
Centenário do nascimento de Álvaro Cunhal

Congresso e comício

ponto alto das comemorações
O Congresso «Álvaro Cunhal, o projecto comu-

nista, Portugal e o Mundo de hoje», que se rea-
liza nos dias 26 e 27 de Outubro, é a próxima
grande iniciativa das comemorações do cen-
tenário do nascimento do histórico dirigente co-
munista. Dia 10 de Novembro, tem lugar um gran-
de comício em Lisboa.

0 Congresso, a realizar-se

na Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa, visa

o aprofundamento do estudo

do pensamento e da acção de

Álvaro Cunhal, desenvol-
vendo-se em quatro sessões

- duas em cada dia - cor-

respondentes a outros tantos

temas:

1) «0 homem, o comunis-

ta, o intelectual e o artista»,

que procurará analisar a re-

lação dialética entre Álvaro
Cunhal e o Partido, a causa

que abraçou e a forma como

o fez (como uma opção e um

percurso de vida) e a práti-
ca das artes como labor de

transformação do mundo;

2) «Democracia e Socia-

lismo», onde estarão em de-

bate questões como a nevo-

lução Democrática e Nacional

e o «Rumo à Vitória», a re-

volução portuguesa e a pro-
jecção dos valores de Abril
no futuro de Portugal, a po-
lítica patriótica e de esquer-
da, a democracia avançada
e a revolução socialista;

3) «0 processo de trans-

formação social, o Partido e

as massas», na qual se fala-
rá da obra «0 Partido com



Paredes cte Vidro», da con-

cepção do grande colectivo

partidário e das característi-

cas fundamentais de um par-
tido comunista;

4) «0 capitalismo: os seus

limites e o socialismo como

alternativa», na qual se abor-

dará conceitos como «pa-
triotismo» e «internaciona-

lismo», o aprofundamento
da crise estrutural do capi-
talismo, a integração capita-
lista europeia e a luta anti-im-

perialista e pelo socialismo.
Por uma questão de orga-

nização e de preparação dos

trabalhos, é aconselhável

que quem pretenda partici-
par rio Congresso se inscre-

va - até ao dia 15 de Outu-
bro - através da ficha de

inscrição disponível no fo-
lheto de promoção (a qual
deve ser enviada para Co-
missão Organizadora do Con-

gresso «Álvaro Cunhal - o

projecto comunista, Portugal
e o mundo de hoje», Rua
Soeiro Pereira Gomes, 3,
1600 - 196 Lisboa), ou no
sítio do centenário de Álva-
ro Cunhal na Internet, em

www.alvarocunhal.pcp.
pt/congresso.

0 Congresso está aberto a

diversos tipos de participa-
ções e participantes, desde os

que, «com a obra de Álvaro

Cunhal entendem poder
aprofundar a reflexão sobre

a história contemporânea de

Portugal, sobre o PCP e os

comunistas portugueses», até

àqueles que, partilhando a
sua própria experiência, en-
tendam revelar o que «apren-
deram e descobriram ao ler

Álvaro Cunhal» e como a sua

vida, trabalho e luta «ilumi-

nam ou são iluminadas pela
experiência desse estudo».

Comício

no Campo Pequeno

No próprio dia em que se

cumprem os cem anos do

nascimento de Álvaro-Gunhal

- 10 de Novembro - tem lu-

gar no Campo Pequeno, em

Lisboa, um comício come-
morativo. Trata-se, como
afirma a comissão promoto-
ra das comemorações do

centenário, de uma «home-

nagem dos comunistas, dos

democratas e patriotas, dos

trabalhadores, do povo por-
tuguês, ao homem, ao co-

munista, ao intelectual, ao ar-
tista». Esta homenagem é,
aliás, perfeitamente justifi-
cada, ou não se estivesse pe-
rante, a personalidade que,
«em Portugal, no século XX
e na passagem para o sécu-.

Io XXI, mais se destacou na
luta pelos valores da eman-

cipação social e humana,

com forte projecção no.pla-
no mundial».

0 comício tem inicio mar-
cado para as 15 horas, mas

os participantes concentram-

-se às 13h45 em diversos lo-

cais em redor do Campo
Pequeno para seguirem para
lá em desfile: quem vier dos

distritos de Lisboa, Leiria e

Santarém, parte de Entre-

campos; os que venham da
Península de Setúbal tem en-

contro marcado na Avenida
de Berna, junto à Fundação

Calouste Gulbenkian; os par-
ticipantes oriundos do Alen-

tejo arrancam do Cruza-
mento da Avenida de Roma
com a Avenida João XXI;
e a JCP inicia a marcha no
Saldanha. 0 comício conta

com a intervenção de Jeró-
nimo de Sousa, Secretáric-ge-
ral do Partido Comunista

Português, e com a actuação
da Brigada Vítor Jara, Luí-
sa Basto e Manuel Freire.

Tanto pelo momento da
vida do País em que se rea-
liza como pelo carácter da

personalidade evocada, o

comício comemorativo do

centenário do nascimento
de Álvaro Cunhal constitui

também, como afirma a co-
missão promotora no folhe-
to que divulga a iniciativa, um

«importante momento para
conhecer, apreender e afir-
mar as propostas e projecto
do Partido Comunista Por-

tuguês e a necessidade do

seu reforço com a sua iden- '

tidade e o seu papel neces-
sário, indispensável e in-
substituível ao- serviço dos

trabalhadores, do povo e da

pátria».


