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Causa Monárquica enviar mensalmente uma circular informativa. Não parece necessário justificar este propósito. Os monárquicos
portugueses, espalhados por todo o território nacional, e até no estrangeiro, esperam ansiosamente uma voz amiga, {uà promova ou reforce a

ROPÕE-SE

a

comunicação, como base indispensávcl de uma acção fecunda.
Por muitos que fossem os órgãos monárquicos dentro da Imprensa portuguesa
e estão longe de corresponder, apesar de todas as boas vontades e de
não podetodos os méritos, à extensão c variedade da população monárquica
-,
riam preencher a função que compete a uma publicação da Causa.
Não se flestinam estas circul:rres a fazer doutrina. Vão dar aos monltrquicos
mais afastados, e até aos mais desinteressados, noticias concretas da vidn rnonárquica do Pais. Muitos são os filiados da Causa que se sentem isolados. E a frieza t:
a apatia são, muitas vezes, o resultado directo desse isolamento. É esta situação
que tem de acabar. Com a ajuda de Deus, a Causa Monárquica está a entrar em
nova vida. Estas circulares vão procttrar transmitir essa vida a todos os monárquicos. Assim os monárquicos queiram contribuir, com a sua simpatia e o seu
csforço, para a constante reno\Iação dessa vida !
Nos dias que passam, a atenção de todos nós deve concentrar-se llutn

programa de instante defesa da integridade nacional. A Pátria tem o direito de
esperar de nós os sacrifícios máximos. 'Irata-se de sobreviver e de continuar na História a missão que. Deus confiou a Portugal. Cuidado, porém, com
ccrtas superstições que obscurecem os espíritos. Mais que nunca, os Portugueses
têrn de pensar claro e falar claro. Quando em oertos meios se agita a palavra
Uníflade, perde-se o autêntico sentido desse termo. Nós, monárquicos, temos o
<lever de meditar sobre as condíções da unidade portuguesa. E ninguém como
nós tem fundarnento para o fazer.

FAÀAII.IA REÀL
os DuqDes dc Braganqa queren os moúrquicos poltupeses exprimir o
seu muito pesâr peio falecimcnto do Principe Frânçois de 0rlé46, sobrirho djreito da
Sàalora Dona }Íaria Fran iscâ. ,qo mesmo tcmpo, porém, sentem a 3Íândeza da morte do P.incipc, caído Íô canpo da ironra, em defesa da suà ?átria e da Civilização Cristã. Á S€nhora
SS.

Ad. RR.

Dona Mâria Fnncirca e a fufànta SeDhora Dona Filipa deslocaram-s€
de saúde não o pôrle faze! o Senhor Dom Duaúe.

*

SS. ÀA.. RR.

yilitar.

o Pímipe da lJcira e o Infantc D.

a Fraúça. Por fâlta

MiSuel iner.ssarâm Do Colé8io

Assim dão cumprimcrto ao apelo do sangue, prePârando-se, p€la disciPlina
ô seraiç,o da Pátria.

nililar,

Pxrtr

Durarte os últirnLB mêses, o Serhor Dom Duarle tomou paftc no Con-qrcsso Eu{arisCongresso da Ordcin de Melta e, como habir1]âlmentc, na
em
r3
.le Ornrbr..
â
Fátimr
grande Pere8rinaçáo

*

tico Intcma.iona.l (Münique), no

Nas solenissimâs ceri ónias .om qu. Íoi encenado, no vostciro da Bat.rlhr, o ano
cmtenário do Idante D. Henrique, esrcr. presenie o Senhor Dom Duarte, e a S. ,\. R. foram
prcstadas âs hc,oras deridâs à sua qualilarle de RePresentante do glotioso Prínc;pe.

*

pâssâdo recentementc por Lisboa, S. A. I. e R. o ArquiCuquc Otão de
Habsburgo encontrou se com seü Primo o Sentror Dom Duartê duraDte um almoço Do Esicrii e
um jeniâr c]n Lisboa.

* Tcndo

SS.

