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passado um àno sobre a constituiçao da Junta" Escolar de
Llrsb-oa da OaUsa Monárqüi"ia, julgamos nosso dever relatar, embora a
traços largos; 'o que foi ainossa .acção durante este primeiro ano
d.e activi-dade. :

: |' 
Seguid.amente apresentaremos os ponto-s essenciais do

nosso programa para o ano de l96L-62, Desde já nos dispomos- a ou-
vir, aà mãfrror maneira e eom o maior lnteresse, todas as críticas
e sügestoes que nos queiram fazer, às quais procuraremos atender
sempie q.ue ftir caso Oisso. 0 qu-e fundamentalmente procuramos é

náo só elucidar, ma.s int?fêg§_â{. E esperamos o interesse de todos,
a acção d"edicadâ e deffiTãã d"ã cada um, em ordem à form?Ção duma
mals ampla e forte consciência monárcluica entre os esiudantes por-
tugueses,

que cada moná"rquico se ja um mil1'cante de Deusrda Pátria
e do B.ei els o eue, em última análise, pretendemos.

+

RELATóRIO

Em Janeiro de t96L
Junta Directlva, Senhor Conde
da Causa Monárquica (de faeto

foi dada posse, pelo Presidente da
de Caria, à Junta Escolar de Lisboa
já existente desde I'[ovembro de 1960)

+

DE 1960-61

Ficou eIa asslm constituída:

Presidente - António de l4oraes Sarmento Ramalho (Direito)
Secretário - Mário da Gama Cidraes (;igronomia)
Yogais - Rodrígo da Costa FéIix (Direito)

-Pedro Guedes de Passos Canavarro (Letras )
Franeisco de Moraes Sarmento (Agronomia)
Pedro Salazar de Campos (Tdcnlco )

- António Côrte-Real (Ciêr:cias)

A partir do mês de l,iaio as funções desempenhadas pelo
Vogal Francj-sco de Moraes Sarmento passaram a caber a Leandro de
lvioiaes Sarmento, por aquele ter sido chamado a cumprlr serviço mi-
litar.

Do q.ue foÍ a acção ri.esta "óquipe" que todos nós formá-
mos temos consciâncla de que não foi inteiramente perfeita. lTume-
rosos óroices se nos opõem nomeadarnentc a dispersão exisiente na
vida universltárra de Lisboa: a dificuldad,e de contac-bar com as
camadas mals jóvens: o alheamento d.e muÍtos daquiJ-o que é o pro-
blema d"e todos: a po1Ítica.

Dentro deste eondicionalj-smo pretendemos g conseguirnos
realizar algo que repfesentasseras bases duma acção futura no meio
d.a juventud,e. EstrutufámoS uma organização, QlJ:e , muj-to embora
tenha de ser revista e modlficada ern rauitos pontos, fo:- a semente
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de todo o nosso trabalho. E nã.o faz dúvid.a que um dos pontos fun-
damentais do bom funcionamento de qualquer orga,nLzação do tipo da-

Junta Escolar. consiste na existênóia duma b:a estrutura adminls-
tiãtiva. Do Leu ârau Ae perfciçã"o e eficiência. dependerá, em gran-
c1e parte, o sueesso da acção desenvolvida.

Neste capítulo d"a orgânica e funcj-onamento da Junta fs-
colar elaborámos um-projecto de }tegulamento, Já entregue à Seere-
taria da Causa 14onárquica, de que o ponto crucial é o de conside-
rar os vogais da Junia Esôo1ar-simultânea"mente presidentes dos
Núcleos (iormados em cada estabelecimento de ensino)"

Estes vogais-presldentes seriam eleitos pelos e1e-mentos
de cad.a lrjúc1eo. i[oúeadoã pela Junta Directiva da Causa lvioná-rquica
só seriam o Presid"ente e o Secretário, já que a 59? acção envolve
maiores responsabilidades e se rodei-a de maior melindre.

criava-se um departamento de relações externas, sob a
chefia d"o Presidente que lgualmente, agora em conjuncto com o Se-
cretário, Superintendia nas rela"çOes pura"mente internas.

