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ANO NOVO!
Mensagem do Presidente da Junta Direclivo

aos Monárq uicos

ESTA quadra festiva em que a esperança sempre nos leva a ansiar por me-

lhores dias, esquecendo males passados, importa fazer um rápido ba-

lanqo de realizações e perspectivas.

O novo trupo que entrou em funções direetivas na Causa Monárquica
durante o ano findo está plenamente satisfeito com a forma como foi recebido

pelos monárquicos portugueses, tanto pelos filiados como por muitos dos que se têm

mantido afastados da nossa vida política. Mesmo em relação a pessoas ou círculos que

ainda se não decidiram abertamente sobre o problema do regime, mas compartilham
das nossas preocupações sobre o futuro de Portugal, encontrámos quase sempre o

mesmo espírito de compreensão e de confiada expectativa.
Porém, ao rever o que está feito nestes meses passados, sentimo-nos profun-

damente insatisfeitos, perante o muito que está para fazer.
Publicado o novo Estatuto da Causa Monárquica em 30 de Junho de 1960

e nomeada a Junta Directiva, os m€ses seguintes foram principalmente ocupados

em inventariação e avaliação de possibilidades.

Entretanto, nesses escâssos meses, remodelou-se a Secretaria Geral, sendo

nomeados os Secretários-Adjuntos; esboçou-se a rede de organização política, per-
correndo-se alguns distritos e nomeandô-se algumas Juntas, quer no Continente, quer
no Ultramar; iniciou-se a publicação de uma circular informativa mensal, para comu-
nicação com os filiados sobre a vida da organização; e principiaram a sua acti-
vidade alguns dos nossos organismos culturais. Para além destas actividades da
Causa, a acgáo monárquica poúuguesa em 1960 foi ainda assinalada, entre outras
ocorências, pela publicação do volume da f Semana de Estudos Doutrinários e pela

feliz realizagão da II Semana de Estudos, gue congregou em Çoimbra um signifi-



cativo escol de intelectuâis, enquânto o sêmânário «O Debate», independente na sua
actuação, continuou o serviço d€ propaganda que devotadamente vem oferecendo âo
País na última déceda.

O rovo ano de 1961 tern de caracterizar-sê por um forte impulso de orgâDiza-

Qão disciplinade. A espontânea manifestâçáo dos monárquicos no diâ 1.o de Dezernbro,
vindos dâs mais distantes regiões paru testemunhârert o seu afecto e a sua lealalaale

ao Sereni.ssimo Duque de Brâgsnqe, Representânte do Rei que r€staurou a irldepen-
dêncie nacional, confirmoü-nos a certezâ de que esse impulso seÉ fácil de imprimir.
Bastâ quebúr a inérciâ alos que não querem pensar nas suas responsabilidades, e

tudo o Eâis virá por âcréscimo.
A falta de umâ âutêntica institucionalização, só disfârçada pela acção de uma

Srande figura de Estâdista, tem criado o desintêresse pela coisa pública e pela

resolução dos 8?andes problemas nacionais. É imprescindível preencher este vácuo
político. Recriâr a vivência dos nos"sos problemas, estudâr e aliscutir as soluções, estr-
mular os s€ntiúentos ale pâtriotismo, de sâcrifício pelos valorqs da nossa civilizaqão,
dle renúnciâ pelo que se apresentâ cómodo ê fácil, mâs encobre â reiz das maiores
des8râQas e Erisérias, é â missão a que nestâ conjuntura são chamados todos os mo-

nárquicos portugueses.

