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1991 – O PCP E A DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO SOVIÉTICA 
 
 
Os acontecimentos que, há 30 anos, levaram à desagregação da União Soviética produziram, 

igualmente, um verdadeiro sismo ideológico na maioria dos partidos comunistas de todo o 

mundo, muitos dos quais não lograram evitar a extinção ou a drástica redução da sua importância 

política. Nesse contexto, a sobrevivência, em Portugal, de um partido comunista ortodoxo 

constitui um dado relevante, que a história não deixará de assinalar. Mas o abalo sentido nas 

fileiras do Partido Comunista Português (PCP) foi grande e embaraçoso. Enquanto a história 

desses dias de choque e angústia não for feita pelo próprio partido, proponho-me relembrar, com 

as limitações de um breve artigo, a parte que, nesta matéria, se tornou pública. 

 
 
A identificação do PCP com o regime da URSS foi, durante grande parte da sua existência, de 
admiração e completa solidariedade, sentimento que seria expresso em diversas circunstâncias 
e sem as reservas de outros partidos da Europa Ocidental. Um exemplo público dessa 
proximidade pode encontrar-se no discurso de Álvaro Cunhal, em 7 de Novembro de 1975, na 
sessão comemorativa do aniversário da Revolução Socialista de Outubro de 1917, na Rússia. 
Nessa ocasião, referiria o secretário-geral do PCP: 
 

As realizações do povo soviético não interessam apenas ao povo soviético. Os progressos 
científicos e técnicos, a transformação das condições de existência material e espiritual 
dos trabalhadores, o aprofundamento da democracia socialista, a manutenção do potencial 
militar, interessa igualmente todos os trabalhadores do mundo capitalista, todos os povos 
em luta pela liberdade e a independência. [...] Desde esse já longínquo dia 7 de Novembro 
de 1917, a União Soviética, guiada pelo partido de Lenine inspirado pelo marxismo-
leninismo, pelo internacionalismo proletário, tem sido ao longo dos anos a maior fortaleza 
dos trabalhadores de todos os países, dos explorados e oprimidos do mundo inteiro.1 

 
Quando, após a ascensão de Mikhail Gorbachev ao cargo de secretário-geral do PCUS (Partido 
Comunista da União Soviética), em 1985, a ‘maior fortaleza’ começa a dar sinais de 
instabilidade, o PCP tem de admitir que há razões indisfarçáveis de preocupação quanto à 
pureza de funcionamento do regime. No imediato, o PCP dá apoio público aos ajustamentos 
doutrinários sugeridos pela perestroika e, muito especialmente, às novas orientações em 
matéria de política externa, valorizando o reforço de uma política voltada para a paz. Em 1987, 
tem início uma dissidência no PCP, constituindo-se o chamado ‘grupo dos seis’, que era 
integrado por Vital Moreira, Silva Graça, Veiga de Oliveira, Sousa Marques, Vítor Louro e 
Dulce Martins. O MDP, usualmente coligado com o PCP sob a sigla APU, rompe a coligação 
com os comunistas. Entretanto, Cunhal já não disfarça a sua preocupação perante as inovações 
em curso na URSS. Entrevistado para a Agência Tass, defende, a dado passo, que... 
 

...o êxito das transformações que se estão realizando na URSS terá sem qualquer dúvida 
profundas repercussões internacionais. Significará um novo passo em frente na 
competição mundial entre o socialismo e o capitalismo. Significará um novo estímulo à 
luta dos trabalhadores e dos povos em todo o mundo. 

 
Depois, denotando a sua preocupação pelo rumo que está a ser seguido, não se coíbe de deixar 
um sério aviso: 
 

                                                 
1 CUNHAL, Álvaro, Obras Escolhidas V – 1974-1975, pp. 729-730. 
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Tal como sucede sempre que se operam grandes viragens políticas, surgem apreciações 
contraditórias – conservadoras e imobilistas umas, correndo mais que o tempo outras. A 
verdade é que, se não é acertada a recusa de deitar fora a água suja do banho por receio 
que o menino vá atrás, também não parece acertado o abandono do cuidado necessário 
para não deitar fora o menino com a água do banho.2 

 
Dez meses depois (Julho de 1989), volta a deixar um apontamento crítico sobre a evolução da 
perestroika, manifestando preocupação e dúvidas quanto ao futuro do movimento comunista: 
 

