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A 6 de Março de 1921, foi fundado o

Partido Comunista Português. Em 2021

faz 100 anos. Sáo 100 anos de luta he-

róica ao serviço do povo e da pátria, pela

democracia e o socialismo.

Sáo 100 anos em que náo há nenhuma

transformaçáo social, nenhum âvanço

ou conquista dos trabalhadores e do

povo português a que náo esteja directa

ou indirectamente associada a inicia-
tiva, a luta, a acçâo e a intervençáo do

PCP. Sáo 100 anos de vida e de luta de

um Partido que, orgulhoso da sua histó-
ria e aprendendo com a sua própria ex-

periência e a do movimento comunista

e revolucionário internacional, assume

com determinaçáo e confiança as exi-

gências da actualidade e do futuro.

Comemoramos o Centenário do Parti-

do Comunista Português, obra da classe

operária e dos trabalhadores portugue-
ses, legítimo herdeiro e continuador das

melhores tradiçóes de luta e das reali-
zaçóes progressistas e revolucionárias do

povo português, assinalando e valori-

actividade do Partido com a sua abnega-

çáo, coragem e determinaçáo.

É afirmar a indissolúvel ligaçáo do PCP

à classe operária, a todos os trabalhado-

res e às massas populares, raiz funda-

mental da sua força, influência e prestí-

gio, que lhe permitiu e permite intervir
na realidade concreta, atravessar unido

grandes mudanças e tempestades na si-

tuaçáo nacional e internacional, definir
e acertar orientaçóes, dirigir com êxito

a luta e contribuir para a unidade dos

trabalhadores e do povo.

É afirmar a importância da luta dos

comunistas e destacar o papel do Mo-
vimento Comunista Internacional no

processo de emancipaçáo social com a

construçáo de Sociedades Socialistas,

no avanço dos direitos dos trabalhado-
res e dos povos, na derrota do nazi-fas-

cismo, na libertaçáo dos povos da opres-

sáo colonial, na resistência e luta contra

o imperialismo e pela superaçáo revolu-

cionária do capitalismo, marcando deci-

sivamente os avanços da Hurnanidade.
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zando a sua história heróica, desenvol-

vendo a sua luta no presente e afirman-

do o ideal e o projecto comunistas a que

o futuro pertence.

l.
Gomemorar o Centenário

do Partido Gomunista Português

Comemorar o centenário do PCP é re-

levar e homenagear o papel que lhe é

justamente reconhecido como o Partido

da luta em defesa dos interesses e direi-
tos dos trabalhadores e do povo, pela

liberdade, a democracia, o socialismo e

o comunismo.

É ho.rr"r a memória dos heróis que, lu-

tando pela liberdade, pelos interesses da

classe operária e do povo, deram a própria

vida pelos ideais defendidos pelo PCP.

É p.est"r homenagem a todos aqueles

que, ao longo de 100 anos de vida e de

luta, em todos os momentos, por vezes

nas mais difíceis condiçóes, asseguraram

e continuam hoje a assegurar a intensa



É afirmar, perante os trabalhadores e

o povo português, a determinaçáo do
PCP na luta por uma sociedade sem

exploradores nem explorados, da qual

sejam banidas todas as desigualdades,

injustiças, discriminaçóes e flagelos so-

ciais e que assegure o bem-estar material

e espiritual do povo * a sociedade socia-

lista tendo no horizonte o comunismo.

É afirmar o PCP como vanguarda da

classe operária e de todos os trabalhado-

res, Partido da luta pela emancipaçáo da

mulher, pelos direitos das crianças e da

juventude, pela dignidade e condiçóes

de vida dos reformados e idosos, pelos

direitos dos intelectuais e quadros téc-

nicos e das pessoas com deficiência, pela

defesa dos interesses dos pequenos e mé-

dios agricultores e dos micro, pequenos

e médios empresários do comércio, da

indústria e dos serviços.