Pelos Dossos ldeais, temos o dever illdeclinável de chamar à consciência do Pars

a ideia da a.utênticâ unidâde nacional, quê âbarca e supere le8{timas divergêtrciâs de

métodos e razoáveis aliscordâBcias sobre os processos de rcalização, seúpre contin-
gentes e aalaptáveis âos nidrfêntos hlstóricos ilâ comrmitlEalEe irsaúrimções da vida
i[ternacionsl. Por iBso mesmo, a Causa Monárquica, sendo eminentemente um& causâ

nâcioflal, teú de sbrânger na sua unidade supenor todas âs orientações monárquicâs
preseDtes e inteS?âr até outras conentes ale pensamênto político, sempre que inten-
cion&lmentê visern alcançâr o bem comum e os permanentes interesses nacio[ais.

Como ei4 geral ps,ra todos os povos. são hoje muitos e sérios os nos§os

problernâs. Mas para nós um dos mâis graves é o problêmâ político. Re§olver

em bâses estáveis e duradoims o problemâ político português tem de ser a dlifícil mas

nobte empresa destâ gemção. E por isso que estamos tão firire6 no apoio que damos

à politica do Govemo sobre â defesâ da nossa integridâale teEitorial como estamo§

certos de que essa integ?idâd€ só poderá manter-se -não por alSuns ânos, mas

por âlguns séculos - se o problema político português, que necessàÉarnente en_

volve o ds formâ monárquica ou republicanâ do regime, se resolver num setrtido ine'
quivoc&mente nacionâI. Tâl solução €xige a estabilidade e & maleabilidâde polltica, a se_

Surança e o progresso social, o prestí8io da autoúdade legítima e a§ libêrdades que

são fruto e penho. alâs monârquiâs cristãs.
Melhorar o nível de viala dos portugueses, de todlos os portuBtese§, é tar€fa

urgente sobrê a quâI toalos estamos de acordo. Âpenâa pode haver discoldânciâ Êic'

bre os ptoc€ssos de mais eficazmeíte a reâlizâi. Mas €sta questão, que tem vaste§

dimensões financeims, ecoí6micâs e sociâis. tem igualmente uma séria perspectiva

polliica. À complêxidade do problema o tomâ difícil e, por isso, tâo opo§tos são



os meios que se propõem parâ o resolver. Muits.B vêzes as fônnulas Í!âis simples, msis

fáceis, mâis râpidas, são as que Ievam às grandes catásbofes. À história da Europa

nâs últimas décadss oferece-nos exelnplos bem elucidativos e e§se lespêito: exemplos

passados e, sobretudo, anúÀcios de sombriâs tragédias em púíúo futuro. E por isao

que não podemos também dissociâr e desprezar a face políüca des§€ problema,

sem a qual todas ?,s soluções sã.o precárias e periSo§as. Uma coisa é ceúâ: se, como

monárquicos, temos por lema procurermos na ordem e na paz a iustiça sociâI, havemos

de querer a paz e a ordem nas ruâs, mas não para con§olidâr iniustiças ou para man-

ter infelicidades.
À honesta atitude de pesquisa de um rumo no horizonte político portuS!ês, og

monárquicos, certos da suâ doutrinâ, confiânte§ nos seu§ ideâis, toleBntes na§ diver_

gências de meios msis âjustados de acção, mâs firmes e intrensigentes nâ defesa do§

princípios e dos valores qüe constituem a razão de ser da Pátria e da cultura em que

a nâção portuSuêsa se desenvolveu, podem der uma respostâ e oferecer um caminho

para continuar Portugal - um Poftugal melho!, sequênciâ modema e vive do seu

passado. Que este noa sirva, não como ideal de retorao a formá,s de Yida ultrapa§sa_

tlas, Ilras sômente como padrão no esforço, na devoção, no desinterresse, na cora8em, lra

resolutâ vontade de vencer e de perdurâr!

