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NOTA 00 COMITÉ. EXECUTIVO DO COMITÉ ESTRELA VERMELHA- RIBEIRO SANTOS
Uma insidiosa provocação à memória do camarada Ribeiro Santos, militante da Fede
ração dos Estudantes Marxistas-Leninistas e quadro do MRPP desde a data do ·seu recrutamen
to para a ~L. é tramada e executada pelos inimigos do Povo, do nosso Partido e da Revõ
lução.
Precisamante no dia 12 de Outubro, no quarto aniversário do. assassinato fascista
-revisionista do camarada Ribeiro Santos. quando as massas populares homenageiam -- ~le
primeiro mârtir·marxista-leninista-maoista português, os social-fascistas da tf'DP" saiem
a público com o objectivo de arrancarem das mãos do nosso querido camarada a bandeira que
ele em vida sempre segurou com firmeza.
Tal é o Ódio da classe exploradora perante os comwüstas caídos no campo da luta!
Depois de os assassinar.fisicamente,a classe dos capitalistas, novos e velhos, e todos os
seus lacaios - como os da lJ'DP" - esforça-se na tarefa vã de os assassinar uma segt.tJrla ve~
.
.
Tal é a suprema hipocrisia dos reaccionários. de todos os traidores e indiv~duos
de duas caras - vêm agora carpir-se por Ribeiro,.,.~ml:1'0S pois as massas rejeitam as mumias
dos seus 'herois" revisionistasa: "choram.. po âi;~itg . Santos com o propósito -sinistro de ~
tingirem o Partido de Ribeiro Santos!
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Assim, em manobra concertada, aparé
r., arr,. alfinL ~~ comtmicados formalmente;subs
E:ritcs~. pela União dos De latores e Picles ,t.uma ii, · ;ef hota ·assi~da por "antigós colegas" ~õ
camarada Ribeiro Santos. Esses 11 antigos eql~~ ; · cap~t~e:~~~ pelo renegado .Sanches, nao
são mais do que um pequeno punhado de arrür.l!_l:Hl'as· hurgtie~es· Tlf!ra sempre e em boa hora expulsos do nosso Partido. ~ao fosse o fât;t-g· de ' t<ais oportun.~$l5 se encontrarem sobejamoo.te identificados como agentes do sociaÍ#'lfascisiilê, ,, bastatria ' agora este seu acto de servi rem inteiréll'OOnte de instrumento aos ataqUes sobre o nosso If~lrt tido e aplaudirem inclusivamente o assassin(lto do camarada Alexandrino de Sousa para ttrar alguma dÚvida que um el~
mento das massas ainda porventura tivesse~
I
Esses vendidos e traidores que,
onde..os herois· do povo lutavam, eles capitula
vam e se desmascaravam, revelam assim quem são de facto e aquilo que querem ftea]mente.T.ãl
corja, oriunda da pior escória social, todos esses carreiristas e oporttmistas em extremo
mostram desta fonna que o seu Único objfdçti vo e sua.própria razão de sobrevivência é o ataque mais baixo ao l'v1RPP, a segrega.çio~ dd. Ódi o mais mesqui nho contra .o Povo . Não há expediente a que não recorram, sentimento que respeitem e princípios que mantenham. De tudo,
mesmo da memória de um cornLmista caído, pretendem servir-se na prossemção do seu objecti
vo e na execução dos seus métodos.
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Mas nada nem ninguém logrará arrancar os camaradas Ribeiro Santos e Alexandr.Daw

de SGu.sa da consciência e do coração do povo a que pertencem!

