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MANIFESTO ELEITORAL
Com a instauração do regime democrático-burguês no nosso
país, há 4b anos, a luta de classes em Portugal adquiriu novas
formas de confrontação. Os actos eleitorais em que a partir de
então o povo tem sido chamado a participar, outras coisas não
visam senão dar continuidade à ordem social estabelecida, a or-
dem burguesa, capitalista e imperialista.

Eleição após eleição, cada governo que delas tem saído assen-
ta o seu programa não na base do cumprimento das promessas
feitas mas, isso sim, dos interesses que movem o conjunto dos
representantes eleitos que, na Assembleia da República, votam
as leis que mais convêm aos poderosos que, com elas, dentro do
país e nas relações capitalistas internacionais que estabelecem,
procuram ditar os destinos do país e do mundo. Talvez por isso,
temos vindo a assistir a um aumento continuado da abstenção e

também para estas eleições todos os indicadores àpontam para
um agravamento da taxa de abstenção relativamente às eleições
legislativas de zor5.

Aos comunistas, com o seu programa proletário marxista, com-
pete desmascarar a farsa eleitoral repetida e, por todos os meios
ao seu alcance, dir.ulgar as medidas capazes de impulsionar a
solução dos problemas da classe operária, do povo e do país, sem
perder de üsta os objectivos do desenvolümento e do progresso,
rumo à construção da almejada sociedade comunista, sem ex-
ploração nem opressão.

A Crise do Capitalismo e do Imperialismo
As próximas eleições de deputados para aAssembleia da Repúbli-
ca, ao contrário do que é propagandeado pelo governo ainda em
funções e por todos os partidos vendidos aos interesses da clas-
se dominante, realizam-se no contexto de uma profunda crise e

degradação do sistema capitalista; uma crise cujos efeitos devas-
tadores, se fazem sentir particularmente sobre países como Por-
tugal, há muito privado da sua soberania monetária, orçamental,
fiscal, cambial, bancária, financeira e económica.

Esta crise do sistema capitalista perdura há décadas, graças à

infusão de crédito, alimentado pela banca que, por sua vez e de
forma recorrente, é asfixiada por incumprimentos de pagamen-
to, tal como sucedeu durante a última crise do sub-prime de
zooTfzooS.

Na crise de zoo8, da qual em boa verdade nunca se saiu, e pela
primeira vez na história do capitalismo, os estados imperialistas,
procurando impedir que ela se desenvolvesse no respeito pelo
funcionamento normal das leis do mercado, ou seja, através da
liquidação de empresas em falência, decidiram, com a dívida
pública no seu pico, intervir com fundos públicos para salvar
empresas e bancos ameaçados de colapso, receando que todas
pudessem ser afectadas pelo efeito dominó.

Simultaneamente, e na ânsia da obtenção de maior lucro, muitos
capitalistas, para além da deslocalização das empresas e fábricas
para países onde os salários são mais baixos, deixaram também de
investir nos sectores de produção, provocando assim a desindus-
trializa@o das suas economias, sem, contudo, deixar de existir uma
superprodu@o que necessita de escoamento. O capitalismo passou

a preferir invesür na esfera especulaüva, enquanto as empresas e

os grandes grupos económicos, no desejo de um cada vez maior e

mais rápido lucro, distribuem uma parte, sempre crescente, do va-
lor acrescentado aos accionistas em detrimento do investimento e

da investigação. O grande capital financeiro transforma-se assim

ele próprio num factor de perigo para o sistema capitalista.

A conjuntura económica é calamitosa, como o demonstra o de-

clínio das grandes economias mundiais, em particular a dos Es-

tados Unidos, gerando guemas comerciais inter-imperialistas na
disputa de mercados para escoar as suas mercadorias, nomeada-
mente entre a China e os Estados Unidos - que já levou mesmo
estas duas superpotências a declararem estar dispostas a recorrer
a soluções nucleares - e é notória: a exacerbação de tensões entre
estados em vários pontos do planeta; os conflitos militares imi-
nentes, para além dos quejá estão em curso, perspectivando uma
nova guerra mundial inter-imperialista; a queda nas vendas e o

declínio da industrialização por falta de investimento; a explosão

da díüda pública e privada; o falhanço nos reembolsos da dívida
e o aumento generalizado do desemprego e da precariedade, bem
como a falência do projecto europeu, com a Alemanha - principal
e até agora hegemónica potência imperialista da União Europeia
- em recessão técnica (as suas exportações caíram t,3'% \o segun-

do trimestre, em comparação com o primeiro deste ano), o que

ineütavelmente trará sérias consequências quer para o sector ex-
portador, quer para a nossa economia em geral - a Alemanha é o

nosso terceiro mercado de exportações com um valor anual de to
mil milhões de euros em bens e serviços produzidos em Portugal.

