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Os Monárquicos percnle o Problema Polílico
Portu guês

Ã momentos na vida dos povos em que o seu destino se decide e em que &,

sobrevivência de uma naqão livre só pode fundar-se no ímpeto fulguraÍ
do esforço colectivo. Pensamos que o povo português, se é que ainda náo

vive, há-de viver um desses períodos durante o's anos que se aproximam.
À nação portuguesa, na sua unidade política e na sua pluralidade regional,

empenhada na defesa de valores que constituem a seiva da nossa cultura, é um
escândalo para os que a não compreendem, porque a desconhecern no seu desenvoliri-
mento histórico e no autêntico signifieado da sua existência, é um embaraço para o§
que já abdicaram e procuram adaptar-se, traindo, e um estorvo pâ.ra os que se
empenham em destruir a acção civilizadora do ocidente cristão.

Esta é a realidade da conjuntura em que nos situamos no mundo. Em face dela,
só lrcdemos reagir como força coesa e indivisível de uma comunidade multissecular
que não amoleceu o sentido das suas responsabilidades. É oportuno lembrá-lo
no Vf centenário daquele iluminado }Ierói que no meio da eonfusão dos sentime[tog,
das traições, do medo, do desalento, desvendou e definiu, em hora decisiva, a dirnec-

triz da consciência nacional.
Ào afir:narrnos que a nossa posição é de intransigente firmeza contra tudo o

que possa diminuir o prestígio e a vitalidade do País e, por corseguinte, contra tudo
quanto nos possa dividir, cremos interpretar não só a vontade consciente da esmaga-
dora maioria do povo português, mas ainda o imperativo rlas gerações que, em oito
séculos, fizeram, amaram e serviram Portugal.

Certos de que nunca foi nem será possível a uniformidade de pareceres sobrc
todos os actos do Governo, sobre todas as medidas de ad:ninistraçáo pública ou até



sobre os aaeios mais adequados de gârantir a fratema eonyryênciâ dos portuguê§es, esta-

mos igualmente certos de haver princípios e vâlores que âinda se impõ€m â todos

qüantos não estão di,spostos a âtraiqoar a sua Pátria. A espontânea repulsa popular

em fâce de depioráv€is ocorênciâs dos r timos tempos permite afiârçar essa

certeza e até reconbecc. que só políticos de profissão, encandeados pelas paixões e

Ieridos pelo despeito, podem nestâ hora trair â unidade nacionâI. Poi,s, se era le8ítiúo
duvidar de que essa unidade devia ser mantidâ duÉtrte tânto tempo, sob a forEâ
que ef€ctrvamente revestiu, aindâ não surgiru, há mais de trinta anos, com a evidência

de hoje, a necessidade de prociamá-la e defendêJa.

Mas a unidâde polítlcâ dê um povo tem dê sssentâr em reâIidades ê só pode

fundar-se no prestígio permaüente de instituiq6es ou, bânsitôriâmente, no prcstí-

gio pessoal de um estadista. À evolução constitucionâ1 do regime, nunca esclare-

ciala nâ süa linha directriz e aparentemênte encaminhada âtmves de hesitações e de

opoÉunialades, não atingiu - força é confessá-]o - matuddade que po$sa acalmar asr

prcocupações. E a sua irlstitucionalizâçáo, pelo que respeitâ aos fundamertos e estâbi-

lidade dâ vida política e à süâ estrr.rtura(áo orgânica, está 1on8€ de sossegâr legítiEtos

rcceios quanto ao futuro da comunidade nacional.

E precisâmente porque a realidade é ests, muitos portugueses entend€m que a

âcqão humana do estâdista quê nâs últiinâs tÉs décadas tem orientado todo o

nosso esforço de Éstaurâçáo progressiva não pode, neste momento, dissociâr_se

alâ afiI:rllação de unidade que é exigida pelos interes§es permanentes da Nâção.

O justificado fúndâmento d€stâ atitude, de que tântos monárquico§ comparti_

Iham, rcveta o exâcto sentido do problema político português: parâ âlém de umâ uniào

nâcional traDsitó â, é indispensável encontrâr uma unidâde naeional permanente.

Esta unidade, como situaqão habituâl da vida portuguesa, nunca o regime re-

publicano â ofereceu, nos cinquenta anos da sua vigência. Mê§mo quando Ô Estado

r€publicano, âbolindo divisões e partrdos, impôs a ordem. saneoü as finânças, ern-

preenaleir uma 8?ânde obra mâterial de ressurgimento, sempr€ a uniáo têm re_

yestido uma formâ eomo que €xterior à§ vivências sentimentâis de muitâs câmâdâs

alo povo português. F'âlta-lhe um ideal de coe§ão perrnârente: uma raiz no passâdo.

uma garantia no futuro. Seísmos, poi§, inteit?mente insensatos se sonhás§emcs qüe

aaânhá, com os mesmoa pr€cários frurdâmentos e já s€m â presençâ do homem que, de

facto, a martéú, â uniãô dos portugueses poderiâ ser 8arântida pelo Estâdo rEpubli_

cano. Nisto se fundam muitas alâs rossâs preocupâç6es, e €stâs, só por si' justificam

a missão da Caüsà Monárquicâ na vida do País.