Bom âno de 1961!
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QUADRANIE
1." de Dêzembro Iicoü âlsiDa.Iado T,ela concentrâção cle ccr.ca ile nove mil Poriu-
gueses no Paço de Sáo Marcos. Como há 320 anos, é pârâ o Duque de Brâsaraa que

sê voltam os PofiuguesêÁ, quando o perigo externo se tornâ mais visíÍê]. Âcto elninetr-
temente nâcional, por ele os monárquicos ultl'apâ§.sâm o plano da políticâ ideológiea e
integram se numa eoncnte histórica que os trânscerde.

tr{uito se tem escrito, ültjmamente, sobre o caúctêr lrulicianai da Bepública. Que,
rem âleuns justifi(ar o 5 de Outubro e os 50 üras pela rela4áo directa com certos mom€ntos da
nossâ viila, colecíivà em que mais clarâ se fez ouÍir & vôz do Povo. Â revolução rcpublicanâ
serja, essim, rmâ hora moderDe de um prccesso antigo.

NAo deve sel ignoradâ €§tâ posiçáo douirinária. Ass€ntâ. elâ. numâ determiruda men,
tâlidâde tràdicioDalista quê têve êntre nós rcpresêriaut€s autorizâilos, desde TeóÍilo Brâgê a
Jaim€ Cortesáo. Náo bastâ, poréDr a concepçÃo trâdicional dâ vida portuglesa pâra legitimâr
esta atitude. Insist€-se, nela, em desprezar uma coruldrr.r€ da nossâ Eistófia, ulrl Íacto posi-
tj1-o e notório, a aclama(ão do Eei cono sínbolo ê deÍeDsor das liberdades. Parâ âbstrâir
desse Iâcto, ó prcciso partir de ums visão defonnada da nossa História. Ess€s doutri-
nãdores da Êepública projecta no Passâdo uma ideie a prúri. Onde o Povo erigiu a riàer-
dade e o nei, el€s teimâm em só ouvir o primeirc grito.

À tÉdiçáo que nós rêconhecemos in(lui o diálogo do Povo com o Eei. Para con-
{ir.IIIar essa tmdisão fundanrentâ]. quê ó da essên.ia mais íntima ds IIistória po.ruguesâ,
ó que fomoB a Sáo trÍalco§.

FAAAII.IA REÀt

f'\ OllEcElrOS 1or Iembrar a prnlunrla s,mpâLâ bunrnâ, o sen i,lo dp .omunicalâo
\-/ pessoal eom que o Senhor Dôm Duàfte e todâ â Àugusta l'âmilia de Bragança
rcceberâm, holâs a fio, a visita de milhares d€ Portugueses ale todes as classàs, por ocasiÀo
do 1." de Dezênhm-

* Quase toda â Imprcnsa se referju à presença da Famíliâ Real no scto final das
Comemomções centenáriâs do Infante D. Eenrique. Sáô de destâcar os jornâi§: ,4 I'oz, O
Do,bate, Bebd. Baira e Vid.a R;bútejmw.

* Pâssou ro dia 3 de Dezenbro o anive^ár de S. Á. R. o Infante D. Ilisuel, qD€

recebeu por êsss, mzão os cDmprimcntos e a certezâ do respeitoso ale0to dos monárquicos
poftugueses. Refefimm-se com r€leÍo a este dêta festiya O Debate e à Beia Bãí r.

* SS. ÁÀ. nn. os Senhores Duqu€s de BragaÀça, como Càefes da Casa Real Por-
tugt€sa e púximos parêtrtes da Fsmílis neal Bo]gâ, assistiúm âo câ"camento do Rei Bel-
duino e d& Rainhâ Fabíola. A propósito dest€ (âsdmento régio, recordânos o êrcelent€
âiligo «ü?ri. nei Cdslão .ilÍod€rrc», publicado em O ,eàole por S. À. I. R. o Árquiduque Otáo.

* S. Á. Ê. o Senhor Duque de B.agançâ essistiu, em Iugâr alê hoDra, à cêlebleçâo doyI Cetrteúrio do Santo Cond€stáyel pela Ássociâsão dos lrqueólogos Potugueses.