Estamos, pois, perante uma crise sistémica do capitalismo que

se mundializou e globalizou, atingindo o seu estádio supremo, o

imperialismo. O modo de produção capitalista esgotou-se e as

contradições são cadavez maiores e progressivamente insanáveis.

Foi a própria Christine Lagarde que, perante as inquietações do
deputado socialista Pedro Marques relativas à sobreüvência do
Euro, não conseguiu disfarçar uma previsão ineütável, afirmando
no seu discurso no Parlamento Europeu. "Esperonão ter defazer
tudo o quefor preciso para saluar o Euro..."

E Portugal, terá de fazer tudo o que for determinado pela União
Europeia para salvar o Euro?

Ou, pelo contrário, terá que rapidamente fazer tudo o que for
necessário para sair a tempo da União Europeia!?

Os comunistas, a classe operária e as massas traba-
lhadoras não podem alimentar a ilusão de ver os seus



problemas resolüdos através de eleições! Mas devem
aproveitar essas mesmas eleições para dft'ulgar o seu
progrzrma de luta autónomo e com o seu voto fortafecer
o partido que será aVoz da Classe Operária no Parla-
mento, o PCTP/MRPP.

O Governo de Costa foi um Governo
de Direita e Antipatriota

Num tempo de decisões quanto ao rumo a seguir, a
classe operária e o povo português devem fazer os ba-
lanços que se impõem.
Os quatro anos de governo do PS com o apoio do PCP, BE e Verdes
foram quatro anos de quase paralisia na economia nacional, em
que o seu único e obsessivo desígnio foi o pagamento da díüda e

a redução do défice orçamental, sujeitando-se o goverÍro e aliados
às medidas impostas por todo o tipo de tratados europeus, - Trata-
do de Lisboa, Tratado da União Bancária, Pacto Orçamental -, que
apenas servem os interesses do imperialismo europeu e, em espe-

cial, o alemão. O resultado desta política particularmente centrada
nas cativações, teve como consequência o abandono de investimen-
tos estratégicos como o de um grande Aeroporto Internacional na
área de Lisboa, assim como a liquidação do serviço público, desde
a Escola e o Ensino Públicos, os Transportes Rodoferroüários, do
Serviço do Metropolitano de Lisboa e Porto e, em especial,

. O abandono e degradação do Serviço Nacional de Saúde

A Lei de Bases da Saúde aprovada, no final da legislatura, pelo
PS/PCP/BE, para além de manter a porta aberta às Parcerias
Público-Privadas (PPP), não perspectiva mudanças que per-
mitam uma resposta pronta e eficaz, sobretudo se tivermos
em conta que, por incapacidade de resposta, o SNS aumentou
em96% o número de doentes, enviados para o sector privado.
Não podemos esquecer que nos ultimos dois anos a mortali-
dade infantil aumentou e a mortalidade materna registou em
2oL7 alaxamais elevada desde r99r.

Para poder responder às necessidades mínimas da popu-
lação são precisos mais z5oo médicos, 3ooo enfermeiros,

Sooo trabalhadores de todas as especialidades! Tem de se

estancar a saída de médicos e enfermeiros. Só no primeiro
semestre de zor9, foram solicitados por médicos 986 cer-
tificados para sair, contra os S5S que haviam sido solicita-
dos em 2018 (em igual período do ano passado, ou seja, no
primeiro semestre, tinham sido solicitados r3o certificados
para sair de Portugal). No que respeita aos enfermeiros, e

no mesmo período, 2.ooo optaram pela emigração. Sendo
que, nos último3 8 anos - de zoro a Fevereiro de zor8 -,
emigraram t7.267 médicos e enfermeiros.

O SNS não pode continuar a ser uma parcela do Or-
çamento para financiar a actiüdade dos privados.