* S. Ex." Rev.''' o Bispo .la Bein visitou, en Outubro, no Paço de Slo lÍxÍ.oi,
A,{. RR. o. Duques de Bragançe.
* O Rei Balduíno rlirigiu à Familla Rcat Portugucsa um convite muito

esprci:t1 para

que se associe à alcgria da Corte e do Povo Belga na cerlmóniâ do cóâmentc de S. lI. com
Dona l-abíola de IIorâ y Arâson. Cono sc ,ab., o Rei do" Belgas é trineio de El'Rei
Dom xÍisncl L

CAUSA IvIONAROUICÂ
dolorosa pelda do Lugâr Te.entc, a quc s. rcl'rnr a lossa circulêr n.'2, não perturbou
D.Êsa aclividade. O SenhJr Gr.lral Bénar(t Gu.ri.s deixara perfcitamcÀte estabelecidàs as linhas gerâis dn acção monárquica. Cumpre rc, sereíamentc, prossegrir.

a

* Forâm nomcadoê Secretários-Gerais AdjuntoÂ ,rs Senhcrcsi Dr' Áutxsto de trÍoraes
Sarmenio (parn a Dilisão da Orsànizaçáo e l'ropasanda), Dr. João Vâz Serrâ Ce rloura (para
a Divisão Ce Estud6 Dou'dinárior), Eng.' Marco ,{ntónio lÍontciro de Oliveirà (prrâ â Dilisâo
Adniüistlativa) c Dr. ilulácio de Aineida (para a Coordenaçâo da Zona Nolic).
* Foi cri:rda no ?oio uDa Delcgaçíc da Secretariâ-Gcnl,
,, Sr- Dr- Aul:rcio de Almcidâ.

à frente da qual se cncontm

*

Foi

nomeado DeleSado da JuDta Directiva em yiana

do Castelo o Sr. Eng.. Gaspar

Italheiro Rey'máô.

* Iroi nomeada a Junta Pmünciâl de Ángola, constituídâ p€los Senho.es: Ten€nterorcnel
ÁÍmando Sacadura Far,.ã§ lPftsideite), Ens.'Pompílio d^ Cntz (Seefttátio), Dr, Ruy de
Lina Pereira àe MeIo (Tesauftio), En8." Ántónio Jos€ cavino de Yasconcelos, Antódo PiDto
Coelho, r'rancisco Lopes Roseira e Dr. IÍanuel Pinho de Álmeida íIlogais/.
* A nova Jlrnta Distrital dc Luanda é coDstituidâ pelos se$intes Senhorês: Dr. Joâquim
\teí\<tes (Ptesidente ), Bernardo Paulo Guedes da Silvâ (Seüeíáno), José Femardo nÍartins dos
santos (resoweila ), HflEulano Àntunes e Lüiz dc üma Pereira dê Melo fllogaà1.
* Pelo Sr. CoDde de Ca.iâ Íoi dadâ poss às Junts Municipais de Cascais e de SiDtra.
Fazem partc da pdmejra os se8tintes Sônhorcs: Eng., IÍanuc1 Maria dâ Luz da Sil!.â Brus.hi
(Prcsideúe), E"g.' Jo€é Francisco de Sâ d'Âbranches de Figueiroâ Reso (Vice ?rcsíde íe),
Dr. Paulo José Vidal de Abr€u (Secrctáio), D.,{ntón;o José Xavier de Siqueira (São Martiiho) (Tesoa,cito), Carlos Düarte d€ Sourâ, Arquitccto Henriqüe Brado AlbiÍo e D. Henrique
de lÍello Breper Cardoso de MeDez€s (Margaride) /r..ga':s/. FoIInam a sesunda os S€nàolcs:
Dr. João Brarco G.reÍÍeio (P/es enta), Dr. Carlos Percira Beiia, (9e.rcüno), Rui MaÍqües
Gonçalves ê
irafuàa (TesoLreno), Dr. António Guilherrne Pedro OÉm Soares, Dr. Carlos
Salema, Rui ualques de Cârvalho, Vjscorde de Reguengc, Fernando de Pina Fc[eirâ Isasca
e Cados Trisueiros de Martel 1lloga,s/.
Oporirüanente serão publi.ados os Domes dos xogais eleitos de ambas as .Tuntâs-

