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NESTE ANIVERSA:RIO DO MOVIMENTO DE 28 DE MAIO 

Senhores Militares: 

Dirigimo-nos apenas àqueles em que o esp!rito militar ainda não cedeu ao 
espírito de manada, ou sejam: àquelas eusoeptíveia de partirem vigorosamente de um 
sentimento de vergonha para um movimento patriÓtico de redenção moral. 

Nã.o nos dirigimos, portanto, nem aos Generais que venderam por uma posta acu-
mulada os interesses morais e materiais dos ssuo camaradas menos gra!iuados (os Pombos 
Mariolas, os Lionéia, os Ortins, os Tapinhas, os Abra.nches Pintos, etc.);nem aos me-
drosos incuráveis cuja miséria os paralisa; nem aos pobres parve.lhaia que, fabrioadoS 
em série, se prestam, como simples lacaios, a seõr meros ecoa das vozes doe seus donos. 

Essas são homens fardados, cujas fardas não se distinguem das libréa. N"'ao 
são militares. 

Senhoras Mili tarea1 
Aquelas Generais que mal aparecem, de quem se não fala nos jornais e que, 

envergonhadamente, se escondem para que a galeria os não confunda com oa poucos que 
se exibem; aqueles Brigadeiros e Ooroneis cujas carreiras foram cortadas pelos Con-
selhos de Ministros, porque eram então oa maia viria e os maia dignos; aqueles Briga-
deiros e Ooroneia cujas carreiras aorão também oortadaa se não se renderem à desver-
gonha; aqueles Oficiais que, constituindo o número e a. qualidade, vão sendo pouco a 
pouco desvirilizados pela miséria e pelas humilhações; aqueles que compreendem o 
exemplo corajoso o magnÍfico dadO pelo capitão Faro Valadas, mas que já não têm cora-
gem par!"-o libertnr; aqueles que deixaram demitir o integro mili~w e homem 'honr~o 
ti..ue â o oapitã.o. Henriquâ Gal vão, a àã V~em coagidos a fazer con).in'ência_ao Topi-. 
nho; aqueles que recalcadamente aof:ro!'.'am1' a protlli,\lt\aro...· morte .do Genere.l~Godinho,eltl 

conse4u'Gncia dcB mo.ua trntoe oofridce na P.LD.!~t::finalmcnte, também aqueles sargentos 
que todos os meses conhecem o amargor de une dias de fome nos seus lares e todos os 
dias são afront.Rdoa pela abuná'ancia que se ostenta nos lares doa negociatas e ladrões 
oficiais ou oficializados do Estado Novo; todos aqueles Militares, enfim, que amam e 

~~e:~p~ ~~a d~~~e~~:e~n~~e p~~!m~ f~te~~;~~f::~:v~to 1~!e:~:s~~t~~a~-m~od~~~t;~a~a~m 
que sete apelo aos Homens probos e honrados do Exército Portugu~a é como clarim de 
alvorada despertando suas consci'ênciae para o inadiável dever - ·que a Pátria está em 
perigo! -de erguerem suas lÍmpidas espadas contra essa rcfalsada horda de espoliado-
res do Erário Nacional e de deavirilizadores da Honra d a Pátria que, não contentes 
oom nos terem criado a famA., perante o mundo civilizado, de povo apático <:: acéfalo, 
estão-nos agorA. conduzindo à perda do nosso Império Ultramarino. 

Senhores Militareas 
O Exército fez o Movimento de 28 de Maio para fins patriÓticos e morais, 

Pouco tempo depois era traído, e  o País caía nas mãos de uma Oligarquia, manobrada 
por um homem que, pelo suborno das almas a dos caro.oteres, pela propaganda pessoal, 
pelo deamedimento da sua vaidade e pela frieza desumana de temperamento, transformou 
Portugal na fAZenda de una tantos e no inferno económico e espiritual da rua.ioria;pro-
clamou-ae Génio Nacional e Virtuoso In:tangível; montou e m todos os sectores da polí-
tica e da administração a mentira maia colossal da História Pátria; impôs essa men-
tira por todos os métodos de uma prop99anda desenfreada; consti tuiu-ae prãti.camente 
um dono ou patrão del'3p6tico de todos nos, dadivoso para oo seus bajuladorea}a9urdo a 
todos os apelos da miséria honrada a indeoendente como crudelíssimo para todos aque-
les que não e~; dEixaram convencar; dl.svo.Úad<uncntG praticou, blasfema e hipõcritamcn-
te em nome de Deus, nas ali'urja9 da Policia f'ol!tlca, nu pc.rsc:gui~~do económica movi-
da contra os ad.versárioo, na protec']ão prs~t.cdo. q_·\fJ g:r'lnd,.r:. po:;!!a·i:>l'I:S dn Fi.~anqa, o 
maia .torpe anticristianismo que uma a! :na ae"!tL'Iauo. 1-01€ conce:::ei·, 

Q.ue o neguem o.quelea a quem ele laT.ç•Ju (revestido ds ce.rne ou não) um osso 
para roerem. Não o negarão os maia -sejam eles os que sofrem, s eJam apenas oa que 
vêem sofrer! 

Entretanto, fazia desaparecer pela segregação sist~tica doa seus autores 
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e colaboradores, o Exército do 28 de Maio. Convencido de que seria fácil reduzir um 
Exército a siniplea manada obediente, uma vez que se conatitu{ese um corpo escolhido de 
pastores, inventou os generais moldados em Conselho da Ministros, fez da Reforma e da 
Reae!va uma espécie !!e PurgatÓrio de inconformiataa, deu exemplos temerosos de safo-

~~ ~:i~~c~r~~t!~~o 
0
~:~ ~~~: ~G J.ffitt~ , d~o~~~!~~~ç~in~:~{~E r::~ i~~~!a~p~ 

~ de Santos Ooeta, que ele mexe descricionã.riamonte com pedradas de pastor e vara.., 
das de maioral. 

Quando ~ entrou em viaa de consumação, entendeu o chefe que podia contar 
com  a fiddidade das forças armadas, como contava com a. PIDE, a Censura e  a Propaganda. 
O Exército, deatituido de virilidade  e de intelecto,  aceitari a tudo, admitiria tudo, 
uma vez que, guardado pela L€gião e vigiado pela PIDE, não deixasse de se cultivar ne:-
1 e  o Medo que o mantém à dieposiçã.o do Santos Costa, tub6m oonhooidc pela. j.uat!saima 
alcunha de 110 Capitão doa Botõea11• • • 

Ora, $rEJ, Militares, se não espanta nem afronta ver forças tenebrosas como a 
Legião e a P .I.D.E, e outras instl tuiçõea demolidoras do carácter e do espÍrito como a 
Censura e  a Propaganda, feitas sustentáculos de um regime de ocupadores e guardas zel~ 
zoa do Alto NegociaLDo Nacional, dói profundamente verif'icar-se que o Exército, ou pela 
inércia envergonhada dos seus valores aindA. presentes, ou pela aubaervi'ência torpe doa 
seus tubA.rÕea vendidos, também o é , Da mesmn maneir a que ao admite que o  . piliteiro só 
d'ê pilritoa, tem·de admitir-se que a PIDE, com o seu pessoal rccr.utado nos baa-f'onds 
de todos os sectores sociais, funcione, ao serviço do Estado, como uma Gestapo barata 
a que torture e· que mate, que avilte e que roube; tem de aceitar-se que uma Propaganda 
organizada. com almas-de-capacho se alimente e goze no ofÍcio de divinizar um homem de 
S~nt~ Comba e com o dinheiro que mataria a fome a milhares, muitos milhares, de mise-
rave1a; tem de compre'3nder-se que uma Censura de idiotas-maus seja um viveiro de me-
diocres e de cretinos, Porém,,já não se admite, não se aceita nem se compre

6
nda,com a, 

mesma naturalidade, que um Exercito consinta em deixar-se passar como responsável e 
garante de uma associação de malfeitores -e a inda menos no seio desse prÓprio Exérci-
to se criem e ae firmem os Tapinhas e os Abranohee Pintos, os Le:oneia e os Pombos Ma- c. 
riolas, os FerreirA.s de Passos e os Santos Costas, enf'im, todo um Estado Maior da grB!! 
des negociantes de galões e de estrelas, 

_ Em_ Frallça,_. à marg,em do_ c aa.o .dJ;!...inconfo,::mismo _do Mar..c.cha.l_Juin, não_fal taram 
[.~enerais,como Montaabert e Koanig, a defender, galharda e virilmente, .uma ideia que, 
subscrita actualmente pelo General De Gaule, já fora poeta em prática em Portugal, em 
1926, pelo General Gomes da Ooata: 11Lee militairaa ont le droit dane ce·rtains caa et 
devant l

1
hietoirs de faire acta d1indieciplinc, caril n1y a paa d1indiecipline contra 

la l'fation.11• 

Oomo pode entender-se que o Exército Portugués, que assim pensava e agia em 
1926, consinta, em 1954, em ser, ao nível de uma PolÍcia de aic&rios, de uma Oenaura 
de encobridores e de uma tropa fandanga de legionários, apenas uma guarda pretOriana 
de traficantes sem escrÚpulos e  o defensor da cidadela em que os 11cada-vez-maia-ricoa11 
se estabeleceram e fortificaram contra os n cada-vez-maia-pobres"? 