A renovação é sempre uma necessidade. (…) Mas (...) deve realizar-se para o seu 
fortalecimento como partido comunista e não para a perda da sua natureza de classe da 
sua política revolucionária. (…) O que não está claro é se tais processos políticos em curso 
conduzirão ao reforço, avanços e vitórias do socialismo, ou ao seu enfraquecimento, 
recuos e derrotas.3 

 
O calendário da derrocada da URSS avança, inexoravelmente, para a sua fase final. Depois de, 
em 23 de Outubro de 1989, ter sido proclamada a nova República da Hungria, na noite de 9 
para 10 de Novembro dá-se a simbólica “queda” do Muro de Berlim. Os acontecimentos 
precipitam-se. No próprio dia 10, regista-se, na Bulgária, a queda do regime de Todor Jivkov; 
uma semana depois, em 17, é a vez da Revolução de Veludo, com a declaração do fim do 
regime comunista na Checoslováquia. Em 10 de Dezembro, a jornalista Nicole Guardiola, 
correspondente do El País na capital portuguesa, envia para Madrid este sugestivo relato: 
 

¿Será necesario empezar todo de nuevo?". La frase, atribuida a Álvaro Cunhal, y que el 
secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP) pronunció supuestamente 
durante su segunda y última intervención en la reunión exigida por los intelectuales del 
partido, resume la angustia existencial que se apoderó de los "comunistas sinceros" ante el 
terremoto que sacude a los países del socialismo real y barre las certezas de muchas 
décadas de lucha por las "mañanas que cantan". 
 
Un drama que fuerza el respeto e impide a los adversarios políticos sacar todo el provecho 
posible del visible desconcierto de la vieja guardia comunista portuguesa. La imagen de 
militancia valiente y desinteresada de los comunistas portugueses caló tan hondo en la 
conciencia colectiva portuguesa que cuando hace dos semanas los críticos del partido 
empezaron a pedir abiertamente la dimisión de Cunhal, anticomunistas de siempre 
tomaron la palabra y la pluma para pedir a los jovencitos un poco más de consideración, 
no por las canas de su secretario general, sino por medio siglo de lucha inteligente y 
coherente contra la dictadura salazarista, por toda una época en que los comunistas 
fueron la espina dorsal de la resistencia a la opresión bajo todas sus formas. 
 
¿Pero cómo fue posible que durante tantos años estos hombres sacrificaran sus vidas, se 
enfrentaran a la cárcel, la clandestinidad y el exilio, para tratar de instaurar un sistema que 
los pueblos que lo experimentaron rechazan ahora con el mismo fervor y el mismo 
entusiasmo que saludó hace 15 años en Portugal la caída de la dictadura? 
 
Las imágenes de los acontecimientos en Praga (Checoslovaquia) o en Leipzig 
(RDA) son demasiado parecidas a las que los portugueses conservan de los días 
inmediatos al 25 de abril de 1974 para que todos aquellos que entonces lloraron 
de alegría no se sientan trastornados por estas revoluciones de los claveles de 

                                                 
2 Avante!; Ano 57; Série VII; N715; 10-09-1987; p. 6. 
3 Avante!; Ano 59; Série VII; 13-07-1989; pp. 5-6. 
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sentido inverso. Como decía un viejo militante, con más tristeza que indignación: 
"Me siento como el marido cornudo, que es siempre el último en saber la verdad".4 

 
Naquela hora dramática para os comunistas portugueses, Nicole Guardiola capta de forma 
certeira a dimensão do abalo político e as vertentes emocionais do acontecimento, sem deixar 
de cumprir, com brilho, o rigor da sua função de jornalista. Álvaro Cunhal, no entanto, não se 
dá por vencido. Em Abril de 1990, na Atalaia, oferece aos seus seguidores uma combativa 
reflexão: 
 

Os acontecimentos, as transformações, as derrotas, nos países do Leste europeu significam 
(…) a falência do socialismo? (…) Não riscamos da história as transformações 
revolucionárias na URSS e noutros países socialistas, apesar dos gravíssimos erros e das 
soluções defeituosas que conduziram a tão graves e desastrosas derrotas como agora 
observamos. (…) Afirmamos e confirmamos o nosso ideal comunista renovado e 
enriquecido pela experiência.5 

 
Em Maio de 1990, o tema do momento justifica a realização de um Congresso extraordinário – 
o XIII. Na Resolução Política desse Congresso, são de salientar os seguintes pontos: 
 

Dos acontecimentos na União Soviética e outros países socialistas os propagandistas do 
imperialismo, sectores da social-democracia e capitulacionistas no seio do movimento 
comunista procuram tirar a conclusão de que tais acontecimentos significam que o 
socialismo é um projecto que faliu e deixou de ter quaisquer perspectivas futuras (...) 
 
