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A revoluçüo _miJ it~l (1J 11::..8 tl(? MnJ.o•-· CC?:'Y."espo!l.deu, em larga medi- · 

. da, a um imperativo na e i m~::t:L . O r;c•V·) ~<r:hou bct'l que o Exército fizesse 
eentir aos gcv;.;rnanter; r:tt:.e eles t:rLi.h'âi_;,';~"tlli·é-a:ifín.'lo erx01dn, ent:rf:'J}l:es às 
lutaR polrt:i.cab y;arl.idár::..as, nascidas dum Parl.a.m0n·~o hnbilm;;:n

1 
• .:~ mnueja 

do por A r-:.:f~~;fi~b:,~~c~Zi;?~-~~~~-~.2E~érci to e com os seus propÓBitos 'de momen= 
to. A rcvoltlç:3o i:r.i.un:r.ante (··O cover.no ele flutUo deo:üliu e•.Tj_tar a ''::w.n-
gria" d.0~; co:Ldaclos-·) teve o aplílU>:>O U.o povo por-t.:ugut~n, tanto m.::.is que 
o seu 11P.:r.cgrsrn& de emergência': .. ~L11voc:ado peJ.ot::~ chefeo respon.<-"',ávr:üs e 
de ç;onf:i.anq.s. da "masea 1·epÚbJ.ie.ana"-se ljmi!;av.:t a "rertabeleuer a or-
dem pol{~i..-..:a!!. · 

O EJfl ~o revolul"'.ionário, Aom ee:t.e Bir,nj.ficado, impu.""'lha aos "parti-
dos" e aor.; seus "dire ct.J ~i.or:;" um'l I.!fJVCl ljnha de eondu·i;a. 

Porém, e a b:teve ~:...r v-:ho, foj. mti.rlado o cnrso do~; a0D!lteciroentos, 
•oro o a-o~'"ovci tar das ci.ccu..: .. ::; .,.:tnc:L?..~ mn .ff1\"0r <iu.:.n pVX:jO que v:i. ~ava tor-
nar defia:l~iva -ou a largo p:rt=u7.:)~ a ait.uA.ção t:cansito.d.a <:!m QUI? o país 
vi vis.. E o pl_ano exer."'J.tuu-s.c, ew. ritJu'} oe·:.to: nfaataram-se da "ç·cman-
do" da governação pÚUlica oc chefes militares mais qua.!..ificad.o81 !iU:ra 
serem substituj.dos :p_ol: elementos civis, mem1.Jros das hostes do r8aeio-
narismo p?lf.tico e cleri.cnl. 

A djte.dura militar era aprovej.tada e explorada nas suas fraque-
zas e diTl"f5L<."ILS'~Ue-·Õê.<l~E1o .• pFua ser posta ao serviço dum "grupo" 
que lhe ofel:e&ia o seu ô<-!.J.V"3.Õt~r. 

E como eyu neconsU-'~:ro- , lt-,~·t.l·u:ir as forças partültirias que entru-
turavam a RepÚblica, passou a fa:~ür-se o ataque ~istr:)'l<Ít:Lco e odü~nto · 
~os chefes :polÍticos~ nlli::.a ~at.me:·l~ta apai~onada e m~ltivolH. No e:ntdnto 1 
- ~ vão deco.!.·1·iüos ma~s de 20 Etlll1::i i -o pats e.spGJ:a r_tt:.t~ Geja feit.:J. a pro 
v a das e.r.usa.qUes imputados ao,-; honcns que, de ruELas limpas, viveram coiii 
nobreza  e dGf:lintere3s8 o Beu id""YI""'L. 

A revoluc~ío militar tlG 19:26 r•erdeu o seu "sen~ido nacional" para 
ser uma des acÇ:.Jes pertu:rhadoras c'~Ü vi<la da RepÚbl:Lca, da sé-c:i.e inici-
ada por Paiva cuu0ei-co e continuada por Sidónio Pais, Pimenta de Cas-
tro, etc. 

M.qs ~amo o  '128 de Maio :r tinha sido um mero 11acidente " 1houve que 
d ar-lhe um 11pensame!lto politicou que fu.ndRJ'Ientasse a acção fntu:rn~-para 
que os civis Jegi~:imassem o S!JU proerarua ••• ndlitar! E:n nome do Exc:cci-
t o ,  a dlt"'ââ7:ra. rsacionária 17-iii."?iavn as bc.sem da ofensiva po1.:f.tica;a co-
berto do ExrJ'·rcito, o grupo sal~;a.iJ:r exocut'3.va o seu plano tenrlenciono; 
servindo-se do ExércilO-=ãUG:J.ill~õ0" .. õ, para o iludir-os novos sen:tores 
d o mando oonsolidc.va!ll as suas pos:lç'ües inir;jaio pa:;:a a conquista de ou 
tras, em postos mais avançados, ate ao completo dominio de tods a vidã 
nacional. 