J-

ACTUATIDADE
coxvÍYro l{ox^Bourco

simples posial, oü carta, por iDtermédio de unr
amiso quÂndo sc não püder compâreccr pcssoalmcnte, todos os monárquicos deven d;rigir à
Praça Luís de Camões â comunicaçáo do seu
nome e morâda mesmo qDe não estejam (por

$.'

anivcrsário do Senhor
Dom Duartê, rcuniram-se Dum âlmoço
em Sintrâ, no dia 9 de OutubÍo (por ser muito
recente, em 23 de Setembrc, o luto câusado

AR-{ celebrar o

enqüànto) disposios
.rmpies nola

dâ e cada vez mais

pclo fâlecimento do Sr. GeDerâl Bertrard Gucdes),
pcfio de centena e mciâ de monálquicos. Presidiu o Sr. D. Caetano de Lancastre (Alcáço-

vas).

a fazer acomPanhàr essa
da lógi( .. n"r - i-

te cxisiicú

opoftüDa afirmação de

Prcsehça, acti\a. e colaborantc, nâ obra urSentc
da acção moÍárquica que se Íos imPõe.)

Os oÉdores destâ rcunião foram: o romên

* Em comentádo a

estc discurso, e pcla
un dos seus mais constantes colaboÉ
dores-P. B. , volÍan O Debaíe de a5 de
Outubro a refcrir sc ao problema instante.

cista Sr. Francisco Costa, a Sr.' D. Laurâ Satu
no Pires, o Sr. Gastão da Cunhâ Feüeira, o

pena de

sr. rJrro. Tr'Bueiros de llâncl, o Sr. Dr. Jo:ô
Dranco Gnereiro e o Sr. PÍof. Doutor Jacinto
Ferreirâ. O discuBo de FÉncisco Costâ insistiu
espc"',lmcrrc na nê("s"idadê dê pôr cE píd'i,d
a doutína social da Igreja. Foi enviada uma

* o

mcsmo semanádo publicou, em 29 de

oulubro. um" lunÕd ê in"i.ivJ , nJ d A''.nJ1 p D.o 480r e Íili'r,lo nd .aur 11^" rqLi'"
n.'7q86,, em âplâuso dcsta ideiâ. Pcnsa o A.

mensagem de saudação ao Senhor Dom Duarle.
Pela iDiciativâ destas horas de convívio e doütdnação, e pela homelragcm prestada ao ChcÍc

desta cartâ «quc nuDca se virá a fâzer um reccn-

natuÊt dâ Nação Portugnesa, bem mcreceu a
Juor" ]lu'ri,'rrl d" \:núz da íru-a lÍonirquica. Referiram-se com espcciat rclevô a estâ
rcuni:o o- "ê8u nr"- iotndi: O Debatp, Bpnr
Baixa, Coneia do Minho, A vor. e D;átío d,o

1am!nrô (ompl.ro' por h"\er .monárquico.
cm pequeno númcro-que sofrcm dlr doençâ
do comodismo e mcdo).

o

e trabalho em comum. Parecc no enunlo legítimo pedirlhcs que, sem nenhun
.ompr.m:.-o da.ua p,n". nu. J-Fm o -poio

* Não nesamos que assim seja, mas também sabemos quc alguns üon,Lrquicos de ljnnes
conlicçôes são avcssos a tudo qüanto sÊjÀ orgazaçâo

rEcEx§!ÀMExro Dos ltorÁnourcos

dos scus nomes de Poriugucses dignos.

Prof. Jacinto FeÍrcira publicou no
,áA,1rE dc ro de Sêtembro um artiSo

srrtiAxAs DE :sIUoos ooUTRlt{ÁRloS

intitulado (Rcccnseam€nto Necessário», eln quc
chemou â atcnção de todos os monárquicos

pofluguci-. quJisquer qu" Ío-er a".uT. nf:

AIRÁ em breve o Livro da Il

niõcs ou posiçô€s em matérias secundáiâs, para

Scrnana

(Connbn, }Iârço de r9úo).