Pelo seu Estatuto, !a Câusa Monárquicâ é uma organizaçào que tem por fim

orientar e promover a aloutrinação e a âcção monárquica âo §erviço da Naçáo Por_

tuguesa), Não se constituiu pâra assaltâr o poder: nunca foi n€m será um partido

político. Não poale ter, por isso, um plâno deteflninado de âcção govemativâ se-rn'lo

uma causa eminentement€ nâcional, pode âbãrcâr' na suâ unidade 
'loutrináriâ, 

a

multiplicidade de posições quanto a problema§ concretos dle govemâção e âdminis_

traçã5. ale orientâção económica e de organização social. Mâs os que partrcipam da



Causa Monárqtlicâ têm obrigaçeo de Ponderar âs questões que se oferecem nn horâ

prê§e4te.

A Naaão aspira à reelizaqão de Srarales reforxoas. Cremos que nesÀa aspiiâ_

ção comung&m os &ais quâIificedos respoúEâvei§ pelâ orientâção da polltica ofícial do

Pâís, Mais do que quaisquer outros, os monárquicos sincerameBte compartilham

desss sentimento. Ma.s, ao afirmar e necessialade de profuüdâs e §âlutare§ reformas,

importa não confirndir problemas.

Hâ &formâs que devem empreender-se urgenteEiente e poderD exêcutâr-se sob a

forma rêpublicânâ do r€gime. Outra§, porém, s6 pelâ doutrinaçáo monerquizaute §e

tomsúo viáveis e só na Monârquia se podêrão efectivâr plenamente.

Entre as primeiras, uma ales mai§ urgentes é a de restabelecer ume perfeita

coordenaQão govemâtivâ. Entendeúos por i§to â âcção codjugâdâ al&s aliver:sâs Se-

creta.ias dê Estâdo, de moalo a r€velar, sem hesitâqões, um autêttico plano de Go'

vemo em todos os aspectos dâ vids nacio[âI. Outra, iguslmente nêcessária e ur8ênte,

é a dâ simplifieaqão e actuslizâção alâs técnicas administrâtiva§, doEinâdâs por utna

burocrâcia centrâlizâdorâ, que alificulta as iniciativas e demora as reâlizâçõ€§ E

s-par desta, umâ profimda reforma do§ no'ssos hábitos. quê imponha o completo

resp€ito da.s lei§, pois os despâchos e a§.irculârcs impersm tão aliscricionària'

mente nos set?iQos públicos e até nos intelesses püvado§. que mlritâs vezes §e

chega a pôr em dúvidâ o ordenamênto dâs nossâs dispo§iqões legâis Do meamo

modo se espera uma larga refoÍna dâ iossa politicâ ecoDómica, no âmbito tletrc_
potitanô c ultBmariDo, que tem oscilêdo entr." excessos de protêccionismo e ale li_

beralisrno, de concentraQão industriel e de pulverizaaão ou fomento de ârtes&nâto, e

dâ nossâ polÍticâ social, igualmente oscilaflte entre extremos ale prctecção ou tutela,

sob formas que se aproximsm de um corpomtivismo dle Estado. e de incâpecidaale

D&m encarar problemâs qüê de há muito deviam ester em vias ile soluQão. Urgeh_

tes e realizáveis sê nos afieurâm, desde já, muitâ.s outms rcforma€, desde â protec-

cão à lavoura e às clâsses rurais, até à eliminaqão alâs msiB grâves deficiênciâs

alo nosso sistemâ €alucativo ou à êfectiva ocupaçãô e d€senvolvimento ile territórios
d€ Àlérn-Mâr.

Porém, há outros problemas dâ viala nâcional que nem forâm resolvidos nem

será possível Iesolvê-los dentro Cla forma republicânâ do reg:lme. São os probl€ms§

fundâmentsiÊ da eonvivênciâ politics, âqueles dc gue depêntle n êstâbilidade de-s

n tr4s .êformâs e rcsp"ctivss soluqõe6.

