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1. A 15 de Agos"io estava marcada. uma sossao de esclarecimento do P8:!'_

tido Comunista Portugu.6s em Rio de Moinhos,concolho de Satão,promovida por ele
montas locais d13; orga~1.:i zação do Partido.
Deslooa:r:arn··ne ai': om dois carros.alguns camaradas do Parti.do oom
s

o objectivo de re n.ll ~~.J..·2~ü

~

Se l:l3::t0 ~

'

~~.a-c<: o

do ameaças do mc•:r-te
Quando

OS

dois carros af chegaram( fors.m
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sendó martelados oom ped.ras e c:.:1ce-Ges e un d.e!.e s 0110?,:>11. r.1osxo a S G~é' v i .r·::v:f.o de
rodas
o ar com as pessGas lá cie;:J.tro f:-'6 a InTi t o custo é CJ1!.8 os me111b::..·os do

pe.ra

Q

Partido que a:r se tinham c.leslocaà.o consegui.:rc:m fl:gi:r.., Por outr o lado Ja casa de
um

residente no l ocal foi cercada du:rante algum t empo por e ] ementes

dem~cl~ata

da população sendo.por véfrias vezes ameaçada de assalto e os seus moradores
ameaçados de morto.

2. No apuramento dos factos veio a concluir-se que por detrás desta
insólita atitude da população estava u~a intensa acça? ~a reacção.
Efectivament e ,nos dias que antecederam a sessão de csol~eoimento
a população foi _massacrada por uma intensa ?ampanha ~nti-comuni~ta na qual f~
rnm utilizadas,à boa maneira fascista,as caldnias mais infames sobre a acção
e . os objectivos
do Programa
do Partido. Na sua . origem estava ó ex-agente da
.
.
famigerada PIDE-DGS,António Almoida Fonseoa,o 111 Tula" ,reo~m-vindo. da Am~rica do
'

Norte que actuou com o apoio' da
reacção local. O ex-agente da PIDE-DGS v eio
.
~

m~~~-tarde

'•

a ser preso pela q.N.R. e entregue às autoridades militares dare-

.....

giao.- _

3. Os acontecimentos que acima se relatam

t~m

de ser enquadrados nu-

ma mais vasta e organizada campanha da roaoção,que nos 1.Utimos tempos
redobr ~la

8

., ~ :

audácia se tôm vindo a desenvolver em diferentes pontos do Pa!s.

Ko~

t as ao--li Ões de provocação politica ass1:1me pe.rtict.lla:J;' i;nporttncia a histórica

.

.

cm ;~'J::r: :·: .;~

2-nti·-com'.mista q_uEi sob várias form<J.s tem v;ind.o a ser reali.zada. Todas

estc.s noçÕes :fazem pa·rte dum :plano montado pelos s e ctores mai s r eo..-; d.unários a
.'

,t

conservador es ,com vista neJ:o · p lj - a isolar o Pm~<t.ido Comuni sta Por·~uguês e afastar
dele as massas populares_
como ainda (o t endo como base o anti-comunismo)oriar
.
'

um olima de desco nfiança~de instabilidade favo~êve is a ac çÕes cuja fina lidade
n~o ~ outra senão o de impedir o prosseguimento da democratização do País e
~entar

voltar ao regime opressor _que vigorava antes do

25 de Abril.

A reacção ·t.em htfje ,como teve ontem,a mesma base : os grandes monopólios ~l~a.dos ao irnperialismo · e aos latif'undi&-ios. slo - os mesmos que dura_n
to

48 anos eXploraram infamemente o nosso Povo e a.ásim' conseguiram fortunas

fabulosas que agora manobram· com o anti-comunismo e utilizam os factores económicos para provocar o caos no Pa!s . e manter a todo o custo os
conseguidos oom a ditadura. fascista.

privil~gios

4.