(onh".e omo l.i'
=" darem a
" ur8:nc'r de<seE
cscreveü
o tecenseameDto
monárqui.os.
a
a
organização,
de
O
Debate
o Director
-,
poderiam
ir
de
além
propâSanda, a âcção, não

* listá em prepiração para liarço de r9ór
â Ill Sernêna, que também se reâlizârá cnt
Coiml,ra.

*

Em edição das S,,rdnas, foi publicado o
opôs.nlo A llona/quía na Lru ltónica, 11à
autoria do Arqüiduquc otão de Áusiria Lhn-

* No âlmoço de Sintrâ, o Sr. Gâstão da
Cunha Feneira dirigiu o mesmo aPclo aos no
nárqdcos. E, concretizândo, sugcriu: «Num

gria.

4

sE tx^Rto
T

{

DE

Esruoos DourRtxÁntos

há dl(U6 n,ê5À quê

eirl

6al;

Sr. Prof. Doutor Pedro Soares }taíinez.

*

Estão em orgânização os Cabíretes íle
Coimbra e do Porto.

lrvnos xovos

*

trel".;o do PruÍ. Douror llircndJ B.r
b,.d. td(io d.s Srm.nG Jc E"rJd"..
Di Lr bL'iJura: L:\'dri. lav.rec \Idn;n.
Elogio da MoMlttuia (discrso), pek)
- i'rot. Do rror
Jo+ n P1, :'-, n o. qmonm.

* L.,c dno, por.m. rdr"r"-rê

Ii,
..'n.,,^,J!ÃFq
ápru\-irJnLo um rcn o Lu-u J'.
do V Cenl.n;iriô (1o Infante. foi rcsoivido les
tetâr s.nenementc a cirquentona.

* r\

Gasrão

à .unha lcrr.ird. !.di!io d,< <, Td

po

usuesa. Conhece as
coúentes politicas e as Íorças ecoíómicâs que
fonnân â ccolc.-'lurâ actuâl da NaÍão. Corirprcende, poh, quc o sector politico que o I'rof.
llissâia llarreto nuito bem simbolizâ teDha er
guido ,iuas à Rcpública do alto da varrnda da
Càniara de Lisboa e tcnha posto a coffer à Íácil

Lhlidad.e Nactunal (conferência), pelo

Pedidos a

LP, P":d da Plrirre d' An ú1'o - í
dinl-a ,." vulum" d". obns t anblcta ).

.t

Ír .-p. lp',d. pií Lm, prrlc,nn-i
deraivel da nossâ Imprensâ, habitualmente táo
alheia a tudo isto.

rôn 1',

Edição da Editodal Resl:Lnração, dirigida

por Rodrisucs Cêvalheno.
Áhíónio Safiihha (Antologiâ orsanizâda
pr-Í.', i"da poÍ RoLr EU". ( . \Jlr., : ^
Edição da Edirorial I'anorama.

Câusl uonlLrquicâ não ignoÍa as con-

dições êctuais dê vida

nas de listudos.

l'rot. Doutor Jacinto Fcncira.

dp urn ani.

v€rs:úio especial: a República laziâ 50 anos.

Ediç:io das Semanàs de Estudos.

lt

a dâta para

româScns de saudade, e também pâra r€avivarcm. mêis ou nenos em Íamília, a retórica rcvolucionária que o tempo tcm ido amortecendo-

I Scnara d? L"tudos Daut,i tí,to'. D',.
aumênt:rio..
' ur -. 1r-c,. lnt, rveD\ó.r.

Libetador (dijcnrso), por

Como é naiurai, os sobreviventcs da 1.'

