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Poesia

"&!Sg-ry", Fernando Pessoa, Ática.

Canto mais juvenil e mai.s empolgante de
Lusitanidade que floi esc::iLo no nosso sáculo.
E um qrito de missão J-ançado à juventude por
tuquesa com o amor que só um grande poeta po'
de sentir. Visionário, ensaista, filósofo e

poeta, Fernando Pessoa exprimiu em versos vi
brantá" um segundo "Lusíadas" para uma geral
ção esquecida do Fogo Sagrado quts ele guar -
dou em si. rtfilÊnsagemtr 6 um grito, um aviso ,
uma profecia. Lâ.

Factos e pocumentos

I'Dossler Coimbra 1969tt, Antánio da Cruz
Rodrigues, Josá ftlaria [Ylarques, Joaquim
Maria lYlarques, Livraria SAff]PEDR0 fdito-
ra,
Trata-se de um livro extremamente obje-

ctivo e s6rior QUe nos coloca ao corrente de
tudo o que sÊ passou em Coimbra de Abril a

Julho cle 69. Todas as afirmações dos autores
são justificadas com abundante documentação,
tornandc " Dossier Coimbra ]969"r Çue já vai
na 2? edição -- a fê esgotcru-se em menos de
dois meses! 

-yuma 
obra desligada de faccio-

sismos e baseada apenas na verdade dos acon-
t ecimentos.

Quem quizer documentar-se sobre a Itcxi-
se de Coimbratr -_ que, em verdade, ainda não

terminou, poís ainda não foram instaurados
processos di6ciplinares e criminais aos"trai
dores*. .. 

-? 
dcverá ler ttDossier Coimbra

r969tt..

Literatura
"Les Reprouvéd'*, Von Salomon, Livres de

Poche
É um documentári-o romanceads do desespe

ro dos jovensrdã miséria de um povo,do espí-
rito drogado de uma socÍedade derrotada' L a

Alemanha no fim da 1a guerra mundial"
São sobreludo os jovens, as suas fanta-

sias e fracassosrrlue o autor. focal mais ain-
da; a sua revofta e o despertar do,sentido na

ãl"rãtl"t..-f à instauração da República' os

*otin", -" mortesr -a fome; ê.â revolta de gru

;;" nacionatistas.É a Alemanha ea6lica de an

tes do nacional-socialismo'
Se queres saber o que era "o paraíso Ale

mão" antes do nacional-sccialismo e a mentira
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De certa maneira nós somos ccr,lo. ãs flo-

fhas ao vento;Levadas pela aragem motna dos

0utonos ou pelas ventanias rigsrcsas dos In
vêrnos chegamos igualmente ao sanguB dos

nossos.

Nas paisagens secas continuamos folhas
verdes e bem fimitadas da árvore grande 1u-

si t ana.

Continuamos f o.l-has para o nos§o Povo,

contÍnuaremos seiva para a nossa Nação a-

g oni z enta.

0s aniversários sãs acidentes no co!-
rex intensivo da vidarno perpassax apres-

sado das faces iguaisrnas refeições engu-

Lidas em siIôncio.Servem üniüamentB paxa

nos lembrar que ho je é t-r o.1 e, á ontem e a-

manhãre que em qualquer dos espaÇos tem-

porais nás aceitámos ser o que irremedià-

velmente somas - 
portuqueses- totais.

Inseridos num tempo em que os âxitos

se medem pela cbnta bancáriarpelos carros

estranjeiros, pelas clespesas fúteis, pelos

fatos ou pelas relações sociaisrnós con-

tinuaremos sem nenhum desses caractéres

e contrapoino" val-ores que não são nossos I /

são de todos rdo Universo I inteligênci'a, ius-
tiçarsimplicidade e amor

Assim, pois, o nosso segundo aniversário

não é uma data específicaruma hora especial

e t,ão\pouco um epit áf ia i é um pequeno acon-

tecimento agradáve1 integrado no todo que

ó o nossb viver,

Dois anoe postulam uma Ideia que 'se

afirma e aflirmará incansàvelmcnte no Fu

tuto, e os passos 'impressos nas areias do

tempo pàssàdo serão' a 'nossa ünica recon'pensa

.#F-*lsdY'ti'",

{&návers**"rüçt

#4,.
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Quando em Ju1ho de 1789 os membros da Assembleia Constituinte

partidárlos da autoridade real tomavam o hábito de se sentarem na a
ia direita da Assembleia, separando assim os seus adversários, ninl
guóm adivinharia a fama prodigiosa que esperava estas duas palavras:
aDireiüaeaEsquerda.

, Tiveram, na origem, uma significação limitada à oposição auto-
ridada - liberdade que se desafia na,Constituinte e, ainda na nossa
6poea, para muita gente elas coneervavam,6sse *ntido" 0ra, se olhar
mos mais atentamente, elas perdelam a sua significação primitiva e

poder-se-à dizer que se inverteu o seu significado.

A esquerda não 6, nãc só defensora do princípio da autoridade,,.mas atB sao Bs comunistas que falam da'tditaduraÍtdo proletariado e

os liberais que se encontram à direita.

, Na verdade o princípio da Autoridade
rio diflereneiar a díreita da esquerda.
l

. Qual á pois, então, o prineíPio quê
querda, na medida em que estas expressões
e não pol6mico?

não i,pode servir de crité-

É por referância à ordem natural^que as Otu= noções se podem

definir. 0 ho mem de direita - n0 autêntico significado da palavra-
á aquele que reconhece a existôncia de uma ordem natural da qual im

borta conhecer as leis fundamenLais Para ajustar o comportamento
pofítico às necessidades que the são impostas pela natureza.
.l

rto homem de direita, disse o professor De Corte, 6 , homem que

Aceita a condição humanaÍ. 1

, Há leis gue regem a ordem natural das Soíiedades de modo inelu
tával e as sociedades desintegram-se logo qu'e estas são violadasrco
ino o indivíduo tomba Iogo que infringe as Jeis do equilíbrio.

Em face da atitude da autênt:iêa direita, .procurando pelo m6to-
po do empirismo organizador(ni.stóric0-comparafivo). aescobrir as leis
que regem a socieOãOe, encontramo-nos perante uma esquerda que opõe

â esta concepção a vontade humana como Se esta pudesse curvar a

aeu modo as leis naturais. ':

0 home,m de esquerda identificando a realidade com a sua vonta-
de não conhece outros Limites que a sua i.maqinação criadora.

ode senão Perturbá -
stabelecer.

esquerda não gira à

mais que um meiolmas

oir"fn"ia a direita da es
tôm !m sentÍdo autônticã

U

E a experiôncia? Regeita-a,
:1o na elaboração do direito que

Vô-se, portantor 9ue a oposição"direita
volta de um prlneípio de autoridade, que não
um meio para quô?

pois ela nã
eIe pretend

op

T
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Para estabelecea a sociedade segundo a 1ei. nat,ural ou segundo
voluntarismo comunista?