É aÊrmar o Partido da luta contra o fas-

cismo, pela liberdade e a democracia, o

Partido da luta contra o colonialismo e

as guerras coloniais, pelo direito à inde-

pendência das colónias portuguesas; o

Partido da Revolução de Abril, das suas

conquistas e avanços e da resistência à

contra-revoluçáo; o Partido da luta em

defesa da independência e soberania na-

cionais; o Partido da solidariedade in-
ternacionalista, da paz, amizade e coo-

peraçáo com todos os povos; o Partido

da luta pela satisfação das mais urgentes

e sentidas reivindicaçóes dos trabalha-

dores e das populaçóes; o Partido da

luta pela ruptura com a política de di-
reita e por uma política alternativa pa-

triótica e de esquerda, parte integranre

da luta por uma democracia avançada

inspirada nos valores de Abril; o Partido
da luta pelo socialismo e o comunismo.

É afirmar o grande colectivo partidário,

preparado para prosseguir a luta, sejam

quais forem as circunstâncias em que te-

nha que intervir e assumir todas as res-

ponsabilidades que o povo lhe queira con-

fiar, com inabalável confiança no futuro.

É afirmar a validade e actualidade do

marxismo-leninismo, teoria revolucio-

nária, materialista dialéctica, por natu-

reza antidogmâtica e contrária à revisáo

oportunista dos seus princípios e con-

ceitos fundamentais, que nasce da vida
e à vida responde, base teórica do PCP,

para cujo enriquecimento criativo, o
Partido e, em particular Álvaro Cunhal,
deram um destacado contributo, pela

sua intervençáo e experiências próprias

e pela experiência do movimento comu-

nista e revolucionário mundial.

É afirmar os seus princípios orgânicos,

consagrados nos Estatutos, confirmados

na experiência do seu funcionamento
interno e que decorrem do desenvolvi-

mento criativo do centralismo democrá-

tico. Princípios orgânicos dos quais res-

saltam como elementos decisivos para

assegurar a força, unidade e coesáo do

Partido aprática da direcçáo colectiva e

do trabalho colectivo, da crítica e da au-

to-crírica, da combinaçáo dialéctica de

uma profunda democracia interna com

uma única orientaçáo geral e uma única

direcçáo central.

É afirmar a profunda identificaçáo do

Partido com os interesses nacionais,

defendendo intransigentemente a sobe-

rania e independência do País, expressa

na dimensáo patriótica da sua acçáo de

sempre. Acçáo que é inseparável das suas

firmes posiçóes internacionalistas e anti-
-imperialistas, da sua contribuiçáo para o

reforço do movimento comunista e revo-

lucionário internacional e assumindo os

princípios do internacionalismo proletá-

rio e a solidariedade activa com as forças

progressistas e revolucionárias e com os

povos em luta em todo o mundo.

É afirmar a identificaçáo do PCP com

os sonhos, as reivindicaçóes e aspira-

çóes juvenis, os seus ideais de liberdade,
justiça, paz, solidariedade e fraternida-
de, e que fazem do PCP o Partido da

juventude. Realidade que se expressa,

sempre com a juventude e o movimento
juvenil, na actividade das organizaçíes
de jovens comunistas ao longo da sua

história, hoje protagonizada pela JCP -

Juventude Comunista Portuguesa.

É afirmar a inequívoca e consequente

política de unidade do PCP, expressa

no contributo para a unidade da clas-

se operária e de todos os trabalhadores,

paru a unidade das classes e camadas

antimonopolistas, para a intervençáo e

unidade dos antifascistas, dos democra-

tas e patriotas. Lutando pela unidade da

classe operária e de todos os trabalhado-

res, o PCP foi o criador das Comissóes

de Unidade nas empresas e nos campos,

no desenvolvimento de uma intensa in-
tervençáo nos sindicatos fascistas e na

contribuiçáo para a constituiçáo e dina-
mizaçáo de organizaçóes democráticas

unitárias. Assim foi também na Revo-

luçáo de Abril, empenhando-se no for-

talecimento da aliança Povo-MFA e na

cooperaçáo com outras forças democrá-

ticas para a instauraçáo do regime de-

mocrático. Assim foi, é e será em defesa

das conquistas e dos valores de Abril, no

plano social, bem como no plano polí-
tico e eleitoral, salvaguardando sempre

a sua independência orgânica, política,

ideológica e de classe.

