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São 100 anos em que não há nenhuma transformação
social, nenhum avanÇo ou conquista dos trabalhadores e do
povo português a que não esteja directa ou indirectamente
associada a iniciativa, a luta, a acção e a intervenção do
PCP. São 
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anos de vida e de luta de um Partido que,

orgulhoso da sua história e aprendendo com a sua própria
experiência e a do movimento comunista e revolucionário
internacional, assume com determinação e confiança as

exigências da actualidade e do futuro.

Comemoramos o Centenário do Partido Comunista Português,

obra da classe operária e dos trabalhadores portugueses,
legítimo herdeiro e continuador das melhores tradições de
luta e das realizações progressistas e revolucionárias do
povo português, assinalando e valorizando a sua história
heróica, desenvolvendo a sua Iuta no presente e afirmando
o ideal e o projecto comunistas a que o futuro pertence.

Trata-se de um marco histórico na vida do Partido, na luta
da classe operária, dos trabalhadores e do povo português.
Um marco também para cada um dos membros do Partido
e para muitos democratas e patriotas que connosco
partilham as lutas do dia a dia, de resistência e por novos
avanÇos nos direitos por um Portugal com Íuturo.

Como em todos os momentos da sua história também
hoje o Partido é alvo de ataques, de calúnias e tentativas
de silenciamento e como em todos os momentos da sua
história o Partido soube resistir e avanÇar fossem quais
Íossem as circunstâncias em que Íoi chamado a intervir.
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Também hoje, temos a responsabilidade de Íazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para que o Partido tenha condições
para continuar a cumprir o seu papel.

O Partido é a mais sólida garantia com que a juventude,
os trabalhadores e o povo português podem contar
na defesa dos seus interesses e na luta pela concretização
das suas mais proÍundas aspiraçôes.

EnÍrentando o anti-comunismo, as concepções
reacionárias e a ofensiva ideológica em curso/
promovendo e defendendo os valores de Abril, afirmando
o seu projecto e ideal comunista o Partido fazÍalta
à classe operária, aos trabalhadores e ao povo português,
para cumprir com coragem o seu papel junto dos
trabalhadores e do povo na afirmação da sua proposta
de alternativa patriótica e de esquerda, do seu programa
de construção de IJma Democracia Avançada - Os Valores
de Abril no futuro de Portugal, de libertar Portugal
da exploração do homem pelo homem, pela construção
do socialismo e do comunismo.

A actual situação nacional e internacional com
os aproveitamentos pelo grande capital para agravar
a exploração, atacar direitos, pôr em causa a democracia
e a soberania, e os impactos negativos que comporta
para os trabalhadores e o povo, está mais uma vez
a demonstrar que pela sua acÇão, natureza e projecto,
o Partido Comunista Português é o partido necessário,
indispensável e insubstituível.
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