Sra. ~iilitares: t fácil como tudo o que é eapont'â.neo desprezar as institui-
ções que, depois de terem imposto como dogmas o Génio e a Modéstia de SalazRr, se ~i
zeram as caçadoras das cA.beças e doa eat~magos de todos os herejcs polÍticos: a PIDE, 
a Censura, a Propaganda, a Assembleia Nacional, etc, , etc. MRs nõ.o é possível, sem sen-
timentos suicidas, desprezar também o Exército. 

Sra. Militares: t ou não verdade que, de Norte a Sul, só o Medo de represá-
liRa sobre os ast"Ômagos a as famÍlias contém os fundos deecontE;ntacentos que lavram no 
Ex6rcito, e que os oficiais, embor a obedecendo, mal ocultam essa descontentamento? t 
ou não verdade que por toda a parte se rosna contra a corrupcão desenfreada do regime 
c que ninguém se. iludG acerca das mascaradas quo encobrem o éignificado profundo das 
contradsnÇao no a Ministhios da Defaea c do Exército, das aituaçõos chorudas com 
que se pagam os froteo e subaervi'ênciae, da desonra que reeauma das notas oficiosas a 
doa trapos patriÓticos, etc.? · 

Em relação às verdades que c aíram no dom!nio pÚblico, e que apenas se vestem 
de algumas fÓrmulas verbais esfarrapadas pelo uso e adornadas com o Medo, há nas pala-
vras que escrevemos aqui alguma coisa de maia excessivo do que aquilo que todos os dias 
ac diz nas salas da oficiais de todos os quarteie e nos corrGdores de todas as repart_! 
çõca militares ••• quando não estão presentes os espiões do Santos Ooeta? 

Ah! Sra. Militares, isto seria imposs!vel há trinta anos! 
Repetimos:  é fácil desprezar a Legião, mas não é possível desprezar o Exér-

cito. 

E no entanto continua a  proclamar-as que é a fidelidade das Forças Armadas o 
sustentáculo do regime, 

Sustentáculo, na verdade, d"e quê? 

Vejo..mos em rápido golpe de vist.a, citando apenas ae pessoas e factos que a 
opinião pÚblica já condenou defini ti v amante e que o prÓprio Governo já não se dá ao 
trabalho de negar ou esconder, que coisas, que pesnoas, que intareaaee e que ideias 
são sustentadas pelo Exército. Basta um simples apontamento rabiscado ã. pressa para 
despertar em todas as coneci'ênciaa puras m..mdoe de lembro.nçaà 6 de vergonhas: 
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m,! ROL DE DESONRA 

(Algumas grandes figuras do Marecha~ato do Estado Novo) 
a) No Governo: 

-Âguedo de Oliveira, -~!inistro das Finanças. Nem negociata nelD ladrãoo Apenas 
pederasta oatec;orizado. ·· 

.:.. Soares da Fonseca. l-tiniatro das Corporações. Cliente da Luval'.'ia Nacional. Foi 
um dos cont•Jmpladoa noA lucros da eacandaleira que f'oi a construção na Bslgica doa na-:-
vioa 11Sant.a. Maria.11 e nvera Cruzn da Companhia Colonial de Navegação. Por isso meamo,in-
digi tado futuro Ministro do Interior. 

-Santos Coatn. }~iniatro da Defesa e do Exército, Até que ponto será um gatuno 
não é posa!vd dizer-se, E: positivo que tem pc:raeguido homens de bem para encobrir ga-
tunos (caso Valad.AB) e que concedeu ao seu p8.1"ente G patrício Ant6nio do Amaral o mono-
pólio de fornecimentos RO l4inistLrio dH. Defesa-com dispensa de.concurao c de pagamen-
to de impostos despachada. pelo Intangível. Não se sabe as á· o verdadeiro autor doe.ea-
cândaloa financeiros de Sobral Mendes, mas é csrt o que os protege e deles disfruta.Não 
é m~nos positivo que foi o 11caçadorn do Elc.ército, nde inatit.uindo a denÚncia como vir 
tudc militar, o o instrumento de que Salazar ae serviu no aeu Ódio ou desprazo pela - . 
tropa. 

-Trigo de Megreiros. Ministro do Interior, t a demonstração maia clara das prefe-
r'ênciaa de Salazar pelos mediocres, junto doe quaie f"acilmente aparenta grandeza, Tam-
bém andou pela Aasiatància, e está destinado à Misericórdia, onde, parece, Salazar cos-
tuma arrumar os seus jumentos cançadoa, Tartufoei to peniqueiro: pai incógnito de filhos 
espÚrios, discursa coroo um zdador de virt~dea , A mê.e de UtD doa filhos que abandonou 
está cega. O pai da rapariga auicidou-ae ao tEr conhecimento da fraqueza da filha com 
o 11Pão de Terceir a11 • 

-r~umbr alea . Ministro da Presidência e cx-~liniatro das Finanças c do Comércio. 
Ni>..o está in~crito no rol doB gatunos, mA.a de-monstrou-se durA.nte a campanha eleitorAl de 
1951 que, como ministro, encobriu gatunos da sua famflia., como foi o caso de imp(;dir 
uma inspecção bA.ncária ordenA.da pdo Eng. Daniel BfU'boaa, então Ministro dA. Economia, ao.' 
Bnnco Soto ~iayor , só para nfí..o s e descobrir u::o alto nGgÓcio dG aspeculaçã.o com louçna e 
tcjoloe burros,  t udo a pedido do Sá Carilciro, um dos muitos gatunos dn sua famflia e 
membro da direcçÃ.o daquele Banco. Também não aiio confeasÂ.veis A.a razões por que ft3Z de 
um despachante do Porto, um administrador da Companhia Colonial de Navegaç'Ro,· Desconhe-
cemos o que há de verdade nos boat'oe <tua ültililamente correram acerca de desentendimen-
tos que tivesse tido com o miniatro seu sucessor na pasta· das Finanças (Águeda de Oli-
veira) ••• boatos que se referiam àqueles seus parent6s d6 mãos aujas. ~ poaah6l, po-
rém, que, na verdade, só tivesse havido arrufos de namorados, 

-Ulisses Cortês. Ministro da Economia. Antes de 1926, democrático ortodoxo,; de-
pois de 1926, media.Ttte poeta talhada no ~li.niatêrio da Justiça (onde mutto .comeu e nada 
fez), ortodoxo do totalitarismo aalazariano, Emparslha no Ministério dom o Trigo de . 
Negreiros, Os do Partido Onico desculpam-no e absolvem-no dizendo que seria muito pior 
se não fosse tão burro. Por reeptiito ao Ulisses da Odieseia,é conhecido p<r 11UJ..iae:l Burro11

, 

-Paulo Cunha.  Ministro dos Negócios Estrangeiros, Depois do eac'àndalo doa açú-
cares , • , cada vez maia Ministro, SUbstitui o Erice Braga na apresentação das mundani-
cea e lllOdeloa de sua mulher, ~doa cofres do Estado que saem as verbas de representa-
ção diplomata no ••• Christian Dior . Como Ministro doe Estrangeiros, entendeu que o 
Erário Nacional devia festejar-lhe os s eus aniversários em cruzeiros tri-c.ontinentaia, 
pelo Mediterrâneo, onde bt~ilhol,l,co::o a sua colil.itiva de peraltas e eunucos,pelo dignifi-
cante exemplo de reconstituição histórica do aaixo Império :o Não teria sido este orgfa-
co cruzeiro que inapirouaoa produtores cinematográficos italianos o vergonhoso e imo-
ral filme 110 Barco das Mulheres Perdidas"? Como se sabe,  o f!.lme, que tantos protestos 
levantou, é u m insulto à.a 1!1Ulh.eres verdadeiramente portugueaaa. 

b) Na Assembleia Nacionftll 

-Albino doa Reia. Presidente da Assembleia Nacional. De[JX)crata convicto até 
1926 como o Ulisses. Cada vez maia aalazarieta depois de 1926, nn medida dae postas 
que lhe aervirare. Capaz de tudo , •• até de parece r um hotnem digno, No Carnaval d!l Si-
tuação veste com muita eleg'ància os disfarces iraveo ~ Actualmente, já caquêtico e gágá, 
parece quorer abafar o s remorsos da au1:1 coneciencia -se á que alguma vez a teve -no e 
vapores dormentes do álcool  - inglÓrio refÚgio de todos os traf'ulhaa e traidores, 