E assim, tudo hoje se fA.z ( e desde há 20 anos se fez) por j_nvo-
cação do Exérüito, já que os membros reBponsúveis do Governo, como os 
demais eleruentos em que se apoia, se n~!o eog_uccem de ide!!-~ificar o  E-
xérc:i..to com o Governo. como se este fOose o legítimo in1:ér-ç:!:ete C.a von 
tade e dos desil):tli.os tlaqnule. -

A verdade·, J)Crém, ·é que o Exército n?lo pode e n?io deve do!ltinuar 
a servir de '1cscuclo': é! to elas as in;)ust1çR.s ~ arbi trar:i (;.datlcs e .... v:lolên-
eias do Governo, sob pena de as tomc:.:.r c.WU!O sua3. O Exe;.·pito nno po.de e 
não deve ser comprometido pt=-)18 ac~ão politiC"adon govcTne.ntes ,por mais 
que estes ~ritem g.ue actuam em sua rep:cesBn1,Rç:io. 

O Exercito c , por ce1·to, &Jheicr tl.s pcrso3"nições movid.D.s pelo Po ... 
der Executivo que af&s~a , trans:fe:t..·8, reforma o·.1 clf'roite dos caxeos que 
exercem com a mais not~::\Tel proflcic}nci~, a:.; ~oG;,cns y_ue nJ:ío corr•U11gam 
do seu credo, como alheio de,re f:st:l:r às violc.nnaoz. n~uJ.tic2dao pGJ fl Po-
lÍcia põ.[ftrna que prende, m~ltrat1 n &gri.de, r.o!!l rfr1_uir1tC:J inq'..ljsito-
riais e cem r!b:=:wluto dcsrest'eit.o oulns :Leis vi~emter~, p:c(•!!:Ulg&das pelo 
prÓpriO e RC"l:Utl g"CIVG"t"l' O o ~ 

O Exército ho.-"ie querer que nas nossas Un::l.versid-?.des, Escolas ou 
Institutos CientÍ.ficos ~como nos mais div~Jrsos ür:payt:am~ntos do f'l1:3i-
no e ela oultu:ca-cstejem cs pessoas mai3 babeis e idÓn°:3.B1 de mdr.U.:o 
re!'\onhectdo, e não os 11afilhados11

, os 11nulos, os subscrvientcs
11
• 

o ExGrcit o não pode desejar que sc-a=rírem para os (•ampou de eon-
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(Cont. •'.a,pég, l) . 
centração ou que se forcem ao ~XJ.l lo o.queles que t@m a coragem de pro 
fessar ideia s contrárias ~ 11Gi.tu-:;çJo" -num momerito em· que os governoS 
. de vários paizes do mundo real is~l..m a coligaçijo dos chamados partidos 
da estrema direita e  .da estrema esquerda. 

(Em França, por exemplo o cat01iG•1 Snr. Bidault preside ao Mi-
nistério çue tem a participaçio dos socialist~s c comunistas). 

O Exército não pode ter aplaudido a política ex~eTna do Governo, 
durant e  a gu.Arra, com o conceder de faciliC.edBs aos 11paizes do eixo'', 
enquanto eram postos a ferro:!. ou vai~~~~5ça pÚblica, aqu8les de 
nós que manifest avam a sua s ;watia pela vitóri a das :Haç'ões Unidas. 

Não foi o  Exército a g:!'!;tar ao mundo, .pela boea J2!.9f11tica -do 
Chefe do. Governo,  a sua contribuição valiosa para o trlu.riT"?;··cre-Franco, 
na Espa~l:la; a a rmar a mão que ·e.hicoteou a Ingl aterra, no caso de Ti-
mor ; a formular os v otos de boa-sorte pala qaus~ de Hitler e Mussoli-
ni, com acompanhamento das "sobrfls" que :faltavam nos la,res dos nossos· 
trabalhadores; a  fazer  a cópia s ervil das instituições para militares, 
de modelo fascista ou nazi.,. 

O Exército não  sancionou, p or certo, os planos de "educação di-
rigida", para que nas escolas se entronizasse o ''Duo e Português" 1 se 
fizesse do ensino uma mistificação, se deturpasse a história pátria e 
se nonduzisse a mocidade -enquadrada militarmente-em cânticos ao"Fuh 
· rer Lusitano''. • • -

O Exército que ligação pode ter t"Om o "Secretariado da Propagal 
da Naeional" que dirige e  orient a a imprensa portuguesa e eompra,a p!! 
so de oiro ,  a estrangeira? QuD t.em que ver com a Censura e os seus. -
serviços de amordaçamento da opinião pÚblica, para que se calem quei~ 
xas e protestos e se exibam 11notas oficiosas" que se a~eitam sem dis-
cutir ou critic~r? 

