
O P(,r,(, r,INGARÁ (,
SANGUE DE SEUS

FILHOS!

Correu sangue do Povo: Pelâ calada da noite, cobardes fas-
cistâs assâssinâram à bombâ o Padre líâxinino Barbosa de Sorrsa, cândi-
dato independente da I,DP pelo circulo de vila Reâ1, bem corno a jovem
variê dê Lurdes Perêira, simpátlzantê dâ IIDP,

- Estê repugnantê crime, enchêu de indignação e revoLta o co-
raçao do nosso Povo.

Pelâ primeira vez os âtentados bonbistâs 1ânçados pelo ELP
e MDLP, CDS, PPD provocam vitimas, e o â1vo escolhido pelos fâscisEas
foi o destetrúdo combatente anti-fascistâ Padre yaximino e a nossa va-
lorosa camarada Lurdes, foí enfim procurar atingir â IIDP, organizaçào
revolucionária q"e não tem dâdo trÉguas na 1utê contrâ estes odiosos
inimigos do Povo.

A bomba fascista avivou profundamente o 6dio que estala no
peito do Povo Pobre e dos camponeses de vile Real, que tinhâm no Pa-
dre Mêximino um servido! e aÍnigo dedicado. No mesmo dia, sãbadg,o Pg
vo de vi1â Rêal e do PorEo desceu à rua e expressou seus sencimentos
revolucionários perante quen defendeu atá à morte a causa da 1ibêrda
ale, de alêmocracià e da Pà2, colectivámente conviçtos de que o conpa=
nheiro àxinino e a caúarada Lurdes serão vingados. o Povo FARÃ A SUÂ

JUST]ÇA: OS FASCISTÂS PAGARÃO BEM CARO ESTE CRIME: POR U}í QUE MOR-
RE, },Í1L SE LEVANTM:

AETE1r6S dO COYITÉ RECIONÀL DO NORTE , O PÀRTIDO COIlI'\ISTA
P0PTUCIÉS (RECoNSTRUÍD0) não podie deixar de vir expor publicamênte â

sua opinião sobre êste grâvê econtecimênto e enviar aos fâmi1iaÍes do
compsnheiro líaximino e dâ cemaÍada Lurdes, bem como a todos os compa-
nheiros ê revolucionários da IDP âs úais dolorosas condolôflcias.



os FASCISI\S 1IR,\)t'i\-írs ')
MATA}I OS IíELHOPES FII-HOS DO POVI]:

Parâ os camponeses e o Povo do Norte e Centro do pâis a vi-
da ndo .rrel\orou. Suas dificuloadês e Dr:vaçõ'" áumerraran em mrritu\
aspectos. A fome, a nisériâ e umâ vida rtlim feita de sácrifícios e

sofrimentos é a dura rêâ11dade que muitos milhâres dê explorâdos ên-
Ére"râa nestás terrás. os canponeseq nao en.onrra1r mêio'de su5<i"t_
ncia pâra alimentar os seus filhos. o Gôverno burguês continua a oe:
gar-lhes qualquer apoio em máquinas e adubos haratosi escasseiam as

s.*.nt"irá" pára cultivar as terrâs. os operãrios nas cidades vêm ^
cüsto dê vida e o desemprego a aunentâr ê o seu podêr de compra redL,J
-se continuanente.

Perante tantos Coveinos e governantes que jã houvêram, pro-
claúraodo-se sempre 'amigos do Povo' ê 'denocratás', o Povo apercebe -
-se de que tudo tem sído lÉrias e pàIávré. vàs que nada significam dê

É preciso dizer que os govêrnântes burgueses nunca tiveránr
intenções de servir e resolver os problemas do Povo, que sempre fize
ram á vontade aos câpitalistas, permitiram e autorizaran a saiaa aai
cadeias dê largas centenas de Pid€s e capitalistas, pernitiram ê âuto
rizáram os Ías.ista< orgá'li7arem-.p . "'irren ôrtani':1, o, - terrori. l
tas cor,io o ELP/MDLP, permitiram . a"r,açào livre dos homhi<ras ser,1 â-
tó hoje pr€ndêrêm um único apesar de dezenas e dezênâs de ât.'ntadôs, â

autorizáram que crininosos fâscistas .ono sânchÊs osório voltell a pâl
pé na nos.a terra depois de serem êxpu1sos.