-Mário de Fig\.leiredo. Lidar na Assembleia Nacional. Bastru·ia citar-lhe o nome. 
Toda a geute o conhece, ~bado irlcorrigfvel e devasso (foi \.1m jornal catÓlico quem pr!, 
meiro o disss er.o voz alt a ; ele apcmae conf essou); adÚltero com a mulher Jo seu melhor 
amigo. Abandonou a Faculdade onde era profe'3sor (Que sorte para a Faculdade!) e  insta-
lou-se na C.P. (Que desg;..-aça pnra a Companhia! ) onde ganha dezenas de contos por mês, 
roubo tanto maia eacenJál.ús>J quanto é certo  a C.P , eetfU' falidn, tendo apresentado no 
Último ano um deficit ~:~tq erior a vinte m.ll co!ltoa,,. ~rou bar, vilanagem.,, Como a ma-
téria atrai matéria, mesmo per muito podr e que seja, á por isso advogado de todos os 
gatunos e crÃ.pulas que A. Si tuaçâo acil A., cr!.a e r eproduz, 

-CA.ncelu do Abreu. Lider amador. Sendo cne;cnheiro sem cotação, trEinsfor ~otl-se em 
caixeiro viajante da política aalazarieta, Pupilo de F'nusto d é Figueiredo, Uma dA.a dee-
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vergonhas maia calvas do Estado Novo, Foi a Angola fazer polÍtica situacionista, que é 
como quero_ diz: foi v sr as postas a que podia deitar as garras, por esquecimento deixa-
das pelo 1-ia.rcelo Oaetano e quajandos. • do Estado Novo 

-Henriq1~e Tenreiro. Como o Ulisses/ serta muito Pior se não fosse tão cretino. 
Valhn-noe A sorte doJ ele não ter aa hailil1dnàGs do Ulisses grGgo. Que seria então de 
nós!, • • Alma de chicharro, Negoci::;ta. irupcniteni:.e, tem enriquecido à custa dR miséria da 
g'=nte do mar, ~ cn.ndo !tb'1.!~ iro ir.ttm,-:;l.vel de: divisas entre o Braeil e Por"Wgal, Da sua 
adroinistrA.çS.o no orgnniaroo doa bac:Ur~aua fala ~. sua prosperidnde econÓmica, o a-eu sor-
riso alvf'll', a fartum'. doa seus acÓlitos, o preço exorbitnnte do bacalhau, a sua péssi-
ma qualidade e  a miséria dos peac8.doras, 

-França Vigon, Apenas se lhe cita o nomo, Gatuno, 
-Sebastião Ramires. Ideiil, .Gra.nde negociata, 
-Sá. Carneiro. O advogado doe Negociatas contra o povo , •• com banca aberta na 

Asaembleb1. NA.cional. Parente do LumbralGs, obtém deste a legalização de todas as rouba-
lheiraa. 

c) Outros pilares do Es~ado No~: 

-Cordeiro Ramos, Presidfmte do I nstituto da Alta Cultur a , Antigo Ministr o da Edu 
cn9ão Ne.cionnl. Durante a Guerr a germanÓfilo eminente, Especialmente notável e c"bnho.::·;.:::-
do como ped<;JI'.afJta., Não consentiu qu e no Vocabulário Ortográfico Resumido da Lingua h.-r-
tuguf!aa, dR Acndemia dG Ciências, ae indicasse a. palavra que o doJfine: 11Pedera.ata11 • 

- Fr~!"lciaco Vieira l1achado. Govcrnndor do Banco Ultramarino, Ba3ta também cita.r-
-lh~;: o nome , O gat-uno maia celcbrndo do "Eatndo Novo, São de sobra conhEcidas as suas 
f'nÇRnhns maia rcndosr.s, 

-Ceet.ro Forna.ndeD, AdministrRdor do BMco Ul tra.ma.rino. Antigo Ministro da Econo-
mia, quartel-general onde plAneou os as sal toa a lugares maia chorudos, G:1tu:-.o. 

-!-fnnucl .i~rias . tirector do jornal do Purtido Onico, Deputado ~ Inspector do· En...:. 
sino, Hiat.oriador de opereta, desmiolndo pretencioeo, Gatuno. 

-António Ferro, Diplomata saloio, Cresue doa bens alheios. El!lpresário-mor da Me!! 
tir a  e da Palhaçada Situacioniata, Com que vencimentos paga o seu n ível de vida? Quanto 
ao maia, não se lhe toca, Cheira mal, 

-TeÓfilo D.J.arte, &.::-ministro dM ColÓnias a quern Salazar tratava ·de 11cavalon, 
Dois furos abaixo do Ulisses Pnrvo ou· BUrra·· (Co:11o queir8.1!1) ·e do Trigo de Negreiros ... 
Intelecto de ostra, Actualuente Administrador do Banco Ultramarino - o cano de esgoto 
maia nauaoabundo da Situação. Encobridor de gatunos. 

-Agapito, Governador Geral de Angola. por obr'fl.. e graça do capitão Galvão. Empr e- ... 
a&io de gatunos -uma espécie de .Ali -Bábó. com mRis de quArenta lndrõea, ~iantido no lu-
gA.r ~prectaamente por isso •• , para p;-~atigiru-~. a au"'.:.ol'..id.r.td.c,, Agl,.l.&rdfl. 9...\!~ J::residente da 
Rt?publicA. consRgrc a sua obr.a., N"'ao e menos que outros consagrados . 

-Caeiro da ~lata. Pol inegociata. O maia descabelado crápula do Negociamo Oficial 
e o maia simpático. 

d) Fai"dadoa: 

-General Ferreira de Passos.  Director doa Altos Estudos Mi li tares. Gatuno. Acu-
sação a provo. do capitão \'alP.das que s e encontra nesta situação inconcebÍvel: preso e 
condenado , , • porctue Ferreira de Passos e outros são gatunos! 

-Ortins Bettencourt. Chefe do Estado i-iaior General das Forças Armadas, isto é, 
ume. espécie de comandante suprr:mo da:a Eorçaa Armadas. Não se encontrou melhor para cul-
minar o Exército da Santos Costa: da Única campanha em que tomou pa!'te (Moçambique -
1914-1918) trouxe a alcunha de no Cobarde do it.ovuma:1, em homanageiD à figura miserável 
que fez numa acção em que tantos outros se distinguiram, Entre estes, Prestes Salguei-
ro, por exemplo, foi perseguido e eliminado da Armada, 110 . Cobarde do Rovuma11 ascende-
ria por mérito prÓprio às culminâncias do Coma:1do, Todo o Exhcito lhe deve honras mi-
litares! Como não podi a deixar de eer, a for~ma tem acompanhado a sua glórin, Petr~ 
leiru-mor, por acumulação, aasegu!"a ainda, como bom chefe de famÍlia, a seu genro o 
fornecimento da todos os aços pa.ra a construção de pstroleiros. 

-General Tapinha. Comandante dA. Legião Portuguesa, Principiou a sua carreira 
como um cobarde, Foi vaiado e~ Santarém, e emporcalhado, por se recusar, por cobardia, 
a i r para a guerru. (19llf-18). Ohumb9.do no curso para Generel, pt=~.eaa por imposiç-ão do 
Santos Costa. ~ lÓgico qu€ est€:jA. rtcnbando a sua carreira como um pulha, Entretanto, a 
!ndia Portuguesa agita-se, e  a patriótica Legião não pia,., 

-General Abranches P into, Agora diplomatA., Uma velha cocotu no fÍsico, Oazaz de 
tudo por uma poeto., até de aorvir o Santos Costa e vender camaradas. Se não ti'l~aee 
sido miniatro, parecia ainda aceitável. 

-Goneral Lionel VieirP.. Governador M.ilit~r de Lisboa, em recompensa de serviços 
indecorosamente prestados, Vidé Oarte.e do Capitão Henrique Gal vão. 

-General Sintra. Q.ue o digam , • • os aviadores militares. 
Etc~, Gtc., etc. 

~ destes homens que o Exército ~ sustGntáculo7 
t a esta r,ente que as Forçaa Armadas asseguram glÓria de mandar e be~estar? 
trao ~:õ.o todos os q_ue poderia:.• inscrever-se num rol de d~~~ mas sa~ o~ bastan-

tes para lembrar a podridão, a esi:.arqueira, ell'l que se vive • .E: isto que o Exerc1t? de-
f'ende? t a isto que ó fiel? Foi para isto que outros oficiais fizeram o 28 de Mn1o? 
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' ' 

E é ta.mbé:n o sustentáculo daqueles outros desonestos, mGnos dsavindoa com a moral 
co~m e o CÓdigo Pc;nal, que são os grA.ndcs tubarõea das acurulA.ÇÕes c:xpr e::~ea:ncnte con-
dcnad:.a pelP. Consti tuiçÃ.o e os ~r A.ndca Ncgociatna? 