É afirmar a luta decidida do PCP contra

a ofensiva ideológica em curso, contra

o anticomunismo e as concepçóes reac-

cionárias. É d.f.nd.r e promover os va-

lores de Abril, os objectivos de luta pela

liberdade, a democracia, o progresso so-

cial, a independência nacional e a paz

- o ideal e o projecto comunistas.

É afirmar o PCP como protagonista do

projecto de emancipaçáo social e de su-

peraçáo revolucionária do capitalismo.

ll.
I00 anos de luta ao serviço

do povo e da pátria

A fundaçáo do PCP correspondeu a

uma necessidade histórica da classe ope-

rária portuguesa. A sua criaçáo refectiu
a evoluçáo do movimento operário por-

tuguês, da sua experiência e consciência

social e política, num clima de ascenso

revolucionário, sob o impacto interna-

cional da Revoluçáo de Outubro.

A fundaçáo do PCP marcou o início de

uma nova etapa do movimento operâ-

rio em Portugal e da vida nacional na
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qual confluíram décadas de intervençáo

e luta da classe operária portuguesa, as

liçóes da luta da classe operária interna-

cional e os ensinamentos de Marx, En-
gels e Lénine.

Os primeiros anos de vida do PCP náo

foram láceis para se afirmar com uma
ideologia revolucionária no movimento
operário tendo em conta a estrutura e a

composiçáo da classe operária à época

e a infuência de anarquistas e socialis-

tas. Com o golpe militar de 28 de Maio
de 1926 que conduziu à instauração da

ditadura fascista, o Partido, com ape-

nas cinco anos de existência, foi proibi-
do e perseguido, forçado a desenvolver

a suâ actividade nas condiçóes da mais

severa clandestinidade e brutal repres-

sáo, para as quais náo estava natural-
mente preparado.

É a partir de 1929, com a Conferên-

cia de Abril e sob a direcçáo de Bento

Gonçalves, que o Partido, virando-se

audaciosamente para a classe operá-

ria, promovendo uma organizaçáo ca-

paz de actuar na clandestinidade, cria

uma imprensa clandestina - o Auante!

e O Militante -, organiza-se segundo a

concepçáo leninista de um partido de

novo tipo e inicia verdadeiramente uma

actividade de massas, traduzida num
vasto conjunto de importantes lutas,

que lhe granjearum crescente prestígio e

influência junto da classe operária, dos

trabalhadores e do povo.

Após anos de golpes repressivos que

afectaram gravemente o Partido, a

reorganizaçáo de 1940-1941, proces-

so no desenvolvimento do qual Ál.t 
"ro

Cunhal participou, a realizaçâo dos III
e IV Congressos, respectivamente em

1943 e 1946, foram momentos deci-
sivos para garantir que o PCP fosse o

único Partido que resistiu à violência

da repressáo fascista, paÍa a sua trans-

formaçáo num grande partido nacional,

para a sua afirmaçáo como indiscutível
vanguarda da classe operaría e pro-
motor da unidade antifascista e para a

definiçáo da via insurreccional para o
derrubamento do fascismo. Foram fun-
damentais para garantir a continuidade
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de acçáo e direcçáo do Partido e o seu

reforço: a existência de um forte núcleo

de quadros funcionários; a aplicaçáo dos

princípios orgânicos do centralismo de-

mocrático; o cumprimento rigoroso de

medidas para assegurar a defesa do Par-

tido e da sua imprensa da fercz repres-

sáo fascista; o enraizamento na classe

operária e nos trabalhadores; uma forte
organizaçáo; o fortalecimento da alian-

ça da classe operária com o campesinato

e outras camadas sociais.

