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"NOT!EJIAS DOS QUART.tiS"
neva fazer -cpm que a sua - .
saúda os novos recrutas , em presença seja um intranspona.
breve..: soldados prontos do vel obst.áculo para os que.
Ex~rcito Portugu~s,lançanào querem regressar ao Dassado _
wn apele para que_ t.enbam
fascist.a.Um soldado deva Dfh·
sempre bem presenta a im. - ·, a sua prepara~ão militar a~
port~ncia da missão pat.r~~ serviç_o da Sociadad~ Demo ...
tica·que voa incumbe dur~ crática consignada na Con$te a vossa perman~ncia nas. t.i tui.Ç,ão.
.
FAP.
· nos elementos das. F.AE t.êm
A disposição inicial
da ... observar os objec..tivos .
dos novos recrutas ' ~e; da · do Povo Portuguêa consignas~imo ,,de passageira má dos na i 0.on s ti tuição ~ • ·• "'-afi~
vontade. O tempo .de. tropa
ma claramente, o §2' do artQ
. surge. como um interregno
275 da masma,aprovada pela
na vida de um trabalhador
Assembleia Constituinte eut
que aparentementa não traz ta.
qualquer benef!cio.No enOs soldados devem reclamar
tanto ser soldado do E.Eor que lbes sej_a dada a . conbe.am:tugu~s ~· hoje bem diferente a Constituição,devem
velar
de· há 4 anos atr~s.Hoj,e, o pelo seu cumprimenxo,dev em
..,__ . .,soldado deve ter a consci~ :~ ser firmes na sua defesa con
"-·· . ·- ncia de que põe. algum tem= tra. os_ que a atacam.
po da sua vida ae dispOr do
~ provával qua vos a~r a
seu Povo,da sua Pátria, da ç_am CB.rtos fr!..ilitar_es,, mesmo
causa da Democracia.
\.
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assente erri · m~túd:o.s aestes -. -por todos os mi li tares.
contrários em absoluto_ h ,. ? . -t normal ouvir-se da 1:o
~tba militar ã' .aos ·princ! -:: ca dos -solq.adqs: ~'não que-:=
pios elementarê·s . da ..-digni
r€;mos ser ~n~~sc~plinados
da'd e que se -ree-struturam
com ? ~r. capelão ,mas. não
as J?FAA por fo:q(lm a , que a · : perm~ t~remos ->- q'_le. c~nt~nue
insti~u:i{ção mi:!i,; tar se . -po _~ . ·a ~qtuar corrro ~n~m~go dos
nha / ~9 s_erv;i~:o ·da d..e~oc~"~ -. ~9q~dados ,dos trab~lhadcmd
cia?- - : - _· · - ~-' ... ,
De . facto ·o ·sr. capelão
-Será que na <EP.A}r · es d~:~ <?~Pe~ão s6 ·tem o cabeteE m~todos poderão ainda
çao, po~s que sa dedica
vingar?
quase exclusivamente
a
Esper&mos que não.
uma actividade polÍtica
A nossa _posição ~ de a
r~accionária.:Em boa verda
lerta . pois o nosso Objec':'
de, estamos em presença-;tivo ~ contribuir para unão de um capelão,ma~ dum
mas FFAA Democráticas cacomissár.b político do PPD
pazes de de~ender a Sacie
e CDSL
uade Democréltica.
Tendo conhecimento das
. Eum
para
que as FF~ sesuas
p a lavras, porque per
Jam
gar~nte da l~berda
.
de e da D~mocracia, prec~
m~t~m os comandantes a ac
sam elas prÓprias no seü
tXv~dade deste senhor?
seio de terem Wtla vi v~ da
a~gna e Democrat~ca
- DESTACAM~fTO DA SERRA DA
CARREGUEIRA
O CAPELÃO t COIVUSS.lfRIO
Alertou o "NQ" para a
POLITICO pb PP~ E GDS
situaçeo viv~da nesta ud
dade no que respeitavã
Como -já_foi denunciado
ao consumo de droga.
no . "NQ~'~ capelão - do CIAAC
Alertámos e mais uma
RAC e H'IEL _ insiste - nos
vez
se provou que tinha
· seus ~is~em~ticos ataqqm
mos
razão.
Com efeito fÕ
~s pr~nc~pa~s conquistas
ram
detectado-e
em fl3gran
da Revolução (consignada~
te
vários
conswnidores
na Consti~uição).s6 falta
inclusivé for am apreendi
dizer descaradamen-te que
dos,ao_
qu~ çonsta,50 gra'"
pretende - o regresso
ao
mas.
de
haxixe.
24 de Abril de 1974•
A
propÓsito
destes
~on
A actividade do sr. ca
tecimentos apetece dizeri
pelão ~ contrária a todã
~sr.Comandante,deixe de
a ~tica militar e tem sis~
at~ra~ a adiilinhar quem
do fortemente contestada
d~str~ bu~ o "NQ"! Leia an
tes o que nós dizemos. -
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(Tllrefas fundamentais do Estado)
São tarefas fundamentais do Estado: ·
a)Garantir a independ~ncia nacional e criar. as
condições :políticas,económicas,sociai.s e culturais
que a :promovam;
b)Assegurar a :participação organizada do ' Povo _na
resolução dos :problemas . nacionais,,defend.er a d-emocracia :pol.Ít;ica e fazer res:pei tara legalidade d~ mocrática;
c)Socializar os meios de :produção e a rigueza,
atravás de formas adequadas às característlcas do
.
:presente :per! o do bist6rico, espe-cialmente das .classe_s
trab.albadoras,.e. abolir a exploração e a opress:ão d;J
homem pelo homem.
·
ARTIGO lO!l-.

