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i{rrrnharto }q1 r-41.6, ap6* o sen ex| lJo no Brasil, d.'irige-se pa.Ta a Àrcátia, onde orr
ganiza a Frente Patri6ttea de Libertação llaeional., F.P.L.N.

0 Govêrno ar-el.inor eoncede á l'rente um subsidio mensal rle f0.000 dinares, rê§i-
deneia para o General num anexo rio Palais clu coverneman em Àlger, i-nstalações pala a
se{e da Fz.ente na rurt do Telemely e facj.l í<tades para enissões na ráaio rÀ VCIZ DÂ LIBEB-
DADEn o

Todas estas eoncessões come$am a provocar a gula de Piteira Santos, quo ardilosa-
mente consegue a1 icíar o I)r. Rrri'Cabeçadas e Eng. Tito de Morais e po§terôormente, Fdro
Ramgs de Âhaeid.a, representante do Partido Comunista Portu,gu8s em ÂrS61, Partido do qual
Piteira havia siào mititante, mas expul,so, por ter |É} denunciado à Pide, vinte e

sete marinheiros que perteneiam ao partidr,.
{ssi-ra, 6 iniáiaAà a luta eont:ra o General Humberto Delgad.o- luta que o levará à

mort€-rjunto das autorirlades argelinas, pédindo a estas que fechem a sede do General,
e que tranfiram todos os seus bens para o g:rupo de Piteira, con a alegaçãp de que o Ge-
neral nada faz que interesse ao P^ovo Português. [s autorirlades Àrg:elinas começam por
dizer que os assuntos dos portuguêses, compete aos portuguêses rosolver entte si, ten-
tando assim alhear-se da lrrta que se começa a travar.Luta pelo poder da !'renteo

Piteira Santos, homom modroso, e amedrontarlo pelas pa1avras do General sen mêdo,
que diz alto e bom som, na sua maneira de ser tão peeuliar, que se o grupo de Piteira
aparecer na sra sede será corrirlo a tiro, consegue, junto de Ben Bellar por neio das
maiol:es intrigas e to::pes acusaçõos, a promessa de que as autori.rlarles argelinas F1t.N.
feeharão a sed.e do Ceneral .

Com o apoio rlas autoridarlos e antecipando-se a astas, Piteira e o §eu grupo, a8sal-
tam a sede da FoPoL.N., com o fim <te se aildderarem rle tudo quanto Id há. No assalto,
PÍteira Santos, tornou para si., arbitráriâniente, os arqltivos possoais do Genera3., igno-
rando-se o caminho que thes rleu e onde se encontram actualmentoo

Poucas semanas depois destes factos 6'o General barbaramente assassinado.
Piteira Santos, se é que não tem maÍs-implicaçôes na morte do General-ten Pedro

Rarnos oie i-lmej.«ia, urna fita que conseguiri eitg"àr ae uma conversa ielefónica em },larrocos,
da qual há váriaá cdpia.s, *.rlto "o*p"ordtáaor"-d 

pelo menos responsavel moral po:r este
crime, pois que a partir do feeho rla sr.ra síeâe o.Generalrdesorientado, abandonou a ÂrgÚ-
1ia e earninhou" para e morte.

Apds o assassinio clo General, pitoii"d*Santos, senteese em abüoluta liberdade e toma
o eomando da Irenter artto -rromeando-se úni'co responsável da gestão d.a mesma e o uni.co a
tratar r1a srra contabilidade. '-

llesta eonforznirlade era impossivel eoltrolar o destÍno dos dinheiros, pois que alem
da verba conhecid.a, os T0.000 riinare-" qlle-g Govêr'no argelino continu&va a dar, todas as
oritrae reeei.tas, eheques e vales enviados llor demoeratas porüugueses espalhados por todo
o mundo, não tinham rlua).r1uer control, pois trrd.o passava u-nica e exclusivarnente pelao
mãqs de Pj-teira Santos.

Rui Cabeçadas e Tito tie I{orais, ao apêrceberem-se com quern estavam metidos, clemi-
tiram-se da Frente.

Ilanuel sertdrio, que entretanto entrara para a Frpnte, começa u"t "atffiaf,X3'eeeorre muito mal, e oomo homem sdrio que 6, um dia numa reunião ameaça d.emitir-se se não
for imediatamentelfleita uma eonferência à câi-xa. llm face ôesta tomada intrangigente Çe po;
sição, foÍ feita'"==u eonferêneia, e tomando por base a lista ri-e existencias feitas no
mes anterior por Pedro RamÍrs cle Âlmeida, verificou-so clue n$ envelope N94 faltava.m 4.000
dinares, no nQ? I.500 dinares e na soma riencionada eomonfora d.o pacotet'500 dinares,
num total de 6.000 dinares que ao valor de 5$OO eomespondia a 50.000$00.