Eis o que modifica complet,amente o problema autoridade - liberdade.

Quer a Direita quer a Esquerda podem-se servir de ambas segundo
as circunstâncias, e tanto a liberdade como a autoridade não se justi
f icam por el-as . mesmas, mas pela concepção de i:rdem social à qual "s-tão associarl as.

A querera direita-esquerda não 6, pois, no seu significado mais
profundor uma disputa sobre o poder coercivo que dêvq ser"concedido aoestado, ou sobre uma determinada posição quanLo ao liberalismo econó-
mico, ao soeialismo, ou aincJ a ao cterical-ismo ou ao.l-ivre pensamento.
A'oposição 6 muito mais fundamental.

Não existe nenhum tipo de compromisso possíve1 entre esquerda edireita porquê não se tratar rJe uma questãr: de sentimentalismo, de Be-
de de justiça ou tirania. Trata-se de saber se o homem pode fabricar
as leis consoante os seus desejos üu se ele não tem senão a liberdade
de descobrir a Const,ituição natural que the convám e convém ünicamen-te.

in ICRITI0Ut NACI0NAL]STE", Jacques Ploncard d'Assac

-traduzido por nds-
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FTEVCTLTJçAÍf
A Pátria, carcomida pelos erros demo-liberais, encon-

trava-se prestes a sucumbir. A íYlonarquia liberal , primeiro t

e a República democrática, depois, permitiram B fomentaram

um portugal sem Fér sem Fogo e sem ldeal.

A mentalidadc mesquinha, individualista e burguesa da

maioria dos portuques's do séc. XIX e dos princípios do XX,

era a negação do "espírito heróico" vivido pelo Fundador

da Nacionalidader Por Nuno Á1vares, Por D' Sebastião, ou

pelos homens de 1648. 0 cepticismo apoaer*e das pessoas

e das instituições, que arrastavam a Pátria, sBmpre mais'

para o caos, para a misária e Para a vassalagem à estranja'

Portugalr Por dever imPerioso, tinha de reagir I tinha
regressar às rotas da

as únicas que the havi
lt'ar-'a"'ser'-' El€-mesmo; tinha de

Aventura, do Progresso e de íllissão,

am dado exPlendor e 91ória.

Eis então que surge o r,28 de [Ylaio'r! 0 Ex6rcito, revol

tado, põe cobro ao Portugal vendido, caótico e partidaris-

ta, e instaura a 0rdem Nova, a que Salazar dá sentido e al

ma logo que assume funções governati-vas' É com Salazar que'

Verdadeiramente, se inicia o resgate da Pátria, que ganha

de novo a sua dimensão lmperial á se impõe ao mundo mereê

do aprumo, da dignidade e da grandeza que the imprime o Chg

fe da Reuolução.

Hoje, em ?0, diluído que 6 o "espirj'to revolucionário"i

e,com a Pátria a sangrar em Áfriea, os Jovens naeionalistas

só vêem um caminho a calcorrear! o que leva ao recomeço da

Revolução t

0s jovens nacionalistas querem a Revolução!

6

João li. íYl. CresPo de Carvalho



Vós, Portugueses, poucos quanto fortes,
Que o fraco poder v0ss0 não pesais;
Vós, que à custa de vossas várias mortes
A lei da vida eterna diLatais:
Assim do C6u deitadas são as sortes,
Que vás, por muito poucos que sejais,
liluito flaçais na santa Cristandade,
Que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade!

(oo ',os LUSÍRoRs")

I,o deJunho
dia de

7
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'Cuidado com a
cólera das legiões'

' Portugal estâ em querr3. Na Guinê, co
mo em Angola e em l'Íloçambique, jovens portu
gueses da Lusitânia ou de qualquer outra
província nacional, dão o §eu contrii:uto
pala a defesá da pátria ccmum, de armas na
mão, enfrentando as durezas e sacrifícios
da guerra da selva. Jovens que deixaram nas
t,erras de origem as noivas, as esposas, ou

os pais, jov€ns que intctrornr:eran a sua car
reira para acorrerem à ci-lamada para o cum-
prime.nto de t,ão alto Cever" É consolador ve
rÍfi.car como eles se batem, sem um queixll-
rnêr confiantes em que dias melhores virão
para a grande Nação Por L.uguesa.

ÍYlas um exército que tenha que susten-
tar uma luta prolonEada tem que mer-oulhar
as suas raízes no Povo pala interpretar o

seu sentir, para auscultar os ssus arrseios,
para ser verdadeiramenta representat-i-vo da
Nação. Há assim uma corrertie permanente de
seilra jovem que o percorne e t'r:rtalece e

the dá um verdaciei rc senl:r'nacional.

Porém, a luta dç: guerrirha não á uma lu
ta puramente mi1:'-tar:, é ianbóir e piincipal-
mente uma luta de subversão e conquisL'a ide
o1ógica de PoPul.eições.

Sendo assim,o País riüo supürta ünicemen
te uma 1ut,a mil j-tar 

" 0 País es tá su jeito 
" 

'ü
r.na intensa campanha subversiva que ô u 

"omlplemento da gue.:ra que sc trava em. li f rica.I
lude-se quem desligar una da outra.A luta
trava-se na frente e na rectaguardar:ecla"'

guarda essa que tanto está na pcpulação como
na rteconomia"rpoi.s sd uma população sã e fi
me na .sua von Lade de vencer e uma economia
sótida permitirão apoiar com firrneza a fre
te.

Por isdo nos causa pasmo:

a manej"ra como a d,efssa do País foi ple
bisei-tada na c ampan ha el- e:l t cr al cílmo se hoü
vesse uma altura em que se devesse deita:
contas aos mortos que tombaram am defesa de
Portugalrpara ver se deueríamas continuar
ou não a defendern:*ncs;

fosse diferente,
de deixarliuéss emo s

,nos so s OSSOS em

sobre as pis
do deserto, então, cu!

com a cóLera das Le-
g:'.ões ! "

illarcus Fl-avinius .- Centu

rião da 2? Coorte da Legi
ão Augusta a seu primo Ter

tullus em Roma^

(in "0s Centuriões[ de Je

an Lartéguy )

a rnaneira como alguns deprrta
dos dei-tanr contas ao dinheirc
asto na defesa do País comíl se

fosse dinheiro ma} êmpregue;
a indiferenea das autoriclades

perante movimentos queraberta*'
ent,râ11 combatem a def esa do País

minandc o moral da's nossas gen-
tes e dos nossos s.oldados.