( Processo Revolucion~rio)
l.A aliança entre o Novimento elas Forças Armado.s e
os parti dos e organizações democráticos-. assegura
o desenvolvime nto pacÍfico do processo revolucie nário.
"
·
2•0 à.esenvolVimen to do .PJ]OCeSsO . revolucionário im
pô"e,no :plano econ6mi_c o,a a:pro,Priaç_ão co~lectiva dÕs.
principais meios de produção.
.
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decisões governamentais que
o nosso POVO justamente:: não
quer aceitar.
O car~cter anticonstituci
onal das decisõ'ef:!. do gover':'
no ~ - de tal ordem, que os
seus responsá~ is, já nem
falam. n~ Cçnstituição.L~
mi tam-se a falar de . Demo cracia.Mas a Democracia em
Portugal significa no que
diz respeito ao Governe qua
O GOVERNO DEFINE f.1 E EXECUTA
A SUA POLITICA COl"I RESPEI'ro
PELA CONSTITUIÇÃOtPOR FORMA
A CORRESPONDER AOS OBJECTIGOVE~O SONHA LANÇAR
VOS DE D:EMOCRAC IA E, DA CONS
SOLDADOS CONTRA O POVO
TRUÇÃO DO SOCIALISMO(artº :
185,§2 da Constituição).
A política do governoqu~ choca e ofende os traba
E no que diz respeito ao
lhadores e os p~ri to tas . qüe
Estado diz a Constituição
acreditaram no 25 de Abrilque compete . a este:
deixa os militares duplaxen
SOCIALIZAR OS MEIOS DE PRO
·te preocupados.Isto porque_OOÇÃO E A RIQUEZA ••• CRIARse ao.wnulam ind:!ci os de qu.e AS CONDIÇÔES QUE PERNITAM
se planeia atribu.ir-lhes "'
PRONOVER O B:F.M ESTAR E -A
papel de v!~·as(na sua q~
QUALIDAD~ D~ VIDA DO POVO,
.l.idade de c dadãos) e dacBE,
ESP~CI~lEN'TE DAS CLASSES
rascos de~ pr6prios,de
~~ALH~ORAS,RABOLIR A
seus pais,do~ trabalhadores;
~LORAÇAO DO HOMEM PELO
:que se plane a atribuir-lhes .. HO~f:~1(art29) •.
"? papel de c es de guarda des
."
;exploradores do nosso POVO.
GOVERNO NÃO CUl"IPRE A BEí
:I sto ~?planeia-se nos meios
Algu~m honesto pode afirdo P.oder a utilização dos
n1a.r que o. governo -respeita
, _ soldados,sargerrtos e_ ofia lei?
ciais- para fazer cumprir as
·-- A. lei manda socializar. o
gcverno,possUÍdo duma sanha
pro-capi ta.lis ta, retira ter:cas,me.quinaria ,fábricas(q.ue- ·

O PS conqUistou -o-- Potte'r ···
de eleições.Ccnse.. guiu guindar-se - ~ posição
dB maior partido politico
porque desenvolveu a sua
propaganda afirmando que
era ele - ~S - o partido
em -condições de "salTar a
Revolução". ·
Entretanto o governo actual tem - não apenas igno
rado - ·mas procedido de fÕ~
ma absolutamente contr~ria
aos seus compromissos ele~
torais.