Por isso, colÂl']orândo com lealalsde na união presente, têÍros de apont4r â re-

fôrma políticâ pâra garantir â ünidâale futurâ.
CÔm efeito, concjlisr o prêstígio da autoúdade do poder, mais do que nunca ne-

cessá.fio ns luta que s€ avizinha, com a garantiâ ale efectivâs liberdades, conse-

guir um{r autêntica representâqão orgânics, reftectindo os seetores de opinião sem

cair na divhâo de partidos, fortelecer os orgârishos rêSionais e a vidâ municipâl

sem eBfraquecer a coesão do Estâdo, imprimir com âutenticidade um sentido g€nulna-

mênte nacionâl à polltica cültural e educatjvâ. tudô isso não pode fâzê-lo a nepúblicâ
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êm Portugsl. Náo por culpa dos homen§, certamente; só por ineficácis do regi&e

,q.kaaçou-o, tlu!âtrte séculos, e Monarqúa' Para retorrar o cami[ho perdido é iÃdia_

per»âvel um êsclârecimetrto ala consciência nacional'

Dois factos viemm confirmar recetrtemente a nece§sitlade de ume rêfo@a cona-

titucional, que os monárquicos há tanto tempo preconizam'

Àctos de tresloucaalo§, que por eles pertlerâm a qualifica§ão de po*ugueses'

envergonharâm-nos perarte o mundo' Esses actos têm um íome - baição à Pâ_

tria- ê, felizmente, is§o âintla bâst&, e tre nós' pâra provocar o repúdio e o de§_

prezo ala. Naçáo inteira. Mas havemo§ 
'le 

r€conhecer qüe não foi por acaso que â§

paixões dos que o praticaram se acen'leram ou reacenderâm em agitatlas campanha§
-eteitorais, 

cegando_os parâ a estimaqão da própria dignidade'

Álguns diâ§ tlepob, três clemocrata§, com râro sentido 
'ls 

inoportuDidade' !e_

lataram uma exposição que haviam feito e'À auüência conceditla por Suâ Excelênciâ

osêDhorPre§i.IentedaRepública,seSuntlooIelâto,nãoFdiIamque.âconstituiaão
fossealtera.lâ.PedeitamentelhesseÍviâ.sópedilemqueosseu§pfinclpio§fosâeÍü
integrdmente executaclos e que o Govemo fos§ê mudâ'lo lsso lhes bâstâvâ_ Mudât

oG_ovemoenten.la.seetntermosclâros:afâstaloe§tadlstaquêhámeisdetrinta
aDo6 os impeale cle lan§âr o Pâ.4 tra balbúldia de que o Exército o ]ibertou'

E§te§ aloi§ fâctos são conclu'Ientes: ou se etrcara a sério e a temPo s evoluqão

constitucionaldoregim€,ouaplópliaConstitüição,pormaisremetrdo§deci'.
crústâ[ciâs que §e lhe âponhâm, o irá subverter'

Se 
"ooperr" 

coú leal'la'le Da vi'la politicâ do PaG é uln dever de to'los og

"."lrtecer 
a consciência nacio[al sobre este§ perrSoa' que âmeaqam

rru, !q6ú!!+, __ _- 
naleclinável da causâ Moíárquica. competelhê

e pâz e a ortlem futurâ, é um 
'levêr 

i
;il;, ; consequêneia, â neces§i'lâde de p ncípios corÉtitucionais que permitâm

uo" po"t rg.r"""" vivef hâbifilalmeDte ile acordo com €les' que possâú se! inte_

|ir-"nt" 
-*-p"ia*, 

§incerâmente reâliza'los' sem os perisos latmtes de provocar â

Ce$rnião ns.cional.- -- 
Or** portuguese§' pela úe se'liciosa da Revolução' hó ciDco déca'lâs dem'ba'

ràm a Monaryuia, cuiâ legiümidade se alicelqâva em ter cria'lo' Iibertado e engrân'lê-

ciilo, ahuànte séculos, a Nâção Portuguesa' Por que náo há'ile restauÍar-se a Monarquis'

como único funilâmento €stável 
'lâ 

unida<le nacional' pacificâmente' pelo e'gclarcc!

6ento tlos probleEas, pela adesáo 
'ls' 

vonta'le populâr? Recothecer esse direito é

u!tr tlever ale iusti§â. Proclamar esaa necessiiladle é um ilever de inteligê'ciâ'

O Presidante da Ju,nta Directh'a

-t-
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COMENTARIOS DO MES

Depois de muitas erileÁ de r.egime (Repúblics ou Estado Novo), é agore a vêz

ds Naçáo.

À política baseâda Do prcconceito aDti-Donárqüico vai dando os seüs Irutos DatursiB.

O esÍorço de corr€cção operaalo nos últimos 34 ânos náo se r€velÊ suficiento, porque

sê limitou ao traúsitório e nem semprc se diligiu ao que mai! iúportava corrigir.
É a trora em quê começam a aDalar à solta os ódios Iougo tempo contialosj eú que a§

quêlidades so tomaDr alefêitos, 6 os homens nascidos para o comanalo de soldados arre-
gimeDtam bandoleiros. É a hora em que a Pát a peale o saerifieio dos seüs fillos, e alguns
dele3 respoDalem sscrifieando-a a els. É s hom que o inimigo prepamu e d€ longe espia, go-

âralo porque as nossâs divergôncias se yoly€rím en óalios e porque já rao scL&nos
gosto em dar a mão aos ênigos.