Não são os nossos mortos mcs
si.m os vivos que .c_:!gg a defe-
sa do País, na rectaguarda comt:
a frente, para que o sangue e

s sacrifícios dos que 'nos arI-
ecederam não tenham siCo vãos s

ar3 que a grande Nação Portu-'
esa ccntinue integra.

[-*:::
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1 ) 0s estrangeiros e os imbecis supõem que se criou aqui alguma coisa
de novo.Erro de burgueses cegos.0s bolchevistas nada mais fizeram do
que adaptarrdesdobrando-oro regime instaurado pelos czaresro único que
se adapta ao povo russo.Não se podem Çovernar cem milhões de brutos sem
o bastãoros espiõesra polÍcia secretaro terrorras forcasros tribunais
militaresras ga1és e a tortura.Nós apenas mudámos a classe que al-icer-
Çava a sua hegemonia sobre o sistema.[ram sessenta mil nobresre talvêz
uns quarenta mil altos funcionáriosrnum total de cem mil pessoas.Hoje,
contam-se cerca de dois milhões de proletários e de comunistas.É um
progressorum qranâe proqrÊssorporque os previ.ligiados são vinte vezes
mais numerososrmas noventa e oito por cento da população não ganhou
muit,o c0m a mudança.

2) [ntão - murmurei - e lflarxre o progresso,
e o resto?

Perante o estado da Rússia e da Europa,
tive de servir-me da ideologia comunista pa
ra alcançar o mÊu verdadeiro fim.Noutros paí
ses e noutra época, teria escolhido outra. [Ylarx
nada mais era.de que um judeu burguêsraferra
do às estatístieas inglesas e secreto admira
dor do industriaLismo.Faltava-Ihe o senso da
barbárie e erarpor i,ssorapenas uma terça par
te dc homem.Um córebro saturado de cerveja e
heqelianismorno qual n ami"go Inge]s esboçava
uma ou outra ideia genial.A Revolução Russa
é uma completa negação das profecias de Marx.
0nde não havia burquesia o comunismo venceuc

3 ) üs homens , sr 
" 
Cog, são sefvaÇens espanto

sos que precisam de ser dominados por um se1
vagam sem escrúpu1os como eu.0 resto é con -
versa fiadarliteraturarfilosofia e música p3
ra uso dos tolos.E como ús selvagens são se-

;melhantes acs criminososeo primeiro ideal de
todo o qoverno deve ser que o país se asseme
.Lhe o mais possíve1 a um estabelecimento pe-
al.A velha masmopra ezarista ét a última pa

l-avra da sabedoria po1ítica.
0 meu sonho é transformar a Rússia num i

menso estabel-ecimento penalre não suponha qíe
o diqo por egoísmo, pois, ccm um ta1 sistema,
os mais escravos e sacrificados são os che-
fes e os que os secundarn;:

4) f os camponeses?

0deio os camponFrses 
- 

respondeu Vladimir Ilichrcom um qesto de as
, odeiq o mujik idealizado por aquele ocidental amolecido chama-

do Turguenev e pDr esse hipócrita fauno quÉl se chama Tolstoi.0s campo
neses representarm tudo o que detestoy o passado ra féra helesi.ara mania
reli.giosaro trabalho manual.Tolero-os e acaricio-osemas odeio-os,Quise
ra vâ-1os desaparacEr todosrató ao último"Para rni-mrum electricista va-
1e cem mil camponeses.

Havemos de chegarrao que esperora viver com alimentr:s produzidos
em poucos momentos pelàs máquinasrnas nossas t'áUricas químicasre pode-
reüosrpor fimrfazer a matança de todos os labregos inúteis.
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5) 0 indivíduo é uma coisa que deve ser suprimida.É uma invenção r7a

queles gregos malandros ou daqueles fantásticos gelmanos.Quem resis-
t,ir será. exti.rpado camo uma pústula maligna.0 sangu e 'á a melhor oblg
ta feita à Natureza.

6) Vanglorio-me de ser o,director,de uma penitenciária modelorde u-
ma colónia penal pacíficao e bem organizada.íYlas encontram-se aqui ,
como em todas as prisõesrLs rebeldesros inquietosraqueles que têm a

estúpida nostalgia das velha's ideologias e das mitologias homicidas.
Todos esses são suprimS.dos.Não posso permitlr que alguns milhares de

enfermos comprometam a felicidade futura de milhães de'homens.Além
dissorno fim de contasras antigas sangri.as não eram uma má terapâg
tica para os corpos.

7) Há uma certa volúpia em sentir-se sÊnhor da vida e da morte,
0s sacrifícios humanos tinham alquma coisa de bom:eram um símbo-

1o profundorum alto ensina{nentoruma festa saudáve1.
I eurem lugar dos hinos dos fióÍ.srouço chegar até mim o ganir dos

pri-sioneiros e dos moribundos e assequro-1he que não trocaria esta
sinfonia pela nona de Beethoven.fsta sinfonia é o canto anunciador
da beatitude próxima.

I ) E pareceu-me que o rosto decomposto e cadavérico de Lánine se in
clinava para a frentera fim de escutar uma música sifenciosa e soleI
ne, que só et,e podS-a ouvir.

D0 c0ÍYluN i sltl0

fsses são os animais da matéria.
5ão os que só vôem matária e dialéti
ca nos olhos puros das mulheres e nes

paisagens subtis.I
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tlo botas grosseiras
belezas da terraro sangue

a aLma das coisas ccm um

gual e científico.

a calcar
da vida

d esp rezo

AS

ê

f,-

Autómatoê,'de axiomas rétioos vão

pelos jardins das Í\lações a pregar um

reino fechado e a calcar as flores
selvagens e frágeis.

Botas imensas e durasrnão pá'ia caminharrmas para esmagar as Êsperanças

imples dos Povos.

Animais indeflinidos sem boca para beijar ou ofhos para aquecer um Sonho no

oração de um Ser.

i.o

íYiaria Hele.na Borges [Ylartins



Dimensionados à

treiteza rectangular
poder po1ítico falam

sá1icos, de relações
gar Portugalidade.

quadrícu1a medieval, à "g
da Lusitânia, os homens do

de antigos cultos feudovas

documentais, e julgam Pre-

r{
Ft.I

=
-1Ê'De facto, só se afirmam Europa eapitaliza

da, esventrada e sem Ideais. De lacto, só afil
mam o sonho desleixado de t'Portugal para a Eu-

ropa" numa satelização aflitiva.
De rest,o, chamam a morte como um elixir

libertador. . .

0s tempos de ensaios dúbios, de afirma-

ções tíbiae e de núcleos qi.re af irmam coI6nias,
são longas manchas indecisa§ num espaço-missão

gue espera desde há muito.

0 tempo para os erlos findou. E para o mg

do, tamb6m.