O PCP foi o Partido da resistência e da

Iuta que apontou o caminho da vitória.
Para isso contribuiu decisivamente a de-

finiçáo dos seus objectivos, da sua tác-

tica e da sua linha política, forjadas ao

longo dos anos e desenvolvidas e consa-

gradas no VI Congresso, em 7965, com
a aprovaçáo do Programa para a Revo-

Iuçáo Democrática e Nacional, cujas

orientaçóes haveriam de abrir caminho
ao derrubamento do fascismo, à con-

quista da liberdade e à concretizaçáo da

Revoluçáo de Abril.

Cedo assumiu o PCP o seu papel de

vanguarda no desenvolvimento da luta e

acçáo de massas. Foram as importantes

experiências das vagas de greves e lutas

políticas ao longo de décadas do século

XX que, confirmando a justeza da sua

linha política e as grandes capacidades

revolucionárias da classe operária e das

massas populares - em contraste com as

tendências para o compromisso com o

fascismo, o carâcter aventureiro, oportu-
nista e instável de sectores da pequena e

média burguesia - atingiram os alicerces

do fascismo e contribuíram decisivamen-

te para o triunfo da Revoluçáo de Abril.

O PCP, cujo programa parâ o derrube

do fascismo foi no essencial confirma-
do, foi o grande Partido da Revoluçáo,

das liberdades e direitos dos trabalha-

dores e do povo português, da reforma

agrária, das nacionalizaçíes, do contro-
lo operário, do poder local democrático

- do regime democrático consagrado na

Constituiçáo da República Portuguesa

aprovada a 2 de Abril de 1976. O PCP

interveio em todo este processo como

força essencial e determinante. O seu

papel na Revolução de Abril e na funda-

çáo do regime democrático inscreve-se

como dos maiores feitos da sua história.

O PCP, organizando e dirigindo a luta
dos trabalhadores e das massas popula-

res, foi e é o mais firme defensor des-

sas conquistas e do regime democráti-

co face à ofensiva da contra-revoluçáo

de destruiçáo daquelas conquistas, de

reconstituiçáo e restauraçáo do poder

dos grandes grupos económicos que a

Revoluçáo de Abril havia liquidado. Foi

o mais activo interveniente na resistên-

cia à ofensiva contra os direitos dos tra-

balhadores, à perversáo da democracia

política, à conduçáo de uma política de

obscurantismo cultural e de crescen-

te submissáo de Portugal a interesses

estrangeiros, nomeadamente à CEE/
Uniáo Europeia e à NATO, com graves

limitaçóes da soberania nacional.

Já na última década do século XX,
perante os acontecimentos nos países

socialistas do Leste da Europa, a si-

tuaçáo e evoluçáo na URSS, o rápido

avanço do processo de restauraçáo do

capitalismo monopolista em Portugal e

debaixo de uma forte pressáo para que

alterasse as suas características, o PCP

reafirmou a sua inabalável determi-
naçáo em prosseguir a luta em defesa

dos interesses dos trabalhadores e do

povo, pela liberdade, a democracia, a

independência nacional, a pâz e o so-

cialismo, o seu ideal e a sua identidade
comunistas, expressos na afirmaçáo:
nfomos, somos e seremos comunistas».

llt
A luta continua, pela democracia

e o socialismo

O PCP enfrenta com determinaçáo e

coragem os problemas, complexidades e

desafios do presente num quadro inter-

nacional marcado pela sobre-exploraçáo

dos trabalhadores, a agudizaçâo da luta

de classes e o aprofundamento da crise
'estrutural do capitalismo, em que gran-

des perigos de regressáo civilizacional
coexistem com grandes potencialidades

revolucionárias.



Enfrenta igualmente uma situaçáo na-

cional marcada por graves problemas

estruturais que estáo na raiz dos signi-

ficativos atrasos no desenvolvimento do

País, inseparáveis do processo contra-re-

volucionário e do processo de integra-

çáo na Uniáo Europeia, interligados,

concretizados em décadas de política de

direita prosseguida por PS, PSD e CDS.