É a hora que & Eistóris olerece à m€ditação de todos os Po uguesÉ§. À hols em
quo o sbstracto dos sistemas aleve alar lugar ao coúcrcto ds viala.

É a hora do Rei.

Contrs o que alguns poalerão supor, a Ceusa Moflárquica etrtenale que o ag"ava-
mento da conjuntulÂ política nacional só vem tor'llar mais necessária e oporLuna a dou.

triDa da €ircular a.o 4, em que todos os monárquicos são tonvidados a tomar a única
posjção justa om face das próximâs €lejções. euaDto mais Jünda for a c se, mais vivo é o

apelo da Pátlia à coDsciêtrcis monárqdca- Serísmos irdigllos ale nós próp os Áe nos

Iimitássemos s seguir, cômodamente, €sto oB aquele pendor ds viala e dâ opjDiáo. À Junts
Directiva náo aleliDiu ainds a posição monárquica oficial. Quàtquer que ela seja, poréDr, o que

todos os Donárquicos têm o dire;to de esp€rar e o alever de exigir é que essa posiçáo §€jâ clarâ,

o nssciala ale uma consciêDcia polílica pelÍeitârnente liÍre. Assim será.

lg.l Náo será necessário extrema impoÍância ilê que se reveste, no mo-
U mento actual, o Qüodrdnlp destc me§. Com ele s€ pretende fâcilitâr aos l€itores destss Cir-
culàres s m€ditaçáo que a toalos os Porlugues$ cumpre fazer neste horá" Não é um texto alog-

mático: tanto mâis imports leflectir selenamente sobre ele.

F^MrUÀ RE^t

1. SS. ÂÁ. RB. o SeDhor Dom Dualt€ e â Sentrora Done Mads Franciscs estivê
ram em Sevilha ;lumnte alguns dias do mês de Janeirc.

2. Pelo Natel e Âno Bom, as Boas-tr'estss de SS. ÀÁ. RR. íoram acompanhãdas dle

repmaluçõ€s dos retútos do PríDcipe ds Beirê e dos IDIâtrt€s, als autoria ale Eduâralo
MâltÂ.

tr
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3. Á Senhore Í ante D. lleris À óDia 1'êú a3tsdo nâ§ Cslrfuiâs' onde loi mcebida

conr graDalês hollr&r. O i'$ro (le Vigo d.. 26 de Jaüeiro publicô rlms exten§s e illtere$aüt€

e[tr€vistê alê S. À. sobro pmblemss actüais, da quat dostâcaBos os §€guiÍteâ pa§soB:

«- PeÊss V. A. que a muúer podê cont büI 
'lecisiYêmerte 

psla ê so'lvação dest€

muldo que anals aos tombos?

-Jdgo que sim, ê ale todo o eoraçáo' Este rour'lo loüco quo ameaçs temp€stsde

(há dias, em Nova Iorque, esteYe qua,Êe s rcbentâr s bomba - poucos o sabem) podo sal.

var-§e §a âs mulhêre3 tiverem üm lugar 
'le 

1'an$lar'la' DeYis-§o fâze} uf, apêlo Àeste

seÀtialo, Um apelo ÉunahâI. Or homen§ bem sabeB como o po'ler das mulher€s é enofitre '

e úão Âeris oau fuzêI e§Bs eÍperiêDci&

- E que é que s§ mulhereB comêgariae' por fazêrl

-PregÀI 
pelo ex€mplo! ÀrÉ§tsr c,ú o exemplo dums vidâ crirtõ muito inteDsâ' Ê

otstou cert&, meu csro senhor, que as úulheres rursa" seliarÀ a§ primoiÚs a acudir à cha_

nÊda. Não duYiil6!,
E m&is sdistrtê,

<- Àcledits l1s utridede dss na!õe§ elrmpei$t

Áqedito, sim. E s eurto plâro. Tetrho unâ grande e§peÉn(t O saÀto Psdrc

será s sslYação do muado. (...)

-ÂIém d& uridaale geográfica e à psrtê o psrreDte§co & quô V' À Ê. se ÊÍoriu,

existe um vfurculo e§piritual el]tre os ,lo§§o§ povosl

- ÁEsim é. Não hâ em todo o mun'lo povon que professem e Noss& Se!úoÉ devoção

maior que â de EspaDhs e Portogal. IBto é já unidadê e§piritüal do mai§ âlto Úvel E exac-

tamenteomesmoacontececomoslovoscriadoeporambâsa§naçõee("')oqüetem'[ême_
lhoreesaunicla.letlosnmsospovosedo§povosquecriámo§óquepodecoÉdüziromuD.loâ
uma Pàz salvadorâ 6 lilme »

Outro prsbleEs:

«- QuaI é, §egunalo Y. À , o msis grevo ilêIeito ds mulher coútemporànêa!