Rcpública costumam âproveitar

BRÁS recenies que podem intercssar à
fornaçâo política:

O I'adet

XO

pode, em rigor, ter uma utilidade: levar o
púirlico a lazer allo na rotina diária, e refleciir
um pou.o nos problemas políticos. IÍatéria de
reilexào Dão fâltàj e precisamente o 5 dc Ou
rrbro oÍ.r."" Fl.mc1ro. pí., io,os pJra .tl'l'.e

ete .l.e Eslud,os de Lisboa, qüe é didgido pelo

C.

DESTE

feriâdo oficial que anuâlncnte recorda
a divisão ideológica dos Poiru$eses,

lun. ionJnllo.

com r' eLtridJd- c bo1' Irxro". o

\J,

O CIiICO DE OUIUBRO

e

,r.

p to ProÍ. Émi., L"1". . dd

* Conpreendcu a Causa os motivos que
1F\dr1m o í-,o\Émo J' .r."r a i,,lirÉ,\.,o
oÍiciâl das comcmorações. Has enicndcu que era
seu devcr indeclitrável formular pcrantc as auto
ndadcs competent€s o protcsto monárquico con-

Social.

tra a tetrtativâ .le kacio ali.ar o que é essen\'tdlmpntc pd,hJn,i . N- ? p,or,5ro id rdmb T

Oryaaizaçdo e

R.P,cscita\a Ca,P .attua.

L nrv' r= d.d.
de Loveina. lrdlção da Junta da -\cção

um asiso leal: na medida em que o Estâdo Novo
entenda âbandonar a suâ politica de fle í/..1izaÇão tcnpaÁtia das conentes políticas, para
adoptar não ape"a\ a, Íolna republicana,

RPúlu\; . C rttu.Rcwlu.n". palo Prcl.
Plin:" , un d J- o ivêira. Edi\;o dc r"r.
bn lt na

Catalicisha.

Polítta e H " ovia pe o Dr. Rudr uu". ( a
t.lhei,o. Edi\ .o da L rr.r , srm t-., ".

mês tambérn o
rcpüblicâno, a Causa
"rríltlo
Vonárquicâ teÍá que revcr a sua posição.
5

rt No n1esmo seriido, escroveü P. B.

Rcpública, que contiluou e coatiü.á &pot:
Ll.qra ênquanrn no p€iro lu.rrdDo ajdeÍ a án r
de a tomar cada vez maior e oais SloÍiÉ,

no

D.bate Lr éí1i1o.t^Ío F , , no. .Jja iTpordn
cia polir:.d {oi rr.nn\"cidr pplo L'àno dc li.
àoa, qre o tran3creveu.

(Diáno àa Maihã).

* Resumiu O Debate em três pcr8untâs
igniri.rivl. o ?dtu\ia.DL popul"r p-lo Cin

«Ao cômpletar meio #culo, a Repúoli:â en
Por usal úo sê,1i.(ule f nre-imequed\ê;
€scolheu e consagrou.» | Diàlio d. Lisbr dt

<9uc multidão assisiiü ao içar da bandeira na
Càmâra }Íunicipâl? Que n4sas comparecep.m

s-x)

E qrantâs bandeirâs haüa pela cidade, às janelas de casas paíicularcs?, (8-X).

vocaDdo e espalhando tântâ podridào, a..bcu
por se emporcâlhâr de ümâ maneira tão fiisa!:.

B/eu

que se sintcliza nâ rcsposta que o País aÊon
deDr
Repírblical Repúblical, (,4 ,Rrôe.a, c:
l,ortalesre, de r2-X).

'

â ên.hêr às qtd. dr so.i"d^dc do G.osmÍi,l

anÍolasid .lut aíi/'nações da

Infrctsa:

«A ciDquenta anos de halrr descido no mas
tro real a bandeira azül e braüca saudamos a
memónd dos Rcis, do" Csrddisrâc e do. Heróis
,tu , snb cqt'ts
, P,i riá r, io,
e brithanteDente digna de um passado dc g1óriãs imôrredouras.» (,1 i,o.z de s-Xi ârtiso dc
F. À. dc Olivena Ma(ins).