~pare. estes próaporos ma.úõea -os :Wcelos Caetanoa, os Armindoa Monteiroa, os 
Ra.Jbires, 0'8 Vieira3 Machados, os AntÓr.ios Ferros, os Oaeiroa da Mata, oe Belezas doa 
Santoa,,etc., etc, ; que a maioda nA.o privilog:iada do Ex:ército e da Armada tem uma vi-
da economica de mieéria ou de qt:.tmu- miséria? 

t para manter e absoher a. corrupção nos organismos corporativos -ünicamente 
criaaoa para satisfa-zer a A.videz doa Monopliataa, com g rave prejuÍzo da Economia Nacio-
nal -; parfl. sustentar o perdoP..r os des'B?lques nos bev1coe e  o regabofe nas Caixas de Pra 
vidência , quo A. trops. se desonra? -

Será também para defender , • • a Consti tuição7 
Qual delM? 
Há duas Consti tui:;ões na lt::i 2 .028 , como há duna faces numa moeda. 
Qufll delas é sustl.lntA.da pela. força e fidelidade do Exército? A que permite ao Pr e 

sidento do Conselho legislur de"acricionàrinment e c ,torno.r legal mesmo  o que é prof'unda: 
mente ilegal 7  A que conuonte que o. Chefe do Govorno. r evogue nu:n dia n ld que a Aoaem-
bleia Nacional aprovou na v áapera1 -Ou a Coaetituição que· eetabel~ce doutrinas que não 
se seguem o3 assegura direitos que não se rea'peitam, e que é para , , • NATO ver? 

Sa é a primeira, é caso para perguntar1 Sentem-se o Exército, o. Armada  e a Nação 
tão desmiolados qu e não dispensem a tut~Jla do Ditador? Se é a aegundnJ digwnos então 
que só defendem uma porta que todos os dias é arrombada sob as suas vistas gro6ae.a, 

Já que estamos com runmõ.os na massa, lA.ncemoa tA.mbém sobre esta Oonati tuição um 
golpe de vista rápido, ContinuA.moa, como até aqui, a referir apenas factos ec.considera-
ções do dom!nio público, Simpleamente os iluroinA.mos de ângulos !ll430oa distraídOs e me-
drosos qu e os d!l observação diària comum das peaaoas •. 

lt .. .....Q9!ê'fiTQ.~01lO 

(l!m estabq~ciment9 __ cJ.g'1Q..es_!lrw de .E.~tit ui'l.l!E_) 

O Q.UE I:LA DIZ --O Q.UE ELA FAZ 
Art. 41il. A Nação Portugueaa constitui um Estado independente,cu-

ja ~oberania só reconhe c e como limites, na ordem interna, 
a moral a  o direito •• , 

. Mas que Moral? l·ia.a que Direito? · 
Não é dacerto a Moral Crietã, que· não consent e quG se· espanqU€IÍI e ~iDatem :?ecíuaóé 

:r.as prisões, que se aplique a  eafomeação às famÍlias doe condenado·a polÍticos como ca!!_ 
t igo penal, enfim, a moral que prega há doia mil ano a o contrário do que o Estado Novo 
institui· nas almas e nos costumes.  E hão é decerto o  Direito doa povoa civilizados do 
Ocidente d ::~. Europa,qua não admite que1aejam presos a condenado~ os homens de bem que 
acusam e vivrun em liberdade e na opul1lncia os gatunos e trnfl.ca.ntee. Q.ue Direito re-
gula a' condenação e o martfrio do capitão Valadas? 

Sra. Militarr.:e: ~aleguem com a vossa conaci'ência; Perguntem, e ela lhes reapon-
deré.:que não eão, na verdade, a Moral e o Direito que estabelecem, na ordem interna 
(como na externA., aliás), os ltmitea da soberania da NA.ção. Atrever- .ee- á alguém a ne-
gar que tudo isso depende apenas da v.ontade da um Patrão1 e que nã.o há Morfll nem Di-
rei to que o determinem'l 

Art,5Q, O Estado Portugu~a é uma RepÚblica unitária e corporativo.,, •• 

s"'e-lo-á do facto? Não são os. maia nltos CIU'goe pÚblicos, administrativos e de 
confh.nço. pol!tica desempenhados por monárq.uicoo? Não é. constitu{da por monárquicos a 
maioria dos filiados do PA.rtidd Onico (80%)? Evidentemente, não .é o facto do serem,mo-
nârquicoe quase todos os servidores do EstA.do Novo quE nos afront.a, O que repugna e  n 

mentira contidA .neste nrt,5Q, e o 'fncto destes illOná.rquicos serem oe piores isto..:. é: 
aqudes pelos quais nem republicA.noe nem mon.árquicoa aérios pode m ter conaideraçao, 

••·• baseada n n igu~:~.ldada .dos ÕidRdãoa pcr;nte a ld,no livre 
nceoeo do todns as cl o.aae s no a benefÍcios dn Civilização e na 
interferência de todos oa elem&ntos eatrutUrais da Nação na 
vidR admin.istre.tiva a na feitur.a das leia, 

Pois não é verdade que se pratica exactnmente o contrário? Será calunioso afir-
mar que os cidadõ.oa não são 'i!!Uaie ~ranta a lei a que as leia se aplic a.m conforme a 
posição das pessoas; que ~aos beneficias da Civilização só o têm os endinhei-
rados e adeptos do Partido Onico; final ~entu , qur; só \JS sJementoa da,.Un~no Nac·ional 
calculosaments filindos ou o.P.2_rtunamente aimpA.tizantea, tem interferencl.a na vida ad-

ministrativa e na f eitur!i :las le:.a? · 

Art.61!. I ncumbo ao Estado: _ 
NC, 1e. ?romcver a unidade e  estabelecer  a ordem jud.dica d a Naçao, 

d€'finindo e fazendo r Gspeitor os direito,s e garantias impoe-
te.~~ p elo. mral, pela justiÇA. ou pela lei. •• 

Mas, no EstA.do Novo, que .:.ap.écic de. co.nformidade e~iste entre o que é legal e  o 
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que é moral? Não legisla o Governo como quer e entende cOOl a Moral sem a Moral e con-
tra ~ ~or. al? Nê.o é_ moral conservar alguém detido aém c~lpa formada ~or mais de 15 dias 
(o ma;.::J.mo); i~so nao impediu que se legislA.aae ditatorialmente no sentido de all!pliar 
e e se prazo ate se ia meseo! !! Não é moral manter ninguém incomunicável por mo.ie ele 48 
horas,. mas é legA.l levar a incomunicRbilidA.de até noS meomoa seis oaaes • • • chamando-
-lhe "isolamento11,  A ~1oral n-;.\o imp.:;de que se tornem lt.gaia na mRiores monl3truoaida.dee 
morA.is, Apeenr dn irnoralidRda, 6 lcgRl 11 PolÍcLt pnrticipar doa lucros dELa pobr·ea pros-
t~tutaa ; é legal promover eo Conac·lho d('! MinistrOS os mA.ia subservientes, com preteri-
çao dos mais co~eten"tea; f. lE'gal 1-l C~mour·\; é legal fazer in"'rcssru-na diplomacia co-
mo Ministro, e atropclnndo direitos cPe diplomn.tt\S de cfU'reirn~ homens que nem sequer 
têm Um curso superior, ecoo o marido dn laobiana !i'er:umdà de Castro Ferro; é legal cor-
tar a carreira a militares coco Ribeiro da Fonseca, António MRis., Celao de Magalhães, 
Selvageo, ValndM, Galv'io, etc,; é legal fnzer do Ba.nco UltrRt'!a.rino um cano de esgoto 
de desonestos e de: falhn.dos.,, 

No meio desta barnfundA.., dcoais prãtica.r.:cnte sem Poder Judicial independente e 
decente, quem pode ~ntender de direitos e de garantias? 