* Gostosamenta acrescentàmos à lista dos jornais que derara o merêcialo relelo ao jan-
tar monárquico de Sintr'â, comemomiivo clo âniverúrio do Serüor Dom Duflrte, o I B C
d€ Luanda.
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CÀUSA MONARGIUICÂ

Torrouo,r, rccentemente, posse, as novâs Jurtas seÂ,üiÀt€s I

Junts Distdtsl de Potrta Deleada- Eng.d Pedm C].mbron Bory€s de Sousâ fPrr'
sid,eníe).

Jurxtâ Distritol ale BIagançâ, - Dr. Àütónio tr'rsDcisco ale MeDeses Coraleim íPre-
sidctLtê)-

JuÀta Munieipal de Coimbrs - Dr. Maúuel Elísio Dias VieiB (Presid.ente), Maü].el
Leal Freire (Searetário), Ântónio Rosâ, Fernâoales PiÀio (?eso rciío), Dr, Jaime de Lemos

Maceilo Santos, Dr. José ÀuguÂto de Saúpayo e Mello Pereiru de Àlmeida, Dr. Ántónio
Samuel alo Csrmo Moral, f,'êrIêndo Eenrique Corrcis MeEdes Ramos e José Maris noxanes
do SÊnae Sacsdlüe Bolte (Vogais),

Jurt& Municipsl ds BÉgençâ - Dr. ÀrtüI ]Ianuel Floles (Presidente).

Jurrts Muuicipsl de Moncowo-Dr. Ànável Duarte tr'igneir| (Presid.atte), Dr. Ra-
mirc Salgado, Dr. Ácácio Leitg Viriato Àlves de Brito, Joáo SsBiva do Bs os.

Junts Murxicipal de AlIâtrdegs, da Fé -Dr. Mário da Co,JceiçáoMit2,D.da (PvÂidente),
Manuel llede Msrtins, João Àdriano Àlbuquerque, Mário Áugusto Pimêrtel e FraDcisco
ÀntóDio de Ca.stlo ívosa,s).

Junta MuDicipsl de trIogadoum - Dr. lÍsJluel José Beptists Oordeir! (Presidente).
Ádolfo doB SaDtos Bártolo, Dr. ÁIms lo Nuno Buaao, Dr. José À-Etóüio Pirto Cordeno
e ÂloD.âo Telo de Castro íYog&§.).

* A Junts Provincial de á.ngola da Causa MoDárquicq reuniala cotrjuntaEent€
com a JuÂta Distrital de Lueúala, iDiciou os sêüs tmbslhos pels aÍilmação dê lidelidade ao
SeDhor Dom Duate.

* Do Presidente da mesma Júlte Pmvincial de Arxgols r€cêbeu o PresiileDte dÂ
JuDt& Directivâ, o seguiDte telegrsroê:

«Conde de Câda - Pmç, Calnôes 46-2." - Lisboa - Nome Juntas agmalêço amá-
veis lalavms nos dirigiu afirnando decidido pmpósito trabal}lamrcs prcl Causâ cüa
nova sede e &ctiyidades olicialmente in€.uguramos alis um CDmpúmeDtos Sacedura
Falcáo.»

* À nova Junts Münicipal de Câscai! dâ CauBa Monárquica, na sua p rÀeim reu-
nião, r€Âolveü mâdl€ôtar em acta o aeu msis yeemerlte prctêsto cottra os etaques que vôm
seDdo diligiilos à Dossa Pátúa.

* Novsmente sobre o ftcenseamer,to narlórquico, pltblieo\t O Debate artiges assilla-
dos por P, B. e ÁntóÍio FélLx da Cruz. Paú el€s pedimos a atênção ilos Ieitore§ alest&s Cir-
culare§. Sáo problemas de todos nós.
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O PRIMEIRO DE DEZEMBRO

^ 
QI-ELES quF r,ôi xruõâm d( um .audo.

A .1.r." ê"rór:l Iêr5o fi.aÍio qurprêên-

didos con a demonstrâçáo lrática de viteli-
dade que constituiu a nossa comen$ra(áo Ao

1." de Dezenbm de 16+0.