A luta dos trabalhadores e a intervençáo

decisiva do PCP travaram a ofensiva e

permitiram avanços na defesa, reposi-

çáo e conquista de direitos.

Na situaçáo actual - face à acçáo do Go-
verno PS e à estratégia do grande capital

que, âo mesmo tempo que aproveita as

opçóes de classe do governo ao seu ser-

viço, promove projectos reaccionários e

antidemocráticos, que visam o agÍava-

mento da exploraçáo, das desigualdades

e injustiças, e o comprometimento da

soberania e independência nacionais - o

caminho que Portugal precisa e o PCP

propóe ao povo português é o da ruptu-
ra com a política de direita e a concreti-

zaçío de uma Alternativa Patriótica e de

Esquerda vinculada aos valores de Âbril.

lJma alternativa que envolve a luta por
avanços na satisfaçáo das mais urgentes

e sentidas reivindicaçóes e necessidades

dos trabalhadores, do povo e do País.

Uma alternativa que coloca como ob-
jectivos prioritários: a libertaçáo do País

da submissáo ao euro e das imposiçóes

e constrangimentos da Uniáo Europeia

como componente da afirmaçáo de um
Portugal livre e soberano; a renegocia-

çâo da dívida pública; a valorizaçáo do

rabalho e dos trabalhadores; a defesa e

promoçáo da produçáo nacional e dos

sectores produtivos; agaranÍia do con-

trolo público da banca e a recuperaçáo

para o sector público dos sectores bási-

cos estratéBicos da economia; a garantia

de uma administraçáo e serviços púhli-
cos ao serviço do povo e do Pau *dCI
fesa de uma política de iust:c** fiç**{ qW
alivie a tributaçá, ,,,s $s feÍidkrrdflsoa
dos trabalhador ,, s $g i,1t'",:rpr srffitb$s ql
paraísos fiscais ç rr,rilirftílí í$&r,fi f .+trârd*.
Ioso favorecinrer.{* d* ;;;r,ir.lS,q,yfu*l; e

defesa do regime democrático e o cum-
primento da Constituiçáo da República

Portuguesa, o aprofundamento dos di-
reitos, liberdades e garantias, o combate

à corrupçáo e a concretizaçáo de uma
justiça independente e acessível a todos.

Trata-se de uma ruptura e de uma mu-

dança que, afirmando os valores e os

ideais de Abril, se insere na luta pela

concretizaçáo de uma Democracia

Avançada, simultaneamente política,

económica, social e cultural, tal como

propóe o PCP no seu Programa e que

integra, como componentes ou objec-

tivos fundamentais, um regime de li-
berdade no qual o povo decida do seu

destino e um Estado democrático, re-

presentativo e participado; um desen-

volvimento económico assente numa

economia mista, dinâmica, liberta do

domínio dos monopólios, ao serviço

do povo e do País; uma política social

que garanta a melhoria das condiçóes de

vida dos trabalhadores e do povo; uma

politica cultural que assegure o acesso

generalizado à livre criaçâo e fruiçáo

culturais; uma pátria independente e

soberana com uma política de paz, ami-
zade e cooperaçáo com todos os povos.

A luta pela democracia e pelo socialismo

sáo inseparáveis. As grandes batalhas

libertadoras preparam-se na luta quo-

tidiana por objectivos concretos e ime-

diatos. A luta presente pela democracia,

o progresso social e a independência na-

cional não contraria, antes dá mais claro

sentido à luta pelo socialismo.

Ao cumprir ot ,cgt [$$ snos de luta

o PCP é, a ntvcl nrcional, o Parti-

do com a firi, bngr bímórta M*s
é, iguakacorc, 0 firalr 'm,vcm genido
portugrdr. Dç fir;ro,, ncnlu§l ourÍo
revela, gotno I Pf,;P, 

^ 
mcama fuç4,

a m/Ésrrl. c@" yrra h*§ryb c lutar

nda rendo,rmr6o h *fuúr«d'e Por-
xryileto. lilçnh$m $rtÍo .fÍGrcnta para

,{rs p,rólmtr, §rfuirit ml.uçóes mais

$t rútvrt, vigoíofílr, socÍcütes e efecti-

vrt ç $lc mdhoú *ç idgrtificam com
q1 intÊrçÍú&r c eryfu4fç.x da juventude.