Poi.a não é verdade tudo isto? · 

Art,&.!, Constituem dir€.itos, liberdades e gs.r~ntias individuais 
dos cidadãos: 

N.O.. 1.0., O direito ã vida e integridade peasoal, 
Quem poderá decentemente sustdntar que é G.fcctiva cata garantia constitucional? 
Direito à v"ida? E  o preço doa medicamentos -tr'Ús, quatro, seis c dez vezes mais 

caros· do q·L\e em qualquer outro Pa.Ís da ·EUropa? E  a desprotecção da inrancia c da pobre-
z~ contr.a  a tuberculose, a fome e o dcfinhRme"nto.? E a. realidade monstruosa qu~: é a noa-
.Ja aosistênciR .. hospitalar? E os mortictnioE! 1entfl.me.ntG prRtica~oS Gm quase todas aa Oa-
dair.s do Pa!a, como em Peniche, Ca:xins, Coimbra, Portei. ·Matosinhos, Alce entre, Pinheiro 
dA. Cruz, Lisboa e Ta.rrafal.? E o trA..bA..lho cocravo doa presos dessas cA..deias7 Quem não tem 
rcpru-A.do nos rostos cRdéricos e nos trajos ,A.ndrajosos doa presos que por a.1 se v~m tra-
balhando coJDO escrRvos nos maia diversos pontos do Pa!s7 Quem não sabe que os palácios 
de Justiça de Beja, de SA.ntA.rém, de: BrngRnÇA. c muitA.~ outras obrua t'êm sido erguidos 
com o trabalho-escravo doa rcclusoa7 Direito à. vida! Srs, Nilitaros que não dispõem de 
outros r~;curaoa além do soldo: Pnrr.cc-lhea na verdade; que os voa aos filhos estão co~ 
prcendidoa entro os portugu~:-aea qu.:;; têm dir.eito à vida, ·ou,lp.do i!lonos, que t'ém um di-
reito à vida igual à aos· filhos do sr, António Fe-rro, p.or exemplo? Que dizer então do 
direito à integridade poesoal7 Lembrp...~ae do crime que foi o aaaa.aainato de Luís Uoeda1 
Lembra~ae do crime de Cascais? Não á ver.dade que 13Ó a integridade pessoal doa assassi-
no~ foi protegida? E o.s torturas· r1aic.ae-, e-mor.aia ·apltc'8.daa~1H::rla Policia ou coroo forma 
!"!Xpedita de inv-estigação ou como represália .po11tica1 Quanto~ têm acabado nestas con-
tradançaa do dil-ei to k integridade fieic!3-? Pois não e.e recordam do at~ntado fi.O Chefe do 
G-overno em 19377 Vejam o 11Diário de Not:f.ciA.S11 de 27. da Abril dc>ase ano, Que eetendsl! 
Lá estão as fotografias doa criminosos .a do quarto onde· estava a bomba; a os r~tratos 
do ca'pitão Catela· e do Himmler da Papelaria Ferná.ndes, chapado-e em homenagem ao êxito 
policial que foi a sua investigação por ambos conduzida, FOrW:o chamados· os repórteres 
para assistirem ã confissão--doa. ci'iminosoe, E estes confeeaaram, E· confessaram também 
que tinham a·ido carinhosamente tratados!!! Está tudo estampado naquele númei"o do 11Diá-
rio de Not{ciae11

, , ·, Depois, a JudiciÂ..ria descobre que &final os autores do atentado 
são outros, que fOram, finalmctlt6, os processados, julgados e condenados,· Es.tá-ae a ver 
o carinho com que forrun tratados aqucle3 inocentes que, no entanto, confessar!m! Está-
-se a ver 0 seu direito à integridade pessoe.J.! J:bie deles morreram em consequoncia do 
ti"R.tamento carinhoso do. "polÍcia. q~e fornece os impress~s f'I.O Est~dol um, polo menos, en-
louquflceu ':! encontra-se num man~comio; quanto aostl)'"Pee~atiram, e ve-loa como premA..tura-
mc'1te enYelhe:cera.m, alquebrado~, inválidos, aihda. hoje temendo narrara.m a· sotJrimento e 
torturas que padeceram·, Ah! o direito ã v.ida e à integridade pessoal) abaixo das filei-
ras do Partido Onico !, , , E, contudo, apenas referimos, cowo mero exci tanta das memÓrias, 
alguns daqueles caeoa-exemploa q:'e sã.o do conhecime.nto de .to~a a gente, Ele há tantos% 

lil,-A. O direito ao trabalho no"EJ termos que a Lei proscreva, 

§ignifica _que,é pura cantiga o "!'e.l d_:íreito ao tr~balho,. feia não sabe toda a gen-
te (ate parece que e legal) que ninguem poda ser nomeado para um cargo pÚblico sem in-
formação favoráve"l . , • Q.a P.I.D,E. 7 E que nté o ensino particular é vedado ã.queloe pro-
fGeaorea diplomados q).le a P .I.D.E. não vê com bons olhos? Ousnrá alguém negar que isto 
e verdade? . 

2Q. -O direito ao born noirie e reputação. 

Ninguém ignora. que é um direito que se ·concede laree.mente aos. gatunos e crápulas 
oficiais, Todos ales. contam antecipadamente com uma nota oficiosa., decreto purificador 
ou louvor axaltã.do,. como cobertura das suas f:a.çanhaa. Como foi respeitado esta direito 
quanto a homens como Coucoiro e João Almdda? Paio não foram gratuitamente difamados 
pelo próprio Presidente do Conselho? Ahl Sra, MilitareS: como permitiram V, ExO.s. tama-
nho desacato,  e como permitem ainda que sejam estes ruesl!lOa f'e.rsantes quem vão f'estajar 
a memória de f.{Ou~inho!? · 

lf.g_. A liberdade de sxpres;o.ão do penaaroonto sob qualquer f'orma, 

Tornai a. ler e ride à gargalhada do desplante cot:1 que oete númerc se escreveu e 
as faz figurar na Oonati tuição, Até u:11 livro oienttfico de Egua Moniz foi proibido de 
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circular e outro profanado com o lápis azul doe cretinos da Censura! A liberdade de 
expressão do penaamento!ff Maia una anos desta liberdade, e não haverá um a& pc:irtugu'éa 
capaz de pensar, Nunca o nível cultural de.a Universidades decaiu tanto como nestes úl-
timos 25 anos, como confessou há doia anoe um catedrático da Universidade Técnica de 
Lisboa. Os valores de maior projecção cultural e cientÍfica foram banidos doa nossos 
e~tabelecimãntos ~o ensino_ superior só porque acreditaram na tal nliberdade de expres .. 
sao do pensamento • Quem nao se revolta contra a expulsão de Abel Salazar, Pulido Va-
lente, Rodri~uea Lapa e tantos outros das cátedras que tanto honraram com o fulgor das 
auae inteligencia.a e doa saus. espÍri toa independentes? Como esquecer o inaul to dado ã. 
liberdade de _-eensamcnto com a expulsão de Bento Caraça do seu lugar de professor cate-
drático de Cienciaa EconÓmicas e Financeiras? Sra. Militares, deixem durante una te~ 
poa do l(.'!r o nDiário de NotÍcia.an ou no Século", que nos pretendem convencer da extra-
ordinária projecção que catamos tendo no Mundo, e debrucem-se umas semanas sobre os 
jornais estrangeiros c sobre as grandes revistas e boletins que observam o Planeta, 
Ninguém, absolutamente ninguém, grátis, se ocupa de nós, Estamos eliminados do qundro 
dEl vnlorea espirituais da  Europa- i.gnorndos, Deixamos de pensar; portanto deixamos de 
existir, Os intelectuais portugueses, se o querem ser, é no estrangeir o que procuram 
refÚgio, como é o caso de Fidelino Figueiredo, Cortesão, Agostinho da Silva e outros 
mais, SÓ o Intangível cornaca do ·partido Onico tem o direito de pensar livremente por 
qualquer f~rma. E esse mesmo e6 co~aegua ecoar no e~trangeiro pagando ele, do nosso 
bolso, as a.rie.a que canta. Se alguem duvida de que e assim que experimente, se ainda 
souber pen_!!ar, fazê-lo livremente. Ficará plenamente elucidado ,, , ·na P,I.D. E. Um Jl;ran-

~: ~~~!~~~~: ~~~:n:o~r~:~: ~~~ s~:~~~;:a e c c~~f{~~;:~o~~~~ : i~~:i fid~~t:~~:andade ·
11
,Ee-

62, A inviolabilidade de domicilio e o sigilo da correspon-
d'ência, nos termos que a  1 si determinar, 

A tal lei de-termina • • , a supressão deste direito! Qualquer esbirro da P.I.D.E.J.n-
vade a qualquer hora o nosso domicílio (Por Deus, que 6 verdade!). Nos Correios existe 
uma Repartição ou Serviço dirigido pela P .I,D."E. que se-chama, salvo erro, Repartição 
E-a Posta Interna, cuja função (sigilosa) consiste em violar a correspond'éncia, 

5R, A liber,dade de ensino. 

Vidé Nii., 1-A. Só maia isto, que arripia: Mais de um terço do corpo docente das 
várias Faculdades foi afastado das suas cátedrRS, nos Últimos anos, s6 po:r,que, muito 
a medo, ensinava: bem mas com relativa .liberdade. 

8R, rNão ser 'privado d'a liberdade pessoal nam·-rprea
1
o sem culpa 

formada, salvo os casos previstos nos §§ _)Q, e 4il, 

Os casos previstos nos §§ ;,a, e 4a, são os de fleirante delito e,,, quase todos 
os crimes consumados, tentados ou frustrados, Prã.ticamente só estão exclu!dos os crimes 
praticados pela PolÍcia, p€loa magistrados do Poder Judicial., Ministros e Marechais do 
Partido Onico, ate, 

· A prisão sem culpa formada pode ir, legalmente, até seis meses, Um oficial, al-
feres ou general,.pode ser p.rc:ao.•por qualquer cabirro da.P,I.D.E, , com a mesma desen-
voltura com que um polÍcia da Segurança prende um malfeitor. · 

Um doa processos de intimidação usados pela P,I,D.E. sobre profissionais das 
classes liberais consiste em prendê-los, mantê-los 1 agalmant.e presos durante doia, três 
ou quatro mesas; soltá-los depois sob o fundamento de que nao se fez prova; ·tornar a 
prendê-los uns tempos depoifJ; tornar a sol tá-los passados. e~esea • , , e assim auceeeiva-
mente até econõmicamente os arrasar, 

102, Haver instrução Contradit6r:l.a, dando-se aos arguidoe,an-
tea e depois da formação da culpa, as necea sárias garan-
tias de defesa. 