-Ai eÁtó um& pergulrtâ bem itilícil No entsnto: pen§o que s mulh€r 
'leve 

ser'

acims ale tudo, boâ Eãê. Isto é o principsl' À pelils do e§pírito Datemsl é üÍtrs granile des"

gm{á, E a mülher do hoje é Duito capa,.ls ê§t[I s €§q1recer i§to' qüe tsnto imports' ( )t

4. Á Yoz de Porhtgút do Rio de Jeneim publics um retrato ilo S À R o Duque

do Bragança no seu üúúêm ale 20-XI.

5. Settimú?,i l^.om llltstrata, de Tuúm, plrbticâ' no seu üúmem de 12-I' um lorgo

altigo sobrc «O§ Prctenal€nte§ ilâ§ DiDa§tiâ§ Eulopeiâ§» À título de iúornoâção tran§_

clevenrosoqueserefeÍeaoSenholDomDrlâIte(cujafotogtâIissêpubli(âcoÚgfende
rel€vo):

<Á.o cotrtrá}io tla Espanha, Portüeâl permit€ ao §eú Prêten'leÀte resiAir no PÀís Dom

Duarte Nuno, Duquê ale BrâgaDçâ, quê t€m hojê ó2 ânoB vive com süs mulhe!' s Princesâ

Dons Mada tr'mnci§câ, e com 06 §erls três filhos, nüma câ§a 
'le 

câmpo' p€rto do PÔfto Pôde

vir psre PortugâI em 1950. Sâ,lezsr, o velho «ditedor ile luvÀ branca, de Portugal (for'

malmerte submeticlo a um r€gime republicâDo 
'lemocr'áticq 

de estrutua corpoÉtivâ') parccê

nã, sô preocupar Euito orm a presença ilo ré8io Pr'et€Ddente Dom I)uarte deilics-Êê à Àg -
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aultuú, e âbsléxÂ-sê prudeDtementê d€ quslquer inicistiru políti.a. Só s Eortê de.salauEr
poderá provocar altemções políticÀ9 importqÀtê; ,nas, DreÁEo neõse caso, é ihviiloso que os
Portugu€ses decidem Íoltsr à Monarquia, quo têrejlou fêz aàolo õ0 ârost Ddm DuaÍe
descende da célebre Câsa do BmgâEça, qüo al€sile o sécrro XVIU rcinou êrÂ portugal.)

.t lcgenda ds fotogtafia iliz o seguiate:
<Dom Dlrar.te Nunq Duque de Bragança, tâ suê cÀsa do poúo. prctend€ntê so trono

dê Portugel. Dom Duarte pôde voltar do exflio, para a pátrie, grsçss à indulgência do
{hele do governo }epublicano, Salazar., a quern r:hama.rn «o ditador de lula branca». Doar
Duarte alealica-§e à lgricultuB ê abstém-so ofieialmente dê qualquel sctivialaalê polítiee.)

OB Eotráryuicos portugues€§ fsrâo a.s correc{õ€s e reserva§ rêaessárias a este texto,
de ür rDoalo gerâl sjnpático. Qusüto às po"sibilidail8 ilB Restauração, todos temos à
palâYra..

CAUSA MONÁROUICA

coMUNtcAÇÃO,

Lr) E a?oÀú cotu o EslaÍuros actualmerrre <m vigur, proDrutgados pelo Sr. Ceoerat BérârJ
Guedes eomo Lugsr-TeneDte, âs Juntâs pt'ovirciais, Distlitâis, iÍunicipais ê de Frê,

gues;a estão intinamente ligadas à organização central ala Cau.sa_ O que se espera ilas Juntas
náo í s. elaboraráo doutrinárjs, n€E s acção autónoma.

Á ]Ionarquis é fayorável à de§l]etrtl"lização; mas a obro cls rrestsulação da Monaquia
(necessàliamerte leDts e complexa) tem alê ter uma orientâção _ e uma só. Não é isto Degar
a possibilidâde ale aiguns morír.quicos, s título individual, ser.virem a, Monarquia se-
guindo o câmitrào que a sua conscjência melhor lhes indique em câda conjuniura. Àtâs &