* I)ârnos a seguir a lista dos ir.rncelhos

rcpr$entâdos na yisita â São ]íar(|os-úôm
n.erlezÀ Inoral de que ó unir Iistâ muilo

ígneda, .{lcobâ(â. Àlvaiázerc,,\marcs,
-Lnâdià, tr«)s r'10 VâldeÍez. .{rouca.,\reiro,
Baiio, 13ê,c.los, Batâtha, Bejâ, tselmont€,

tsrâga, Br'agân(â. Cnberenâs de Bàsto. ('adâ

râ1, Càn1ànhcde. t'âscais, Ctlstelo Bla r,,.
(lâstelo de Pai\'a, Celod(o dÊ B&!lo. Cinfircs.
('oimbtâ, !bDdei\â, Corilhã, Espinào, Fafe,
Irelgueim§, Figreire ds tr'oz, Fi$êiró dos

V nIâ.. Cou(êir, GuimsrãA, Iihâ(o. l,eiria,
L.bos, Lúu.r.dJ, .\lr,j;o. llücc'.1. dc C.rtal! -

ros, lÍaia, flato de Canavezes, arinla
Grândê, Iatozinhos, Uealhada, Iteda, Ilirs,
llirandâ do Douro, -uonchique, Ilordim de

Basto. -Uort€mor-o-V€lho, Mortásua, Nisa,

Oeiras, Olil'eim de .\zeroéis, Oliveila do

Bâirm, Ovar, Penel4 Pe iche, Pombal, Ponte

dà Barlrâ. Ponte de l,imâ, Ponte cle Sor, Por-
tàlegrc, Porlilrão. Pôlto, Póvoa de Yarzim,
ll".,,ndp, SênlÂt}r) sanlu l"r:u. SiDes. s'r-
1tâ, Tábua, Tel}.as de Bouro, Iones Novas,

'tones Yedras, Trâxcoso, Vâgos, Vale de

Canbra, Yalongo. fiana do Câstelo, Vidi
sueira, Vieim do MiDIo, \rila do Conde, Vila
.1À tr'eira, Yila Iieal, Vilô Verde, Vilâ Nov&

de Iemal'cio. V Ia Novâ dc Cais, Vimirso e

* EstiÍem.m tâmbêm prcsêntes Portuguê
ses rcsideries em BisssrL Lourcnço trfarque§

e Luanda, e Do 6osDge:m (Munique, Sevi-

thâ, Yigo).

ACIUATIDADE

* Etrtré âs homeDagêns recebidas pelo Se-
1úor Dom Duartc por estâ o.asião, contam se

Â' da Jun â dnJ .\nr:gn. comba'e res \toDir
quicos, da rcÍist& 7'êntpa Presenle e dos jor
]:.a,is -1 Voz, O Debate e Beira Bdix.a,

* Á Causa Ionárqüicâ distribuiu pelos
\'isitanies uma pagcla coln uma excelente gl'â
rula e da qual eritrainos o seguinte psssor
«PensandD no Prinieiro de Dezembto de 16,10.

o Dos§o espí.ito volta-§e Daturâlme te pârâ a
Casa de Bragarrga, e veneru Àquele que a
fundou c lbe ,leu grâr,leza e qu^, Ior mis.
lílio do saDgue e loDlÂde Je lleus. relrovou,
ettt 1610, o selriqo scrrr par i nossu iDdepel-
dên,.ia,

* Foi tâmbéu eru honra do L'onalestár€l
que se rcalizou esla lomsg€m. No ano do Yl
Cenienário do s€u naseime to, quisemos lem
br"t o seu exemtilo e te, orrer i sua prorec(i.o.
Duma lora. sspecis,lmerte dificil da vida ra
.iunsl. À paicagem Ior .\ jubâ-r! a, o. riâ
jaDles do Sul \'sila"am rÉ':cro:aru.n e a r;.
pela de S. Jorgê. Junlo ao histórico monu
mento, o S1. Gastão da CuDha Ferreirs pro-

-fFr:u êlgxmes pâlârrá" de erocacã" de SuIl
Áhàres e de confian(s no futuro dê Poúug-dl.