. A redução drástica do parque habitacional para ar-
rendamento, que leva à expulsão das populações dos centros
urbanos. Também na Habitação, Costa e o seu governo fa-
bricaram vfia Lei de Bases da Habitação que, mais uma
vez, proclama grandes princípios e piedosas medidas para
resolver a dramática crise na habitação, onde campeia a

mais impiedosa especulação, desde logo, porque mantém
em ügor a liberalização dos solos, não revoga a chamada
Lei Cristas dos despejos, permitindo aumentos escandalo-
sos das rendas.

A garantia de uma habitação condigna a todos os portugueses
toinou-se hoje impossível com as rendas a atingirem níveis
incomportáveis com os salários, nomeadamente nos grandes

centros urbanos como Porto e Lisboa, de onde são expulsas
diariamente r a 3 famílias, e uma oferta manifestamente insu-
ficiente da chamada habitação social, que representa apenas
z% da habitação.

Ao mesmo tempo, prosseguindo uma política de total dependên-
cia do país em relação aos ditames de Bmxelas e Berlim, o governo
de Costa e Centeno continuou a manter, e até o agravou, o Códi-
go do Trabalho fascista da Tróica, aumentando a precariedade
dos únculos laborais, designadamente através do alargamento do
período experimental e dando cobertura a tempos e ritmos de tra-
balho infernais, não regulamentando o trabalho suplementar ao

mesmo tempo que impõe uma política de salários de miséria (com

um salário mínimo transformado em salário máximo, que agora
Costa diz ser o médio, e ainda assim foram precisos quatro anos
de governo para aquele salário chegar aos 6ooC!)

E quanto ao desemprego, a manipulação grosseira da realida-
de é descarada - os 6,3 % de desempregados que o governo
alardeia, correspondem na verdade a Lsyo, üsto que Costa e o
lacaio Vieira da Silva esquecem-se de somar àqueles os inacti-
vos disponíveis, trabalhadores familiares não remunerados e os

subempregados a tempo parcial, num total de 671.6oo. A isto
acresce que, deste total, apenas rSg: S recebem subsídio de de-
semprego, islo é zg,7%o dos desempregados reais.

A alegada recuperação económica, assente sobretudo no traba-
lho precário e em salários baixos, conjuntamente com uma enor-
me carga fiscal, não serwiu, portanto, para uma melhoria das

condições de vida dos portugueses, mas sim para reduzir o défice
orçamental e pagar uma díüda (a terceira maior da União Eu-
ropeia), e que, apesar de ser apresentada como o grande sucesso
deste governo, aumentou, na verdade, em termos nominais para
z5r mil milhões de euros, ou seja, situa-se em 122,20%) do
PIB. Ora, a este ritmo, nunca mais se pagará a dívidal É portan-
to, como s€mpre dissemos, uma dívida impagável, e o investi-
mento público continuará praticamente nulo!

E tudo isto não incomoda as muletas PCP/BE/\IERDES do go-

verno, que se limitam agora a balbuciar uma longínqua hipótese



de renegociação ou reestruturação da dívida, que em nada alte-
rará a sua impagabilidade!? Mas a ilusória recuperação econó-
mica serviu também para o governo salvar os bancos, injectando
milhões e milhões de euros dos contribuintes, para recuperar
uma banca falida com a especulação financeira e a distribuição
de lucros a accionistas como voltou a acontecer com o Nouo
Banco, o chamado Bom, onde ultimamente foram derretidos
mais r,9 mil milhões de euros.

Por outro lado, os sinais do reflexo da crise na economia ale-
mã, já começam a ser üsíveis com o aumento do défice externo
a subir o,z'% do PIB, e a descida, simultaneamente, da taxa de
crescimento económico, que passou de 2,8%o em 2Ot7 pàÍà L,/o/o

em 2018. Este governo quer apresentar-se como o governo do
rigor e das contas certas, dos ministros dedicados que não têm
férias, quando o país precisa. Mas, os portugueses sabem que
não é assim.

O país nuncapoderá esquecer o que aconteceu com astragédias
dos incêndios de zotT em Pedrógão, Castanheira de Pêra e Figueiró
dos Vinhos e a responsabilidade assassina do Governo de Costa, nem
onde estava este senhor enquanto a tragédia se desenrolava!

Também não esquece os casos de corrupção e da cadeia de
favores de um governo e de um partido em que as ligações fami-
liares constituem uma rede interminável.