,, atrav~s

s

se encwntravam sob o centro
A nossa tarefa não â cwn!'"-le dos trabalh adores ) e em.prir as vossas ordeps,mas,,
corno diz o artQ 273 ' da Ca:E
. vez de. socializa r :restringe
a propr_ieda~ social e. eh rti tuição "assegurar o prosse
trega de novo · meios àe proguimento . da Revolução do 2)
duçãc aes· antigos s enhores
de Abril",.e não participar
patrõe s.t um facto cla ro q_ue
na contra-revolução.
para todos ql.4e a propriedade
Garan t ir as condiç_ões dE;l
social s e restringe e se a
transiç ão pacifica e :plura lis
larga . o sector capitalista~
ta da So c iedade PortuguesaE isso por .obra do ac ~ ual
para a Democracia e o Socia ~ - governo.
lisrno,e nãç garantir as con . A lel. mahda o governo asdi~ões de t ransição violen=
segurar a participação do
ta(ainda g,ue"plural 11 ) p a re·
Povo na resoluQão dos pro - - o fascismo e o capitalis~q.
blemas naciop.ais,con sultar
"Colaborar nas tarefas - de
es trabalhadores ~ as suas
reconstrução nacio~a l"e não
organizaç~es.Mas 4 ao con nas tar efas de destrui ç ão
trr!ri o da lei.. que c gover
das Nacior..a li zações·, da Re n• procede.E não s6 não as: · forma Agrária,do Controle
segura tal participação ccOperário.
mo lança a viol~ncia ~armada ---~========================
contr& es nue , leg:!tirnamente ~f ,-.._i ~ :;""'; (-~ '\ . ·,1(--·'·, l. . \ ·T·------ -·protestam ~ se quere m faz er 1\ LN!~~t~ u~~d.adk \l~..Jsi -t~Ção
euvir.
-·
é
· d
d
iad0
, ; denuncia da no "NQ"mMt rn-se
Cr~···t ~ca
c e esapo
pe. praticamente sem alteração. ;.::
l~s trabalhado~es, vende fu Face _às nossas afirmações o
g~r-lhes • apo~c de gr_and~
cmdt ~ leu_na parada uma men
n~ero daqueles; que. con~rJ..s a gem do FlvlR sobre o consu;:'
bu~ram pa ra a sua v~t6r~a ~
ms Q€ droga na unidade.A~
1?~ toli'~l_; e..11r~da do em corapr2_ t minar apelou p ara a "auto :m~ssos po~Ít~c?s cem as fo!: \consciên-cia" de cada_ um. Se.
ças reacc~on~r~a~ ,c governo. ; este apelo encontrou. eco en
namt:'lra as FFAA,d~zendo-lbA s. l j tre os.. soldados honestos
. "Né~ somos o g?verno · conE. ! evident_e, que o mesmo não se
_t~ tuc~onal ,const~ tu:Íd? segw.2.l passouem relação aos drogado a~ regras democ~át~tcas,
l dos cr6nicos.Aliás,;de tai.s
t~nd<: s que nos ap.an.ar • . .
1 indivíduos cutra c•i.sa nlto
A ~sto r~spondem. Of3 - m~l.J..- I seria de_. esperar_. o conswno
tares patr~?ta&~ So~s o_ go - I d~ droga h·e claras quase ~
ve~n• c?ns~~!uÍdc se~undo .
sapareceu.Predominam neste
~ onst~ tu~çac ,mas nao so~~ I momento as drogas fortesa
Governo que cumpra a Const~
tuição.
as J..nJecções. Toda a gent,es!:
·
·
.be quem -sãSl.- os- passadores.
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cont.pág.5
" e quem se inj e cta. Que se espera para actuar?Será que; a d.rega é' um 'problema menor? ·s erá que_ o que inter éssa é. a .l eitura do RDM em formatura geral a seguir ao a lmoQ•?

A 25 de Abril de 197 4, o Novimento aa s :. .:Forças Arma
das, c~roando a longa r esistência do Povo Port. ugu~s
e interpr e tando os seus senttmentos pro:tu.nd~s,derrl!
bou o regime fascista.
Libertar Portugal da di ta t .urar.da c pressão e do co
lonialismo repre sent_ou uma transformaç~o revolucio=
nária e o in!cio de nma viragem hist6rica da Sociadade _Portugue sa.
ll Revolução restitui aos Portugueses. os direi tos
e liberdades fu.nd amentais,No exercício deste.s direi
t~s e lib e rdades~os l egítimos representantes do Eovo reun em-se para elaberar uma <Jonsti tui.ção que_ cõr
responda às aspiraçõe s do País~
A Ass embleia Consti tuint.e . afirma a decisão do Pov• Portugu~sr~ de defender a Ind ep end~ncia Na ciona l,
de gar a ntir os dire i tos fundam entais- das cidadãos ,
dª e stabelec e r os princípios basilare s da Democra .cia,de segura r o primado do Estado dª Direita -d emocrático e. de a brir caminho para uma Sociedade. Socia
lista no r e speito da vontade do Povo Portugu~s,ten=
do am vista a construção de um pa!s mais livreimais