ac(ão monárquicê oficial (que é, nâturatmeDie, a única gerat e siBtemátics) LeE ile ser esseD.
cialmente a mesma em Lisboa ou em Loürcn(o Merques, Do porto ou em Luandâ, em Gou
veis ou Imulé. O qre â Câusa esp€ra das Juntàs (da lealdade, de inteligência, do cspírito
de bem rer-vir dos seus meItb}os) é a s,plicação, s aÍlaptação âo plàno lo(âl dâs direct zqs
únicss a que impo a dar cümprimento. Espera t.smbém s iDfolma{ão clEra ê oporluna,
a. crític€. sinceÉ, a sugestão. E confia em qre assim será plxslv€], pouco s poüco, a formâ
(:áo de núcleos de rnonárquicos consciênt6 e a.tivos em todas âs rcgiõ€§ dê portwsl. parcc€
- ilentm ilests o entação -- peiÍeitamente normal qüê uma.Iutrta promove, por êxemplo.
ciclos de conleúncias dout ná as; compreenale-se, no entântq que os om.alores itevam scr eco_
Ihidos de â.nrdo .om s Jutrrs DireclirÀ

NOTtCtÁRtO ,

1. /s ,rossdr Circulares lkÍotmdtíua§. * Tem siilo muito agraalável verificar o bom eco-
lhimetrto que os monárquiros vão ilispensâlalo a estâ,§ Circulams. Tra,ncrevêmos rm trecho ale

uma .arrâ rF.êhi.la dê tÍatângê



<Especislmênte psr& qüem, co&o oü e muitos outros moÍálquico§ e§palhs,aloê lelo
r[ú1d0, sê ercortrsm longe de Í:isboa c impÀssibilitêdos alê corltâcter pessoaü:reds cortl

a ros§a Câusa é o§ ôeus Ilu§t&s Di gêtrtes; o aparccimento de6ts Circuh é motivo de

grândê júbilo, pois representa um tmço de üDião eütre toalos ê asseg1]ru o conheaiDetrto pêr'

feito e rcal dos factos de interesse ale yids mônárquica do PaÍ§.>

2. llnta Ptuuífrcíal (lé Angold. -No passaalo di& 1." ile Dezembm, os monárqr coÊ

dê úuands loatrdarem celebrar Mi!§s ns Sé. tendo pmfelialo uma homíli& o Eev." P.!

Baptista. Se€liu-se â. iDaugumção da sede da Juntá, com umâ corlferência p€lo S.. Tenents

-Comnel Sacsalura Falcáo. À noite, Louve isntar de conÍratemizêção, esiânilo pre§ent€§ cerca

de 150 pessoss. Ums aliÍmação muito oportüne do Sr. T€nente-Co?onel Sacâalula Falcão:

(Dentm do peruámerto monáryuico cabem todâ-c âs mediala.s sociais e económicâ8

que tenha.ra em vista â lêücidâde ilo povo e a pmsperidade do País.' (v. cO Debate, ile
'14-I e íle 21-1).

3. Foi romeado SecrctáúGcerâl 
^djunto 

pâra s Divi§áo de Relâqõ€§ Exte ,r'e§

o Sr. Eng." D. lÍiguel de ÁlDreidâ.

l. Tomaram, recentemeDte posse, ss nov&s JuntÀ! §e4uintes:

Juntâ Provitrcial dê üoçâxÂbique - Dr, Rsd SrÀtúÍo Pirr§ (Prutident.), Dr. Fduar'-

do de Cânto e Cflstro (Yice-Presídent r, José Diogo de ]ÍÀscsleDiÀs Gairão, Eng.' Pedro Pe-

reira ds CuDhn, Âúur Silvs Bamo§, FÉneisco lÍeiÉl€§ de CsDto e Csstrc ê Jo§é Lui§ Feve'

rciro (Yogais).

JuDt& ÀÍunicipai dê Àretx de Valdeyez - Dr. Qá"lp&I de Abreu (L asidente) , L.uentjÍriJ

Jorge Saraiva \Íeaezes (Voaais).

Jurta trÍuDicipal de Camintra - Dr. FEncisco Dantâs CarDeiro íPrâide,fr), Comnel

Primo ile Sá Sotto lÍayor, trÍaDuel Pires f,Ísciel, Francüco Gonçslves Pmss ê Ântónio

Íropes Cardoso íFogd,i,).

Juntâ }Íunicipal dâ Figuêila ile Foz -Dr. Ánt6nio de Carvalho Bodrigues Pemira

(Praeid.ente), DI. José Souto de Álnêidâ Rail!.ba (se.relário), Dr. I{anuel Ántónio dê llaga-

lhães Coutinho Cartloso de Olftei]a (Tesoureiro), Àntónio Calheiros de Ázevedo e Jorye

IriÍ\z (Vogai§).

Junta Municipal de M&tosiDhos Dr. Ànttuio Pinto de OliÍeim da Rochs Leite, Dr'

Flávio Joâquim Tayeira ÀDjos d€ Sou!á, Âdõo Pscheco Polónio, -Amador Álácio da Fon§ecâ.