Educado na linha polÍtica ·revolucionária do nosso Movirento. dando provas de uma
coragem e abnegação sem limites, o camarada Ribeiro Santos encontrava-se à frente das mas
sas no momento em que as balas da Pide se dirigiram contra o seu peito de verdadeiro bol~
· chevique. Aqueles que agora invocam hipocrit amente o nome glorioso de Ribeiro Santos. po!_
que conhecem o carinho e o prestígio que esse ex.en~lo alcança entre o povo, esses delatores e pides que tanto gri tam a ameaça do fascismo, na perspectiva de amedrontarem o povo e
enfraquecerem a sua vontade de lutar, essa canalha não era vista nem achada naquela altura em que se tratava de combat er corpo a corpo o f;;~:s cismo .. Por isso, o revisionismo apontou à Pide o camarada Ribeiro Santos como <> ál vo a abateT. O camarada Ribeiro Sai\t~s., em
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vida, denw1ciou sempre e implacavelmente os revisionistas e os neo- revisionistas que, materializando nele um inimigo perigoso, lhe _reservavam um Ódio especial.
Essa firmez~. esse espírito de nunca vergar diante dos inimigos do povo, havia
de caracterizar t ambem o camarada PJexandrino de Sousa, dedicado seguidor do camarada Ribeiro Santos.
O camarada Alexandrino da.tSousa foi assassinado exactamente na altara em que co~
lava cartazes de propaganda da homenagem ao camarada Ribeiro Santos. O bando social-fas cista assassino da ~'DP" tudo tentou para que Alexandrino de Sou5a se ajoelhasse aos seus
ditames.mas o nosso· cmnarada não vergou. Eles tudo tentaram para que o camarada Alexandri
no renegasse o espírito de Ribeiro Santos, mas o nosso camarada pennaneceu fiel até ao UI
timo momento de vida.
Os assassinos do camarada Ribeiro Santos e do camarada Alexandrino de Sousa são
os mesmos: a contra-revolução, a burguesia f ascista ou social-fascista • .
O I?Oder do grande capital, burocrático ou privado, o poder dos grandes agrários
e l at i fundiarios , se distin~e com o maior ódio e com todos os requintes de perfídia
e
selvajeria os coun.mistas ca1dos na luta, pois estes são os mais intrépidos defensores · da
causa do povo explorado e oprimido, esse mesmo poder reaccionário protege _e defende os pi
des e os novos pides, ·pois estes são carrascos e mercenários a soldo de imperialistas
e
social-imperialistas.
Por isso o pide Gomes da Rocha, assassino de Ribeiro Santos. e os novos pides Rui
Manuel Almeida Paisano e Manuel Leonardo Jesus Condeço, membros da comissão central
da
U"DP" e mais destacados assassinos do camarada Alexandrino de Sousa, gozam da impunidade
que o poder da burguesia lh_e s concede.
_
CoTfl1 se isso não bastasse os órgãos de "infonnaç~o" dão guarida a todas as provo
caçoes e calunias dos assassinos e tomam a sua defesa contra os camaradas Ribeiro Santos
e Alexandrino de Sousa. O "Diário Popular" e "A Capital" de 12 de Outubro dão espaço (te
relevo aos assassinos do povo e negam esse espaço a esse relevo às lutas que o povo trava
e aos exemplos luminosos que os nossos camaradas constituem para o combate prolongado que
os operários, os camponeses, a juventude e todos os sectores rev~lucionârios desenvolvem
contra a ditadura da burguesia. Os ataques a Ribeiro Santos e a AleXBlldrino de. Sousa acompanham aqueles que a contra-revolução desencadeia contr& o moVimento o~rârio, o movirnento camponês e o movimento da juventude estudantil, representam a tentativa de isolar o
rmsso Partido das massas e impedi-lo de dirigir o novo auge do movimento operário e popular que se avizinha.
Acerca da natureza de classe da "ju~tiça" e da "infonnação" existentes as massas
populares retiram ensinamentospreciosos e to;,lam as adequadas medidas. A memória do povo
não é curta! Em relação aos seus algozes a História prova que o povo é implacável! A bandeira que guia o povo é a do mesmo combate de Ribeiro Santos e Alexandrino de Sousa! Os
mártires da Revolução serão vingados! Nem todas as mortes têm o mesmo significado. Ribeiro Santos e Alexandrino de Sousa tiveram a honra de morrer por tuna causa imortal. Os seus
assassinos morrerão também mas não sem que conheçam e experimentem o punho de ferro
da
justiça do povo. Cada provocação que levam a cabo. é mais fundo que cavam a sua própria
sepultura.'
O Comité Executivé do Comité Central da FEM-L conclama a juventude estudantil.JIII!i
tuguesa, todos os estudantes democratas e natriotas. a cerrar fileiras, defender a l'lleTOOri
a dcs camaradas caídos e. preparar-se para âplicar o justo correctivp a qUalquer reles pro
voca.dor!
RIBEIRO SANTOS - ALEXAI\JDRINO DE SOUSA;'" O MESt-D CCt·tBATE!

O POVO VINGARÁ RIBEIRO SANrOS E

ALEXANDRI~

DE SOUSA !

VIVA O PAIITIOO DE RIBEIRO SANTOS E ALEXANDRil'-ú DE SOUSA, ·viVA O MRPP!
VIVA A FEM-L!

Lia~oa,

13 de Outubro de 1976
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