O processo revolucionário ao longo do século está marcado por vitórias e derrotas, por 
avanços e recuos. Muitos dos acontecimentos verificados e que se estão a verificar em 
alguns países da Europa de Leste representam graves derrotas para o socialismo. (...) 
Mostram que se registou excessiva confiança na irreversibilidade dos processos de 
construção do socialismo, no processo revolucionário mundial. Mostram que a rigidez e 
cópia mecânica de objectivos e métodos, com subestimação e mesmo afrontamento da 

vertente democrática do socialismo, afectaram e comprometeram a construção da nova 
sociedade. (...) 
 
A perestroika na União Soviética e os acontecimentos (...) noutros países socialistas da 
Europa evidenciaram que existia uma crise latente - económica, social, política, cultural, 
ideológica, moral, nacional e partidária - cujas causas fundamentais na sua totalidade é e 
será imperioso estudar, mas entre as quais se podem já discernir com segurança não só o 
esgotamento de soluções anteriores (designadamente no plano da economia) como, 
sobretudo, apreciações, orientações e práticas contrárias ao ideal comunista. (...) 
 
O PCP, desde a primeira hora, assumiu uma atitude solidária para com o PCUS e o povo 
soviético na realização da perestroika, considerando os seus objectivos essenciais: a 
correcção e superação de erros, atrasos e estagnação, nomeadamente com a firme 
condenação de métodos de comando burocrático, de abuso do poder, de violação da 
legalidade, de privilégios, de corrupção e deterioração moral (...) 

 
Tornava-se imperativa uma profunda reestruturação e democratização do Estado e da 
vida social. Mas a falta de iniciativa política, a fragilidade ideológica, as divisões internas 
nos partidos comunistas no poder, a influência de elementos oportunistas e carreiristas no 
aparelho de Estado e do Partido, a reduzida ou nula participação directa dos 
trabalhadores e das massas populares nas decisões, a irrupção de forças nacionalistas 

                                                 
4 https://elpais.com/diario/1989/12/11/internacional/629334010_850215.html consultado em 07-01-2022. 
5 Avante!; Ano 60; Série VII; N850; 12-04-1990; 4º caderno; p. 5.  
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e anti-socialistas, a cópia mecânica de experiências de países capitalistas e o alastramento 
de ilusões acerca das «sociedades de consumo» facilitaram o desenvolvimento agressivo 
de forças contra-revolucionárias e o seu acesso ao poder, pondo em causa a 
democratização do Estado e da sociedade numa perspectiva socialista. (...) 

 
Mais adiante, a Direcção do partido, sentindo que falhara ao ocultar aos seus militantes a 
deterioração e desvios há muito existentes nos países do Leste da Europa, avança com uma 
inevitável autocrítica: 

 
Considerando a solidariedade para com os partidos comunistas, designadamente os 
partidos no poder na URSS e outros países socialistas e a abstenção de críticas públicas 
recíprocas como um dever internacionalista (...) foi um erro tal atitude não ter sido 
acompanhada do seu distanciamento público mais explícito nas linhas programáticas, 
nas posições políticas e na apreciação da realidade nos países socialistas. (...) 
 