FrI
=,Fffi,Fuf

aci
C.

tramar,
dent a1

pois tempo de deixarmos de Pensar o

'ra ilha sócio-potítica Áo contorno

da Nação", mas intrinsecamente Nação.
t

E, então, o Estado- Comunidades seria um

sonho de juvçntudes que importaria conS"truir'
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l. Quanci o a TraiÇão ComPensa. . .

Como á ao conhecimento de todos, os elementos da Associação Aca-
d6mica de Coimbra (n.n.C.) aos quais estavam instaurados processos dis
ciplinares, foram amnistÍados pelo Chefe do Estado, podendo agora con-
cluir calmamenLe os seus estudos antes de cumprirem o serviço militar.

ÍIlantendo o respeito que devemos aa venerando Chefe do Estado, não

podemos deixar de afirmar de modo ineq6ívoco o nosso protesto perante
a atitude assumida. Fazemos, n0 entantc,, a justiça de acreditar que o

Chefe do fstado não foi totalmerite inforniado sobre as actividades e in
tenções do referÍdos elementos e da organização sm que estavam inte I

grado s

Não se compreende quê haja tolerância com os que traiem o esforço
da juvent,r-rde em Áf"i"ur'n que se queira instaurar um clima de conivên-
cia pacífica com os que põem em causa a integrj.dade do territdrio e ou

troe valsrss essenciais rJa Nação.

A querra que nos movem no Ultramar alastrou -para a Lusitânia r em-

bora aqui exista numa fase diferente.0 inimiqo 6 o mesmo, mas a capa

com gue se disfarça 6 que diflere conforme as necessidacies e as circuns
tâncias. filas, =r Àão faz sentido que o meGno inimigo não seja combati-
do na LusitâÁia eomo o 6 nas Provincias Africanas, torna-se revoftante
e atá desencorajador que sÊ protejam os poucos que caiem sob a alçada
de uma repressão ineficaz.

Constitui um grave erro p*nsar que sê pode l-imÍtar a guerra -às
províncias Ultrama.rinas. 0s factos demonstram o contrário e a Histária
mostra-nos gue ã ;;;'mãi"ãpor"" que se perdem oe terrÍt,ários Ultramari
hoso são flagrantes os resultados lamentáveis da po1ítica seguida, e

jã-ia"-ã.b;;;; se podernos têr.-esperança em gue sÊ tirem conclusões prá

ticas das nossas e das experiôncias alhêias. É que mais ceqos do que

os práprios cegos são os'que têm olhos e não querem ver"r

a 0 Caír da t',1áscara

paucc tempo apás a concessão da referida amnistia, e atestando a

sua validade, registaram-se em coimbra os lamentáveis incidentes opotu

namente noticiadãs pelos or9ãos da informação

Desde a tomarla de posse do lrlagníf ico Reito" I ? à-I:1:?" que se rle

senrolava. riou ã"uJ6*i"*r eue aumentavarn as ncissas suspeitas sobre o

programa de ,,pacif icação" r t'normalização'r r "despo iitização" e t'ref ormatj

quehaviasidoapres"ntuoo.Rconfirmarosresultadosdetalproqrama'
e o modo como rinha vindo, "";";;;io*àr-p"á.ti"u, 

os """h&*" 
inciden -

tes são bastante significativos. ÍYlostram-nosl'""á sombra de dúvidas'eo

mo era'podr e a paz que reinaválá "u"ta 
do siiênci-o forçado de parte da

Academia e " "o*ã- 
essa "paz' se trarrsformou em desorclem logo que alguns

dessesestudanteslevaramaCenanoTeatroGilVicenteUmapeçadePaul
claude], cujo "ãntã,:orr 

por não ser anti-nacional, não podia de modo

algumagradaraoselemenLosmarxistasqueseacoitamnaA.A.C.eado-
minam a seuj'be1-- Prazer.

0sresultadosdatldespolitização,'tambémficarambempatentBsnas
bandeirinhas vermelhas que rl;";; iassociativo6" empunhavam, nos insur

tos que proferiam a nas int*nããt;-nJ:-1?:tl:"tavarn' lYlas estas demons

trações não são rnais que uma consequênci-a 1ógica de todas. as activida-

des de índole marxizante qu" p""iifl*"., l-ivrámente e estão presenles

em quase todas as iniciativas da A'A'C" Quer por via da "normalízaçáo



da vida associativa e estudantil", pretendida pelo ÍYlagnífico, tem vin
do a recuperar alguma força perdida em consequôncia da crise de 69.

Quanto à "reforma", a úttima das "condiçôes básicas" do programa
que o Reitor tão "brilhantemente'r tem vindo a reali:zat, quasE desneces
sário seria dizer gue esta apenas interessa aosrtassociativos" na me-
dida em que se possam aproveitar del-a para os sêus intentos, pois pa-
ra os marxi-stas esta 6 encarada como um meio e não como um fim. A se-
guinte citação de Estaline á bem significativa e não deixa qualquer
dúvida a este respeito: 'iPara o revolucionário marxista aquilo que in
teressa em primeiro lugar é a trabalho revoLucionário e não a refo rmá;
esta não 6 mais gue um produto aeessório da rcvolução. É por isso que
na táctica revoluci.onária, uma reforma torna-se naturalmente um ins-
trumento de desagregação do poder burguôs... um ponto de apoio para o
desenvolvimento contínuo da revotttrção. . .'t.

A informação referente aos incidentes tem sido bastante insufici
ente, quando não 6 uma deturpação consciente dos factos.0s eomunica-
dos oficiais foram muito incompletos, e ipor vezes, de uma ambiguidade
que deu origem a confusões. Por outro la
do, foi abundante a t'informaçãotrqr* o fro
vimento Associativo se encarregou de di-
fundir em várias versões, qual delas a mg
is deturpadora, sendo algumas de um rid!
cularismo verdadeiramente hilariante.

Desejando cont,ribuir para o esclare
cimento dos factos ocorridos e paxa a for
mação de uma opinião o mais correeta pos
sÍvel, vamos seguidamente transcrever par
tes de um comunicado que a direeção da
0ficina de Teatro da Universidade de Coim
bra dirigiu "À Academüa, ao Povo de Coim-
bra, À Nação".

-Vítor 

lYlartins-

-1. No dia I de í\laio, a 0ficina de Te
atro da Universidade de Coimbra promoveu /

a representação da peça rt0 Livro de Cris-
tóvão Co1ombo", do autor católico francôs
Paul CLaudel. Iniciado o espectácu'1.o, com
a lotação do Teatro GiI Vicente esgolada,
a peÇa desenrolou-se na maior ca.lma, ordem
e norma.l-idade at6 ao f im do primeiro acto,
suscitando os aplausos unânimes da assis-
tôncia. '

Chegados ao primeiro intervalo, o Rei
tor da Universidade de Coimbra, sem quaL-
quer explicação, ordenou a suspensão ime-
diata da representação, sob pena de inter
virem as forças polieiais.