iseda

-

quc

.i^ d. 4-X:

arL;So

do

). \lanald..nn"t
Dr Ruy Li.
^ndr"dp,
de

sccundáriôs, poderão servir o Ideal mais alto
a cujo serviço Denhum portupês pode licita

. P;:ria quc Ío:

ánrcrjor

foi feita com uns

lustros de

em regime republicano. E, prccisâlnenie, por
que as coDdiçôes da vida matcrial da éIÚca em
que vi\er^,,
in{luen":d d..Lita
nâs nNas própnas ideias, sou rêpublicana, na
n"ôd" nm quê -êDdo J R.rúbtn" umr rêivindicação, é âtrêvés elâ que os problemas fundameniais .lo nosso tempo podem ser resolüdos,.
Isto nos diz a Sr.' D. \,irginia ]toura, na Isrriàli.a de 5 de Novembro. L a gente cônclui qüc
rqu"la re^rr dd inÍlu"nc;i da trJalnrix .i ; ! rlida a partir de r9ro... Os republicatros antedores ao 5 de Ouhrbro devem ter câido do ceul
E os monárquicos nasidos depois da data gl.-

convicçôes, scm âbandonarem ideais ponentura

mpntp DêEar--e:

pergnnta

* «Nasci em Repúbli.a. Portanio, fjz iôda
r minh Íomalio in "lF. ruâI. morJl e puirri.a

deitou

<,(...) todos os portu8uescs, sea quebra

â

airaso pois, neste ano, nesta épocâ de de,rinte
grâçÍo do átomo e do «sputnik,, o mcnos qü€
unl homen pode ser é repubticano.> (respostâ
do jorDâlista Oiiveira Valençai ir-X).

rica de uma data que representa um dos golpcs
mais violentos desferidos contra a Igreja no
nosso Pais (...) Não se trâta de âcusar a Rcpública como exprcssão politica, mâs apenas
üma Repliblica qüe nasceu envenenada e tort.r
e passou â mais deplorávcl infância entrc distúrbios de estouvâda e indefensáleis âtitudes
de delinquentc.» r]Í,tidzd"s dc 5-X).

[â inveja] quc

que. :r:

aparecem afinnãções como csia: «Julso mesmo

c Íàlta de sincclidàde que nos
ÍeÍivamentc à evocaçào histó,

«É'oi csie sentimento
dbàixo a \Ío'larquiJ \

l; - ]lrn"rquia..

* Á República vai envelhecendo. No i!,r
pÍóprio câmpo ];ni germinândo a ideia de quc
eta ó uma forma sem interesse e um ideàl ultra,
passâdo. No curioso inquérjto do jomal do
.Porque .ou,.fublicino.

ilóÁl;co

associásscmos

r.gim-

J

6

*

Sobre este inquérilo do jolTlal Refúbl.ica
publicou á l:r: de 28 de SetembD ümas À'oras

ii ,íargef,

*

che;as de int€r.sse.

Quis o SenhoÍ Dom Duane celebrar uu

São Iíarcos, de modo cristjanGsimo, o cinqüen-

tcnário dê uma revoluçâo que sâcdficou a vida

de alguE

Portugxeses. mandando cetebrar

Uissa por alma de todos os que, em I e 5 dc
Outubro de r9ro, morrc|am €nl deÍ€sâ dos seus

*

As Juventudes onárqricas promoverâm
a celcbr3ção de urna líissa, em São Vicerte d€
Fora, por alma daqucles que naquela trisie data
deram a vida pela Ordem Portusuesa, em luta
corn d R*tolulio. Ai5i..iram ào \anro \J.rit!. :n

ccrca de trezentos monárquicos ô Conseiho
da Lugar Tenóncia estala representado pe)o
Sr. D. CaeÍano dc Lâncastre (Álcárovas). A
Junrâ Directiva da Causà Monárquica, pelo seu
P,,.i l,n^ e pio, \r" I'ror. J,. 1r. j-, .:,.
e Fernândo de Sorza. O,i Ânriso; C.mbaicnl.s
i{onárqücos, petos Srs. Dr. Carlos lÍoÍ.iÍa .
Luís Vilar. Forâm, dcpois, deposrôs ramos de
Íl rê. no" rúmuluq dos Rpis D. Czrto: I c
D. llaDuel Il, da Rainha Dona Amélin e do
Irincipe Reàl Dom LuÍs Filipc. Lim sacerdore
J'rrou " ra"'1.,t;o ,lc unr r: ::rio do Ro ,ri",
por intenção dos Príncipes ali sepultados.

