
Movimenúo Roor§a,nizativo do Partido do Proletoriado
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Nota do Comitó Exe cutivo
do Comité Central do ÀÁR,Pp

I. Eoje, pelas 4830 da madrugada, un bando arnaclo do partiato sg
cial-fascista PUC P atacou uma brigada de cinc o militántes do
pPP, em Xabregasr- na Rua Gualdin pa.is, ferindo gravenente courdois tiros no abilómen o camarada J0Â0 S 0AaES M0NiEIR0, rle vinte
anos de Í«lade, casado, operário dos TLp.

0 camarada Joâo Soares À{ooteiro, esvaindo-ge eü sangue e em
cona, foí transportado pelos seus conpanbeiros para o Banco <Io
Eospital de São José, onde o cirurgião de serviço, conbecido social-fascista, se recusou a operar o nosso our"ináu, aleganclo -
que se tratava de urr [caso políticoÍ.

Encontrando-se embora em greve - una grêve, aliás, inteira-
mente justa, que conta com o apoio incondicional «lo nosso Farti
do - forau os enfermeiros e enfermeiras, cheios duna notáve1 fuIicitude, quem carinbosamente cuidou Co nosso camara<!.a e lhe fof
ministrando sucessivas transfusões de sangue, atá que apareeesse
urr círurgiüo capaz de tratar un oir.erário urarxista-leninista àsportas da morte. . .

A urgente intervençâo cirúrgica veio a realiZâr-aêr já ao co-
nego da tarde de hoje, encontrando-se o camarada Soares iontêiro
internado nos serviços de reanimaçâ'o, em graye perigo ile viila.

2.- A crininosa agressão perpetrada pela escunalha do pr0rp tevelugan, quando os cinco nilitantes dã nosso particlo, inteiramente
desarmados, se opunham a Bm nu&êroso grupo de revisionistas que,
àquela hora, andava a destruir o" 

"u.úrã" convocat6rios ao c'onicio que o lrdBPP pro&ove em Lisboa, na próxina terga-feira, dia 18,
no Pavilhão dos Desportos a fím de apresêntar a Àua ca ntli ilatura
nacioaal às pr6xinas eleigões para a Assenbleia Legislativa.

0s social-fascistas, capitaneados pelo 'rGordon rlo Alto ilo pi-
na - u!Í conheeido cacique loca1 do p cÍp - sacaran entâo «Ias
arnas, disparando histericarq€ntê sobre os nossos canaradas e pon
do-se ineiliatamente em fuga.

3. Enquanto o camarada graveuente ferido era conduzitlo ao Eospi-
tal, dois dos nossos militantes, à frente dos elenentos das ús-
sas populares que, entretanto, se havian juntado e manifestavam
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:":"1:^"ili. in-i;nação e repulsa pela cobarde e criüinosa agres_sao dos .rocial-fascistas, foran no encalce dos a3ressores, .iuese refugiarar,r na sede da chanada UJ,C,, à Rua Neies Ierreira', n922 A, na ")enha ce rrança, cronde cbanará, 
"o "n, socorro a polí-cia cle Segurança pública.

_,0s esbÍrros d-a pSp, en núaero de 25 e armados de pistola metralbadora, nõo s6 se recusarau a identifi"u., .t""r"rol-; 
-;;;#;;'á1

agressores social-fascistas, como, ainda pár cina, procãd.eran àprisâo e encarceraraü no Governo ôirrlt or-r" dos eieirento" d; p;_vo_presente, isto á, as vítinas que denunciavan o te*orisno do?,c"P...

4. Ainda esta nadrugada, e algun teu::o antes da agressão perpetrada contra os nossos caoaradaJ 
"rr -tol.ega", ura outro bando de cri. minosos social-fascistas assassino" o !oojrr" .t":o, 

"ã,_-o ";;"';;barde, repugnanLê e brutal das ""t"n1r"ir3, o t.átalnaJo;-;;ú:BI0 ALIES, casado, ce cinquenta e "ii"o anos de idade,
Toda a vida trabalhanclo e conhecentio ben o que á a traiqão doP"C"P, ti Iário,Álves, :ncontrando_se enbora 

"j, ,pa"_""-;i;;";,Le a que â escoria social_fascista colasse cartazãs na entradado prédio onrle efe vivia - na Rua pascori an i*"to, no n9 I20.
0 bando social-fascista uai,ou_o a pontapé; e ainda {ue os ródi.-cos do tlospital de Sâ.o Josó disan 1ue "iã árr"gr"-iA jã-"ã.t",-*-

niuguón deve acred.itar no que uio" dir"o, pois sâo os uesnos n6_dícos sociar-fascistas que s€ recusaran a lr.tar o _nosso casaradaSoares láonteiro.