Com a sua medida inexplicável, Sua

Excelôncia perturbou um espectáculo que
decorria com a maior ordem. f,onvidaÇo pg
la direcção da "0ficina de Teatro'r p di-
rÍgir-se à assistência (onde se encpnt,ra
vam o Vice-Reitor, Directores de Fáculda

,'
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de, fflembros do Senado, e centenas de esLudantes), a dar notícia do fa
cto, afirmou que trnão estava em cenatt, o ÇuBr com certeza, queria si]
gniÊicar que não pertencia ar: efeneo da peça "0 Livro de Cristóvão Co
lomborr, facto, aliás, de que a direcção da 0ficina de Teatro tinha cã
nhe.cimento.

Esta conclusão não va1ia, no entanto, quanto à cena e à represen
tação que estavam, e estão, a desenrolar-se ncs corredores e pátios -
da Universidade e das Instalações Aeadómicas, uma vez que Sua fxcelên
cia se dirigiu várias vezes à assistôncia formada por agitadores e dãs
orcieiros querde -pedras na mão e bandeiras verrielhasrexiqiamrdentro do
tradicional espírito de tolerância e compreensão qu.r caracteriza cer-
tos sectoresra interrupção da pÊÇa "0 Livro de cristóvão f,olombor'rdo
autor católico francôs pauL Claudel.

A üficina dc Tcatra lisou a saber ,perante o sucedj.dore segundo
o pensamenlo implíciür.i do ltlagníf icr: Reitor, que a aqitação só se resol-
ve Fulildo. r:s qão-agitjico_ise, e que a 0rdem ?ó se sgrvaqqa{dá ôumprindo
as axiqerrcics rla desclidem.

A direeção darr0ficina de Teatrorttem a esclarecer o seguinter(..);
a rea-l-ização do espectácu1o não foi perturbada por quaisouer inciden-
tes.Repetimos:dentro do Teatro Gil Vicente não houve uuaisquer ineiden-
tes que tivessem impedido a continuação da representação"Esta não con-
!inugu pgrctu.e o fflagnífico Rei!or a interrompeu, corrasponoãnããlííãfã-
de minorias reunidas no "convívió', oã- tnstaiações Académicas.

Se houve algum incidente, julgamos que f c_r i esse "

Forque o tllagníf ico R. itor, no comuniceido citado, teceu algumas Êon-
siderações soh.ire o seu "plogramat' e a sua eflectivaçãorjulgamos ser-nos
1ícita urna palavra de comentáriora concluir:não É ceoeÃao-à anormalida
de que se nLi rmalizr:ràão'J transigindo com a aqitação que sÊ pacif icãr
lão ó sujeitando-sc à subv;rsão quE se despolitizarnão ó dobrando-se
à revo 1ução que se ref orma-.

E
c
0
N
0
M
I
A

I'A realidade ó extremamente complexa, illas
a experíência estão em situação de representar
dade e totaLidade. Não podemos nem pensan, nem
dade: na sua totalidade só podernos vivô-1a"'l

nem 0 pensamento nem
a realidade na sua uni
experimentar, a realÍI §em

"Não exisLe na realidade soc'ia1 uma zona perfeitamente delimita-
da que se possa denominar económica e quÊ possa como ta1 constituir
objecto da ciôncia económica. A reaLÍdade, . . apresentã-sB-oos sempre
na sua totalidade e complexidade.0 acto humanr:''iresmo 6 totalidade.
A adequação de meics limitadss a fins tem sump",j'reflexos 6ticosrpo
-a,.aa,''r-.1íticos, jurídieos, etc. Por conseguinte, não existe um acto económi-
co seFararjo de um acto 6tico, polítictr, jurídico, etc. Sàmente atra -
vás da abstracção se pode isolar no. actr: humano o aspecto da adquação
de meios '1,Ímitaci os a f ins, isto 6, o aspecto eeonómico do acto humano.'

P
0
t,
I
T
I
c
AFrancesco Vito in "Eeonomia Po1íticá", tYIadrid, 1950, segundo A. Ramos

in "Iconomia Políticar', Lisboa, L967
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TUTUBtr
Dos pequenos nadas dos dias,

o qrit,o !

Cavalos brancos, risos e mitologias
radiearão o mito
que há-de ser' 

JoRGE N,GUEIRA

D.!L REVOTUÇÃO

Por várias Razões
havemos de fazer a Revolução!

Umap porque há crianças,
guerreiros, tranças e pombas mansas
nos jardj.ns escondidos da minha Nação.

A outra, porgue um poema iguã}
encheu o Povo e os dias
de poosia vendida
e a morLe á ainda mais fatal"

E outra, porque temos teorias
que falam de Vida.

Por várias Eazões
havemos de fazer a Hevolução!

[Ilas mesmo que não,
pelo menos em. n6s,
sós,
faremos a Revolução.

JORGI NOGUEIRA

.I

}TR§Ng

POEMA DE

JUVENTUTIE

Jov em,

cumpre obseuro

a Hist6ria.
Confia!
0 teu dia
de gl6ria
cavalga o Futuro.

Jovem,

acredita
na Uontade.

ffledita
em ti
e na Verdade!

"r

Jovem t '

ri!
Rir 6 meia eternidade'

a p0B$la António [Yl. Bessa
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Antologia
trlâcimnalista

'r0 grande Combate espera-n0s. . .
Quando deflagrar á ele? Na minha vida? Daqui a vinte anos? Daquia cinquenta ou cem anos? Não importa.
0 grande combate será...
Pols que ele há-de vir, pois que 6 fatal que venhar preparemo-

*nos para eIe. Arranquemos as máscaras; dissolvannos os embustesl de-
sarticulemos oa equÍuocos; esvasiemas as bolas de sabão; pulverizemos
as nu'JBna - ae queremos ganhar o combate. Leuenos a verdadÊ fio cof,a-
ção, a sinceridade na alma, a franqueza nos rábios, a rectidão noa
olharesr se queremos ganhar o eombat,e. Não nos deixemos enredar Bm
subterfúgios habilidosos, nem nos deixemos perder em complinações e
oportunismos; não nos deixemos enfraquecer em combinações maquiavó1i
cas, nem deixemos os nossos objectivos, sacrificando-os a esperter.ã
interesseÍras - se queremos ganhar o combate.

Encontremoe e eimentemos o Essencial que nos pode uníri e feche
mos os olhos ao Secundário que nos divide - se queremos ganhar o com
bat e.

0ra o Secundário que nos clivide tem, na terra e entre os homens,
um nome: Democracia.