Que garantias oferece, seja a quem for,  o nosso Poder· JudiciaH S: um groa-bonet. 
da Situação e afamado advogado quem o diz, em letrR redonda: 11Aa justiças criminais já 
nã.o punem com equidade e  e uilÍbrio. Trituram esfacelam condenam à morte ela fomo, 
E fazeoo-no sem rova contra as rovas no uso do um nrb "trio descoberto nao ao descor-
tina aonde, (Vida: O Caso do Dr, Jose de Abreu ,pelo dr.Buator f Silva, 1953 • 
~maia longe um médico do Porto, director da Maternidade, que forlllUlou no seu 
livro no Código da Honra", apoiado em substancial documentação, acusações como setas 1 

11Tal como está (a Justiç"a em ·Portugal), os Tribunais são casas privativas de ma-
gistrados e não templos pÚblicos, onde as fazem favoroa, onde se exercem repl-esál.iaa, 
onde se aaceiam Ódios e vinganças, " 

11 A nossa Justiça assenta num pântano ou num tremedal, 11 
11Uma Justiça de lB.!Da amassada em lágrimas; um calvário e um suplÍcio é  o que na 

maior parte das vozes recebemos ,11 
110 Poder Judicial 6 u m ó_;-gão do Executivo e parece ter, na sua invasão ao Legis-

lativo, que modernB.!Dente se lhe vem notando, tomado oontâ. doa direitos doa cidadãos do 
Pais. " (Vidé: 110Ódigo da Honra11

, pelo Doutor Cristiano Morais. Por.to, 1954). 
(Nota-as,· com iodtb"eritl.vél.eapo.nto, cómo, apeear da P,r;n;E., da Cen~ura e do Me., 

~~ia'!: ro ~~~~a~8~:aj~6.ndo em quando irroprim{vais aa páginas .de desespero em que se dizem 
Pobres arguidos, quei, aliás, nunca pez:t:encem ao Paitidq Onico, p·cm:~ue,eatee,s6 no 

no tribunal impotente da Opinião Pública são eriuidoa·: ' 
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llQ, ~o haver penas corporaia perpétuas;. nem. a de morte, sal-
vo, quanto a 6S ta,  o ca..<Jo de bsl igorEmcia com pats estrB.!! 
geiro e p~ra ser aplicada no teatro da guerra. 

Que penas estão cumpriildo al~UGlea oondenartoe, e não condenados, pol:fticos, aoS 
quRia se aplicaram as che.I!ladas 11medidas de segurança", senão verdadeiras pen~a perpé-
tuas? Q.us penas cumpreM senão, pràticamenta, e.a de mor\e, por maus tratos, pela fome, 
por em·e~onamento , os reclusos das cadE:iaa de. Peniche, Monsanto, Caxias, Pinheiro da 
Cruz, Al~oantre , Matosinhos, etc,? Que penaS são esuas de trabalhos forçados a que su-
jeitam todos os reclusos, quer estejam ou ·não condenados? Que penas são essas de abri-i 
ga.r os presos pol!ticoo R suportarem o mesmo rogime doa presos comuna? Ahl aqueles 
que se horrorizaram a ler, ou a ver no cinema·, as reportagens monstruosas dos crunpoa 
da concentração alemães, não imaginam - e talvez não acreditem -.que poderiam contem-
i'~ ar di r se tam~nte, na ate pa! s c r ietã.o, mona truoei~ades, e alv RS as proporções, do mecmo 
gen13ro, Ou nao fossem a nossa P .I.D,E, uma dieclpula da Gestapo e o _nosso Ditador um 
esclarecido eap!rito de i~quiaidor Jnedieval, 

12Q, Não haver conf.isco dG bens, nem transmissão de qualquer 
pena da peosoa do d elinquente. 

~iz o~ · Bustorf·Silva,no seu liv;o já citado: . · ·. 
, , .mvam-ée septuap.;enarics doe ml.:"'liwoe recursos de uma derradeira e pfU'ca pen-

são de Ref~~11
, assim mesmo: aos reformados, condenados a certas penas e pri'!ados 

de direitoS pol!ticos, confiscam--e6 as pensões de reforma, que são, nã-.1 só· o. (;,nico r e-
curso da o:~or ia , COÇJÇ_tamb€:m o único ampe.ro da fam!lia , sobr e  a quÍ:ll se-tranE"m1te as- , 
BiJ?I a P!'ma a que foi condenado o · delinquente! Que dizem os Sre, M:Llita'"ea a I"IF·E: pie-
doso crietãó'que, transposto da IdàC.e~ ~í9dia para' o século XX, aplica a 11esfomr:açEo1l ao 
condenado e  a toda a familia (em espacial nos crimes da heresia política) como outro-
r a aplicaria os Autos ?6 Fé? · 

14~ . A liberdade de reunião a associação, 

Sará preciso demonstrar que esta liberdade não existe em Portugal h á maia de 20 
anos aenõ.o para o Partido Cnico? Que aomqa .nós e a Espanha os Únicbs pê.{ ses para AquÓm 
da Cortina de Ferro onde semelhante regime vigora? Não é preciso demonstrar, ~ aviJen-
t e  , • • como o são aa intenções inconfcssadas de Sale.zar, 

lé>SZ, Não pagar impostos que não tenham ai9-o estabelecidos 
d!õ hRrmonia e oro a Cone ti tuiçã.o. 

Scrfi.o catabdecidoa de hA.rmoniR com·a Constituição os illlpÇ)atoe lançados e çobra-
doe pelos Organismos Oorporâtivoa .:. é tá.mtl~'m' ~ulHe e qlio' a.·,PoiÍ·oh~o- cobra<à.e prostitu-
tas? · 

l7Q, O dire i to de repar e.ção a toda a 1 e são dcctiv a conforme 
dispuser  a  l ei.,.:podcndo esta, quanto R lesões de ordem 
moral, presprever que a reparação seja pecl'nié.ria~ 

Não fazemos comentários. Perfilhamos autom-aticamente os comentários espon·t:'aneos 
dos l ei tore o ao lerem estas disposições , ,, salvas as obscenidadao irrcprimíveia, 

18A, O direito dê representação ou petição, de reclamação ou 
queixa, perante os 6rgãoa da soberania ou quaisquer auto-
ridades, em defesa doa seus interesseo ou do interesse ge-
ral, 

Não afirmamos que eet.e direito tenha sido ofendido, Gerant.imos apenas que os Ór-
gãos da soberani a se estão nas tintas pata os repreaeptailtes. Ou não lhes respondem 
ou escouqeiam, 

§ {1-.a •. ,,,Poderlt.contra o B.buso de poder. usar- s e  da provid"én-
cia exccpê_ione.l do tl~eas Corpus, rtaa condiçÕEJa deter -
minadas em: loi f.!Speclal, 

E as condiç'9ea determinRdaa n a aasinnlada Lei especial são tais que só um advo-
gado-suicida se l~:~ mbraria de reclamar· a fa"Joas. providénoia·, neste pa.!a e neste regime 
·am que os abusos do podsr são os meios org"U.nicos de politica e governação. ·!:!...~!':!'!. 
corYJua? Livral Reclamá-lo é. tão perigoso come negàr' a ~iodáati a ou a. Humildade de 
~r. . 

Art, 12a. ~ ~atado assegur a a constituição e defesa da fa-
ml.l~R ... · 

E é verdade que fl.Ssegur a; ruas apenfl.B a algumas famÍlias simpáticas 1 as fam!l ias 
do Lumbralea, do Marcel o Caet!Ulo, do Vieira. Ms.chndo, do Ferro, do Bernardino Correia., 
do Pombo Mariola, do Armindo Monteiro, do MRrio de Figueiredo, etc.  - porque os meios 
de defc.aa nfi.o chegam pru·n majs, Cs Sra, Militnres que nõ.o pertencem ao Grémio dos Afi-
lhados sentem r p ümcntc asscgu:!"a.dM a constituição e dcfuao. das suas fe.mÍliRa7 

Art, l4!i!,,N2, 5Q, To~ar tOdas as provid~ncitw no sentido de 
ev i tnr a c"orrupção dc.s cofltumca. 