Como poc~er i2 o Governo legi slar sobre a "liberdade de imprensan, 
há tanto prometida e que o Exército, naturalmente, desejaria ver apli 
cada, se ao Governo convem manter o :povo na ignorancia, se o· Governo-
estl3-tue prémios e recompensas para a denúnci 8 fácil? 

Que :responsabilidnde é a do·Exército no enbanjar dos dinheiros 
pÚblicos .. ter.tos portos e estradas, pontes e mo.nnmentos restau:rados ..... 
sem Ae tentar resolver sêriamente o g.ra'Ve e instante problema de as-
sistOncia; no apregoar duma pl·osperidsde financeira, rcalis:1da à cus -
t a do empobrecimento dos "recursos" da Nação; no iludir ela s 11questÜF.'S 
s ociais 11, em vez de a s solucionar, c omo sucede com o "desemprego 11, · o 
''abono de fam:Lliau, a s "caixe.s de previdência", as "ca sas do povo", os 
''bairros económicos" etc. 

-Não, ao Exér~ito não pode ser imputada a autori a destes actos 
do Governo, por mais que este se procla me .seu manda tÉ.rio - a menos qu e 
o Exé:tci to, activa ou passive-mente, manifest e a sua c oncordância, 1."3-
tificando a gestão governamEm7.uJ.... , 

Foi o Governo - e não o E):Prci to-que se declarou anti-democra~! 
c o e · anti-parlament arista , no flF;t·Íorl.o · au.reo do nazi-fascismo, p.::~.:ca o~. 
pois, com a vitÓria das N"RÇÕEl~ Unida::;, se dizer o oo.n;pe~o da democr a -
cia ••• "oreânica" e das libcrdl..tdes •.• "suficientes 11• 

Não foi o Exército , mas o Governo, que instituiu e  nomeou 1wa 
Assembleia -grotesco arremedo de Parl~mento - onde apenas se discute e 

•
1 
vota o  aue o Executivo à.ete:r.mino. 

t }~-de in.spirar;Bo .italiana -com b que o ExéLcito nada teve que 
ver-o plano de "o1·ganização corporativa", cau.sn à e escandalos. e ne-
gociatas e quP-, no dizer do "de-putado" Dr. Carlos Borges  tem Sl.dO o-
rigem e alito.ento do "ma rc~clo llGf.;:t''J 11• 

A Cor ... ;;;tituiç::.\o PolÍticn ~ 11leb:i.ncitada grosseirament e , por modo 
que represe:utn u.r::t .atentcdo à consci.~neia cívica da Nação, contem os 
"grandes prin11Í:pios" crae o Exército p or  c erto acarinha, mas d~ que o 
Governo pcr.::;iste em fa:.wr letra morta, salvo quamlo pretende JOgar 
uma ce.rtadf.! iYüernncionnl ••• 

o Exér<1ito n:;lo ligou o seu prestígio nem a sua autqridé'lg.e -como 
o Governo ÜHii!Lua-às elciúõe.<J;,oburln$ 1 q"'..:te deixaram o pais nton:Lto e 
nauc.e3ÚO; yvs r~spar:na:nm~,too ct':"!a mul·t.id.ões que vitoriavam a lr.gl<Y~;~r :

ra c n A':leJ.i.cn; .>..s refu:r:~aG S :) ~Jial s tí_"Jd ficaram no papel ou r-o aJ.;~:a.:!; 
çoa:rar1 :n::: r YbC"'~.lç~o; à::; '1 rrnr..;.d~9 tn:l cj "J c! .. \as '' q_ur ~e r\' i TFl:;;! cõ ini;;_.~rc.~ 
ses e os c<'trr~l:) êum:1 rair.o.ci~ .friveligia.C!.:q aos 'O!Ctc.-3 pol~ti?cs ~~-~r.::J..§!~ 
~ C'l"lt1enteJ'' e c:os 1'Blt:on r.ld,3"1>(1;..0S d.'J -~~J. -ul1 dL' 11 na i. JWOllS~4 ··.u:r~~ tn cbu:.~u 
l l.r~1a to1·tuosn, avr.tlll"·1lJ:f.'ir !~ e r.1<::"'.C".:_llj,iv~l"tca , trar;:.3.J.a ootll. es~:-J.:r.it.o opo!_ 
t -I.Ulista, para que a 11 Situaçã.~J 11 pE.rc'hn·acls~:~ : ape:;~ar de -:..ud.o c ~ or:-t.1·a 

.. 

