
 

 
 

 
União Marxista-Leninista Portuguesa 

 
12 de Outubro de 2022 

Ribeiro Santos – assassinado pela corrente mais reaccionária do 
capitalismo – o fascismo 

Tomemos o seu exemplo na defesa do Marxismo-Leninismo e do 
Pensamento Mao Tse-Tung!    Pelo Socialismo Verdadeiro! 

Há 50 anos, Ribeiro Santos, estudante Marxista-Leninista, militante do então revolucionário 
MRPP, é assassinado pelas mãos da polícia fascista, a PIDE. Assassinado não apenas por 
se opor à guerra colonial mas por defender o Marxismo-Leninismo e o Pensamento Mao 
Tse-Tung, apresentando assim uma alternativa real e consequente ao sistema capitalista. 
 

Bertold Brecht dizia-nos que “O fascismo é a verdadeira face do capitalismo” 
 

A causa de todo o mal reside no capitalismo, respectivamente, no imperialismo.  
Na sociedade capitalista, o proletariado é a única classe que é verdadeiramente revolucionária. 
Outras classes e camadas sociais também podem ser revolucionárias, mas apenas 
parcialmente e em condições especiais, propagando por isso o antifascismo pequeno-burguês. 
 

Ultimamente, e por todo o mundo, sentimos o crescente perigo de uma nova guerra 
mundial, devido à rápida intensificação das contradições entre os imperialistas, e um 
reacendimento do fascismo com a viragem à direita dos governos do capital. 
Por tudo isto há a necessidade da construção da Frente Única Antifascista em que a 
Frente Única Proletária seja o elemento propulsor activo e a sua espinha dorsal, incluindo 
depois outros sectores da sociedade ameaçados pelo fascismo. Pois o fascismo não oprime 
apenas a classe trabalhadora, mas também sectores mais vastos da sociedade. 
 

Da unidade de acção em questões singulares a uma Frente Única em todas as 
questões essenciais – este é o caminho para a Frente Única do proletariado. 

 

O fascismo governa principalmente pelo terror contra as massas trabalhadoras, mas 
também por meio da mentira. Em contraste, a democracia burguesa governa principalmente 
enganando as massas, mas também por meio do terror contra elas. A Frente Popular 
Antifascista estabelece para si própria a tarefa de combater as medidas terroristas fascistas, 
protegendo as vítimas e lutando pelo objectivo de derrubar o fascismo como a forma mais 
brutal, mais agressiva e imperialista de domínio do capital financeiro.  
 

Sabemos, porém, que a maioria dos participantes pequeno-burgueses 
da Frente Popular Antifascista ficará satisfeita com a reintrodução da democracia 
burguesa como forma natural de domínio da burguesia, mas não o proletariado, que luta 
pelo socialismo verdadeiro.  
 

Nós comunistas, temos a tarefa de esclarecer plenamente as massas populares, 
especialmente a classe operária, do caráter fraudulento do parlamentarismo burguês, 
como a forma civil da ditadura da burguesia, e de orientá-las para a luta de classes 
revolucionária. É nesta situação que se vê o papel nocivo dos reformistas e revisionistas 
no movimento operário, como PCP ou BE, que alertam contra uma nova intensificação da 
luta de classes e paralisam o movimento, orientando-o para a luta por leis "mais justas", sem 
pôr em causa o sistema capitalista, enquanto os revolucionários visam derrubar todo o 
sistema social burguês. 
 

Enquanto houver capitalismo haverá o perigo de fascismo pois o parlamentarismo 
burguês carrega-o no ventre. Se queremos um dia realmente afirmar "fascismo nunca 
mais", esta é a altura de uma nova ofensiva pelo socialismo verdadeiro pois o anticomunismo 
e o fascismo querem roubar-nos a liberdade de pensar e lutar por um mundo novo. 
 

Viva o Ribeiro Santos! Viva o Marxismo-Leninismo e o Pensamento Mao Tse-Tung! 
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