Que perece a v.Exõs, , S:o:-a, V.ilitArCia7 Que se têm t.cmndo todas ao provid'énciaa e 
que vivemoa em pureza de_ co~t'.U.!Ie~7 Não ó v0rd'idS que os i..ea:ploe e santl.õ.ârioe: estãv pe-
jad'ls de. farsantsa e de 'hipoc?·it;-;a e '{Ue só os h•,mildce, m!-l.ia oafomca.:os que conte.ni-
nudos , os frequentá.m Coln fá e u..Peio eeplritúftl? E: l'.ma Assembleia Nadontl c..:>m hom.;na 
collY.l o lid6r F':i.guGiredo e  o. Pnaide:-rte Rds, c um Governo com os Lu;::bralcs1 ~gu ;)do,; e 
os Soares da Fonseca que col abCJL'an: cm providências con\.ro. a corrupção de coetumds7 011· 
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magnÍfica Constituição, perfeita imaga~ do tE'tu autort· Q.~e 'êxito ético, ao cabo de tan-
tos anca de regimo, poder exibir como virtudes colectivas os costumes .do Caeiro da Ma-
ta e do Oordairo Ramos, a.1 condutas da FrRnciaco Machado e do Santos Ç)oata, ss acções 
do Mário de Figueiredo e do Trig o de N<:Jgroiroe -esta Últime.manto feito sÓcio honorá:.. 
rio da Liga doe Ot:~g os JoãO de Deus (Vidé: "Diár.io de Lisboa" de 24 de Abril findo) ... 
por ter abandonado uma ce&a a quGtD _fa:.; um filho! Ao que nos conduziram ae provi~n
cias contra a corrupção de costumcc! O Cl'irnc de Ca.3cais c os fac-toe que o precederam 
e se lhe seguiram, só por .si', valeram como UCJa demonstração de resultados concludentes, 
Aqu'i eatá um capÍtulo so"cial. que já no!:~ vulau, sem intúrvenção do Secretariado da Pro-
ganda, isto ó, grátis, ·a atenção de um autor estrAngeiro, Pois oponhamos a esses eeten 
dais de prosa merc&néria, pagoa com o dinheiro de todoa nós, para glÓria baratl'l de unã 
pt1ucoe·, : eot? caso da . _p_roa~ gratuita sobre um doe aspectos doa coatumes que impresaio-
nfUlJ 9B. ea;rang_-':li_roe que "t?fl '":irlitnm. Não o invcintflmoa. Trata-se do capítulo XIX do li-
vr_o f.ra.ncee de MARISE QU.EH.LIN, 11Fçmmes sana bocl!naa" (~ditiohe du Scorpion-Jean d1 

H!Uluin, ~d -~t~mr- 1, Rue Lobineau Paria), a p~inae 148.  A obra ó uma colectá.nsa da 
roportagcn.a a_obre. ~e coatum~s lesbianas no noeeo t.ompo. O capÍtulo que nos interessa 
tem Por títu~o 11L 1obligeanto portuga.ise11• Dele extraímos o ro!nimo de per!odoa necessá-
riOS 'à. co'mpreensão do todos ~ 

nÃ C€ tableau I.;éographiquo dea moeure 1-eSbiE'nnea dane· la~ paya civilieéa, il CC!!, 
vient.dc mE"litioner une rwenturt:! personndle qui me donna ã. pensar à l1époque que lea 
mo~Ure de~ harcna que jc vaia décrirc plus lain, aont tou'joure'librement en uaage au 
Portugal Qü la feornc aet encare conaidcrée par l1hom.t!e comme un object fragile à na 
pas &ortir toue l ce tampa • .  . .. .  . .  . . . .  .  .  . .  . .  . 
· (A Rutora conta que tendo vindo s. Portugal durante a guerra, de passagem pa!'a a 
América onde ia faze~· confc;rênciaa, viu o seu visto amaric"ano' anulado em Liuboa.. Con-
siderada ref\li!;iada pelo aredoutable commandant de la Police portugaiae11, este intimou-

-a a sai~ do.Pa{:, il • por~an~ a :~:~gr:sss: à ~ran:a.l:vra:.-9-?.P~~o d: 48.hor~a , ) 

, 
11J1avaia encare 36 heurea pour me documentar eur la J,.uaita.nia. Pour mon malheur , 

je suis rostée 13 moia a.u Portugal, Et calá ã cause d1une ~eebieç.ne. 'A yra.i dire, j1e.i 
ignorá que la dama en queation fut leebienne jusqu1au jour o\,1 e~le ~e cit en devoir de 
me le faire coroprendre ,11 • 

O t t O I O O t O t O O O O O o t O O 

nor, rentra.nt chez les pereonnea qui m1hébargeaiant•'ã. LiBbonne, je trouvai une 
invitation de la femrne d'un-tr;e-a )1aut. p-ersonnage portugaia, pour un garden-party le 
lendematn. Oatte femma était un écrivain et una poéteaae fort connue au Portugal, ~ 
mBXi occupai t de tràs importantes fonctiona officiel ~aS •11 

110.uelquae instante plue tard je me trouvai in'troduite aupr'ãa d1une femme brune, 
un pau forte, tr'êe p'Õle, coiffée en bandeaux plata et dont lee· yeux immeneee d 1un ble~ 
-gris 6taient fort bcaux. Mais aon regBXd i::J1 npporte.i t une impréesion indéfinia3a.bl e de 
'malaias. Elle me fit asseoir dana un aalon au fraia qú.e lee .-valeta elos à cause de 
la chaleur ardente de Juillat laieaaient dana l a pénombre·et me regerda un long moment 
sana me parlar. J1étaia genée et je disaio n timporte quoi p-our ·ràmpre cGt étrange ai-
lancei Enfin elle parla: nune femme comme vous ne paut rentrer en Franca en ce mo-
ment. Vaus allez reatar au Portugal.11 

(A• aac;ito;a i~for~a-n~e a • aeg~ir ~amo • a d~ma lesbiana, n~saa. compatriota, obte-
ve quase inste.ntâ.nearoente do 11redoutablG11" pol!cia da Papelaria' Fernandes un par mia de 
sS1~ ilimitAdo,) 

11L; la~dem~in j 1 ali ai ~eme;cie; , O; e a~ • ~lo;s q~e j~ co~ri~ po~rqu~i eon réeard 
glacée ot pénétrant me pénétrait d'un si étra.nge malo.iee. Apràs quelquee instante de 
corweraation, dana le pa.tio oü régnait une ombro propice, elle me Prit lee maine 

at elle m1embra.esa aveo fougue • • • J e ms . d~gageai aseez vite et m1enfuie eideréa.11 

11 I1 me fut cependant difficile d 1 é vi ter de 1 a revoir -maia j o  11 ai revue tou-
joure on public., ,'1 

'
1Puis je la. pordia de vua,, ,11 

'
1Comme bien dGa Gv~nementa tragiquea ne se aeraient pas paoaéa ai" j 'étaie ren-

trée en zona libra d.6s Juillet de 40, je peux mo dire victime do Snpho. Je peux égale-
mente ajouter que pendant lea 13 moia que je _passai e.u Portugal, je fua frappée par lo 
nombre de leabionnea que j 1y rencontrai: toutes femmee mariées de la meilleure aocie-
ili Et pereonne no se: génai t pour r ao conter puill iquement l eurs aventures. 11 

11Maie vaiei la conclueion de c c chapitre: La damc cn queetion s1eet vi te canso-
lés de son échec auprês de moi. Un tr'êe grnn étrivai"l étranger  -déced~ aujourd1hui -
réaidait alara dana un f'alace d1.Cstod.l, Il avait une tr'êa jolio femme. Et c1cat du 
Directeur da· l1hotel même Cj_Ue je tü;:~<~ ce qui amuaa un momcnt toute la socleté portu-
gaise: La poétesae avait fo.it accert:Jr une do::~ pi"Gces de l1écrivain dana un thétLtre 
da Lisbonne, Elle passait le tampe en compr.gnia de la f~Jmme de 11écrivain, dSl"'a M n 
opparteoent ou Palace. Un jour ayant à oontrer i>: un ouvrier une r6por;tô.cn. • {,,:,~ 
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dana l 'appartement en queation, la Directaur monta,frappa, n1entendit aucune réponse 
e t ouvrit ave c son pwaepar-Vmt, C1est ainai qu1il connut la grasse anatomia de la fem-
:IIEJ d1Hl} rereor-~~:e l~ :;nlaçant la mince ·anatomia de la femrne d1un··é.crivain céle-
bre, Il eut le tact , étant a'"lglnia, , de din1 Sorry, Siq n · .. 

Alonga:oo-nos tA.lvez exces.siviu:oentr., mas V, Exila;, Sra. Militares, decerto obriga-
do'a  a comornor!U' em 1954 o Movimento de 28 d'(?. Maio por aqueles que o traíram,ficam assim 
maia1 esclfU'ecidoa accrcn doa reflexos que têm no estrangeiro as provid'ênciae do ERtado 
para evitar a corrupção doa coaturnea, DRs conacqu~ncias que t'êrn entre nós sabem-no V; 
F.x~ a , tão bem que ~basta rcc.Ordar-lhca a disposição cone ti tucional para rev orem. todo 
. pan.orama. 