O Partido Comunista
Portu.~s desenvolveu ao longo, da noite :fasoi,2_
.
.
.
, ·

'ia uma J;"esist~ncia her"ioa ~ cont:ra a dit~ura

G

nh' dofosa dos interesses do nosso

Povo. Foram os comunis~,a~ qs mais IJorsoguidos ,os mais torturados ,aqueles que oo,n
taro com mais anos de . pr-is~~o,. ELn toÇi.a~ as lutas tro.vad.as IJQlo nosso Povo contra a
ditad<;;:rr,:>, f';::,scista os cor;r~n:l.stas ·i:;iverq;m nelas um papel de vanguarda. Nas f~brioas
. '
.
·· nas 'o:?tdna.sinQs campos,nas ruas ' foro.P:l os militant~~ do Partido quem estiveram
.

.

.:· som:p:::.'e 2"is :pr.'Lmeilas · fileiras de combat e ~ Por isso,e apesar de eistemltioamknte
perseg'J.:ld o pcüa repressão fasoista.,se a.largou,se consolidou,se prestigiou entre
&S

mais vasta.s

,.,.

cama.d.as

,..

do nÓsso Povo. Por isso ta.m'Wm antes como agora a reao«}8oG.
',

.

se encarniça "'iiao violentamente

em o

~.-

o ~'Bat:er•·

5. A simples lei t\.U.'a do P.t'~gra.ína do Pa.:rtido Comunista Portugu3s demonstra toda o. falsidade elas oald."lia.s que sobre ele t8m sido espalhadás• Nos oito
pontos desse Prog:r·ama a:pontam-ao o'bjooti.vo.s qu-'l correspondem aos interesses da
esmagadora maio:;:-ia da :POI>Ulaçlo po:r-tugttosa. e desde lo~o aos interesses de.s alasses
~rabalhadoras.

Pn:ri:ílouJx,:r:ncnYte no quo r ·?.spy.ite,

Comunista Po:r·cugud.s c1e:f;)ndG não

e

à Reforma

Agr~ia ,o

que o Partido

a rot t raeLa d..as terras ao pequeno e ~ê'diC' oam-

pon8s ~mas :pelo c:ontrá.:do cmtrogar-:l.b.G mais terra e melhores condiçÕes para. a. sua.
exploração. Com a Reforma 1\.g:eál•ia preconizada pelo Partido Comunista Portu.guOs a~
perderão os grandes agrários. Uma..pol!tioa a.nti-monopolista.,a elevação d.o nfvel

do vida das ola.ssés trabe.lho.doras,a. democratização da. instrução e da oulturà·,waa
' polf'tioa. de paz e amizade ocm todos os pov~s ,são outroa tantos pontos do Propa.ma d~~ido qu.a.,._..('.}orrespondem 1 o-les -.tam.bém., a--g;andes-asp~aoooa

ciaa.

BaiUI&e-popu..

lares.
Quem tem medo dos comunistas? Certamente que s~ aqueles a quem a
.
'
ex()oução deste prog:ra.ina. 'ponha em ·oaueà. os p.r'ivil~ios que obtiveram à sombra da
~

'

ditadura

fasoista<~t Por isso os conspira.d.~rea :tas~~t.áG apr_oveitando-se do atraso

político das. popuiaçõe's se apr'essa.m a. usar ' os' -t:~~ioa da P:tl)E,a. oal1fnia e a
mentira para perpetuar a ignordnoia e com ela a. explor~oão e o 9Speeinbàmento do
nosso Povo.
.
6. Perante estes sU:joa manejos da. rea.oção torna-se oa.da. vez mais ne,.

oos·s dr:io aumentar a vigilância das massas p.opula.r~s,ref'o:r9ar & unidade das classes
. .
trnbaJ.hadoros e de +.odas as for9a.s anti.~fae.ois'tas ,cerrando conjuntamente mais esn.lic;n~n.

tro:i.tc;monte a1.nd.n. a

entro o grande. movimento popula:r de massas em ourso

- e o M.ovimcw:tb .i.::.s Fo:r <;a·S~ l.:!'nadas,opondo CJ.ssim uma bm·reira indiapondvel no oa.··minho da reaeção o
O al::.f. ·~-conu..:-rr::.smo :ontem
....

~

como hojo 1n'unca serviu a. oa.usa da. domoora.oia

~

nem da liborte.ço,c d.os

-povoa~
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