Previarse a constituiçã.o d.e conissões 'rad hocrr para o
estudo d.e certos e determinados problemas relacionados com a posi-
çã-o do estudante monárquico, nas suas múltipla"s e 'rariadas rela-
â2(ô ê

Deve dizer-se que hoje não iulgamos esta orgânica a

melhor. Cent::aliza d.cmaslad.o certos aspectos e mostra--se insufi-
ciente para levar a cabo uma acção multiforme como deve ser a nossa"
Pensamos, portanto, qge há que dar a,maior autonomiu.?91^Y"$?1il
criando âeôçOes (sômelhantes às existentes nas Assocl-ações Aeadê-
mlcas) das àuais eles sejam dlrectores e tenham facufdade de es-
col-her os seus eolaboradóres" O volurne de tra-balho q.ue prevemos
bem justifica isso

No que respeita a relações externas, .não.só aquelas- que

se process,am com outrós orga-nismoá da Ca-usa }iohá"rquica mas também
com quaisquer outros agrúpámentos, Fe!?a-mos a tnelhor solução,estar
em súbm"tê-la"s ao Presíciente e a um Adiuntc, a quem caberia" da.r

seguimento a toda" a- correspondência e informaÇões"

claro no que respeita. a rela.çÕtls com qua.isquer outros
agrupamentos esta-mos nal imeOiata dependência" d.a Secretaria-GeraI
e da Junta Directir,.a, lvlas rnesmo a"qui tem-nos sido rlada uma larga
margem d"e liberdade de decidir.

Quanto às comissÕes 'r3-d hocrt pensamos mantê-las, já que
elas provaram ser eficientes

Dos resultados concretos do nosso trabalho darnos a se-
guj-r algumas note.S. Julgamos ser de evidenciar o faeto de Quer

õartinaã d,o na.da, à Junta Escolar terem a.derido mais de duas cente-
nns de meia de côl-egas.

Isto d.eixa-nos antever os melhores resultados para os
exercÍcios ããguintes. Procurá-mos doutrinar e activar os jovens es-

+
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tudantes monárquicos e em parte conseguimo-1o. Valira-nos isso.

1 ) A primeira re al_r,zação levada a cabo por esta Junta Es-
colar foi efectuada em cola-bora"ção com a A1a dos Trabalhadores De-
votos da" Padroeira. A eles nos ligá.mos na organrzaçáo da romagem
a S. Marcos por ocasião do la de Dezembro do ano passadc. Coube-
-nos organizar a romagem d-. unj-versltários" Contámos perto de uma
eentena de estuda.ntes lisboeta"s, 45 dos quais se deslocaram em ea-
mioneta especialmente fretada.

2 ) Re a]:-zámos um ciclo .1e confer,-ância-s - 'o" eolóquios po1í-
ticos-sociais para universltários para as quais contámos com a
colaboração de alguns eolegas nossos e do Senhor Dr. Henrique
Barrilaro Ruas

Decorreram as sessões destcs colóquios, rea.l-ízad.os na
sala de conferênclas do Centro de Cultura Popular, num ambiente do
maior interesse, não prõpriamente pela quantidade dos presentes,
mas pela qua.lidâde e categoria.dos intervenientes nos vários deba-
tes estabeleeidos.

À primeira scssão realÍzadr" em 24 de Janciro presidiu o
Ex.mo Senhor D. Manuel de Aragão, Presidente do Centro de Cultura
Popular. Abriu a sessão com um breve dlscurso inaugural do ,Senhor
Dr. Vaz Serla de Moura, Secretário-Adjunto para a Dívisão de Estu-
dos Doutrlnár,ios. Depois foi a"presentado o tra.balho ,rrA Economla
Corporativa e a Participação do Trabalhador nas Empresasrr pelo
eolega António de I'foraes Sarmento Ramalho