Art. 22SI:, A Opinião PúbU.cu é. o elemento fundamental da política e 
ad.mil'liatr~:~.çio do PaÍs, incumbindo ao Estado defendê-la 
da 'tod.oe os fnctoraa que a. desorientam contra a verdade, 
a ju<,tlÇn, a boa A.dministração e  o senso comum. 

Riem, Sre, Militares, riam e.traçadoa a nóo, porque eó rindo nn.tito cona.sguiremoe 
evitar que deSatemos -:todoâ a chorar,,. Esta. é dns tais que não lembraria a.o diabo • • , 

A Opinião PÚblicat 
Aqui eRtâ. UIDa que está presA. hÁ. mais de vinte anos ••• 

. Art, 272; N"'a6 é pcr'llitido at:umulFU"., salvo nas condições p revistas 
nH. lei, empregos do Estado oU' das autarquias locais ou 
daquelB e destas, · 

Art, 4og, Su'::io dificultadas com, contrÁ.riaa à economia e moral pg, 
blitA.a, as ncuC!lUlaçõca de lugares em empresas privadas. 

Outra vez: Não fa.zct~oa comentários , Perfilh~:~.moa autowã.ticamenta os coocntá.rioa 
<;anont"aneos doa leitores ao l erem estas di(jpoaiçõoe -e, agora., incluídas as obsceni-
dades, 

Art. 5}Q, a ·Eat.ado e.aBegura a existência e  o prestÍgio das insti-
. · tui,qõos militares d6 terra e mar,,,· · · 

F:oi por isso· que fe~ 110 Cobarde do Rovumf:l-11' , Chefe de Estado }.iaior General das 
Forç~ Arroadna; quC exilou Cçmcei:co e perseguiu João de Almeida; que Gntrega a Chefia 
do E>cército ao Santos Ooata e tortura o Capitão Valadas; etc,, etc, Ah! Sra. Milita-
ras, a maioria está quase na mie é.':" ia • , • :nas proatÍgiD não lhe falta, 
· · · ~rt . 75Q, O . Pres~dente da RepÚblica. cicito as~umc as sttaa funções 

no d4.a eTD ~ <(U~ expi.r~a o mandato ·do anter.ior~e_ J.pma _Eoase 
perante a Aasemble ... ia Nacional, uSando a seguin:ts fÓrmu-
la de comprornieeol 11Juro manter e cumprir leal e fiel-

.  ,  .  . mente a. Ocm.sti t~içã,o da Rep~blipa , •• 11 

Tem-se mantido leal e fielmente a Constituição da RepÚblica? 

Art, 82Q, Os actos do Presidente dA: RepÚblica devem. ser referenda-
dos pelo Presidente do Conselho e pelo ministro ou mini!_ 

. troa competentes, sob pena de inexistência.  . 
Aqui está uma disposição que.se taro cumprido! 

· Art, 892, Os ro.embroe dn Assembleia Na.cionRl gozam d.a.s seguintes 
imunidades e regel ie.s: A) São invioláveis pelas opiniões 
e  v o toa que e mi tirem nó exercÍcio do seu mandato . ~ , 

, , , quando as. suas opiniões a. vot,os nio deoagradam ao IntangÍyal,, Não é verd~de, sr. 
Jacint.o Ferraire.7 Não é verdade, ar, Pacheco de Amorim? N"'ao é .verdade, sr. HenriqUe 
Galvão7 Não é verdade, ar, Padre Ab6l Vurzim7 . 

Art, 912, CompetG à AeDernbleia NS.cibnell 12. ) Fazer leia, inter-
pretá-I o.a, suepend~-1 aa. e revog.á-la.ã. 2Q, ) Vigi.ar pelo 
cumprimento da Conelti tuição e. da.s l .eis. e apreciar oa 
actQ-e do Govnno e .da A<!mini<J.tr-A.ção. 

E que fuz a Assembleia 'NacionAl? Será invordndQ que: Benze as leis do Governo; 
flplaude  a interpretação do Gq'verr,o; :cavoga a.· q•J.tl o Governo lhe ·manda revot;ar; e, está-
-se nas tintaa parA. a Constituição e para as leia, ·e ·Aprecia os actos do Governo e da 
AcGiiriistraçao como os iarotoa apreciam rebuçados: lambuzanào-se toda. Fora destes ca-
sos, quando alguru deputado apresenta qualquer questão, fá-lo e m defEiaa doa seus inte-
resses pessoais e não do círculo para que foi 11norocadàll-(Perdão:. eleito). 

· Art.ll6SZ-. A função judicial é exercida por tribunais ordin~ioa 
esp·eCiais: 
são tribunais ordinários o Supremo Tribunal de Juatiç·a 
e os tribunais judiciais de 21. e li, inst"anc'ia.,, 

Diz aquele m~dico do Porto, director da Maternidade, que já citámos (e dizendo-o 
não deixa. de o provar) que eSta disposição não é das 'maià ofêndicÍas, 'pois os tribunais 
citados são na. verdade wito ordinários. 

Art,l2)Q, Nos feitos sub:::~atidoe a julgamento não podem os tribunais 
aplica!' leia, decrctCJe ou quainqucr outros diplomaa qua 
infrinin m o dhpooto net<-tA. 'Jonf:ltituição ou of(mdam os 
princ!pioa nela. coneignA.dos. 
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O que permite af'irmar, com receio da Pol!cia mas sem receio de mentir, que são 
os magietrados Uo Poder Judicial quem, depois do Governo, maia descaradamente violam 
a Ooneti 1..uição. 

6 

Art, 1415l, O Estado garante por medidas eepeci.ais, como regime de 
transição, a protecção e defesa doa indfgenaa naa pro-
vÍncias onde os houvH, conform6 oa prinCÍpios de huma-
nidade e soberania; as diepoaiçõea d~;ste capÍtulo e as 
convenções internacionais, As autoridades e OF.I t ribunais 
impedirão e castigarão nos termos da lei todos os abu-
aos contra a pessoa e bens do indÍgena, 

Não nos alargaremos (pour cau~) a comentar esta artigo 1415l, 
Lim;tamo-noa a recordar ~os .... Sr a , Militares o que todos os homens das colÓnias 

que por a~ andam, e oa que de la vem, dizem em toda a porto: Os agentes do Estado em 
Angola e Moçambique vendem pretos a 1 ,500 escudos por cabeça (cotação à data em que 
escrevemos), O preço parece compensador visto que, ganhando escassos vencimentos, qua-
se todos fazem boas fortunas, 

E nem maia umA. palavra sobr e  o Acto Colonial. 
Qualquer Sr, Militar desejoso de informar-se pode :f""acilmcnte verificA.r que a 

Constituição é para os pretos ainda mais "música ccleatüü11 do que é pArn os brancos, 

Será necessário ir mais longe e maia fundo? 
Repetimos: Qual das Constituições ·é amparada e defendida pelas Forças Armadas de 

Terra, Mar e Ar? 
Esta, da qual tr::mscrevemos e aco01panhá.moe de breve comentário lembrador de fac-

tos, apenas as disposições mais flagrante:s o permanentemente violadas? 
Ma.a então, se É oeta a Constituição quo o Exército defende e que o Chefe de Es-

.., tado, que é u m General, jurou também defender  -porque não se lançam um a. outro à ta-
refa de banir do Poder e de todas as posições de mando, os marechais fardados e à pa.!_ 
sana do Partido Único e maia d. seu itt't~ng1v~~ Chefe, cQmo v ioladores s istemáticos e 
mal intencionados des·te diploma sagrad'o7 ~ 

Será. então a outra -a que per mi te ao Chefe do Governo apossar- a s a dominar to-
doe os poderes, colocando-se perante a Nação como um pastor enfastiado perante os 
seus rebanhos? 

De qualquer maneira, o inconteetàvolmcmtu c orto é que, voluntãriamentc por par-
te de uma minoria privilegiada, involuntãriamcnte por parte de uma maioria acorrenta-
da,  o Exército é um doa sustentáculos de uma palhaçada polÍtica ã custa da qual nem 

todos podem rir, 
Sr a , Mil i tares: 
ConcluÍmos, certamente de acordo com as vozes profunda.a daa vossas consciência.a, 

tão atormentadas cot!IO os vossos estômagos: Há vilanias que uma P .I.D. E. ou uma Le-
gião podem fazer e para a.a quais uma propaganda pode contribuir. ~orém, o Exérci t~ 
não pode pactuar com ola.s nem consenti-las, eapecialmente quando e proclamado e f'~gu

ra como responsável polÍtico. 

* " 

Leia -Medite -Propague -Copie -Distribua -Faça circular -Resista 
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