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Abrangendo um período de menos de dois anos, publicam-se neste tomo III das Obras Escolhidas de 
Álvaro Cunhal três textos fundamentais para a compreensão do processo revolucionário que levaria ao 
derrube da ditadura fascista: Rumo à Vitória, de Abril de 1964; Relatório da Actividade do Comité Central ao 
VI Congresso do Partido Comunista Português, de Setembro de 1965; e Contribuição para o Estudo da 
Questão Agrária, de Fevereiro de 1966.

Integram ainda o presente tomo entrevistas, artigos e outros textos em que, nomeadamente, se 
documenta a actividade e a intervenção do Partido no movimento comunista internacional, se dá a 
conhecer a luta conduzida pelos comunistas e democratas do nosso País, e se explica e afirma a 
especificidade do processo revolucionário em Portugal. Destes textos são de destacar os relativos à 
colaboração de Álvaro Cunhal na imprensa dos partidos comunistas irmãos, atestando a solidariedade e o 
prestígio de que o Partido Comunista Português e Álvaro Cunhal gozavam.
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