Nas sessÕes seguintes foram apresentados os

Dia 7 de Fevereiro -r'ReflexÕes sobre a Yionarquia'l
Ferreira do Amaral

Dia 21 de Fevereiro- r'submissão do F"ei à Lei" de ]'iartim de A1-
buquerque

D1a 7 d-e Março -ttDemocracia., Comunj-srno e CorporatÍvismo" d.e
Eduaz'do dos Santos SÍlva

Na sessão d"e encerramento falou o Senhor Dr. Ilenrique
Barrilaro Ruas sobre trTemas Actuaisrr. A esta sessão, que decorreu
no meio do maj-or interesse e animação, presid"iu o Senhor Dr.Augusto
de Moraes Sarmento, Secretário-Adjunto para a Divlsão de Organização
e Propaganda, que disse algumas palavras de encerramento.

0 alto slgniflcado de inieiatlvas eomo esta incite-nos a
pross,eguir. Todavia, julgamoS, de momento, 59r de aconselhar l-1-
geiras modificações ao sistema experlmentado (v. programa).

I ) Inieiámos a organi zaçào e apetlechamento duma- Biblioteca
prdpria da nessa Junta Escolar"

+

trabalhos:

de Augusto
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Entrámos. já- em contacto eom a Agê:ncia Geral do Ultramar,
Gabinete de Estudos Ultramarlnos e Livra"ria" Sam Carlos.

'Estudámos a forma. de empréstimos de livros que melhor
garantisse os interesses da Junta Escolar e dos se;us membros (v"
progra"ma ) "

Dispomos já de alguns exemplares

4) Obtivemos facilidades respeitantes à desloeação de Cole-
gas nosso.s à III Semana de Estudos Doutrinários, realizada em Coim-
bra, bem como da sua estad,ia aÍ.

aE de salientar o facto de aí ter sido apresentado pelo
nosso Presidente o trabalho rrivionarquismo S\rcial'r.

5 ) Pensávamos real-:-.zar um almôço de confraternlzação por
ocasião do ,anlversário de S.A. o Pr'íncipe da Beira" Contudo, ele
nã"o sê realizou, tendo em conta o condiclonalismo dltado pelo vil
at.qeue de que a. Nação foi vítÍma em Angola.

Se o momento era de regozijo pelo aniversário de S.4",
a verd.ade é que ele era de pesar para todos os portugue.ses, por
vermos a Íntegridade da nossa Pátrip" amea-eada.
: Explicando as razÕes desta desistência-, fornecemos um
comunic,ado publieado pelo Jorna"l rr0 FIIBATE'I.

6) Acompa"nhámos de perto todos os altos momentos po1Ít1cos
vlvidos pela l{açao. Compuzemos vários comunicados - quc assinármos
ora "A Junta trscolar de Lisboa|' ora os 'rUniversitários lilonárquieos"-
profusamente distribuÍdos, alguns dos quais foram objecto da atenção
da imprensa diária.

Gostosanente registamos a atitud.,: dos seguintcs órgãos
de imprensa: I'Diário de Lisboa", '.'Diário Ilustrado", Diário Popular'r,
trA Vozrr e rr0 Deba.terr.

Enviaremos exemplai'es destcs viír'i.os comuni.earios a quantos
nos requisitarem.

7)'Tomámos sobre nós e tarefa de reoaga.nizar a 'rPá-glna,da
Juventudelr de rru Debate'r . InfeLizmente e cola-boração reeebj-da. não
tem sldo regular ê da.i' a- inconstância da sua publióação.

Todavia-, com a criação dum Ga'oinete próprio para a sua
elaboraÇão, pensamos dar nova-s forças a esse veícu1o,do pensa.r da
nossa juventude .monárquica r

8) Criámos uma. cornissão parâ o estudo de. viabllidade dum
Jornal representativo 'de toda-s as Juntas Escof arcs.

Com esse fim deslocou-se e Colmbra o nosso Presldente,
que acompanhado do Senhor Dr. Vt"z Scrra de,I"tourar- e studou conjun-
{amente -com os Presidentes das Juntas Escol-ares de Coimbra e do
Porto esse problema.