• 

• 
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N!  1 2 ____ Democ~.;t_rl_a 

"EM NOME DO E12!tCITO ••• " 
( Coiri· , [,a p,;g, 2) 

tudo ••• 
O Exércit o n~o quiz, pc::.ti·!;i ~.'aro<Jnt~ . ser ro:omparsa n a comédia do 

Governo quando este prometeu l~ln:içõen .livres -"tão livres como na 11 .. 
vr e Ing2.a t erra11- rr.as se apressou a sufocar (pP.lns seus conh-ecidos 
"meios suasó:·los11 •• ~) a " opofl~ção" que de nortH a sul de Portugal se 
tornou (*Gro, ,..,la::IJo1~tU.o pelo r:7stabelecirnt,üto das regras democráticas e 
p e las liberdacles <··:~·l<·m.zonta~.'J . 

O Exérr:.:i.to n:lo l~'·moteria a indignidade de referir que essas ele2 
çtsee eram péu·a ·:hli(Lú::; ver\1 ou que o Gover:!J.Cl n:qo abandonaria o Poc1er 
"nem a tiros nem A. VO!iOS". Por ioso. o ExS .rei to não a ceitou essa-:ra:c-
sada ::-amo Ut~a vit,Jria eleitoral, pai-mais que o Govern o agitasse aba]; 
de ira do '' ~~:8 de J,~<J.j_o n. 

E CIJJ:UO nUo ha-de t e r renuenado vivamente ao Exérc i t o a série de 
perseF,U.içtks e vexames (de que foram v í timP.s alguns dos seus elemen-
tos) infl:! .r_~.tdDs aos que, o enfiados na sole.rüdad.e das promessas do Go-
verno, &Sl~:tnaram as listas de adest{o às rei.vinJ.icações dos democratas' 

W\:> pC1de o ExRrci to, clesd.e qne repudie qualquer espécie de soli 
darieà.adz l!OID os governantes (ai.ncl-'1 mesmo. quHndo estes ma:Ls a afirmam 
pactual" c-o-:n um Governo q_ue comete 1Jonstantes abusos de autoridade e 
desvios Uo poder, qne faz dag FtUP.fi Jüis um tram:!_)olim, que nega os di .. 
reitos mais ·elcmentara3 úo Hom•)m, que asstnta a sua polÍtica no ludÍ-
brio, que arma c i lad;.s aos fles;reven"i.dos e aos de boa~fé, que engana 
mente eom o mesma despoüer ~on: qti.e n~,rnic:oa e mist-ifica . ~ 

Se o Gove.rr.o -e sõ ele-é CJ áT-D.i.tró absoluto do poder polÍt i co, 
a sua acção de grupo nG.J pode me:teccr~ o apoio l:.o Exército. · 

Como poderia o Exército tolc!ar que um Governo, seu intérpre t e ~ 
se ·dispAnsasse de pôr a Naç~o ao oorrellte das suas actividades de maj 
pro j eçç~o internacional -como nos casos da cedência de bases noa Aço--
res e da ttdm~ss~o na ~::~N .U ., de que se tomou um primeir o  conhecimentl' 
pe las notJ.cias d ivulgaãas pelas agências estrnngl".iiras ? 

t  . Como conceber oue o Exército seou..11dasne o acto do Governo ,ao :.·,.: 
querer para ser admitido n o seio dDs Naçêíen UniG.as, ·sem prévia sat i • · 
fa9ão das rendições mÍnimas fixàclss no seu Estatuto; de ess~ncia den:, 
cra tica, sujGitando-se ao desaire da pr0pria N~ç~o Irmã ( o Brnsil)tcr 
de esf':larecer que o seu voto favorável era de consagração pelas virtt 
des r.Ívlr.a::; dum povo, mas de modo nenh'..liD. significava a simpatia pel o 
regime po:t.itioo ·.rlgent e '? 

Co~ro p0deria ·o Exército admitir que todo um povo, pacifico e  b ( 
de tão 1n·ilhantes tradiçües liberais e tão cioso da sua honra ,..nacion· 
deomt::!:rece:=;se da confiança dos outros povos livres do ~1und.c , so porqw 
o Go·..-errt.l teima em fechar-se no· seu. "casulo n, indiferente ao "O: lima 
int ern.~.c:ion'll " - no que se julga, por suas aftrmações, com o "beneplá 
ti to mil i te :r,' ? 

O Governo fala do Exército -como se este fosse a União Naciona.; 
a Legião ( os "camisas verdes") , o Clericalismo, a Plutoct·J!.cia, a Alt a 
Finança. 