Pode concluir-se que, ao longo dos anos, a Direcção do Partido não foi suficientemente 
atenta à situação e não aprofundou suficientemente o estudo da realidade nos países 
socialistas, teve excessiva confiança na informação dos dirigentes dos partidos respectivos 
e na superação dos problemas, dificuldades, atrasos e erros, não teve na devida conta, e 

por vezes contrariou, informações e críticas provenientes de outras fontes, 
incluindo membros do Partido, e não deu ao Partido elementos de informação e 
esclarecimento, o que contribuiu para a criação de uma imagem idealizada dos 

países socialistas...6 
 
Meses volvidos (Maio de 1991), as críticas ao PCUS veiculadas pelo Avante! são já de uma 
indisfarçável contundência. No órgão oficial do PCP, Miguel Urbano Rodrigues não poupa as 
figuras de Gorbachev e Boris Ieltsin e sublinha: 
 

O fracasso do ambicioso projecto inicial da perestroika (…) as tensões nas Repúblicas e o 
agravamento da crise económica abriram grandes rombos no conjunto heterogéneo de 
forças que em 1986 apoiavam com entusiasmo uma reestruturação global da sociedade 
soviética numa perspectiva revolucionária de aperfeiçoamento do socialismo. A separação 
de funções entre o Partido e o Estado não produziu os efeitos visados. (…) O 
enfraquecimento do PCUS é uma evidência. Presentemente, o ataque principal é dirigido 
não contra Stalin, mas contra Lenine.7 

 
O diferendo entre o PCP e o PCUS atinge o seu ponto de rotura a partir de 18-08-1991, data do 
falhado golpe contra Gorbatchov, em Moscovo. Em 29 de Agosto, o Soviete Supremo – o 
parlamento da URSS – suspende todas as actividades do partido comunista. Nesse mesmo dia, 
era tornada pública uma Resolução do Comité Central do PCP, com o título A situação na 

União Soviética. Depois de assinalar “os gravíssimos acontecimentos e profundas alterações 
verificadas na URSS a partir do dia 19 de Agosto”, o documento procura, essencialmente, 
encontrar uma fórmula que, simultaneamente, proporcione uma explicação aos membros e 
simpatizantes do partido e abra as portas a um futuro, interno, sem cedências de ordem 
ideológica. 
 
Assim, no reconhecimento de erros e desvios no PCUS e nos partidos dos países do Leste da 
Europa, a Resolução sublinha ter sido o “período anterior à ‘perestroika’, marcado por uma 
profunda crise latente que representava o acumular de fracassos do ‘modelo’ de socialismo que 

                                                 
6 https://www.pcp.pt/resolução-política-do-xiii-congresso-do-pcp-extraordinário-capítulo-i consultado em 07-01-
2022. Sublinhados nossos. 
7 Avante!; N906; 01-05-1991; p. 22 
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se viera a configurar”. Entrando, seguidamente, no impacto mundial que os acontecimentos em 
curso poderiam provocar, afirma que “uma evolução na URSS no sentido da que se verificou 
em países do leste da Europa, conduzida para a restauração do capitalismo e a integração como 
país capitalista no sistema capitalista mundial, significaria uma nova e gravíssima mudança da 
correlação mundial de forças a favor do imperialismo constituiria um grave factor de 
instabilidade internacional e animaria as forças do capitalismo não só a apressarem a 
reinstauração do domínio, exploração e hegemonia mundiais, como a tentarem isolar e sufocar 
em cada país as forças mais progressistas pelo seu programa e acção.” 
 
No plano estritamente político, a crítica que a Resolução do PCP regista, relativamente aos 
partidos comunistas de Leste, é surpreendentemente contundente (retirada do contexto, poderia 
ser considerada como prosa anticomunista): 
 

Procedendo a uma primeira análise relativa às causas de tais mudanças, o XIII Congresso 
(...) apontou como principais traços negativos comuns do «modelo» que se tornara a 
efectiva realidade nesses países: a substituição do poder popular por uma forte 
centralização do poder político cada vez mais afastado das aspirações, opiniões e 

vontade do povo; graves limitações da democracia ao mesmo tempo que se verificava 
a acentuação da acção repressiva do Estado e a infracção da legalidade; a edificação de 
uma economia com centralização excessiva na propriedade estatal, a eliminação de outras 
formas de propriedade e de gestão, o desprezo pelo papel do mercado e a 
desincentivação do empenhamento e potencialidades dos trabalhadores; o 
estabelecimento no Partido de uma direcção altamente centralizada e de um sistema de 
centralismo burocrático, com o afastamento progressivo dos trabalhadores ... 