5. 0s crioes dos social-fascistas
Partido r:rulti pli c ar-s e to.ios osvez r:ais vasta s.

contra o Povo e contra o nossodias e assuuerr proporções cada

rsto 6 ur.a derronstragâo insofisnáye1 cio carácter contra_revoru
:]"iá.i: de .;,rç',F, da-sua natureza de partid.o traidor e rea.L,:.,enlte fascista, de partid.o vende_operário'" 

" 
-venC"-pri;ir;.-;-;;";;

nesoo tenpo, uua nanifestação eioquente ilo isolairento eÀ qo","""enrontra o bando de tarreiiinbas iunbal fu"à uo povo e do deses_pero lue se apoderou rlessa canalira.

- 0s 
- 
crines, as agressões, 

. 
os assassinatos que a corja social._-Íagcisüa cor',eteu hoje e r..: Lisboa conLra o" opo.á"io" são os nes_nos- criu:es, agressões e assassínio" qo" 

"o,rãt"o contra as massastrabaliradoras en Âlcobaça e Faralicâo', 
"..-iniri, e en Santo Tir_so, no 3onbarral e en Cáldas aa Rainbá.

Ta1 cono sâo os resmos.terrorÍstas, os criuinosos .iue colocan
I:l:idr. e bonbas por toda a parte, -á 

;i.,";; inrinidareu o povo,vergareü-no às suas exigências 
" oá ="o "oni.olo, " tur"."r-pu"lsar assin, a coberto rlessa cortina ae tu",ã--e dutr palavreado pre-tensanentertrevolucionário,,, a eontra_"""ri"aa, e a ditadura so_cial-fascistas, que trazers;á eu adiantuão-J"tuoo de inplantagâo.
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6. Cono a colaboraçâo da PSP, hoje, sem ambiguidades demoustrou,
os social-fascistas do P.CI'P tên no Governo hovis6rio actual un
dos principais instrumentos tlo seu plano golpista, ê na aliança
eom o chamado partido rrsocialista r', o apoio fundanenta 1 da sua eg
tratógia 

"

Ú que os social-fascistas do P"C'.P (agora de sociedade com os
falsos 'bocialistasrt de Àúrio Soaree) preparam um novo golpe de es
tailo, do tipo do quê tentaram en 25 de Novenbro.

Naqu.:le dia, o P"C"P, apoiando-se na parte das forças arnadas
que llre era afecta o uo Couselho ila Eevolução (que iloninava), prg
tendeu derrubar o governo e Ínstaurar a sua ditadura social-fascig
ta. Eoje, o P"C"P, apoiondo-se na De!,mo fracção das força s arna
das _(acrescida dos novos aliados do tipo MeIó Antunes) e no Goiea
no (onde a santíssirra aliança 

"ou 
o. prr§rr inverteu, a favor do

PrrCrrP, a anterior relaçâ'o de forças) pretende derrubar o Conselho
da Revolução e instaurar a sua ditadura social-fascista.

É evideute que o país narcha novamnte para uma confrontagõo aa
mada reaccionária e que a iniciativa dela conpete aos social-far
cistas do PÍCrrP" Depois de Angola, Portugal .

7. À bisteria da iuprensa, da rádio e da televisâo e a intensifi-
cação dos ataques do inir,rigo contra o nosso Partido provan que,
para fascistas e social-fascistas, o MRPP á o único obstáculo or-
ganizado a opôr-se aos seus ttesígnios. E, assím couo o assassina-
to tlo camarada Alexandrino de Sousa, eu I tle 0utubro passado, prg
nunciou o golpe social-fascista rie 25 de l.lovembr o, tambám o aasas
sinato do operário iiilário Alves e o tiroteio contra os camarada!
en Xabregas á o prenúncio indiscutível do novo auge da crise pol;(
tica, econónrca e nilitar e o prenúncio dun novo 25 de Novembro.

0s operários g os canponeses, as massas populares, todos os de-
rrocratas, patriotas, anti-fasci sta s e anti-social-fascistas devem
unir-se estreitanente e reforçar a sua organizaçâo e a sua luta
e devem erguer-se resolutanente contra os crines hediontlos prati-
cad.os pelos social-fascistas e todos os reaccionários.

0s crimes do social-fascismo não ficarâô inpunes !

Lisboa, 13 ile llarço de 1976

0 Coníté Exe cutivo
do Comité Lenine

(Conité Centrat tlo MRFP)