Para invocar a repnes&ntação do Exército, par a se afirmar o de· 
posit.ário do "pensamento" da re1.rolução do "28 de Maio", o Governo de.<= 
taca para postos de eomando polÍtico ou técnico a lguns dos represen· 
tantes das 11forças armadas. 

~ este o ~eg:ccdo da estratégia governamental, p a r a compromete},· 
"manobrar11 o Exercito, no cnmpo da batalha polÍtica. 

É evidente que se fala, se exibe e se diz execu t a r a obra do 
Exército,  o Gov~rno tem imperativa necessidade de demonstrar que o 
Exército está consigo. : 

Assim,  o Gove:cno tem-se servido de elemento·s militares para as 
mais "dedicàdas" ta:cefas. 

Do seu "quartel-general", o comandante-chefe do Governo ,debr11 ~ 
do sobre os seus 11planos secretos" , distribue os militares pelas mA: 
arriscadas missões: "guarda-avançada'', tropa de "choqUe" e de "lim 

t ainda com os militares que estabelece as suas 11
testas de P 

te" e faz os serviços de "policiamento"; deles se utiliza para as '' 
baseadas", como para desb2ratnr o •:-tnirr..igo". (Sim,  o comandante-che 
na piedade mi~eriocrdiosa dos seus scni;j_mentos cristãqs, la:cga9:r.te 
apregoadas, f!O vtj in~.mjgos .. 0nde estô:o si:nples aàvers:!rios J?Ol~-..;ico 

Na Policia üe Jnf-Jrmacõcs (de V.te:"il1ncia do Estada ••• ) , na ~ 
sura à imP7ér:ca·~-a q::lit11:.if.ir""·r;-3-é'rito p1.Í.blico e  a toda a activiê.n~e e 
tõ'Fíal, nos ~I.:!:bu~~ai..:;_~2_iJ_cci&~ _ (tribury.a1s de e~c~pção, pa.ra o J~.lg 
menta de ''crJ.mes põ11.:J.~osrr-- ou de "ide laS contra1·1as à ordem soc.J..al 
na ~~~~~~~, ou na -~~~-" (formações de fardas vistosas, para P 
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"EM ~fO!<tE; DO g_:illRCI TO ••• 11 

, ( Cunt. da pá;o;. 3) 
text? de "para~as '1 rid~" u.las, ouu~ ,se pergunt a e responde de braço es-
tendldo à mane1ra fase~sta -"quem c que manda"-.Nestes "fortins de re-
sistªn~ ia ", são os altos cargos dirigentes ~enfiados aos militares e 6 
sobre eles que recai o odioso das í'i . .mç0ea, por sua naturez3. odiosas ,  e 
que o Governo fixou e  impoz para a sua própria e exclusiva àefeza. 

Ha Assexbleia Nacional (parlatório conventual onde abundam os 
''monges 11 F''ê)·~-·'"'i'fúD.éTêS'-r-e-of.~.(ie pc:2co~; sã9 ~S 11leigoa" ••• ), nos Q.!.ê;an~·· 
!!1.2...~_<2.'?!J?.5~.!.~!~:L~yon ou de 29E ... é!EB:..~.;f:J..o_J:;~_:~pp~c·.§l:_ (onde .. elas se fazem, para 
o povo as pagar ••• ) , nas me.~ts d~VI.'J:t~~~:i l.;or'ilr.~t";'U~s Tecnicas (comissões, 
consignações e t"'onta própri.a:. ~), r..a ~f~J'f;.{Ç '''L'7~~~i.Õn~ .L, -~tido politi-
co, decretado, instituído e Ui:h·i:pli!laJ~õJTê'IQlj-õVê'i-'no, ~ como qualq_uer 
grémio ou sindi\~ato ••• ) -o Govor:1o f\OJ.oca sempre alguns mil i tares ,nes-
tas "barricadas" de prill!eira 11nha , para ,que o Exército apare~a ident1-. 
fif'edo, aos olhos do pais, com os seus metades e processos de dirigir 
a polÍti~n e  a e r~nomia nacio ~ais . 

O comandante-chefe não clá tiro sem mira ••• 
Pela admfE_is t;E_?.._ç!~ p~~J21.J-g~ o pelos f O~·pos administrativos - e em 

espec-.ial nas zunes mais 11m:tuadas11- o Governo espalha militares para 
~ue estes, na execução dêS suas ''ordGns de serviço" a s mais arbitrári-
as, ainda que "camufl?.das" de 110p0r:::tções de diversão", sejam apontado e 
~g~~r03e~~;:f: o res düS atropelos, d.DS más vontades QU dos ext"eSSOS dO e 

As áutoridJdes l oc ?is -trincheiras escalonadas nor todo o pais-
são entre~êê, muit~~~ezcs, a militares, que recêbem instruções 
para uma "acção combinada11- merns execu tores que para o vulgo se aprew 
·sentam corno agentes rcsponsfiis da "manobra 11• 

E do seu 11quartcl-genernl11, o  comandant e -chefe do Governo,  v a i 
a nunciando, em seus ' 1 COlynmi~ados 11 a s "posiç'ões11 tomadas ou os seus 
11planos de envolvimento", a a ca l mi a na 11frent e de b a talha" ou os 

11

ini-
migos '1 aprisionados . • • I<ae l],ue colhe os despojos e os louros da vitÓ-· 
ria !  El e  é  o 11Conquistador11 e  o heroi -porque ele é o Chefe! 