* Forâm tambén

celebmdas Uissas por
alma dos caídos em defesa da Pátria e do Rci,
nas seguitrtes localidades: Albufeira, Áhor,
Bcja, Boliqueimc, Fâro, lagoa, Loulé, Monch;

coxct utxDo

* O cinquentcnário do regime republicano
parjou, ,omo fpnór.no ep.dÉrmn ô. ]{". .êria
srave, da nossa pate, ignorarmos que, por
detrás de cerimónias pacatas e de inundações de
retórica bâloÍâ, es1á o propósito de confirmar a
R, p rbli.d, iJênriÍ cando d .ôm é ,\"rç-ro. E se

propósito maDifesta-se €n vános $aus, conÍo,n" d" I'p- d" " â- (i(unJin.i"s. Nuí p-im€iro Brau, consiste em dizer: ô Estado ponu8nés é republicaDo; logo, atacar a Repúbtica
é âta.ar o Estado Português. Num sc$ndo
g!au, fala esta linguagem: o povo porrnguês
âmou sempre a Liberdâde; ora a República é

úlrima ê\pr.s;u de..p Jmor. Num rer,ciro
srau, aÍi.ma que Porlugal só tem Íazão ate ser
na medida em que sc identificn pro$essiva,
idciÀ d" "r, hn(;o .o, ir. .: ou -.jd,
com a lievoluç;o purd . .implê.. ,uld ne, rs.id1,1. inrerior d. rran íormJ\.,u .on,,.r,r,
"\i8e
a Íorma republicâna de gove.no.

J

* A consciência monárquica, profundamente
cnrÂizada Da Hi:rtória, rcpete .omo sâcritesas
eslas afinnações. lías é preciso que a nossa
posiçâo de monárquicos sc manifeste cm toda
a parte € aproveitando todas as oportunidâdes.
vuitos de nós deixano-nos adoÍmecer nas nossas

pr'tna. ,4rtezâ.. :ó a

l.lona'quid íJ'd d trn
tuagcm que convém ao Passado, âo prescnte
e ao Futuro. Mas é ,rrsentc que os monarrquicos
Ievem âos outros Irorrusuescs a mensagem da
lerdnde politica. Clara. Desassombrada Dinà
mica. Realisia. Digna de PoÍrgal.

Nós E o

qtrc, Olhão, Paderne, Po(imão, Quicia da
Dunl da íPoflimior. \. B,rrotompu de llecsincs, Saboiâ, Sâgres, Silves, Tâvira, Vila Lobos,
tila Real de SaDto ÀntóDio, ctc.

* Não que$mos dei\âr de registar com touvor a iniciativa da Comissio oficial das comemoraçôes, mandando celebrar nma Missa por
alma dos Portusncses mortos en .lefesa da
Pátria nos últimos 5{) anos.

S fâctos sãô

ut

rf,^l,t^x

conhecidos.

À

avisàda, dcpojs infomada,

Nação foi

c

reagiu.

É inútil dizer quc a posição dôs monilrquicos é
a posição naci.nal. Álgüns poDtos, porém, pa-

*

CoDgratulcmo nos pe:la anahi,tidaàe paÍ-

tugrcsâ. Desde O Deb.te i Repúhlicd, a lrilprensa falou a linguâgem do patriotismo. Visias
bem as coisas, nem outra coisa era de esperar.
\Í"- é ,u..o qu" sê r"Âi re á àrirudp dc lumJ;

totâlmente alheios

à

* Em todâs as manifestações públicas, mas
..pcc,1lmen. nrs €r.ndê- ron,rnrtu ó,. juven'.
,1" Li boJ , P n". romdrdm p'nc rnuiLu a,ri\d

Situação; eles Dào recua

rdm perdn'ê ric.o dê jr J"r
^
tema político que condeDam.