ÁntóDio Ceetsno }Íoütjnho, José Mertini Quelha.s ile IJima ê Ántóaio Vieira Msia"

Junts Mutricipal de MiÉ-Dr. Msuuel Rosete (Prcsidetute), Dr. João ds Costa Pi'

nrentet Calisto (Secretíirio), Dr. Mário LelT Rocha Cupido (Tenurei"o)' lÍanuel Domingue§

Cego Jrinior e -AÍonso de MirsDila CÀtarino ívrgols).

JuntÂ Munieipâl dê Ponte ds BaIcâ -Joaquim 
Âúiscsdo do l,ago de Magâ]hãês e

Dr. Joaquim Mor€ila dê Barlo!.
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Junta Muricipsl de Visns do Castelo - José MartiD! Yiêira (Presídentc).

Jünts l[uÀioipal de Vila Nova ila Cerveila - Âatóüio tr€nrirB ilê Csrvolho lprosrdd-
ts), Ántóüio Costs, Arltónio ilo Nascimellto Gonçslves de Ârsqq Àmédco Josquim Gonçsl.
ves d.s Cru, e Álberto ilo CsrEo Alves fyogonr.

,trnts. Escolar alê C,oimbra - Bemaralo dn G&mô Lobo X^viér (Precid,sutê), ViÍ/ltr de
Âguiar e Silva (Secrétário), Jos6 Msria Laceral& o Meg!ê (Tesoweto), Jorge tr(ourão p€ssoa

MoDteiro, P€&o Roilrigues, Fr&nciÂcô IJucàs Pirc§, José Miguel Coutilrlo Gouveia, Fls,ncisco
Brags d.e Cruz ê Bs,ltazar ÂrndÉdo Gotrçalv€s fTogdr:s),

Junts E8colsr de Lisbos - Âatónio José dê Moraes Sarmento Ramalho (pra*íd.ehtê),
Mário da Gâ.Es Cidraf6, (Sacrêttir;n), Flarci8co Xsyie} Quadros ale MoÉes Sarmento, pedm

Eiluardo ÁI'ares Sslszar de Campo6, Peilro trIsnuel Guedes alo passos Csnavsrro e Bo.
ddgo ds Costs tr'fliL (Yosais).

-9-



, I os MoNÁRoutcos NA
lr' I t^ PRENSÂ REPUBLtcaN^

-o) 
«MaEteDdo sempre â Pátria bêm â''o,l-

€hegsile ao coÉ(ão, são portug'Lre§€s os Iê
pubticanos liberais e alemocratas, cÔrno por-

tügueses são os Êpublicaros Dartidários do

ERtsdo Noyo e. ató, os poucos que na rosqá

terls âinda Íivem s §onlar com a monâr_

quiê.» (<Eepúblic5> d€ 1?-I) ío dÍl é 
'lêli'

i

I

I

ÀCIUAIIDADE TvtONARGIUICA

It. | ^*r,cos 
corrtB^rENrEs

-EI]l 
21 de Janeiro, os ArtjgpB Combaten'

tes trÍonárquicos prcmovemm lli.ssa na Ba§í_

liaâ dos lÍártires às 19 horas c üm jatrtâr de

confmterüizàçáo às 20.30 horas, Pr€.sialiu ao

iantar o Dr. Pequito Rebelo, membm alo

Conselho da Luesr-TenêDciê.

| 2. | «r voz"
----T.mple'.r, 3+ an^s ejr( combarilo diário

católico o monárquico, que represenis. no

mndicionatismo actuâI. uma longs ê {orte

tradição ior'ülisti(8.

à) «Em Poltugal nâo êxiste, felizmente'

problema de regm.. É ceío }aser monár

qrieos e republicanos; mes nem o§ rcpubli_

câros admitem a hi!óte§e de qüe â trIonar'-

quia possâ ür a ser restsuradâ um dia, nem

os monárquicos, por mâis rcspeitáveh que

sejem as suas convicções, con§tituem um pe_

rigo pâre o rcgime-ê muito meno§ uma

â.rneàça su$eptív€l ale p€turbâr & pâz em

que Íivemo§. P€lo corhárioi náo §ão poucos

os que têm colâbomalo leâlmentê com â actüâI

situeção política, dando-lhe o melhor ala srra

inteligôncia, da sua deilicação, e, em alguns

casos, uÍlr conculso que não pode aleixal de

se considerar inlrescirdív€L> (Noúerto Lo-
pes in <Notícias», de Lou]êngo trÍâ1que§, de

7-XTl

Â pâsssgem este ano do certenário alo na§

cimento do gmnale câpitão e goYernadlor tlsz
e prineirc plano a sua f:gr-rra dcm manclâ.
justâmelte rc momento em que nrais nen€s-

sário se torna meilitâr no §eu exemplo Ee-

gistâmos com pmzêr duàs referêrcias notá-

Ieis:

o) Àirgusto Casirtrío Da «Seàú Novs» do

Outubm, tÉz um rrtigo de uma grande dig-

n,dade, em qun lâ7. â c.rla alrura. ,, elogio

rargâdo.1o ânt;go gol'ernador_gcrâl de Ân'

golo"

à) À 
"eYista 

<viâgem), ro seu número de

Dezembrô, iDsere utrl ar'igô do Dr' Plínin

Bâúos a"er.a dâs campanlas dc pa.iIi'a(ão.

em que se dá espec;4l rele\.o à figlls do

Comândante. cujo retmto o.üpa gr.en'le patt€

cle uma das página-s.