 
Na apreciação da perestroika, a Resolução não poupa o período anterior à mesma, revelando 
um pensamento crítico que a maioria dos portugueses desconhecia: 
 

O PCP desde o início da «perestroika» assumiu uma atitude solidária para com o PCUS e o 
povo soviético (...) O PCP apreciou altamente a importância real dos objectivos 
repetidamente declarados por Gorbachov e outros responsáveis soviéticos: corrigir e 
superar erros, atrasos, estagnação, abuso do poder, métodos de comando 

burocrático, violação da legalidade, privilégios, corrupção e degradação moral... 
 
Mais adiante, depois de reiterar o inequívoco apoio do PCP à perestroika, a Resolução espraia-
se pelo que considera ter sido uma desvirtuação do projecto inicial, apontando desvios ainda 
visíveis na sociedade russa actual: 
 

A situação na URSS não se desenvolveu a diversos níveis segundo o projecto e os 
objectivos da reestruturação do Estado e da sociedade socialista soviética anunciados pelo 
PCUS e pelos órgãos dirigentes da URSS para a «perestroika». [...] O PCUS entrou num 
estado de crise interna cada vez mais profunda, com agudos conflitos, constituição de 
fracções e demissões, sem unidade de intervenção na disputa de eleições e nos órgãos do 
poder, à deriva no plano político e ideológico, perda de ligação com os trabalhadores e de 
influência de massas. [...] Enquanto baixava o nível de vida das mais vastas massas 
populares, formou-se uma voraz camada de milionários, mercê da especulação, de 
negócios de divisas e dos mais variados expedientes criminosos. [...] Em vez da realização 
dos objectivos da «perestroika» que deveria superar a crise da sociedade soviética, os 
problemas centrais agravaram-se e a crise adquiriu um grau extremo. Ao mesmo tempo 
diminuiu de forma preocupante a iniciativa e a autoridade internacional da URSS. A 
caótica e anárquica situação política, económica, social, nacional e a desintegração do 
Estado soviético atingiu uma gravidade e evidência universalmente reconhecida. 
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A tentativa de golpe de Estado na União Soviética – ocorrida poucos dias antes (19-21 de 
Agosto de 1991) e inspirada por membros conservadores do PCUS em oposição a Gorbachev – 
havia sido acompanhada pelo PCP em termos que pareceram ser de apoio aos golpistas, 
opinião essa que se produziu também no interior do partido. A este propósito, a Resolução não 
se escusou a esclarecer o assunto, referindo especificamente: 
 

... a declaração do «estado de emergência» a partir de alguns dos mais altos responsáveis 
do poder político da União Soviética e próximos colaboradores de Gorbachov (...) levou a 
Comissão Política a admitir que (...) se tratava de uma tentativa, não para regressar ao 
passado, mas para conter o avanço de um processo contra-revolucionário, ultrapassar a 
crise com medidas de carácter temporário e retomar ulteriormente a normalidade 
institucional e o avanço de reformas democráticas. (...) Entretanto, o Comité Central 
considera que a falta de esclarecimento relativo ao que se caracterizava como um processo 
contra-revolucionário (...) deram motivo, a que, por falta de rigor e clareza na redacção do 
texto, se tivessem gerado incompreensões e críticas no seio de organismos e 
organizações do Partido e não se tivesse ajudado a travar a campanha que 
previsivelmente e em qualquer caso se desencadearia contra o PCP. 

 
Na parte final da Resolução, o Comité Central do PCP procura projectar o futuro do partido no 
contexto nacional, ciente das potenciais consequências que os acontecimentos na Rússia teriam 
para o movimento comunista mundial: 
 

... o Comité Central do PCP chama a atenção para a poderosa e multiforme ofensiva política 
e ideológica que o imperialismo e as forças defensoras do capitalismo estão a desenvolver 
com o objectivo de fazer repercutir esses acontecimentos contra a luta emancipadora dos 
trabalhadores e dos povos à escala universal e, em Portugal, designadamente contra o PCP. 
É ao serviço destes objectivos que conhecem agora uma redobrada intensidade as 
«teorizações» decretando a «morte do comunismo», a «falência» dos ideais do socialismo e 
a «perda de razão de ser» dos partidos comunistas. Face a esta ofensiva, o Comité Central 
do PCP reafirma não apenas que a acção dos comunistas e a justeza dos seus ideais 
marcam indelevelmente os avanços e transformações progressistas do nosso século (...) 
mas também que é o socialismo, e não o capitalismo, que (...) está em condições de 
corresponder às necessidades e aspirações dos trabalhadores e dos povos, num mundo em 
mudança.8 

