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Sete décadas de vida e de luta ao serviço das grandes causas da liberdade e da 
democracia, do bem-estar do povo e do progresso de Portugal, da paz e do 

socialismo. 
Uma história de luta, trabalho e esperança que é inseparável da vida e da evolução 

da sociedade portuguesa neste século. 
Um grande partido que, orgulhoso do seu passado, firme e determinado no presente. 

se afirma como uma grande e indispensável força da democracia e do progresso e 
prepara com energia e audácia as tarefas do futuro. 

Partido Comunista Português 
Um ideal com futuro 

Um Partido para o nosso tempo 
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PCP ONTEM, HOJE 

E AMANHA 
PELA LIBERDADE 
E A DEMOCRACIA 

A presenca do PCP na sociedade portuguesa, desde a 
sua fundaçao ate hoje, testernunha urn sOlido, 
profundo e duradouro compromisso corn os ideais de 
liberdade e de democracia e corn a luta pela sua defesa 
e realizacäo. 
Grande partido da resisténcia, o PCP deu ao longo de 
48 anos uma contribuicao essencial e determinante 
para a derrota da ditadura fascista e para a conquista 
da liberdade. 
No processo da Revolucao do 25 de Abril, o PCP 
afirmou-se como uma forca decisiva para a fundacao e 

construcão do regime 
dernocrático e na luta 
pela sua defesa e 
consolidaçao e lutou e 
luta firrnernente contra 
todas as tentativas para 
restringir os direitos e 
liberdades dos cidadãos 
e para desfigurar a 
democracia polItica. 
0 PCP bate-se 
incansavelmente pelo 

reforço e pela concretizaçâo na vida dos direitos dos 
cidadãos, pelo estimulo a uma cada vez mais activa 
participacäo dos cidadãos na vida do Pals, pelo 
aprofundamento da democracia. 

PROPOSTAS NE 
PARA 0 PROGR 
E PARA GOVER 
PORTUGAL 
Em alternativa a uma political voltada 
para a concentracão da riqueza em 
poucas mãos, para o drástico e 
intolerável agravamento das 
injusticas e desigualdades sociais, 
para a mutilacao e empobrecimento 
da democracia, para o reforco da 
exploração e para a restricão dos 
direitos dos trabaihadores e dos 
cidadäos, para o fomento do 
negocismo e da corrupcão, para a 
conservacão e agravamento dos 
problemas de fundo da economia 
nacional, para o sacrifIcio dos 
interesses e da independéncia 
nacionais, 0 programa para uma 
deinocracia a van cada no limiar do 
século XXI, aprovado pelo XII 
Congresso do PCP, contém a resposta 
justa para necessidades e anseios 
vitals do povo português: uma 

SEMPRE 
COM Os TRABALHADORES 
ECOMOPOVO 
Partido da classe operária e de todos os 
trabalhadores, o PCP ostenta urn 
incomparável patrimOnio de luta em 
defesa dos interesses e aspiracOes, da 
dignidade e direitos de quern trabaiha e 
em favor da sua afirmaçao como força 
social determinante na vida e no 
progresso do Pals. 
A história do PCP ilustra urna estável, 
profunda e indiscutivel ligacao ao povo 
português, aos seus grandes anseios, 

aspiracOes e esperancas, urna presenca 
constante ao seu lado na luta contra as 
inustiças, ofensas e negacao de 
direitos, urna exemplar dedicacao aos 
interesses da populacao laboriosa e de 
importantes sectores sociais como Os 
idosos e reforrnados, as mulheres e os 
jovens. 



democracia sirnultaneamente polItica, 
económica, social e cultural. 
A dernocracia avancada que o PCP 
propOe ao povo português integra, 
corno componentes ou objectivos 
fundamentals, urn regime de 
liberdade no qual o povo decida do 
seu destino; am Estado democrático, 
representativo, baseado na 
participacão popular, moderno e 
eficiente; o desenvolvimento 
económico assente numa econornia 
mista, moderna e dinâmica, ao serviço 
do povo edo Pals; ama politica social 
que garanta a meihoria das condicOes 
de vida do povo; urna polItica cultural 
que assegure o acesso generalizado a 
livre criacão e fruicão culturais; uma 
pátria independente e soberana com 
urna polItica de paz, amizade e 
cooperacao corn todos os povos. 