Os trabalhadores não esquecerão nern perdoarão a forma
terrorista como foi imposta a requisição civil, realizada a perse-
guição fascista a greüstas e o método desesperado para furar e

impedir a greve em vários sectores - motoristas, estivadores, en-
fermeiros, professores, pessoal de cabine e pilotos da Ryanair.

Quanto às COÀIáS CERTAS, devemos interrogar-nos
A QUEM SERVEM essas contas.
. Servem ao grande capital financeiro e bancário que pre-

tende ver asseguradas contas ceftas para o pagamento de uma
díüda privada que foi transformada em pública para "justificar"
que se impusesse o seu pagamento a quem dela não é responsá-
vel, nem dela reürou qualquer beneficio - a classe operária, os
trabalhadores e o povo em geral e que leva à perda da sobera-
nia orçamental, bancária, aduaneira, fiscal, políüca, económica e

financeira, transformando o país numa sub-colónia do imperia-
lismo europeu;

. Servem para salvar uma banca corrupta e falida, injec-
tando, dos dinheiros públicos, milhares de milhões de euros;

.Servem para agilizar o processo de privatização dos
principais activos do país - a preços da uva mijona ou, pior
do que isso, injectando dinheiros dos contribuintes para asse-
gurar a sua sobrevivência -, desde a electricidade à água, pas-
sando pela energia, aeroportos, exploração de portagens nas
pontes e auto-estradas, PPPs para a saúde e outros sectores de
actiüdade, portos, transportes, etc.

Para haver contas certas para o grande capital, nunca poderão a

classe operária, os trabalhadores e o povo português esperar deste
governo contas certas para as suas expectativas e exigências.

Em suma, este é um governo que mente descaradamente
para sacar o voto dos operários e dos trabalhadores e dourar a
pílula da catástrofe para a qual os conduz.

É um governo que rnente quando Costa vem afirmar que no
período da legislatura de 4 anos que agora termina, o governo do
PS e suas muletas do PCP, BE, Verdes, frzeram baixar em mais
de mil milhões de euros o volume de impostos cobrados, quando
os indicadores oficiais revelam que foram cobrados mais 5.47t
milhões de euros!

É um governo que mente quando afirma que criou, nos úl-
timos quatro anos cerca de 35o mil novos postos de trabalho,
dos quais g2%o seriam a contrato definitivo, quando o nível de
precariedade se manteve, durante toda a legislatura, nos 2tí%,

e para o emprego líquido que dizem ter criado contabilizam os

trabalhadores precários que ocupavam postos de trabalho há
dez e mais anos, escamoteando a quebra de emprego que se vêm
verificando desde zo18.

É um governo que mente quando, para convencer a classe
operária e os trabalhadores de que este governo baixou o mon-
tante da díüda, escamoteia o facto de ela ter aumentado em ter-
mos nominais (isto é, em termos numéricos), e em percentagem
do PIB baixou ligeiramente pelo facto de a riqueza produzida no
país - que aquele indicador mede - ter aumentado.

O que se passou nestes quatro anos do governo de coligação par-
lamentar PS|PCPlBBlVerdes pôs em evidência a necessidade
da presença de uma voz que denuncie sem piedade a
política reaccionária e a corrupção e compadrio do PS
(em boa verdade, os grandes capitalistas e a direita clássica já se

declararam bem representados pelo PS de Costa/Centeno) e, ao
mesmo tempo, desmascare o conluio explícito e opor-
tunista do PCP e BE com essa política.
E essa voz só pode ser a do PCTP/MRPP.

O PCTP/MRPP não teria qualquer hesitação em votar contra or-

çamentos responsáveis pelo tratamento desumano das crianças
da ala pediátrica do Hospital de São João do Porto e de muitos
milhares de cidadãos que morrem nas listas de espera das con-
sultas médicas e de intervenções cirúrgicas.

PORTUGAL PRECISADE UM NOVO RUMO!
DE UMA SOLUÇÃO OPERÁRrA E COMITNTSTA!

Como afirrn"ámos e demonstrámos, este governo juntamente com
os seus aliados PCP, BE e Verdes governaram o País tendo apenas
por norte as directivas de Bmxelas, preocupados em aprovar or-

. çamentos salazarentos de défice zero, e só este ano desviou 9 mil



milhões de euros para os cofres dos bancos falidos e para dar co-
bertura às falcatruas dos gestores do banco público, e pagou mais
de 7 mil milhões de euros em juros da díüda pública.