0 Essencial que pode unir-nos e a Inteligência esclarecida pro-
clama, e a§ lições multiseculares da História confirmam; o Essencial
que pode unir-nos e a Filosofia formula, e a Experiância garante, é
constiuido por três noções substanciais que eu, desde a maÍoridade do

-ameu Lspirj-to, caracterizada pela mais Íntensa independância e a mais
mani.f esta autonomi.a, inf atigavelment,e afj.rmo: Deus, pátria e Rei,

e-,4ãfrmqflm qPimenta

Deus - na pureza do Eloqma católico - o úrrico verdadeiro; Pátria,
na plena manifestaçãe da sua soberania indecomponivel I Rei * como

sempre fóram os Reis 1egítimos: responsavei-s perante Deus, sern outros
embaraços nas suas determinações que não sejam os da sua consciência
e os da compreensão dos seus deveres.

Deus'- não o Deus dos vários cultos, superstições, idolatrias ,
ou religiões, mas o Deus da Igreja Católica í1postólica Romana que tem

sido, até aqOla, a única Religião verdadeira no mundo, e que para mim,

Será, ató o úttimo alento, a uniea Religião verdadeÍra na vidâ.

Deus - o Deus do Catolicismo definido e rigoroso, e não o Deus

do cristianismo furta-cores, saco onde eabe tudo - desde o Rotarismo

maçónico ao Liberalismo ,u"ituine§co, desde a heresia Iuterana ao te

osofismo ameticano.

Í6
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nto1og5.a nacionalist

Deus - o Deus do Catolicismo gue é o único em que creio, o únieo
quê adoro, e não o Deus dos conclaves j.nternacionais, pau para toda a
obra, 1e_itmotiv cle todos os discursos de todas as chafaricas leigas e
racionalistas, moeda de lroca no ba1ção de Estaline, ou no quichet
de Truman.

Pátria - a Pátria dos nossos antepassados que se fez
telhano ou contra o mouror eue teve os judeus concentrados
qhettos, e abriu as portas do mundo aos outros povoso

pátria - a Pátria dos portugueses, cuidadosa das suas fronteiras,
ciosa da sua 1Íberdade, e inflexivelmente fiel à sua soberania, e não
a pátria bastarda, diminuida na sua vontaden algemada na sua expansão,
e cglrceada no seu Direito.

pátria - a pátria de 0urique e de Aljubarrota, de ÍYlonLes Claros
e do Bussaco; a Rátria que dominou os mares e a India, que fez o Bra-
sil, e deu a volta ao mundo, e, em pleno sécu1o XIX, perante a Europa
atónita, trouxe à corte de Portugal, como escravo, o maior e mais te-
míue1 régu1o da África orj.ental - amigo de S, ttlagestade a Rainha Victó.
ria da Grã-Bretanha, e Imperatriz das Indias,,.

Pátria - a pátria da luminosa dinastia dos soldados do Ultramar,
gue comeÇa em Ceuta, na madrugada do s6culo XU e uive ainda, palpitalr
te de g1ória e audácia, no século XlX, representada pelos legítimos -
émulos dos Albuquerques, dos Joões de Castro, dos Duartes Pachecos ,
dos Salvadores Correi.a de Sá.

Pátria -ra erguidar e

in'TC0NTRA A DEtYlüCRACIAT" Alfredo Pimenta

contra o cas
nos seus

a pátria que cantou e lavrou, navegou e batalhou.: d"-"9
sá se humilhou, contricta e frági1, a pedir perdãoaDeus'

É essa Pátria imortal e altiva, eapaz de dizer sim e capaz de d!
,pzer !!pr a parria das minhas convicções, e das minhas aspirações, e não

a páffia gue me querem dar, enquadrada 'em Federações ocidentais t sa-

crificaado a sua independência em benefício de cutros, diminuindo a

sua vontade de Poderr Para servir os outros, algemada, encadeada, mu-

til-ada, decepada para vantaqem e goso dos outros"

Rei - aquele Rei que a Realeza legítima e pura - tegítima e PUra

na sua origemr legítima e pura na sua orgânicar legítima e pura na sua

finalidade, compraender forma e garante'

Não esse Rei serventuário dos caprichos das turbas, enfeudado aos

interesses vo1úveis das facções, enredaclo- nos''tonluios dos grupos, à

*"*"ar eor,o catavento dóci1, Ouu combinações e'' das amtiições dos dema-

gogos e aventureiros, - mas aquele Rei que possa dizer' como no verso

de Horácio:

"Non ego uentosa plebis suffragia uenor"'

NãoesseRei,bonecodeEntrudo,palhaçodefeira,movidoacor-
de1, "o*o os títeres das barracas dos Robertosr Çue o Likreralismo in-
ventoue espalhou e consagrou - mas aquele Rei que reina e govêrnar Que

não cede o leme da Nau, porque só ele é responsável, perante Deus e pe

rante a História, dos destinos do seu Povo""
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Para o mãrxismo, todo o sistema democrá

tico 6 um meio de chegar aos seus fins: parg
lizar a actividade do adversárigb rreparar o

seu campo de acção. 0 marxismo apoia a demo-

cracia durante todo o tempo que the seja ne-
eessário para ganhar a confiança do espírito
nacional que quex destruir"

Quando o marxismo suspeita que na cal-
de:ira de imbecis da democracia parlamentar
ou apenas no corpo legislativo se possa cozi
nhar uma maioria capaz de o atacar sàriamenten

o jogo dei prestidigitação parfamentar tem os

seus dias contados, 0s ehefes da interna.cio-
na1 vermelha, em J.ugar de invocarem a consci
ância democrática, apelam com ardor para as

riassas trabalhadoras. Ràpidamente, o combate

passa das sa.Las do parlamento para a atmosfe

ra carregada das fábricas e da rua. A demo-

cracia á imediatamente liquidada" E assim, o

que a flexibilÍdade de espírito destes ap6s-

tolos do povo não pôOe levar a bem nos Parla
mentosr seria realízado coma rapidez do re-
lâmpago pelas torquezes e pelos'martelos das

massas proletárias sublevadas. Exatamente co

mo no 0utono de 1918, .elas mostrarão de q,u-

neira esmagadora ao mundo burguôs que é ;"-
sensato julgar poder par'ar a escrqvização in
t,ernaeional dos povos com os meios que dispõe

a democracia ocidental.