Ir J rDH^s r^oNÁnoutc^s
lJ'I orsprnses---; .É inâdiá\'el oncôDirsr urn4 solu(áo

um processo que reúla ale uma l'ez parê aem-

pre, spesâr ilas di§codância.s que Êempre

possâm existir, toclos os ?ortügueses ' 
((Jor-

nal do Comércio> de 25-I).

D) (Á }toirârquia -- 6 o R€i, com a §ua

tstemâl autoridâdê: generoda rompreensi"'

totâl aerotamento âo bem comum; iileolôgica-

uretrte aberlo a Iodâs &§ correole§ Dârionais

de opiÊiâo, sem paltido ou partiilosi sem

paixôes políticâsi superior a toalês s,§ disputaF

- Íüms pâlâvm: lieura viva ila Pátda'
(IÍ. J. E. lÍ. na «Soberâ.nis do Povo» ile

28-I-61; é o 2." aftigo de uma sérje dedicada

ao opúsculo do Àrqüiduque Otão <À lÍonar-
quis üa Ers Àtómic»).
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à) <Já lembrá.nos aos nossôs l€itores
n{rnca é dêmâis voltar a rcpeti-Io - que o

nscelr§earnento eleitoml é um alever que se

impôê s todos os cidailãos, Iois a todos câbe

iÀtervir na vida nacíoDal, e o recen6eameDto,

oo Eelhor, o aeto eleitoml a que êle hsbilita,
tonstitui ünÀâ dâs mais impoÍantes Íoruas
ilessa intewen(ão.> («Repúblicâ» de 7-I).

as PRóxrM^s Er.EtçôEs

ô) <Os lsctos plovaúú quo a utilü4rão alo

roto em Dada prejudicara a s.çâo rê\olucio
Báía. Pelo .oDIrário. Âs lutas pelo sulÉgio
Dos últimos anos da monarquia portugu€ss,
quanalo o partialo lêpublicaro desistiu da sbs-

lençáo, Íolstrr a base uorâl da A,epública.,
(Mayer Garção, tr'êcho do seu livro «Os e3qu6-

cidos, - 1924- publicado in os€arê Nova>
ite Outub.ô de 1960)-

EM FOCO

?azer Cíistú1.d.a,Je, por Leão Ramo. A§-
ceüão. («Debstà ile 21-I).

Os DstudaÍtes de Coimbru, por Àüpsto
Morlla. («Coneio do Miuho> dê 11-I).

Mp$aq"m do AM Nouo aos ítossot Inntus

"epubl,iôotws, 
por Jacinto f'emeils. (<O D€

bate» dê 31'XII'60).
António Sardinhd, por Ánânilio César.

(<Gil ViceÀte» ile Jâneiro-tr'evereho ile 61).

Erocaçd.o..., por Jolge tr'errcila e Silvâ.
(«Repúbltua» íle 28'XII; d€scontatrdo o

LIYROS NOVOS

Contiruemos a assitraler a publiBçáo ou
ftcordar â existência de obras c8pÀzes ilê
ajtrdar a uma boa lormsaâo político-sociai :

c) Já «O Debater lembrou que é deÍer do
tod6 6 Eoráryuicos iDscrêrer€In-se nos câ-

ilernos eleitorais. (<ÀpoütsüêDtor de P. 8.,
21-I,61).

8OA DOUÍRINÂ

Álguns aÉjgús quê merecem registo:

Príttipios e Beal,idades, pot e. d€ À. M.
(<Diár;o de Notícias> de 2?,Ir.

da Llesíodo (DdiÍor:àl Yerbo).

Pires ile Liaa da Fonsecs - EoÍêilo dô
Minha Yida-l." volume (obra pó6tuma).

Jorio Am€al- P,rspp(liva.e dü Eistórid
(LiYrâria Sam Carlos).

Àntoine alê Saint-Exupêxy - Cúladela
(TÉd. do Ru,1' Belo- Editoúal Àster).

Charl€s lÍaurlas Tlechos seleccionailos
e prelaciados por J. PloDcard A'Àsssc (Edi-
çõ€s PânomroÀ).
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