UM PARTIDO 
ACTIVO E INFLUENTE 
o PCP é uma grande reali-
dade polItica da vida nacio-
nal e a sua luta e presenca 
na sociedade portuguesa 
são parte integrante e in-
substitulvel do regime de-
mocrático. 
Animando e participando 
nas mais diversas movimen-
tacOes e lutas em defesa dos 
interesses populares; desen- 
volvendo uma intensa e qualificada intervencao nas ins-
tituiçOes democráticas, com destaque para a sua dma-
mica accão na Assemblela da Reptiblica bern como no 
Parlarnento Europeu; realizando urna obra notável nas 
autarquias ao servico das populacOes; mostrando um 
grande conhecimento dos problernas nacionais e apre-
sentando propostas construtivas para a sua solução; in-
tervindo na vida polItica com uma grande seriedade e 
sentido de responsabilidade - o PCP é urna força indis-
pensãvel para a construcão de urn Portugal melhor que 
corresponda as aspiracOes do povo portugués. 

COMOPCP 
NO CAMINHO 
DA ALTERNATIVA 
DEMOCRATICA 
Enfrentando com coragem, audácia e 
Iucidez urn tempo carregado de sombras 
e incertezas rnas também de esperancas e 
desafios, nao ignorando as realidades e 
os problemas da hora presente mas não 
abdicando de os transformar e veneer, 

renovadamente confiante na justeza e vitalidade 
dos seus ideals e conviccOes mas aberto para a 
vida e voltado para o futuro, o PCP apresenta-se 
ao povo português neste ano de 1991 como urna 
forca polItica que é chamada a desernpenhar urn 
papel essencial para que, nas próximas eleiçOes 
legislativas, se ponha termo a anos e anos de 
nefasta politica de direita e se concretize uma 
alternativa democrática, capaz de oferecer ao 
Pals a poiltica e o governo adequados aos 
problemas e desafios corn que Portugal se 
confronta nos anos 90. 

CESSARIAS,  
ESSO DO PAIS 
NAR 

PARTIDO PATRIOTICO 
E INTERNACIONALISTA 
Setenta anos de vida e de luta do PCP 
testemunham o lugar destacado que na sua 
identidade ocupam a sua natureza de partido 
patriótico, profundamente empenhado na defesa 
dos interesses, da soberania e da independência de 
Portugal, e de partido internacionalista, 
activamente solidário COffi Os trabalhadores e Os 

povos de todo o mundo em luta pela sua 
ernancipacão e Iibertacao. 



No dia 6 de Março de 1991 o Partido Comunista Português comemora 
70 anos sobre a data da sua fundação. Setenta anos de vida. Setenta anos 

de luta. 
Os comunistas portugueses orgulham-se do seu passado e da sua indelével 
contribuição para o rico património popular e nacional de avanços cívicos 

e políticos, direitos e regalias conquistados, movimentos de progresso e 
caminhos de esperança. 

Orgulham-se do seu amor à liberdade, da sua fidelidade aos interesses da 
classe operária, dos trabalhadores, do povo. 

Orgulham-se do seu profundo patriotismo e do seu activo 
internacionalismo. 

Orgulham-se da sua militância, da sua capacidade de organização e de 
trabalho, da sua entrega constante a uma visão elevada e generosa da 

política. 
Orgulham-se ao mesmo tempo do seu espírito aberto e tolerante, generoso 
e solidário, da sua disponibilidade para aprender, viver, trabalhar e lutar 

com os seus concidadãos. 
E, acima de tudo, no limiar do século XXI, neste tempo de dúvidas e 

esperanças, de inquietações e anseios, orgulham-se de poder dizer ao povo 
português que, tal como durante 70 anos, 

pode confiar num Partido que os viveu lutando, 
num Partido para o nosso tempo, 
no Partido Comunista Português. 

(Resolução do Comité Central 
do PCP sobre o 70. 0  aniversário) 
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