O povo trabalhador português e Portugal precisam de um gover-
no e de uma política radicalmente diferentes que assegurem o
bem estar e a dignidade de quem trabalha e a independência, o
progresso e o desenvolvimento económico de um país soberano.

Os candidatos do PCTP/MRPP propõem-se defender e lutar
dentro e fora do parlamento pelos seguintes objectivos políticos
e medidas imediatas, não iludindo que só com a instauração de
um modo de produção comunista se porá termo à exploração e

opressão de que hoje somos útimas:
r. Saída de uma União Europeia em desagregação e

com a Alemanha em início de recessão, assim como a saída
da Nato, rejeitando e combatendo a intenção dos partidos
no poder de utilizar o povo português como carne para ca-
nhão da guerra inter-imperialista em preparação acelerada,
e a retirada imediata das tropas portuguesas dos
territórios estrangeiros ao serviço dos imperialistas
franceses e norte-americanos.

z. Não pagamento da dívida pública que o povo poftu-
guês não contraiu nem dela beneficiou e que tem levado a
rejeitar investimentos estratégicos e no serviço público.

3. Recuperação da independência económica e finan-
ceira do país bem como da sua soberÍrnia orçamen-
tal, fiscal, aduaneira, monetária, bancária.

4. Nacionalização dos sectores estratégicos da econo-
mia com a imediata renacionalização da TAP e dos CTT,
Portugal Telecom, Estaleiros de Viana do Castelo, etc.

5. Semana das 35 horas detrabalho, paratodos os traba-
lhadores, b diasporsemana, z dias de descanso sema-
nal e z5 dias úteis de férias, com manutenção do mesmo
salário e ficando salvaguardadas as situações mais vantajosas.

6. Revogação do Código do Trabalho fascista da Tróica
mantido integralmente pelo PS, PCP e BE, e das recentes
alterações feitas pelo PS/PSD e CDS que vieram agravar o
trabalho precário.

7. Conversão obrigatória dos contratos a prazo para
preencher postos de trabalho perrnanentes ern con-
tratos sem termo.

8. Aumento geral dos salá,rios com pagamento do subsí-
dio de desemprego enquanto durar o desemprego.

9. Aumento do sutrsídio de desemprego para o valor
do saliírio'auferido à data do despedimento e elimi-
nação das actuais restrições ao seu acesso e benefício.

ro. Fixação da idade geral da reforma aos 6«r anos oll
após 35 anos de trabalho rernunerado e revogação das,

alterações legais que determinaram o abaixamento genera-
Iizado das pensões de reforma.

11. Anmento de todas as pensões e reformas de valor ac-
tualmente inferior ao salário mínimo nacional para o valor
deste salário.

12. Pagamento pela Segurança Social das contas de
electricidade, água, luz e"renda de casa das famílias
em que os dois cônjuges estejam desempregados e

já não recebam subsídio de desemprego.

18. Isenção do fVA para os medicamentos em geral e
medicação gratuita para todos os doentes desem-
pregados e idosos.

14. Implementação de um verdadeiro Serviço Nacional de
Saúde (SNS) geral, universal e gratuito, com uma
oferta digna e eficaz que consiga responder atempadamente
às necessidades da população, dotando todas as unidades
de saúde dos meios, equipamento e recursos humanos ade-
quados, e que dignifiquem todos os trabalhadores e técnicos
da saúde e que permita acabar com o escândalo dos tempos
de espera para consultas e cirurgias. Abolição de todas as
taxas moderadoras e proibição da figura das cativações
orçamentais de verbas orçamentadas e destinadas ao SNS.

15. Garantia de habitação condigna para as famílias
trabalhadoras a preços acessíveis e revogação de
todas as leis que facilitem os despejos, nomeadamen-
te da chamada Lei Cristas, das que promovam aumentos ex-
cessivos de rendas e a especulação imobiliária.

16. Escola Pública efectivamente gratuita em todos os

graus de Ensino; abolição das propinas, no ensino superior
público e acesso gratuito aos transportes públicos e assis-
tência médica.

17. Alargamento da educação pré-escolar e expansão e
inclusão das creches no sistema de ensino público.

t8. Construção do aeroporto internacional de Lisboa, em
Alcochete, como investimento estratégico que se prende
com a independência e o desenvolümento futuro de Portu-
gal e abandono imediato do projecto de apeadeiro que cons-
titui a proposta do aeroporto no Montijo.