Noüuon §lrÍro é eagl.z de uma tama-

nha elcgri*, opfunirmo e confiança no

futuro. Nenhum outro coloca acima de

tudo os interesses dos trabalhadores,

do povo e do País. Nenhum outro se

bate pela construçáo de uma sociedade

nova sem a exploraçáo do Homem pelo

Homem, uma sociedade na qual sejam

assegurados a todos o direito ao traba-

lho, à saúde, à educaçáo, à habitaçáo, à

protecçáo social e à reforma, e da qual

sejam banidas todas as desigualdades,

injustiças, discriminaçóes e flagelos so-

ciais, a sociedade socialista.

Hoje, quando comemora 100 anos de

luta ao serviço do povo e da pátria, o
PCP dirige-se aos trabalhadores e ao

povo português reafirmando a sua de-

terminaçáo em prosseguir essa luta

reyolucionária por uma sociedade so-

cialista que incorpore e desenvolva os

elementos constitutivos fundamentais

da democracia avançada e concretize o

poder dos trabalhadores e do povo.

Como refere o Programa do PCP Uma

Democracia Avançada - os Valores de

Abril no Futuro de Portugal, uA luta

para que o Programa do PCP, pela von-

tade do povo português, se confirme
na vida é o caminho da liberdade, da

democracia, da independência nacional,

da paz e do socialis.tto. É o caminho

que interessa ao povo português e à pá-

tria portuguesa».

Com o seu incomparável percurso de

100 anos de luta, o PCP assume, neste

início da terceira década do século XXI,
o seu compromisso de sempre com a

classe operária, os trabalhadores, a ju-

ventude e o povo, a luta pela liberdade, a

democracia, a independência nacional, a

paz e o socialismo.

Este é, e continuará a ser, o Partido capaz

de promover a unidade e mobilizar os tra-

balhadores, os democratas, a juventude e

o povo, todos os explorados e oprimidos,

para a construçáo de um Portugal novo

com os valores de Abril no seu futuro.

Este é, e continuará a ser, o Partido

com condiçóes para intervir, lutar e

avançar com soluçóes para os proble-

mas nacionais.



Este é, e continuará a ser, o Partido ne-

cessário para assegurar uma política ex-

terna de paz, amizade e cooperaçáo com
todos os povos do mundo.

Este é, e continuará a ser, o Partido por-
tador de um projecto e ideal que corres-

pondem profundamente às aspiraçóes e

às lutas milenares da humanidade pelo
fim da exploraçáo e da opressáo.

Ao comemorar o seu centenário, o PCP
exorta os comunistas, os democratas e

patriotas, os trabalhadores, os jovens, o
povo, a fazer dele um grande momen-
to de aÊrmaçáo e de luta pela melhoria
das condiçóes de vida do povo porru-
guês, pela ruptura com a política de

direita, pela alternativa patriótica e de

esquerda, pela liberdade, a democracia
e o socialismo.

tv.
Programa das comemolações

Reforçar o PCP, afirmar o ideal e o pro-
jecto comunistas

O Comité Central do PCP decide que

as Comemoraçóes do Centenário do
Partido Comunista Português decorre-
ráo sob o lema «Liberdade, Democra-
cia, Socialismo - o futuro tem Par-
tido», cujo programa terá início e será

apresentado no Comício comemorativo
do 99.o aniversário do Partido, que se

rcaliza no dia 6 de Março do corrente
ano no Pavilháo Carlos Lopes em Lis-
boa e se desenvolveráo até ao seu 101."

aniversário em 6 de Março de 2022.