Piteira Santos apanhado de sprpresa, não pod.e- reagir e não pode escu§âr-se a assÍ-
nar o documento de caixa de clue se junta foto cdpia.

Llanuel Sertório e Pedro Ramos de Almeida demitem-se tambem da Frente.
Entretanto Piteira Santos e l,lanuel Àlegre fazem um pacto.
Piteira Santos para ter l'ÍanueL A1egre, pessoa imensamonte co:nrupta, na mão, vai-Lhe

emprestando grandes àomas de dinheÍros d.a Frente, dos quais sabe que nunca mais será
reenbolsado. .Alem clj.sto, paga-lire vÍa--ens ao estrangeiro.

i,luma das s,lAS estadiaà na Suiça, Manuel Aleepe, não jus'hifica uma verba de 20'000
francop suiços clue gastou, alen r1e tôOas as outraé tlespesas o,ue f^ez. Piteire Saatos,
desmaseara-o diánte de t6cla a;ente, ehama-]he nomes, mas eon-iinua a ajudá-}oo F:anue1
Alegre sâr-''e a Piteira para justjficar um d.ia se fôr necessário, toCos os desvÍos.

lluma outra.liaiien a Paris, da qnal ao fim ds seis rneses ainda não tem regressado,
9ua rnulhe: , fsabel ALep;rê, farta destas ausências e do muito que the aturararresolvê .,
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Ís Cescesâ.S qrla lr'anuel A]es:re faz-i:r em Parjs com o Cin]reiro da Frente, avOluua-

va.n,-.,,; de dja. pa.ra dia. t'lanuel A1-ogre, soli ej ta.do teieft{ni ealt"nte ua'râ rê.:resssr à
Âr.gélia, êscus.1v4-sa a. faz9-Lo, não i.nÍ'ormando <1os motivos que 1á o retinhan. fssim
Pitejra Santos, resoi,ve ir a Pariq parâ se inteirar do que se pass&,va ê ao mesmo tempo
infolrnar o sdcio da atj tude one a esposa resolvera tomar.

Piteira Santos foi encon'b:rar o Mo Afeqre a vÍver em Paris, com urna funcionáría
t1o eonsulado rie Portu,-al , e essa era a razáo porque há seis meses 1á vivia, mas u-ua
vêz que a osposa o havía abandonádo, Já não havia razáo para continuar en Paris e assir
roitrês,ou a Argefrom í] srla nova eompanheira llafalda, com quem hoje continua a vi-ver"

Chegado a Árllol e corno está na sua segunclarrlua d"e melr', vai passar unst tenpos
nuna pousada da lilontanha Chevea o soguidamente para um dos melhores hoteis da Ârg61ia,
à beira mar, num comploxo turistico de Tipazá. T6das estas despesas continuararn a ser
pagas, pelo }tlteira, com os dinheiros da Irente.

Ântes destes faetose tinha havido uma cisão da Frente, eom o Partido Comunista
Portugués. Durante a reunião clue levou a esta cisão, tlaria Luisa da Costa Dias, lrepre-
sentante do PoC.Po, disse a Manuel Â1egre que um d.ia o Pôvo Português o havia da ;u1- '

3êI o

Âo longo deste processo, tod"os os nembros da Junta se foram demitind.ôr com Já se
d.isse. Por ordem:- Tito tle l,lorais, Rui Cabeçaclas, Hanuel Sertdrio e Pedro Ramos de
Almeida, ficando assim como unicos membros d.a Junta, PÍteira Santos e Manuel Alegre e
os militantes, que tambem se foram d.emÍtindor lor ord"eml- Antdnio Marques Barracosa,
fsabel Âlegre, Maria Teresa Ruela, Àfvaro Sandama, Manuel Teixeira Ruela, Itlaria lBeresa
Gaivão, João Ruela, Fernando de Almeida, Àna Maria Filgueiras, Josá Lima l,lartins, Josd
Rebelo, Eulá1j-a da Silva, Ilernando Machado .

Será oportuno inform&r que todos os deportados e militantes da lrrente, tinhan os
seus empregos na Arg6lia, com os qua!-s subsistiamo

Piteira Santos e Manue1 Alegre, durante os f0 anos que estiveram no exílio, puaea
tiveram qualouer emprego, no entanto fÍzeram sempre uma vida larga à custa do dinheiro
oue devia sêr emprerue para a liberteção do Pdvo Portugu8s.