À cc,mlssão constituÍda- flcou a presidir o cole,ga Leandro
de }ioraes Sarmento.
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9 ) Crlámos uma comissão de estudo para os problemas uni-
versítá"rlos. A esta comissão preside o Presidente da Junta Eseo-
Iar, secundado pelo colega Augusto de Ataíde.

Os resultados obtidos são animadores.

+

++
+
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Um programe de a-ctividad.es não é um ro1 dg promessas mai-s
ou menos aliciantes, mais ou menos rea11závcis. E sim um melo de
expressão daqueles que têm por tarefa gerir os interesses de um
qualquer grupo. Daquí o consi-derarmos, ao longo destab breves tin-
has, apenas alguns dos pri4cÍplos que 'polltlcamente hão-de norteare nossa acção, bem como algle.mas daquelas lniclatlvas que se nos a-
presenta-m çom maior interesse e probabilidade de realização.

auanto a-uma e outras, queremos antecipadamente advertir
todos de que as tomaremos,, dentrq do possÍve1, como vinculatlvas.
E dizemos dentro do possÍvel apena.s porque a oportunidadl polÍtica
há-dc neeessàrlamente condlcionar-nos. tr todoÁ sabemos a inscons-
tâncla da oportunidad; polítiea

Por outro la.do, não pod.emos esquecer eüê, como organismo
que somos da Causa" Monárquiea, temos que submeter a nossa- a.cção à"

acÇão conjunta desenvolvida pel-os seus órgãos centrais.
assim perante um outro condicionamento.

E e is,-nos

Para que a Junta Eseolar seja realnentc rêprtlsentativa de
toda a juventude monárquica" pârece-nos ser evidente a necessid.ade de
não definir, pelo menos como Junta Escolar, qualquer ldeia ma.is que
que não a Monarquia.

Para além de qualqucr configuraÇão que ela a.ssuma, o essen-
cial é quç se a olhe eomo uma Instituição dotada de força e valor
st-ificientes para se impor a" todos aqueles que comungam do seu ideal.

Não é por a Fa"mília ser do tipo patriarcal ou do tlpo
famí1ia"-lar que delxa de ser Família. Nâo é pela Pá-tria sei gover-
nada em monarquia" ou em república que deixa de ser Pá.tria". Não é,
támbém, pe1a. lvÍonarquia ser de um tipo ou doutro q.ue deixa de ser
lvlonarquia. Numa e noutra o ideal perdura, â- realidade existe.

Saber agora qual a forma de melhor organização dessa reali-
dade existenclal é outro problema. E muito embora Àos inclinemos
para a soluçêo que nos parece mais consentânea" com os interesses d.o
povo e eom as 1içOes da nossa História, não nos parece ser legítimo
lmpo-la. Que o qroblema é'primário é indiscutÍvel, mâs cremos que
o caminho certo é discutir, trocar ideias, flrmar posições, sem
toda-via deixarmos d; informar e procurarmôs formar todós o3 que a
nís recorram. E se alguns nao vierem ter conRoseo, iremos nói até
eles.

++
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Corolárlo deste princípio fundamental que nos norteará, e

o propormo-nos abrlr a nossa Junta trscolar à totalldade dos ele-
mentos integrados, rasgando mais dllatadas prespectives a quantos
se disponham a tra"balhar para ela. Da competênela de todos, da
boa vontad-e demonstrada, do trabalho efectivamente dispendido, só
a Junta Escolar lucrará. E lucrando el-a lucra o próprio movlmento
monárquico.

naqui ressa.lta. a- nossa intenção d,e manter a criação de
comissões 'iad hocrr eonstituídas para o estudo específico de deter-
minados problemas e abertas a todos aqueles que nelas quizerem
colaborar. Não sd promoveremos assim uma mais ampla partlcÍpa"ção
de todos no nosso tiaba.lho, como tambdm garantiremos um melhor
rendimento útil nq ta"refa empreendlda.

Outro ponto particularmente mereced,or da nossa atenção é 
-o grande bencfÍcio qüe traria para nds.a existência duma sedc pró-

pria, onde pudéssemos montar os nossos serviços, realizar as nossas
sessões, conviver e conversar, enjr-e -todos, quando melhor nos
e_prove s se .