* NÀ sua quase totaljdade, a IürprÊD!$
poúugu€ss alo Contirenle r.efeÉu-se à cotr.
ceDtraqão de moDÍrquicos. llereten Êgjrlo.
nêla cumpreensão qu( iirêIâtrr da :m!, r.;L(i!
do acorterimento, os seguintes joma:sr í) ,É-
hatc, -1Voz, Beitu BaiÍa, Cotreio do inho,
Did4o do .Uinho, Notdades,O Lind. \otic:^,
le Vío,11o, De «grande ImprensÀ>, loram o
Diário de Lisboa e o Didrio de -i[oiícids os que
rnoslraram ter melhor srEtido jorDâlistiuo.

* Os jovens monárquicos que não pude-
ram deslocar se de Lisboa e São lÍarcos cel€-

bl&ram o 1.'de Dezenbro com um almoçq
animado por discDrrsos calorosos e rn debâte
esciarccedor.
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AS PRóXIMAS ELEIçõES

('-{BA de ser enviada Bos liliados d,
Câusa. a circular seguintê:

Eleições para dêpu.cdo. em 1961

«('onl)rme está preyisto nâ Constituiráo
Polilira \isen'e) heverá pm l96l êlêi(Ãês
pâ.a deputâdos à Ássembleia Nacional.

.\ Jur,'a Dire"ri\â da í-ausa lÍoDiirqui.a
está estuclândo cuialâdosâmente o modo dc
pârticipâít;iô dos rnonárquicos nesse &cto de
qu" d,nen.le..rn grardê râÍn, ô lurur, prô
ximo da rida lJolítica portuguêsa. Por i$so,

vem reconendar lrom o âior enpenho a
todos ôi monárquicos que se absten}ân de
tomar côn\nÍrnissos em rela(Io a qualquer
asmpâm€nto políticq quanto ao rcf€dilo acto
clêitoral. quor. na aceitâçáo de cândialaturÀs,
quer na paticipaqão em ssssões alê pmpa-
ganda. âtó que oportunemente por este Junta
lhes sejam dada"s as dcvidâs instru(ões. -qo-
j:inr cstas quais forem - escusado seria lem-
br/r-lo '., serão lemprê rlilâilas por seniinen-
',. dc lr"!rr tâtri,ilitnô e de inrqLrí\..a fi,1.
lidadê aos interes!€s dÂ re«tsura(ãô mnnjr
qu:ca. quê E;io nodem disso.iar-sê doq man
aliôs intere.sses na.cionâis.

Irspera €st& Junts não ter ale rcgistâr qu:rl

luer 4e+io ao pêíl dô â.ima ÍorÍDulÂdô, T',,i.
í evidcnte qu€ o prestígio da nos.sa orgÀniza-
.ão e â rficácia dos seus propósitos se icÍor(â
,,u , trltaqr""e eÍr lunç;ú dâ d s"irl'nâ, 15 ,

s(í dos liliados, nas de to{los os mon,'trquico§
portugoeses que sent€m a resDonsabilida.de
;lns sua-c cotrYicçõe.s.

PRESENçÀ DÀ HISTóRIA

|-a nolávêl a in§'slôn.:! ,,um qLre â lI
L- prcnss I'orue!e.â sê esri â o.upár 'l'
iemas históricos, e espe(iâlmente da pcrsona,
lidâde e dâ obrâ d€ alg'rlns Soberanos lortu'
gucles. Dmbora s intenção não sejâ senprc
loulá\'e1. Dão rleixa de sor sintônático ú

espoço dedicâdo à figula do Rei D. Oarios
pclâ I_4,:, tc'o D.bn,,, e "+lo D.ir-o d, l \
àod. Pelas juslâs reciifiraqões quo ])l'orora .
o inter€sse que suscile no erande público, a

crítica sistem,it;ca deste útinlo jornal é de
algum ruodo u"lâ prepâraç:'io uiilíssimâ pârâ
a próxima celebraqão dô ce tenâio do nas-

cimênio {io Rci a qrem PoÍüg.rl deve a con-
solidâção, em Íronieirâs definjdâ"s, das suâs
ProYínciâs do ,{Íricâ.