É preciso denunciar os partidos fascistas CDs-PDC-fPD .oítr
âutônticos inimigos da liberdãde e dêmocrâcia do Povo, como crimino -
sos fascistas que planearam os assassinatos do l'adr. llaximjno e dâ ca
maradá Lurdes, como inimisos da nossa pátria porque planeian vcndÊ-'-
aos imperialistâs estranaeiros, principatmente âos,\ncricanos, .oàí
colâborâdores da ã1tâ hierârquiâ reaccionária dâ Isreja particularmen
te com o ascebispo de Bragâ que instigã os pâdres a fazer pro?aganda-
nâs lgrêjas a favor dos seus Partidos fascistâs.

o Povo sente a arrogância dos fâscistas a cres"er, vô,.1". ,,
Governo dã-lhes permissão para as suas actividades venenosas. l{AS NLr\-

CA SE VERGAú À VOI'ITADE DE PIDES ASSASINOS, OI] DE CRI}IINOSOS DE CUER:
RA CO}íO SP1NOLÀ E KAULZÀ, !,íE}Í SE RESIG\ÀRÁ COM A VO]-TA À ODIOSA DITA.
DURA SAI,ÀZÀRISTA:

ÀI{TES IíORRER NA LIITA, I]O QUE VIVER DEBAIXO DA TIRA],IIA Do



o nosso Pârrido ren responsâbilidadês e compromissos de mri
to D! so r)erânte toda a classc trahalhadora ê o Povo PorEuguês. É u;
aut;nEi.: irartido Comunista, cujos seus militântês juraram solenemen-
tê 1utar, sacriticar-se e dar a vida se for preciso, pêla causâ do Po
vo, pêlo PÃ0, a PÀ2, a TERRÀ, a LTBERnADE ê â ]NDEPENDENCIA NACIoNAL;
por uma vida de ben estar pâra o Povo e os seus filhos,

Por ;sso o noeso (onporLânênlo nào se acsemelha ao dos trâi
dores revisionistas cunhâlistas que hoje se vergam e rastejam perantã
as exigências dos fâscistas, quêrendo escondêr es suas rrâições aos
câmponeses do \orte e à classe trabalhadora em geral. Eles são

'andes responsâveis Dêlo deseontentâmento do Povo, fizeram promessâs
-tfue nunca cump.iriaa ê utilizaram âs revoltâs do Povo pera es suas mâ

nobràs no Governo.
Perante o assassinato do Padre Xaxinino e de camarada Lur-

des pelos fascistas, o PCP(R) sentiu o dever de exprimir áô Povo 4.
Norte a sua posição, enquanto esses trâidores ficarem silenciosos, en
colheran-se, r.rostrando âssim serên nojentos cúmplices da vida má que o
nosso Povo atrâvessí, nuna :;6 palavra cíoplices e conciliedores com

.Av{'l,A \AS:

Que a morte d.stes dois conbâtêntes anti-fascistas se tÍans
forme numa forçâ natarj ,rl j nvencível .

que o Povo d. Tr;s-os-ilontes siga o que ô Padrê lrâximino di
\ip .1o rlrlgresso dá l'nP: t. . ' . r ao ,ado ,ru Povo e nà. ao Iado do Íasl
cismo, estou contr:â os bispo! e pâdrLs reaccionãrios que utilizan
Igrêja para fazerêm propagânda dos Pârtidos fâscistas, esloü cootrâ a
burguesia, e serei incansável na luta por una vidâ nelhor para o Po-

HONRA AO A:{TI_FASC]STÂ PADRE }ÍAXIi{INO :

F INRA À CqVARADÁ II'COLS :

O POVO VINGAú O SANCI]E DE SEUS FTLHOS :

MORTE AO FASCISMO, LIBEÜ)ADE PÂRÀ O POVO I

Porto, 4 de Âbri1 de 1976
Ô COTITÉ RECIOI{AI DO NORTE DO

PAEIIOO CNVU\ISTA PNRTUCUÊS (RECÔNSTRUÍDO)