À resolução breve deste problema d,,votaremos tod.o o noss,o
esforço, apre se.ntand"o-o à Secretaria-Geral e procurando -obter, para
eIa, áoiuçao imedia"ta. lleste scntido empreendemos já esforços. ten-
dentes a ássegurar o lnteresse e cof.a'ooração do Centro de Cultura
popular, ê as prespectivas ofereeidas anj-mam-nos a prosseguir. De
quã.Iquei modo, porque a reivindicação é justa, não desistiremos.

Passamos seguidamente a" cxpôr, muito sr,rcintamente, âs
principais inicia.tivas quc temos em vista".' Sobre toda.s elas d3-
bruçámo-nos num longo trabalho aprecia.tivo, o que nos leva. a clas-
sif icá-1a.s, de princípio, rer-1izáveis . Para- a sua grande ma.j-or1a
temos j á garantidr.s notá"veis condições d<, viabilldad-'.

ORGÂNICA

Como se fa.z notar no Relatório apresentad.o pela Junta"
Escolar em.exercÍc1o no ano de 196A/6L, a existência" duma boa es-
trutura administrativa é essencial para o êxlto da a.,cção a desen-
Volver. Reconheeend.o ta"l fa"cto, elaboraremos um novo projecto- de
Regulamento para o funcionamentô da Junta Escolar, o qual será
apresenta,do a exame e aprovaçã.o da" Junta- Directiva..(Sobre as suas
llnhas fund.amentais remetemos para o que ficou dÍto no Relatório
apresentado ).

Continuaremos o slstema de reunlões ordiná"rias quinzenais,
que vinha sendo seguido pela Junta Escolar. Esta" reunirá extraor-
dinà"riamente sempne que as condlções verificadas a lsso exigirem.

Tentaremos criar Núcleos em todos os estabelecimentos de
ensino da capita"l. A eles fica"rá presidlndo um Presidente que si-
multâ"nep-mentà será- vogal na Junta Escolar. Pera os liceus e cold-
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gios funcionará- uma Junta Escolar de eonstltuição diversa, presi-
dida e secreta"riada respeetivâmente pelo Presidente e pelo Seere-
tário da Junta Escol-ar ljnlversitária". ltlesta será admitido como
vogal um dos vogais do ensino seeundárlo, da Junta Escola"r Llceal.

Nãg quer isto dizer que se constituam duas Juntas Escol-a-
res d.e Lisboa. Quer-se dizer sim que a Junta Escolar existente
funcionará em duas secções: uma para os universitários e estudan-
tes ery geral; outra só para os estudantes d.e Llceu,

Em ambas terão representatividade as nossas colegas estu-
dantes.

ORGANIZAÇAO E PROPAGAI]DA

-I)Terá esta secção a, seu cargo a efeetivação d.os semináriose conferência"s que pretendemos organizar. Contalnos já com e cola-
boração dos Ex.mos Senhores Gastãõ Cunha Ferrelra, Di.'Fernando
Amado, Dr. Barrll-aro Ruas e Dr. Fernando Sylvan.

Procuraremos imprimir a esta-s sessões um ca-rácter de ampIoe generalizad-o debate.

P-)Caber-lhe-à organizar também toda a eorrespondência interna
!9* como provideneiar de todo o trabalho rela.tivo a inscrições eflcheiro.

5 )Será por seu lntermédlo que decorrerá a divulgação e dis-tribuição de todas as nossas publicações e comunlcad.os 
"

- 4)Preparará e organizará um certo número d.e iniciatlvas, a
sp"ber:

, e)Obtençao d: facllidades para ôs estudantes, durante a
xeal.l-zação d.a IV 'semana de Estudos Doutrlnários.

- b)almoço de convívio por ocasiã.o do aniversário de S.A.R.o Pr{niipe da Beira.:_
c)Des'1oca.ção e exeursão dos estudantes monárquieos d.e Lis-

boa a S. IvÍa"rcos, poi ocasião da B.omagem Na.cional do ls de Dezembro.
d)Estudo ê preparação do I Congresso da" Juventude lvtonár-quica, a realLZ?.r em Lisboa durante o próximo ano. lrTeste capítu1o

será coa-djuvante da Direcçã"o.