Ma r xismo

Democracia

r ER NANDO

ITIÓS ruãO QUTRTTI1OS S[R OS GLADIADORES DA BURGUESlA'E DO CONSERUADORISMO'

N65 AMAMOS A LlBERDADE DA NOSSA UiDA,

r8
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Luta Politica
Fazendo uma retros*pectiva da minha vida de universi-

táriornão posso deixar de sentÍ.rrpor demais flagrante ,

uma quàse que absoluta falta de esclarecimentorhonesto

e conscientersobre as realidades moraisrhistárieas e e-

conómicas da cociedade portuguesaú

Esta ausência de doutrinação e de acç-ão que deveriam

caracterizar a complementação dos conhecimentos t6cni-
cos e científicos dos futuros dirigentes da Naçãorradi

calizou-serparecendo at6 querum Homem pata se ,uãlLru,
não necessiüa de'estar inserido num todo que á sem dú-

vida a sua Pátria.
Desta flormarconceitos supremos como os de Nação ou

pátrtarchogam a Lornar-se ridÍculos nas mentes menos

timbradas pelo aspírito genuinamente nacj.onalrpeferin-
do em troc.a conceitos irreaisrutópicos gue tantas vezes

vemos por aí citados ao tnDeus dará"raIicerçados numa

pseudo unidade internacional*Contudo se o panorama fran
camente deploráve1 que se nos depara quotidianamenta

f icasse por aqui.. o lrTrâs nãorvaÍ-se mais longeeprocurafi-

-se soluções ou directrizesrfundamentadas quantas ve-

zesrnas ideÍas ocas e ma1 intencionadas que se filiam
em doutrinas ou movimentos talvez adequa.dos a um de-

termi.nado povo ou sociedadermas extremamente longe de

satisfazerem a socledade que nos interessa-a socieda-

de porturguesa !

^raSerárobliterando tudo istorque sa conseguirá uma

.reforma profícua do ensino?

Estou certo que não ! '

A massa universitária e pcó-universiLátíarpoderá
repartir-se em reíação a este temarsegundo cinco clas-
ses bem nítidas:esquerdistasrpró-esquerdistasrneutros,
pr6-nacionalistas e nacionalista$.

0s esquerdistasrenquadram-se segundo as respectivas

linhas de pensamento em r "l}larxistas-Leninistas" e 
t'Trots-

kistas" r 
t'lflaoístasrt rrrGuevaristag" e "CaLó1icos pxogres-

sistas" lÍr'lâis ou menos anárquicos rmas revestindo todos

o aspeeto de ttdemocr'atastt'.0rganizam os respectivos
quadrosrinfiltram-se nas estruturas eitas'rFascj-stasrr

e utí1izam toda uma metodologi.a anárquicarpor forma

a corroerem pela base essas mesrnas estruturas.Como

"centros de recrutamento" de adeptosrutilízam as assn-



ciações e pró-associa:çõesratravós de uma dinâmicá por todos nós

já tão conhecida- jornais murais, propaganda anti-nacionalista ,

reuniões ge'ra'is de alunosrÇrevesrboi.cote. aos examesrmanifesta -
ções de rua.

Esta minoriarbem organizada e conduziCarvai estender a sua

esf era de atracção a um Çrupo bem maÍor de indivÍflues-63 p3fi-

-esquerdistas que arrastados pela "psicose das massas'revão co-

mo "c.orrJeitosrt sÊr rntl ados no "sacrifícj.s divinot' que visa â,

obtençãa cJos r-roi*s flecessárlos pa.ra que ce.rtas resoluçô,e.s pr6-
concebidas tenham f orça e exequi,bilidade na maslsa .es:.tr-tda.ntiI-

. Seg.uidarnente apa-lcsce o 9r'$po do'sl) ttneutros'ne(,aqueles que se

oe:§"tão *nas'nti.ntasü radorrnecidos e amor.tecidos rquer pela apati'a,
quer pela formação humanÍstica mcnopolizada num único sentido

-69lLJflsr 
para passar' nos exames rarran jar um ttcanudotre depois

um belo empreqo-e ainda aqueles que entendem ser a vida um

'fdolce far niente"rnão sendo necêssário portantorlutar pela ver

dade e pela meltroria das condições em que os vindouros irão vi-
vex e trabalh31-rrisss é 1á com Bles't rdizemt

Convám referir que esta 6 de longe a divisão que engloba mais

i ndi víduos.

0s pr6-nacional-istasrvivem aparentemente enquadrados no glupo

dos 'heutXos" , para não trdarem nas vj-stasrrrpcis temem ser repUdi3

dos pela classe dominante-os esquerdistas.Lirnitam-se consBquel-1-

temente a encorajar os nacionalistas quando os encontrem a sós1

evitando-os todaviarqLlando os encontram em .pún1ico. '

Por fimrvem .D grupo dss nacionalistas quersegundo a propa-:

ganda tendenciosa esquerdista r são 'botulados" cie "FascistasrtrrtNa'
zisrr,"Picjesil e ilBufos"rvivendo dispersos em pequEnos gr.uposrsem

o apoÍo qug ús prfi-nacionalistas thes r1evem o numa posição es-

tratágica desvantajosarpois como se sabe uma determinada massa

será conquistada mais fàeilmente pela eferupscância daquilo que

2 . 
---^a- ^-1-^ ^i ^-t^ aré instintivordo que pela v-Z da razãorcalma e conscienterpro- i

:

curada leVar a cabo por processos honestos e Humanss.No entan- i

acionalistas b.astantes indivíduos;

muitos deles com uma asürutura mental e mor'al bem grandastque 
i

um dia unidosrpoderão conquistar o terreno suficliente paxa anui

larem ou reduzirem ao mínimo a aetividade exuberante rmas d6bi1,

êxtrema'me'nte dábi1 e daqueles que , de má f á r procuram realizar-se
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- na desoxdemrna inápcia e n0 caos.

Coadunando-se coÍTr o espírito que sernpre tem orientado a vida. em-

bora relativamente curtarmas frutuosa e sobretudo necessáriardesta
revista que agoxa celebra mais um aniversárisrquero com este depoi
mento incentivar o esforço daqueles querno dia a diarlutam e tra -
balhan(sem olharem à conquista do iltachútr)pela procecução deste i-
deal sempre novo que ó o da Rcrrolução Nacíon'al ,baseado em realida-
des verdadeiramente portuguesas.

Para finaTízatrsàmente duas flrases sintáticasrquase um ttslogantr;

A,cÇÃo rsoLADA-NÃ0 !

ACÇÃ0 CoNJUNTA-SIfil!

MART]NS PAIS

SOMOS C$InRA A VIDA COMODA!

0s termos faseistarcomunista e democrata estão de ta1 modo desvirtua
dos pelos meios de informação e pelas bocas das militantes que ó usual um

marxista apelidar de fascista qualquer pessoa que contrarie os seus prin-
cípios bem como um fascista chamar comunÍsta a qual"quer vulçar democrata.