Á importânc;a deste documento justilicâ
que o atquivemos ncstas piâginss, A Causa
lÍonárquica t€m a consciência do signifieado
,la sua a'iluile. .Uas impofla que cada monÉr.
qui,o rinta a rêsponsabilidadp das suas den,-
sões. e comprcende que, €m polítics, rcrhume
posido indiviÍluel é inteirâmente sepsráÍel
ala posiGo colectivâ.

LtvRos Novoâ

HomúÃ e ldeii§. pelo Dr. Roclrigues
r'xlelheir,. rLi!raria iâ'r í'ar'"s: l,is-
hoâ. 19601.

]Iowtchies Parl er\entair.s, de Ra)-mond
FLrsilier. {Lec Í:ditiuns Ourriêros: Pa-

§. r 960).

-.Porl gal perdnt( as ]Íações fnida\
tt reln'óto dts v:. e n t1on.,a,.ãn |a?.
pelo Dr. Júl llÍângelista, coln pr€fácio
d" P,.1fu c"-reiâ ],erquPr. ,l.:vrar:â
Sam alarlos: Trisboa, 1900).

- l{o1úrrchic úÍ -luún,,.. por Hên'é Pino
l€au. (Nou!. Éditions Lâlinesr Pafiq
1960)

- Soa;ologÍa e ]Ioru$quia, por Gaspâr de
Campos. (O Debate, d,e 29.X).

- - Rel,oluNAo e Êtolltlão, por Luís lfa n

Corceiro Feio. r0 ,rlrí e. de 26-XI).

BOÀ DOUTRINA

G g.tt r"".o" u prêrensío dê scr o\snsri\"s.
'..-./ ílcvemns rêg:s,ar .om prszêr um (Ôn
junto d€ artigos cnm valor doutriEário.

lÍâis rccomenda esta Jrnts s, todos os liliá
do.s que Íaqam circular estas püm€im-s ins^
lruçõ€s por todos os que peúsâm como nós oü.
âô menos, simpatizâm com os nossos jaleais.»



-A Necessídade ila vrn Pa$arnenlo Polí-
tíêo Portwuês, po! Mádo Quartitr
G$1a. (O Dêbats, de 29-X).

-'A Américd e o Precotuceíto Ah,timorui.Í-
qli.co, pelo Dr. Jos6 Poquito Rebelo.
(O Debate, de 10-XÍI).

- Patriotisno ê PatrktairísnLo, por losé
Eógio (e6critor l1ão monárqtrico, como
se sebe). (O Comércio do Porto, d6
11,Xrr).

- Àtittdas Pol,ítícrl§, pelo Dr. trrrencisco
Subtfl. fO Dúáriro ile Porldagre, de
10-xrr).

- Nooos Be Lores .Féüddô, pêlo Àrqüiilü
que Otão alê Habsburgo. (O DaàaÍa, de
29-X).

-Esta ih6ão ih eleger os molkora, p6h
suÍ"áA;i udaenãl., pot C. C. (Bêíra
Baísa, de 13-]{I).

- Conetutórío Pol,ítí.o, pot Garpar de

CsmpG. (O ,?àoÍc, ds 3-XII).

-ún Juíz do Pooo, pelo Árqüilüquo
Otáo. (O Debatê, de 3-x]Í).

-Púro lodos os Por{wu*?Ã. tDidrio da
Ma*hã. de 4.XIl).
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