. e)Tomará- conta dc qualquer manifesta.çã-o ou lnicia-tíva se-
melhante que venha a ser empreendida.

. -5,)Prestar4 toda,s as informa"ções requisitr"da-s, para o que dis-porá dos necessárlos elementcs foinecidos por toda.á ãs outrás
seeçÕes, nomeadamente a de "Relações Externasil.

6)Superintenderá de todo o expediente (para o qual esperamos
contar eom um empregado próprio).
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BIBTIOTECA

2

E uma secÇão fundamental da nossa Junta" Eseolar. Com
efelto, para doutiinar é preeiso com quê.. A ela'caberá. não só
arranJer o maior número pôssÍvel de obras, mas tamOém organizar um
proeesso de empréstimos e admi-nlstração.

Pensamos ser este o si-stema aeonselhável:- a"lu.guer de cad.a
llvro pelo prazo d"e I dias pelo prêQo d.e l escudo. Flndos estes
B dlas, utente q.ue não devolver o mesmo 1ivro, paga.rá por cada d1a
a mais.a quantia de 1$5o. Não se veja aqui qualquer aspecto de
sanção: as receitas assim obtida"s iria"m constituir um fundo desti-
nado à conservação e aquisição de lj-vros.

Neste último aspecto empregaremos esforços para que as
casas editoras nos ofereçam um exemplar de cad.a obra publicada.

Desenvolveremos uma campanha de ofertas pessoais para a
qual anteeipad.amente agradeeemos a eolaboração de todos.

RELAÇ0ES EXTEHI\ÍAS

Entend.emos que às relações externas eabe uma tarefa espe-
eífica. bem d.emarea.da e por lsso rcservamos-1hes uma seeqão pró-
pria. E isso justi-fica-se pois não podemos perder de vista o
alto signiflcado que representa a unidad,e do movimento monárqulco
que neeessàrin"mente surgirá da. a.mpla e completa eolaboração e
inter-penetração dos seus vários organismos.

iVão sd manteremos as mais estreitas relações com'as outras
Juntas Eseol...res do.PaÍs (iá"se encontram constituÍdas as do Porto,
Coimbra, Braga, Vlseu e Tomar ) como com quaisquer outros agrupa-men-
tos monárquleos surgldos no meio da juventude. Com eles trocaremos
constante eorrespondêneia, dar-lhe-emos completo esclarecimento
sobre as nossas àctividad.es, convidátlos-emos a aderir à"s nossas
inlciativas, d,a mesma maneira- que procuraremos sempre tomar parte
e ajudá-los nas suas. Proeura-remos levar a cabo inieiatlvas con-
juntas .

Quanto a organizações monárquicas das juventudes estran-
geiras eonta"mos ma.nter com elas relaçÕes lntensas e profÍcuas.
Neste eampo tra"balharêmos ern regi-me de sub-secção.

Para Dlrector destr- secção de "RelaÇões extcrna.srt nomeámos
já o eolega Pedro Sa.lp"zar de Campos. '

SECÇÃO Dtr E,STI-}.DOS

Furicionará por comissões, constltuÍdas por iniciativa da
Junta Escolar. Terá por objectivo o estudo de.todos os problemas
relaclonados com e formação e a vida do estudante português.

Já sê encontram a tra-balhar desde o âno transacto:
Comissão de ástuôo dos problemas universitários, presl-



-5-

dida pelo eolega Augusto de AtaÍde.
Gomissão de estudo e planeamento dum Jornal, órgão dos

estud.antes monárquieos, presidlda pelo colega Leandro de Moraes
Sarmento.

+á, este ano, constituiram-se ma-ls duas comissões.
Comissão para o estudo d.a formaÇão ideológiee e doutri-

na1 do estuda.nte português, presid,ida pelo colega Martim de A1-
buquerque.