 
Em 31 de Agosto – dois dias após a emissão desta Resolução –, de novo o El País vinha 
abordar a posição aparentemente equívoca do PCP perante o golpe de Moscovo: 
 

El terremoto político en la moribunda Unión Soviética ha provocado una onda de choque 
que ha sacudido a los principales partidos comunistas de Europa occidental, arrinconando 
en su seno a los últimos guardianes del templo socialista. Algunos intentaron 
desesperadamente aguantar contra viento y marea. Como el Partido Comunista Portugués 
(PCP): apenas se consumía el golpe de Estado en Moscú cuando su comisión política 
expresaba su deseo de "ver restablecido el orden y derrotadas las fuerzas 
contrarrevolucionarias que llevaban a la URSS al caos, y al socialismo, a la tumba". 
 
Varios dirigentes del partido intentaron rectificar rápidamente después de esta primera 
reacción imprudente, asegurando que habían sido "mal interpretados", y aplaudiendo 
calurosamente la vuelta de Mijaíl Gorbachov. Demasiado tarde: su toma de posición inicial 
provocó la reacción irritada del sector crítico del PCP, agrupado en el seno de la tendencia 
tercera vía. Reunidos en un hotel de Lisboa, varios de sus componentes hicieron pública 

                                                 
8 https://www.pcp.pt/situacao-na-uniao-sovietica consultado em 07-01-2022. Sublinhados nossos. 
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una declaración exigiendo la renuncia de la dirección, incluyendo la del inamovible y 
anciano secretario general, Alvaro Cunhal.9 

 
A reunião a que se refere o artigo do El País foi de acesso livre e inorgânico e teve lugar no 
Hotel Roma, em Lisboa. Os nomes que se sentam na mesa sofrem processos internos. José 
Luís Judas aceita, então, abandonar o partido, para evitar a expulsão.10 
 
Em 25 de Dezembro, às 19h32, a bandeira da foice e do martelo é arriada do Kremlin, dando 
lugar ao pavilhão branco, azul e vermelho, anterior à revolução de 1917. Um mês depois, com 
a poeira da derrocada da URSS já assente, Álvaro Cunhal deixa, para a história, este 
inequívoco apontamento: 
 

O nosso Partido não foi nem poderia ser solidário para com o processo que se desenvolveu 
à sombra da «perestroika» e que conduziu ao grande desastre que significa a liquidação da 
URSS (…) a verdade que ninguém pode contestar, é que o PCP esteve ao lado da 
«perestroika», mas não esteve (…) ao lado de capitulacionistas, nem de forças anti-
socialistas, de forças contra-revolucionárias que conduziram a União Soviética à derrocada 
e ao desastre. (…) Para mal dos povos soviéticos e da humanidade, os acontecimentos 
comprovaram de forma esmagadora a correcção da posição do nosso Partido (…) a nossa 
recusa frontal a apoiarmos ou a expressarmos qualquer tipo de solidariedade a forças que 
dentro ou fora do PCUS disfarçadas com a bandeira da «perestroika», actuavam para a 
desintegração da URSS e a destruição do socialismo.11 

 
Apesar de todos os cuidados no sentido de manter o partido no rumo de sempre, não é possível 
conter o desejo de mudança sentido por diversas figuras destacadas do PCP. Internamente, 
verificam-se diversas saídas de militantes, desencantados com a reacção da Direcção do partido 
aos acontecimentos na Rússia. Em Julho de 1990, por decisão própria, abandona o partido 
Vital Moreia, constitucionalista e um dos maiores obreiros da Constituição de 1976. Outros 
militantes se afastam ou são afastados, entre os quais Zita Seabra, Barros Moura, Mário Lino e 
Raimundo Narciso.  
 
Com o passar do tempo e, sobretudo, com a estabilidade resultante da subida ao poder de 
Vladimir Putin, a Rússia voltou a ter, progressivamente, um valor geopolítico compatível com 
o PCP. Não se tratando já de uma identificação ideológica, a Rússia do nosso tempo 
desempenha bastante bem o papel da antiga URSS como contrapoder das políticas dos EUA e 
da OTAN e como instigador da desagregação da União Europeia.  
 
 
David Martelo – Janeiro de 2022 
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