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Bruce London, no jornal ingl ês .Daly Telegraph " de 13
de Jun ho fi ndo, publi co u a segui nte not id a a respeito d~s lictivi_
vidades do PC em Portugal e que a segu ir reproduzimos sem
comentári os:
"Os co munistas, que conquistaram as administrações de
muitas autarqui a. rurai s, estão a ser arm ados com material intro·
duzido no Pais por terra e mar.
A luta armada de inspiração cúmunis ta é conside rada possível e o no vo Governo do Presidente Spínol a, controlado pelo
exército, terá que lidar imedia tamense com esta grave siiuação.
Um polit ico liberal, qu e não é sensíve l às .histórias de
' terrer comu ni stas », disse que qua dros comunistas e brigadas
operacionais tomaram conta de muitas regiões ru ra is e que no
Alentejo, os trabalhadores agricolas têm andado a queimar coo
Ih ei tas, numa campanha pa~a aumento de salári os.
Fontes seguras disseram ·me que, há poucos dias, um av ião
Neptuno da Força Aérea Portuguesa observou quatro barcos de
pesca portuguesa carregando material de uma unidade russa
no largo da cos ta. O s barcos foram seg uidos até às doc. s de
Lisboa e larg as quantida des de armas foram encontradas.
O Partido Comunista, pensa· se em círculos muito próxi ·
miJo da Junta, está a preparar condições para uma luta armada,

se for novame nte declarad o ilega l. Há tam bém uma perspectiva
ele desemprego em larga

e~cal a

em Portugal para o fi m do Ve-

rão, e esta se rá ou tra situaçã o que os comunistas poderão aproveitar para um assalto .arma do ao poder>.
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