- comissão para o estud.o da. divulga-ção e aeção directa,
presidida pelo colega Josd AnÍbal Valdez.

SECÇÃO SOCIAL

Terá a- seu cargo a resoluçã.o dos problemas econdmicos-
-flnancelros do estudante. Procuraremos ma.nter, dentro d,a medlda
do possÍve1, üfr processo d.e assistência aos estudantes _monárqui-
cos que necessitem dos nossos serviços, Deles só benefieiarão
aqueles que sejam membros das Juntas Eseolares.

1) Pnoeuraremos arranjar-lhes empregos, para o que tra-
balharemos eonjuntamente com a Comissã"o de Colocações da Causa
ivlonárqui ca.

2) Promovêremos um sistema mútuo de empréstimos d; livros
de estudo

3) Faremos todos os esforços para a constituição duma re-
sidência para os estuda-ntes monárquicos cujas família.s resi-dam na
provfincia.

4) Procuraremos obter descontos especiais nas livra"rias.

PAGIi$A DA JU\TEI{TUDE

Eptende a" Junta Escolar de Lisboa dever manter um melo
periódieo de comunicação eom todos os rnonárquicos poltuguesesc
Para esse fim projeetá fazer sa"ir, o mals breve possÍvel, W.
Jorna1 próprio. Ma.s enquanto lsso se não verificar julga esta
Junta dãver manter, com certa regularid.ade, a pá.gina da Juventude
de rr0 Debatert.

Criaremos um Gabinete de Imprensa, adjunto à Junta Escolar,
encarregad,o de garantir e seleceionár a côlaboraçao necessária.
Asseguraremos colaboradores efectivos, ao 1aôo de outros eventuais.
Procuraremos dar informação dctalhada sobre es activldades das
diversas Juntas Escolares.

Este Gabinete de Imprensa já se eneontra a- funcionar sob
a direcção do colega Eduardo dos Santos Silva,



JORI\AL

Foi lnsistentemente proposto à. opiniso dos dirigentes 4o-u
Juntas Escolares e criação d; um jornal a.cadémico que desempenhasse
junto da juventude aqueia acção monárquica até agor?' a-penas exer-
óiaa pela relação de pessoe à. pessoa, eireunscritS à.s o_portunidades
e às ãptidões iersua-sivas de câAa um. Tal apostolado é louvá"vel
mas inãuficiente para eompetlr com outras solieitações melhor or-
ganize"da.s.

Porta-nto, ensinando a experiência a ampla audiência da"

imprensa e a. tran*quila medlta"ção que a. letra impressa. permlte,
coneluiram as Juntas pela vigente neeesslda.de dr. edição dc um peri-
ódico euêr corrigindo- com a süpr rÊgularidade os inconvenj-entes da-s

contigê-ncías verba-1s, afirme uma presença vá-lidp" nos meios inte-
lectuáis genuinimente portugueses e opo,nha" um pensamento desassom-
bra.do contra os intelectuais que prepa"ra-m, pela astúcia, a defor-
meção naeional.

Desde já recebemos
dada, chamando a atenção de
c iativa c
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toda a colarooração que nos quelra ser
tod.os pâra o largo alcance dcsta ini-
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a

I
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tude o

bem da

0 futuro de Portugal depende da
mereça, é. o impera"tlvo .nacional.

juventude . Que a juven-

E firmados na. Fé e na trspera"nÇa, nós trabalhamos para o
juventude, para o bem de Portugal

A Junta Escolar d: Llsboa constituída' para L96L/62

Presid;nte:-António d"e ivl.S. Rama"lho (Dlreito )

Secretário:-Márlo d"a. Gama Cidra.es (Agronomia )

Vogais : -Pedro Gued cs dc Pa.ssos Ca-nava{r9 ( Letrr"s )
Fernindo Ferrelra dos Santos (Direito )
António Gonça1ves (To<cni90 )
José.Fa.ria- Franco (Ciôncia.s )
Leanàro d"e lvloraes Sarmento (Agronomia)
Josd AnÍba1 Valdez (Llceus )