O país tem assi m todo o aspedto de estar ocupado milit armente, 
com o povo contido, a o  l a rgo, pel o ''arame farpado 11 e pelo 

11
fogo de 

barragem 11 • 
Nos vários "sectores 11 da vida pÚblica ou administrativa, o. Gove;: 

no procura, como se vê, a cooperação dos militares, usando dum artif:. 
cio politico para fazer crer que eles possuem liberdade de moviment o~ 
e autonomia de comando. No entar;to, e de verdade, estes pequenos-est§. 
dos -maiores devem obediência cega ao comandante-chefe do Governo. 

n mesmo sucede no ConcÍl.io Ministerial, onde ele pontifica sObf. 
rana e ~atedrà ticarnente: nada se f a z , nada se pensa, sem o seu acordo 4t 
ou aplauso. 

Os problemas que esperem, os Ministros q.ue esperem, a Nação que. 
espere. Ele está muit o  atarefado com a sua proxima arenga -para, uma 
vez meis, "embasbacar11 os·pacóvios ou doirar a ameaça aviltante de ex 
"lui r do 11quadro nncional, aqueles q.ue lhe fazem perder a par:i~ncia ". 

A sua incomensurável vaidade (que levou o Snr. Ferro, para o po, 
pulari~ar, a figura-lo de "pobre diabo"), criou-lhe a psi...,ose místies., 
exe.cerbou-se o seu fundo de seminarista: ele é  o salvador,  o envj.ado 
da providência,  o abãrXõ-d.e-Deus! Hitler e Mussolllll--=-õs·seus figuri·· 

~ nos-tambem assi m pensavam,E, ao qu~) se viu, tudo era obr a de Satana~: 
· Senhor do seu nariz, sem famÍlia e sa.n lar, monástico e misan-
tropo, apenas aprecia e_ cu,ltiva a "Companhia de Jesus". 

Fugido ao convivia dos seus semelhantes, ignora as misérias.  e 
durezas da Vida, os orçnmentos domésticos deficitários,  o rarionamen-
to de fome, os doentes sem assistência, a  juventude frustrada. 

Para contentar os militares, cm estado de necessidade ou seus 
indef'etiveis roorreligionários, ele os "sacrifica" nas comis~§~ 
ser~_ , rom 11S6ldos melhorados". 
----·~:r.ndo agora nos parece claro e luminoso, par a  a eompreensão da 
polÍtica n3.c-ional. 

Ficarnos a saber como e por~iª o Govêrno, os seus membros e or-· 
gãos qua)j.ficados, ·Se ãrrõgam o reito de legitimes intérpretes o· 
represente.ntes do Exército. · 

O resto, roompleta o quadro geral: a entrega da Presidência da 
RepÚblicãa11m dos elementos mais destac3dos das "forças armadas" e 
rearxamcr,to e equipame:o.to gestas. t possivel ~~e ao Exercito agradem estas conoes~ões , mesmo na 
eerteza da sua e:ficiên~ia muit o  relativa. 
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"EM NOHE DO ElffiRCITO, , , " 
(Cont. da pág. 4) 

Para os da "situaçã.o" é que elas são indispensáveis para criar 
ambiente e possibilitar a "acção dirigida". 

Quem escolhe e dispe.nsa, ao sabor do ·seu capricho, os ministros 
os deputados, os "mandões" da União Nacional; quem conduz, a seu bel-' 
prazer, a polÍt~ca interna e,ext~rna; quem, do alto da sua omnipotên-
cia, dita as,le~s à plebe e  e  o arbitro do interesse nacional? 

