
Judite Sousa

Nem Jerónimo de Sousa faltou
numa sala cheia de amigos
Lançamento Umamulher única umpoço de força e um exemplo de dedicação foram
elogios que a jornalista ouviu na apresentação do livro sobre o lado íntimo deÁlvaro Cunhal

NUNO AZINHEIRA

Uma palavra especial para si Je
rónimo de Sousa porquem tenho
uma grande admiração Sei que
não éhabitual apresençado líder
doPCPneste tipode eventos epor
isso agradeço lhe o facto de tervin
do aeste lançamento

Damesadehonra foi assim que
Judite Sousa se dirigiu ao líder co
munista sentado à sua frente na
primeirafila daplateia deum audi
tório do El Corte Inglês apinhado
degente Umacentena de colegas
admiradores e amigos que não
quiseram faltar ao lançamento de

Álvaro Eugenia eAna Álvaro Cu
nhal ohomempor trásdopolítico
com achancela daObjectiva
Marcelo Rebelo de

Sousa LuísMarques
Mendes AntónioVi
torino Miguel Rel
vas António Filipe
Maria de BelémRo
seira Rosa Cullell
CunhaVelho Carlos
Magno Luís Mari
nho e Joaquim Oli
veira foram muitas

das personalidades
públicas presentes na cerimónia
de lançamento do livro que foi
apresentado por JoshuaRuah o

médico que seguiuÁlvaroCunhal
nos últimos Manos da suavida

Sem nunca o abordar direta

mente Judite Sousa
fez ao longo do seu
discurso várias alu
sões ao momento

delicado que atra
vessa na sua vida

pessoal após o fim
do seu casamento

Primeiro quando
citou uma carta

muitoinspirado
ra que Cunhal es

creveu à irmã em 1966 quando
esta enviuvou O trabalho é que
nos salvanavida Depois quando

eperante a chegada à sala do filho
André disse Acaba de chegar o
único homemquenuncame desi
ludiu navida
Sorridente e bem disposta Ju

dite Sousa agradeceu a presença
dos pais São fundamentais na
minha vida Agradeço especial
mente ao meu pai que veio do
Porto A distância separa nos mas
o coração liga nos e ainda aos
três colegas repórter de imagem
Luís Branco editor de imagemMi
guelFreitas e o editor de grafismo
MiguelReis daTVl comquem fez
a reportagemquedeu origem ao li
vro Vocês são domelhorque exis
te emPortugal Muito obrigado
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