tJuo P~rA!o/i!lJltlJJA NOSSA CYJNST!lUILÂ~tJ
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dÍcios se i ns t a l ou um cl i
ma de - d D.~: : :. c:.o_". ·:;li~ ·-:;:· ;_c ' - '.:1 <~'() ao critério c G·e il. O:L' 'iJG ~t r á
a s c oloc a ções .
Pare ce claro que hs L~a
O problema das coloc-afactor de o+dem prim~r i a ç.õ es é um problema impora ter em con-ta - - a ·c lassi
tante deníro da org~nica
-fica.ç ão final obtid-a militar, sentido de diver
outro,de carácter secundá
sas formas em todae ~s
_rio,e quese situa no pla=
classes das FFAA.
Os aspectos de sta ques _ no da conveniência do militar, ~ a ssível de coorde
t ã o v ariam
n a tura lmen=
nação com a conveni~nciã
te duma classe p ara outra.
da instituição militar~ o
Re ~ geral,me smo em
caestado civil,ou -situa ções
sos de -evidente inconveni
~ncia para o militar, -umã _
semelhantes que pcmam ser
tidas em conta.
colocação inc6moda é acei
Simplesmente-,
parece
te quando há sua eKecuçl,(õ
que há um outro factlr,que
presidiram valores _e cria existir de facto, pode
térios justos. O que infe
sobrep6r-se · aos anteceden
lizmente nem sempre acon=
tes - a "cunhç:L"! t ece.
Actua-lmente decorr-e na Corre ins~stentemente
EPAM o l2CEOM/77, ap6s ·o
entre -os cadetes que este
processo· ainda vigora, co
qual os então já Asp. 9f•
Mil. serão colocados em
meçando já a haver quemfã
le em . ~~ter cunhas" ou as
vários pontos do paÍs, de
signadamente _Açores e Ma=
ir "meter". Perante esta
deira.
situação, e a dÚvida que
Uma grande parte dos
se instalou, começa a sen
cadetes são de Lisboa, ou
tir-se uma cert.á desmoti=
t~m aqui
estabelecida a
vação na fátura dos t~es.
sua vida.Daqui decorre um
"NQ" _pergunta:
natural interesse em per-Será verdade? Será qu e
manecer na capital,de res
ainda· há gente que _pensa
to em .cuja Reg~ão Militar
que põe e dispõe ~á
sua
vontade como - se fossem do
há mais vagas.
O estado de e spÍrito
nos das FFAA?
dos cadetes, designadamen
-Será que ainda se uti
lizam nas FFAA- de depoiste de Adm. e Fin.,é no en
tanto de justifbável apre
de Abril métodos tão aber
ensão e preocupação. Istõ
rantes e característicos
do f a scismo como este? · t
porque d~vido a vários in
cont. pag. -7
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\
com respopsabilidades,,re- guJ.armente__.os nosE;Jos ~rin.accionários,que não hesi- - c!pios, ficam bem e~pre\ss:Os.
t.em em atacar abertamente nas palavras que oom diri,..
a Consti tuiç_ãe ,_que u tili.jimos.o nosse obj,ec.t~vo ~
zem m~todos disciplinarea participar convosco na lQta
\
repressivos ,mostrando grztl:- por um Exército nemocráticQ
de ~ vontada.Não vos il•deis no entanto.Não ~ es- ao se-rv-iço da Democracf~ · e.
cl9 Socialismo.Por isse ~.!!
se o espÍrito da grande
parte dos oficiais e sar- tamc s com todos os solda ;dos antifascistas ,progres:..
gentos do Exércit.o.O esp.f sitas,patriotaa
nesta luta .
rito de_ Abril man~ém-se
d~ que havemos ie sair vi- :
vivo,e. ;importa estimulá
tonosos.
~·-~~----1• a cada momento.Os sol
dados devem saber fazer
frent..e aoa reaccionários,
e devem saber ap~iar os
m~itares com responsabilidades _ q_ua são an tifasci'stas,patriotas e. cons-- .....
ti tucionalis.tas.Não se es
q_neça nunca· q_.ue o 25. ~' -~·
Abril resultou da at~tuda
corajosa de um large sector de oficiais · qua foram
capazes de derrubar • fas .
cisme com o apoio dos ::?o!
dados. _
A import~ncia da missão
militar li.o. soldado Portug
u~s nas FAP depois de ·Ab3J..
~.motivo e razão sufi.cie!!_
~e para q'[.le se_ encare
cuu
seriedade e_ ànimo o cumiJ:'!.
mento d.o serviço mili.tar.
A situaqão que o nosso PO
VO e o nosso País. atraYe.s
sam ainda mais afirmam ã
necessidade dessa conscien
cialização duma fi~e di~
posição em defender • espÍr~to de Abril,a .Democr~
c ia.
"NQ" estará convoscs. re(