Legionarios: 11quem manda ?" 
t evidente que um Governo de civis, que tem Q seu destino liga-

do aos militares, teria que erigir como Chefe da Nação um venerando 
ornamento do Exército. Mas, no caso, não se passa de figura ornamen-
·tal,., 

Os "situecionistas" não se esquecem de identificar os dois 11che 
fes", vitoria-los em comur.1, exibi-los lado a lado, acamarada-los nos-
grandes momentos ••• O Exército precisa de ter a impressão, ou im~orta 
dar-se-lhe a impressão -nos actos solenes-, de que é ele que esta no 
"poleiro '1• 

Mas, quanto ao Chefe do Estado, a oratória encomiástica não vai 
além das suas brilhantes tradições militares, da sua '1fidalga manei-
ra11. O Chefe do Governo -êsse, sim, é o 11Pai da Pátria11

, o herdeiro 
das virtudes ancestrais, de Afonso Henriques ao Mestre de Aviz, de 
João das Regras ao Marquês de Pombal~. é o nome que ha-de· ficar grava ~o. 
do na História, a "letras de oiro11, e  o 11Santo" que, por antecipação, 
fora pintedo por Nuno Gonçelves nos seus paineis, é o estadista in-
signe que o mundo cobiça ••• 

Pois não é certo, legionários e mocidade  de Portugal, que é ele 
11quem manda ?" 

Desejamos pensar que o Exército procede de boa-fé e é vítima du 
ma certa deformação profissional. O seu conceito de disciplina e de 
cumprimento do dever, arrasta-o a colaborar com o Governo,como quem 
executa uma·tarefa im~OSta perõs regulamentos. · 

Assim, não se da conta dos propÓsitos traiçoeiros, das intenções 
reservadas, dos pensamentos calculistas do Governo. 

Não se apercebendo da gravidade e alcance da colaboração que 
lhe é solicitada ou oferecida ,  o Exército, aceitando-a, contribue de-
eisivnmente para que o Governo se proclame seu mandatário, deixando 
que a sua força, a sua autoridade e  o seu prestÍgio sejam postos ao 
serviço da Reacção Civil, para que ela se mantallita, se consolide e 
progrida, 

Compreende-se, perfeitamente, a atividade interessada dos ele-
mentos militares, ligados ao Governo, por rasões materiais ou pesso-
ais. Sempre é um meio de satisfazer vaidades ou interesses. 

Mas estes, não são o Exército~. por mais que o gritem sem des-
canso, fazendo-se eco das fal.?.s hipocri tas dos governantes. · 

A atitude passiva dos outros militares é que firma a solidaria· 
dade co~ o Poder Central, é gue vicia a ratificação dos actos do Go-
verno, e que compro:nete o EY.el·cito aos olhos da Nação. 

O Governo aproveita o equívoco -e mistifica. 
·o Governo ha-de continuar a dizer-se o intérprete, o represen-

tante, o mandatário do Exército -e·Gste há-de continuar amarrado a to 
~ das as injustiças, arbitrariedades, violências, indignid~rope~ 
lias do Governo. 

Até quando -pergunta o País ? 
Enquanto a parte sã do Exército não sacudir o jugo de Salazar, 

a mistificação continua.,.mesmo para além de Carmonai 
Em Coimbra, aguarg.a a sua vez para sentar-se no "trono" presi-

dencial o patriarca Jose Alberto dos Reis • 
••• E os clarins hão de tocar, de mistura com as salvas dos ca-

nheJes e  o "ronco" das sirenes de navios embandeiirados em arco, para 
o anuncio estrondoso ao infeliz e triste povo português de que -EM 
NOME DO ElffiRCITO, •• 

E  a Nação e  o Estado hão-de continuar a ser de Salazar até que 
o povo se decida pelo caminho da violência, cansado de aguardar a eo~ 
lução pacÍfica e honrosa que sempre lhe recusaram. · · 

E com o país afogado em sangue, numa luta de morte, o tirano, 
na fuga precipitada para o convento, há-de acusar o Exército e dize[· 
se sua vítima, seu instrumento, seu bode exoiat6io ••• 

Pensa o Exército que o povo de~ãfíng1r esse estado de deses-
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pero e angÚstia que o  leve à ~erra civil ou à r ettonquista,pela forçr 
das armas, dos seus direitos humanos? OU quere ~ Exérc~to •ontr~buir, 
de Pidid~mente, para a liber~ação pacífica do País? 

Salazar  - o Único-lamentou-se de que não podia deixar cair o Po-
der na rua. 

Mas não foi da rua que ele recebeu o Poder, mas do Exército. 
Ao Exército deve restitui-lo para que o5 militares honestos e 

dignos o entrecuem aos legít:i_mos ~eprGsEmtantes da Nação, depoi s des-
ta, livre e conscientemente~manifc~Jts.r· a r-.uFl. vontade :[Jerante as urnas. 