çáo, dos quadros, da formaçáo política e
ideológica, da afirmaçáo dos princípios

de funcionamento, da estruturaçáo e

da organízaçáo, com particular desta-

que para a acçío e organizaçáo junto
da classe operária e dos trabalhadores

nas empresas e locais de trabalho, do

recrutamento e integraçáo de novos mi-
litantes, da difusáo da imprensa parti-
dária, nomeadamente do Auante!, dos

meios de propaganda e comunicaçáo,

dos meios financeiros que assegurem a

independência do Partido e do aprofun-
damento da sua ligaçáo às massas.

O programa das comemoraçóes assina-

lará acontecimentos e aspectos da vida e

da luta do PCP ao longo'destes 100 anos

cruzados com a história de Portugal,

do movimento operário e popular, dos

trabalhadores e do povo, confirmando
a sua determinaçáo em prosseguir a sua

acçío na concÍetízàçáo do Programa do
Partido, afirmando a sua identidade e

projecto de futuro.

As comemoraçóes deveráo desenvol-

ver-se de forma integrada, abrangendo

as diversas vertentes da intervençáo do

PCP (de massas, social, institucional,
política e ideológica) e traduzirem-se

numa ampla participaçáo de massas e

alargamento unitário.

O programa das comemoraçóes, na sua

dimensáo, abrangência e conteúdo de-

verá expressar a importância e o signi-
ficado político, ideológico, social e cul-
tural que este acontecimento tem para

a luta dos trabalhadores e do povo em

defesa dos seus direitos e soberania.

ao longo da sua história; a dinamiza-

çáo de iniciativas com forte compo-
nente cultural, nomeadamente a reali-
zaçáo de um gÍande espectáculo; uma
linha de exposiçóes a nível nacional
e regional; uma importante expres-

sáo centrada na Festa do Aaante! áe

2021; o desenvolvimento de iniciati-
vas dirigidas aos trabalhadores, à

juventude e a outras camadas sociais
e sectores específicos; a ediçáo de ma-

teriais de divulgaçáo, designadamente

uma exposiçáo impressa, folhetos e

caÍtazes; no plano editorial, a ediçáo

do livro «100 anos de luta ao serviço
do povo e da pátria, pela democra-
cia e o socialismor, e ainda um plano
específico de ediçóes e reediçóes de

obras promovendo a sua leitura e estu-

do; a produçáo de um documentário
sobre o PCP; o tratamento específico

no Aaante! e O Militante e na intet-
net; a projecçáo das comemoraçóes no

plano internacional.

Para que as comemoraçóes assumam a

projecçáo e a dimensáo que se impóe, o
programa e a sua concretizaçáo devem

contar com a contribuiçáo, o empenho

e entusiasmo das organizaçóes e mili-
tantes do Partido e da JCP.

O Comité Central do PCP exorta a que

se associem a estas comemoraçóes todos

os que defendem o progresso social e a

paz e anseiam por um País desenvolvido

e soberano.

Dando continuidade às melhores tradi-
As comemoraçóes do Centenário,,indis- O dia do Centenário será assinalado çóes de luta e às realizaçóes progressis-

sociáveis da intervençáo e acçáo de refor- com â realízaçáo do Comício a 6 de tas e revolucionárias do povo português

ço do Partido, deveráo estar fortemente Março de 2021 no Campo Pequeno, através da sua história, com um exaltan-
Iigadas à vida, aos problemas, aos anseios em Lisboa. te património de intervençáo e de luta
e reivindicaçóes que se colocam hoje aos ao longo de 100 anos, inteiramente pos-

trabalhadores e ao povo português. Entre outras iniciativas, destacam-se: to ao serviço do povo e da pátria, porta-
a realizaçâo de um ciclo de debates e dor do ideal e do projecto comunistas, o

As comemoraçóes do Centenário de- acçóes temáticas; a promoçáo de ini- PCP é um Partido necessário, indispen-
veráo integrar um amplo programa de ciativas de valorizaçáo da interven- sável e insubstituível na luta pela liber-
reforço do Partido no plano de direc- çáo e papel determinante do Partido dade, a democracia e o socialismo.
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