização do PCP, no entanto, suscita a resistência do PCF. 
Apesar de Carlos Antunes afirmar que esta autonomização correspondia ao «sen-
timento político manifestado de uma forma veemente por todos os camaradas 
e por largas centenas de trabalhadores e democratas emigrados»13, Cunhal evita 
entrar em rota de colisão com o PCF, do qual o PCP muito depende no domínio 
logístico. Divergindo de muitas posições de Cunhal, Carlos Antunes abandona o 
PCP em 1970, e o processo de autonomização do PCP em França reflui.

No 25 de Abril de 1974, Cunhal encontra-se em França, e cinco dias depois 
vai para Lisboa onde será recebido por uma multidão. No voo do regresso, 
Cunhal é acompanhado por vários militantes do PCP que viviam no exílio. Nos 
anos seguintes, Cunhal, que nunca escreveu memórias, pouco evocará o seu exí-
lio e os seus anos franceses nos seus romances, contos, conferências... onde, por 
pinceladas, dava elementos da sua biografia14. Mais geralmente, o exílio dos mili-
tantes comunistas é pouco realçado nas publicações do partido. Com efeito, o 
exílio é ainda considerado por muitos uma fraqueza, uma fuga e até uma traição. 
O PCP prefere fazer sobressair as prisões dos seus militantes e a vida clandestina 
no interior do país, legitimando assim o seu papel na luta contra a ditadura. No 
entanto, na última década, vários antigos exilados, principalmente da esquerda 
radical (Sabino et alii 2009, Barreto et alii 2011, AEP 61-74 2016), publicaram 
depoimentos sobre as ações que desenvolveram no estrangeiro, defendendo assim, 
como o sociólogo Stéphane Dufoix, que «a política no exílio não é ridícula» 
(Dufoix 2002: 303), não se resume a conversas de café estéreis e abrange múlti-
plas atividades que desafiam a fronteira do político e do não-político.

13 Transcrição de uma reunião de militantes do PCP em Paris, em 23 de maio de 1970, enviada ao Comité 
Central do PCP. Fundação Mário Soares, fundos Carlos Antunes/Isabel do Carmo. Pasta 09204.001.100.

14 Entre estas obras, redigidas com o pseudónimo de Manuel Tiago, onde a ficção se articula com factos 
reais da sua vida, ver Cunhal (1975a, 1975b, 1994, 1998).
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