Se se não segue por es~~e eami~ho, se:r::io-20SP0rtugu@ses impos-
ta~ as mai s duras provaçtíes, EM NG:~m: DO EX:k.;H.CITO o 

=(J:/Tí;:-----·----· 

_3 m;PÚ:fn·iiL':...2.0Jul~~IQ,<2,!_ 
Quando no Último número de 11DEMOCRACIA" lançámos o nosso brado 

de "ALERTA m:PUBLICANOS", sabiamos que o Sr. Fezas Vital não estava 
só, quando deu a sua entrevista ao jornal "A VOZ" sCbre a restauração 
monárquica.Como, então, dissemos,por detraz dGle,alimentando a campa-
nha de traição à RepÚblica,encontrava-se o Cardeal Cerejeira e  o pró-
prio governo da Nação. 

Querendo bem informar o seus leitores, "DEMOCRACIA
11 

não se pou-
pou a esforços para descobri r  a meaUa.Pode tloje dar  a reportagem do • 
que se passou num conselho de ministros anterior à famigerada entre-
vista do lugar-tenente do 11rei 11 estrangeiro. Nêsse Conselho dos Alto r 
Dirigentes do País, que, a -pesar-de tudo, continua sendo uma RepÚbli-
ca,os ministros cavaleiio Ferreira "o ex-rapazote", Santos costa, BO· 
telho Moniz e Lumbrales eram de opinião de que a restauração da mona?· 
quia se fizesse imediatamente,apoiada pelas forças armadaqque, para 
tanto ,seriam ludibriadas com um simulacro de Golpe de Estado; o Dj_taC.t:H 
Salazar pretendia que se constituisse ~rimeiro uma reg~ncia chefiad; 
pelo Cardeal Cerejei.ra,â maneira da Grecia,fazendo-se a restauração 
por plobiscito em que se contassem os votos dos abstencionistas;Mar-
celo Cat:tano, Supico c Canoela de J'.brcu entenderam que se devia apal-
par prjmeiro a op:Lnjão pÚblica antr~s de se fazer a restauração,dando-
lhe assim uma apB·:"é;ncia de 3n!lção popular, tanto do agrado dos nossos 
aliados o SÓ o Mi "J.istxo da Marir..ha ficou sj.lencioso t • • 

Dad-3s estas circunstân.cia.s c conjugando-as com os acontecimen-
tos polÍticos da Nação,desde o "28 de Maio11,não podemos considerar 
morta a "0ausa mon:-Í:rquica" .Esta causa não é a do Povo Portugt,_Gs, send· 
ela tombem con-tra os interesses das classes trabalhadoras;é,sim,a ca·· 
sa dos traiclm:es que dispõem do Governo da Nnç~o, e êles não hesitam 
em apunhalar a Rep1Íblica na primeira oportnnj.dnde. • 

A sorte do regime está lançada. A RepÚülica corre perigo e exi· 
ge a nossa vigilância cqnstante e  a nossa decisão de a defendermos e1 
todos os campos e em toâas a s condições. Fezas Vital, tão seguro est 
do apoio do govêrno da Ditadura qna alude à situação da Grécia, ondt 
a monarquia foi rest~urada e  o governo exerce o poder com o apoio da 
forças arraadus brit2nicas. Esqueceu-se o "Lugar-tenente" do que se 
passa na Grécia, O"lde mesmo  a presença das tropas britÉlnicas n~o corJ 
segue evitar a Guerra Civj.lt Mas nós lembramos-lhe que entr~ nos as 
condições são outras. A ~anarquia está banida de Portugal ha 36 anos 
o nosso Povo am3. a RcpÚ.blica; repudia a monarquia e nunca aceitaria 
ser governaCo por um estrangeiro com corôa ou sem ela! Se lh

1

a impo· 
zessem seria a Guerra Civil -a rnrüs fraticida de todas as guerras ,m 
disposto a enfrent a -la para defender a RepÚblica Democrática, human· 
e progressiva contra essa monarquia banida para todo o sempre da PC· .. 

tugal.Em q~estão de tal magnitude, n~o bastn apenas a defensiva. E' 
preciso atanar. Devemos antecipar-nos à manobra governamental,do c 
ro e dos traidores, fazendo a nossa revoluçêo,antes que @les con.s~ 
a perfÍdia de restgurar a monarqQia!! · 

AVANTE~, pois, FEPUBLICAlllOS E DEMOCRATAS CO!<"'TRA OS TRAIDORES q 
nos vexam e oprimem, querem ~niq_uilar a RepÚblica -o expoente ma1.s 
alto das aspirações do Povo Pvrbsuês. NÓS NUNCA SEF.EMOS VEHCIDOS, 
porque a RepÚblica é a causa dos trabalhadores e de todos os homens 
livres do nosso País.  A grande massa do Exo5rcito e das. }.!,orças Arma -
das está conosco em defeza da Repdblica. UNIDOS VENCEREMOS A CA~ARI 
JMA FASCISTA-CLERICAL DE TRAIDOR~S~ !l ----------------------------