Tentando uma enciclopéoiareneontram-se termos vagos e confusos a defi
nir estes vocábu1os.É de salientar que o próprio tYlussolini contribuiu pa-
ra o erro na sua obra 'rA Doutrina do Fascismott afirmando que se se snt6g
der Por democracia um regime autoritário então poder-se-ia dizer gue o fas
cismo era uma democracia.l/ias isso não é verdadeepoisro critário da autori
dade já não pode servir de destrinça.

Por outro ladorexistem organizações nacionaligtas que utilizam esse
termorcomo por exemploro partido nacicnal democrai'a alemão,E até os cotTlu-

nistas se intitulam democratas.
Perante este dódalo de significações é necessári.o que esclareçamos:
Um verdaáeiro nacionalista ama a pátriartrabalha e colabora com. o.Es.-

tado para o engrandecimento à'a Naçãortem como ideais superiores o bemro

desenvolvimento e a expansão dos seus vaLoresló aouele qu.e.se sente despre
endido dos v bens materiaisrdos burguesismosrdas suâs pequenas.eonveniên-
ciasrpara servir a Nação.

Condena toda a doutrina tcqmunista e não apenas os indivíduos
tas bem como loda e qualquer forma de governo democrática.

comu n l_ s-
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Nega o materialismo a o egoísmo ccmo formas do viver.
Nesta orientação ó de apontar o que um dirigente nacionalista prspôs como

resumo de toda a sua doutrina: NÚS S0tl]0S C0NTRA A VIDA CÚtYl0DA!

Artur Alexandre Feyo

0 ardente desejo de t,ransmitir pensamento nacionalista à 9et
te da nússa idaderlevou-ncs erl Junho de 68ra lniciar a publica

ção deste Boletim.
Desde logo tlvemss s apoio e a colaboração de muitos rapazee

...e.raparigasrmuito especialmente em tloimbrarque foram difundin-
dorcom fé e entusiasmorpelas pessoas das suas relaçõesra " Acção"

e os prineípios preconi:ados.
Erentãora pouco B poucorfomos deixando de ser apenas de Coim

.t^\a b

brarpassando a ter militantes espalhados pãÉ^-'--mundo portuguâs.

No entantoros números da "Acção" chegados ao Portugal d' A16m

fflar são ainda muitos poucos erconsequentementermuitos pouco§

são tambámraírcs jovens que nos conhecem.É que a "Acção" luta
com imensas dificuldades financeiras. . .

fstamos em trrerrporómrQUercom a colaboração de todos os ami-

gos e camaradas do Portuqal d'Aquámra "Acção, poderia chegar

a mais jovens do Ultramar Portuquês.Bastariarpara tantorque ca

da um tomasse a seu cargo o envio de um exemplar de todos os

números a um jovem seu contrecido no Ultramar!

Quem responde à chamada??

0s camaradas interessadosrdeverão.
mentera fim de que, já este númerorvá

d'41ém - tYlar !

Acção

ÍD
5
Ít
0
5
çf
'T
s

comunj.car connosco urgente
ao encontxo de mais jovens

Correspondência
APARTADO 259
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Jtlacionalista :
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1.0 Nacionalismo á totalmente revolueion&io.
Preconiza a destluição completa da socÍeda

de existente , qucr dizer, das bases filosdficas,
políticasreconómicas e sociaislpostula a cria-
ção de uma sociçdade totalmente nova e redimi-
da assente sobre ums filosofia nacionalista e

humanistaronde a 6tica da honra desempenhe um

papel fundamental.Como pedra de fecho da solu-

ção nacionalista encara-se a criação de uma or

dem po1íticara construção dr: uma economia orgâ

nica e a edificação de um [Ylundo Novo adentro

de uma po1ítica harmoniosamente diversiflj.cada.

7. Integrados numa sociedade onde as teorias
valem pelas realizações eflectivas que conse-

guem é tarefa imperiosa expôr novas condições

de propaçação das Ideiaslentão 6 adaptá-1as

às pessoas e aos grupos que se pretende tocar.
A,presentá-fas sob a florma de soluQões concre-

N - 4, .soes pol]._tlra9.

3. Torna-se necessário realizaçõesre mais ex

plicação que pol6mica.Deve-serpoisrpartir de

um tetreno comurll àqueles que queremos conscen-

cializar e abordá-los sobre assuntos que the

interessem"Assimro NacionalÍsmo aparecerá co-

mo uma concret"ização de doutrina para proble-
mas do dia a dia enflormando as soluções que

se apontarem-

4" IsLo comporta a eliminação dos demagogis

mosrdas palavras vagasrdo'vncabul-ário do s6c'

XIXrdo fraseado marxista beh como do folclo-
re fascista ou do revolucianarismo de mau gos

to.

5. A luta contra o adversário demo-marxista

exige mais habilidade do que força.0 assalto

sd pode ser feito a deseoberto nos últimos

momentos do combate.fflas o combate po1ítico

necessita de uma organização encarnando a po:

sibilidade de manobrarde recuo e de ofensiva.

...E aqueles que não o compreendem estão

votados à derrotarou pior aindarao esqueqimento.
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. ?Àm as Fronleirrgde .
o furtuoat vivctn hoic ho o. sangu"e dos quc a,ç ddfcn- o
. dcrn. 'aa
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tas que interessarão mais que estár
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0honlelnBoE$tado
t ) 0 homem do Naciona.Iismo 6 um indiví

duo que é Nação e pátriaruma lei moral
urtindo os índivíduos e as gerações numa
tradição e numa missão,suprimindo o Íns
tinto de vida limitada ao círculo estrei
to do prazerrpara instaurar no devar u-
ma vida superiorrliberta dos limites do
tempo e ct o espaço: urna vida onde o indi-
víduo, pela abnegação d.: si mesmo, pelo
sacrifÍeÍo dos seus interesses particu.
laresrpela própria morterreallza esta -
axistâneia Loda espii'ituel que Êaz o seu
valor de homem.

?) É um ser espiritual que tem na exis
tência de uma lei eterna e universal o-
guia da sua conduta e a'razão da sua e-
xistênciarrealizando assim a sua digni
dade e o seu va-l-or de pessoa.

3 ) 0 homem do Nlacional j smo revoluc j.oná
rio t,em que transcender a estreita rea-
lidade que o circunda,tem de se subtrair
âo jugo dos Factos positivos e às suas
leis.Para o Nacionalismo a razáa não é

medida comum das forças e das Ideias
ue agern no mundo da vida e da l-riStória.

4) 0 NacionaLi.smo
niversal do homem

derquerendo que eIe
entro da vida e da

reivindica a essência
e da sua personalida
seja considerado o
HistiSria.

5) 0 Homem do Nacionalismo náo 6 o ho-
o-politicusrnão â o homo-oeeonomicu§r
ó homo novusro homem vivo.

É o homem realrque é polítieorque
conómicorque á rêligiosorque 6' santo

a - '.iue e guelrelro.

e
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