Por fim, che,"am à ArqéLja ar: Rrigadas Revolucionárias, à frente d.as quaís se en-
contram o Dr. Rolim Ramos e Jaques. Estes ao verificarem ol.que se-_pass&, ilenunciam {e
autoridades da F.N.Iro os roubos do Pi-teira e do M.Alegrel ástes sâo presos pelas auto-
rÍdades artíe1i.nas o

Mais tarde, postos em liberdad.e, ainda vivem na Arg6lia, quasí um &no, san
nada fazerem a não ser gastar á larga do'rpé de mej-a'r, amealhado com tantoÍrsacrj.fleiot'
ao longo dos I0 anos das vaeas g6rdas,

Iiesmp assim o dinheiro não acabou, mas como os dinares fora da lrgdlia n8Ío teen
eotaeão, ;á depois da vind.a do Piteira, sua mulhea, voltou á argdtta para trocar o§
rlinares que nunca mais tinham fim, como qualcluer praga, por inumeras joias da Cabília
e nunerosos relógios Omega, processo de fazer a transferencia de capitais.

i'tão 6lícito terminar sern falar dos soldados que desertaram das çoLdnlas e se d.i-
rigiram para a Argdtia, em numero r1e algumas degenas. Apareciar:n desejosos do trabalhar
I no sentido de derrubarem o faseismo. A Piteira Santog e Flanuel Alegre nad.a convinha
esse fervor patridtico, pois que teria.m que dividir'por mais g dinheiro da Frente,.e
ass5.m, davam a cada desertor, 5 dÍna:nes por dia, que''chegava para morrêr de fome e em

troca dos quais tinham que prestar serviços, como ir ao correio, pagar a J.luz e o gaz,
fazer recados e limpar e arru*a, a sede da Frentef

Depois Ce terem sido aLicÍados pela 'r Voz da Liberdade' à deserção, sentem a in-
justiça das míssões que thes são dadas e partem logo que podem, uns para a Su6cia, oü-
tros pa::a a l{olanrla e ainrla para â Alemanha e França.

Entre os vários desertores, um de nome Catarino chegou a Ar,Tel, bastante traumati-
zad.o. Muito mat tratado por Piteira Santos e Manuel Âlegre, eontra os quaÍs se havia
ínsrireid.o pelo salário de fome e as tarefas que the eram rladas ( recad.os, ir ao correio,
paEar a }ug e o gaz, limpar a sede), & str.a traumatização aumentou e 61e resolveu aten-
tar contra a vida, atentado que não resultou; êserevera no entanto uma carta para a
Frente, carta essa que está em poder rlas autorÍdades argel-inas, no proeesso de dbito,
dizendo as razões porque se matava-A sua inutilidade como militante anti-faseista, en
face das missões que the eram dadas-.

PiteÍra Santos e l,lanuel Âlegre mandaram ehamar Catarino à serle da Frente e d.isse-
ram-lhel - Então tu Queres-te matar ? ?odes faz6*lo quando o desejares, poie a frente
tem dinheÍro para pasar: o teu funeralo

fsto.oassou-se num d.ia à noj.te. Catarino saiu da serie a chorar e no dia segginte
de manhã foi eneontrado morto no seu cluarto, rlepois cie ter inqerido o conteude de uma
embala.1ein hoepltalar de qui nino. . à
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Todos os portuguêses residentes na Àr,q61ia se i,neorporaram no funeral, comêxepsão dos do:srrdemoez'atâ.s &ssassj.nosr,; Plteira Santos e Manuol Ale,qre.

Aeha a !'.P.D.T.P.P., fazer esta denúneia, numa altura om quo o llornal DtárioPopttrar, o Partido Sociali.eta Portu-rrêsr pe1 a voz tlo seu I'irle:: Mário Soares e !{árioSottomaior Cardia, arvora:n om defensores rle um traidor, teeendo-1he os maiorês ê1o-gÍos, er:ganando assín o P8vor 0uê devem servir, e mostrando os seug receios pelofacto de PiteÍra Santos ter sido afastado r1e Director Geral da Cultura populs3,
lugar qus ocrrlava Ílogalmente, como oportunista que sampre foi.

Desta váz as coisas não eorreram -bern par€j. piteira Santos, pois nen sompre apa_,:"9,rtBel Bel}as'r , que na sr-ra bôa fd se deixem embrlar petoà truques dos ãportu_nígtas.

A cluem ler estes eselarecimentos e posse ter qualquer drÍvida da total veraeida-de do que se afi-rma, trão restará mais do que contactar eom quai[quer d.as pessoas 1'e-feridas neste manifesto, ou com qualquer d.os homens que acompanharaa o Gànerar 3t61g+dono exilio, nomeadamente o _Àyala, que tanto pode d.izer, e ainãa com todos os deserto-res que passaram pela Arg6lia e ficará ahsolutamente eselarecido, e ainda melhor
docurnentaclo, pois o:re as afirrnações aqrri referidas, não nassam de uma pequena resenhado muito que há para tiizero

FREiíi3 PÂTRICIfCa Dr'liUltClÀi)&RÀ DOS
IIIII,{ICOS DO POVO PORTUGUÊS
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