19. Linha ferroüária de alta velocidade, corn um traçado
entre Sines, Lisboa, Porto eVigo, e urna derivação de
Aveiro para Vilar Formoso, qrre assegrrre urna liga-
ção ao resto da Europa através da chamada rota dos
erni.grantes (Salarnanca, Burgos, Hendaya), permitin-
do que Portugal se constitua como porta de entrada e saída
do essencial das mercadorias de e para a Europa, adquirindo
uma nova centralidade europeia e do Atlântico, com as Re-
giões Autónomas, uma nova centralidade mundial.



zo. Adopção de uma estratégia de investimento apoiada na
economia do mar, com total e firme oposição a qualquer
tentativa de anexação dos nossos mares e fundos marinhos.

21. Suspensão imediata da aplicação de todos os regula-
mentos de pesca da União Europeia relativamente às

águas da Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa e a
abolição das quotas de captura de peixes, designadamente a

sardinha, pelas embarcações de pesca portuguesas.

zz. Defesa militar da zona económica exclusiva e inter-
venção activa em defesa dos nossos interesses na Comissão
de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas.

23. Não à nova tentativa de Regionalizaçáo que mais não
é do que a criação de uma estrutura burocrática cara e de
uma reselva de lugares e mordomias para os apaniguados
dos partidos do poder e da ordem, e que só pode ter como
resultado lançar uma parte do povo contra outra parte do
povo sem que nenhum beneffcio daí resulte.

24. Pot uma política agrícola que reduza a dependência do
país do estrangeiro em produtos alimentares, ponha termo
à ocupação das nossas terras agrícolas por capitalistas es-

trangeiros, em particular espanhóis, contrarie a desertifica-

ção crescente do interior, designadamente, verificada com a

expulsão dos proprietários de pequenas parcelas florestais.

25. Por uma política de pescas que garanta um contrato in-
dividual de trabalho e a semana das 35 horas aos pescadores

e assegure a sua formação, e fomento e apoio à renovação e

alargamento da nossa frota de pesca, tudo para que PorLugal
deixe de importar mais de metade do peixe que consome.

26. Embora o PCTP/MRPP defenda que só o modo de produ-

ção comunista poderá pôr termo aos atentados e crimes am-
bientais e salvar o planeta, tal não impede que se proceda à

sistemática identificação e denúncia de todos os cri-

mes ambientais decorrentes do modo de produção
capitalista e à exigência de planeamento e investimento
em medidas adequadas preventivas, com recurso a novas
tecnologias e a estudos científicos que levem à eliminação
dos efeitos nocivos e permitam uma utilização racional e pla-
neada dos recursos naturais, com vista ao desenvolúmento
económico e satisfação das necessidades do País.

27. PagaÍnento imediato de itrdemnizações a todos os
que ficaram sujeitos a problemas de saúde provoca-
dos por erçlorações desenfreadas, que apenas tiveram
em üsta a obtenção do lucro máximo e imediato, como acon-
teceu, por exemplo, nas minas da Urgeiriça.

Para que todos os que vivem da venda da sua força de trabalho,
os reformados e pensionistas, os idosos, as mulheres, os jovens,

os estudantes, os milhares de portugueses que foram forçados
a emigrar e que continuam a não ter condições para regressar,
para que todos os que são explorados e oprimidos possam liber-
tar-se da escravidão assalariada, da opressão e da humilhação,
da submissão à política de guerra e rapina imperialistas, a opção
no próximo dia 6 de Outubro é este programa político mínimo
que colocamos à vossa consideração, com o qual nos compro-
metemos e pelo qual lutaremos sem desfalecimento - contra a

exploração, a corrupção, a demagogia, a venda do País e das sua
riquezas, pela recuperação da nossa independência e soberania.

PEI.A TNDEPENDÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO PAÍS!

PORUM NOVO RUMO PARAO PAÍS!

POR UMA SOLUÇÃO OPERÁRIA E COMUNISTA!
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A Candidatura Nacional do PCTP/MRPP

às Eleições para a Assembleia da República

POR UM NOVO RUMO!
POR UMA SOLUçÃO OpenÁntn

E GOMUNISTA!PtrTP
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