í rr" á u n -i,Ja novd -^nc

elcmentos nonárquicos, quer isolâda, qucr or8à-

dâ rcvista monárquica <Cidàdc Nova» estudava,

ni.amente. Nas dcve rcgistnr-se com o relevo que
mercce a parie primordial que tivcram os mo,

* Ji hi mF,5, a Abe,tn,o

largan€nte, o problema da int€gridade de Portugal, defendendo con ]úcida argürncntação a
tcse da rccessidadÊ da ltonarquia para sâràntir
a existência iniacta dc uma Pátria pluri-râcial
e piuri-continental. Os acootecimentos Poste-

nárquicos na exlraordiu,rriê maDifestaçã., que
galvanizou a cidâde de Luandâ.
PNII^EIRO DE DEZE AIO

orcs confimam â âctüâlidade dc$a doulrina.

I,NHUMA data históricâ rccordâ tanto
a intima lisâção entre a Reâleza e a
Nação, como o r.' de Dezembro de r6.to. Por
mFr,; d, Dcu.. à inqrnuil.io rêJ. , a.Ddd hojê
represcniâda pelo CheÍe da mcsma Câsâ que,
l,á ,20 anos, rÉ-iàJrou J pl nd ind IFrd;n,id

*

Também as revistas monárquicas C,7 I/i
cente, Tehqa Presente e Pruça lvoua têm consâ8rado ao Ultram alSnns dos seus melhorcs
artigos.

* Entre toda a Imprclsa diária, é justo desu(rr, |cla ]ontd pPr.Lr;n.ia e PPld \.'1n,'nLr
dâ. sua.arirudcs, o j"'ndl Í l :.,uj. rú i\;u

de Porlugal.

onárquica é bem ciara. Importa sublinhar,
.o l:rdo Ja bod dourrina r larga in "tm:1Ju
que tem Íornccido aos seüs leitores, acerca das
âmcaças intemâcionalistas ao nosso Ultramâr.

*

q

*

güelemos nós, nn.ri âtitude e:serciâlmcnte alheia a qualquer cor política, testemunl,dr é S. A. R o DuqJ. de Br"ban,_a r ale8r;J
de sermos portuguesês, a dccisão de servirmos
Portugal em Íace de todos os pcrigos c a consciôncia, que temos bcm clâra, de que o mclhor
modo de serlir à Pát a continuâ a ser, para
glória dc Deus, seÍlir o Rei.

.on'bdrrnr,5 llonJt-

JLnrd do.

^nri8".um
Governo

quicos cnviou ao
lclegrama em que
afirma que todos os scus associados estào (dclibcradâmente dispostoi a todos os sâcriÍícios em

JerF-J d" ,JBr"d" pJ ,i1,"niô ,rirdo , deÍÊn
dido pclas gerâçõcs de quc todos provinos, no
decürso de oito séculos dc HistóÍiâ».

* .{ dla

dos Trâbalhadores Dcvotos da
Pâdroeirâ,, movida pclo mais puro patiotismo,
há anos que Fomovc uma Íonugem de sentido
r.tirirJ.l. em 1r. -ê :n l,ri a !::LJ i l.ir..-.
Familia Portugnesa. Este ano, como aliás l:'r em
anos antcriores, serão muitos os Poftugueses
que se
(nonárqui.os oD não não inporta

* Lr,r Ltb"r r,Í'" i, .:oo,dpdzêr monr'.
quicos, empüuhando a Bandeira da Restaura!;n. n,dniÍe,r '-!nr. ju1 ^ dd ,.r..'rd d! (-"Tô"",
a süâ de.isio de defender a iniegddadc da Pálria. Noticiou este facto grandê partc da Imprensa, e comentou
\1áÍio Poüo de F|Íe.

o

judiciosamcnle

o

sema

deslocarío

-B

â Sâo Mârcos.
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