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A Cause Monárguica e ô siluação de Angole

S nossos maiores dilataram a fé e a nação e, obedecendo a um alto impera-
tivo cultural, levaram Cristo e o Oeidente a terras distantes, de outros
continentes. Assim proporcionaram aos Portugueses de hoje, por vezes

esquecidos já da história pátria e da verdadeira dimensão geográfiea da sua posição
no mundo, uma realidade viva que cumpre defender sem desfalecimento. Se deixás-
semos perder pouco que fosse, onde quer que fosse, iniciaríamos a marcha, pata a
moúe, movida por princípio inverso daquele que incendiou a alma dos antigos
Portugueses.

A sobrevivência da Pâtria depende da integridade do território nacional e da
perfeita unidade dos diversos povos que a compõem.

Desde sempre a Causa Monárquica se tem preocupado com os problemas do
Ultramar Português, e tem procurado esclarecer-se sobre esses problemas e respec-
tivas soluções, recorrendo a técnicos e a pessoas com larga experiência de vida nas
Províncias de Além-Mar. Esse interesse de sempre está agora ainda mais desperto
e, como é natural, dirige-se hoje primordialmente sobre Angola.

Tem a Causa Monárquica recebido constantes informações sobre a situação
nesta grande Província Ultramarina, e entende a Junta Directiva que é seu
indeclinável dever afirmar, perante o País, a profunda solidariedade com o§
anseios e as inquietações da gente de Angola e a firme vontade de acompanhar e apoiar
todos os esforços neeessârios para salvaguardar a integridade do território nacional.

Bem se sabe que a situação presente teve como rastilho e causa imediata a in-
tervenção de inimigos externos, disfarçados embora por vários matizes e cores e
agindo em diferentes loeais e por meios diversos. Em tudo se pode ver o fio condutor
da subversão social atacando onde julga haver mais fraquezà, o1t onde o momento
e as realidades aparentam mais fáceis perspectivas de vitória. Contra tud.o, porém,
resistiremos, pois que nós, Portugueses, nascemos com espírito de luta na alma,



no srlngue, nâ tradição, na história, e ele nos voltará â ensinar, como qu€ âtàvica-
mente, as virtudes e as quâlidades pars, rêsistinalo, vencer.

Se é chegado o momento dâs provações, o Povo Português êstá pronto a
encârá-lss com ânimo úril. A Causa Monárquica, representando âs mâis lídimas tru-
dições portuguesâs, não tem dúvida em o afirmar. Os numerosos contactos que temos
permitem-nos gamntir que a quase totalidade da população da Mãe-Pátlia está â viver
ansiosanrente esta horâ dolorosâ e se sente câpaz dos mâiores 6acrificios pera sal-
vâr o Portugal de Àlém-Mar.

Ao declararmos que a Nâqão estâ prontâ parâ os maiores sâcrifícios, estamos
igualmente certos de que serão tomâdâs âs providências necessâriss para que não
sejâm inúteis os sacrificios, nem vã.s as esperanças. Com a especial respoÍsâbilidlade
de uma posição política independente e que ultrapassa o transitóüo, afirmamo§:

1. É urgente estâbelecer uúla melhor comunicabilialâde entre o Clovemo e a
NaQâo. Supomos que €ste 3eú o único meio de eútâr a propagâção de falsos ru-
mores, que todos ssbemos alsrmsm muito mâis do que as iDformâçõ€s precisâs €

verdâdeirâs, por grâves que sejam.
2. Ápoiamos inconalicionâlmente o plano de reforçar o sistema defensivo

do teEitóriô aDgolano, tendo em vistâ, não apena"s â seguranqa das frorteirâs e â
cobeltura dos principais centros urbanos, mas aintla a salvaguarda dos postos e

fazendas em que se desenvolvem comunidades pluri-mciais. Esperamos que seja los-
sível estâbelecer uma rede eficâz e densâ de postos administrativos, principalmente
nas áreas frcnteiriçâs, com mêios de defesâ e comunicação que talvez possam
dispensâr 3, concentrâção de grandes contingentes militar€s.

3. Quanto mais se revelar necessáúo restâbelec.er o velho princípio da «nação
em ârma.s», rEais importaú integiãr â réatidade militaf em qusdros políticos verdâ"
deilemente DacioBais. Os rnajs esclarecldos portugueses de Angola sâbem perfeita-
mente que, se a firmezâ é indispensável, â úolênciâ, só por si, não resolve nenhum
problema de fundo. Seria inútil a ocupaqão militar sem uma ocupação administrâtivâ
pelo m€nos tão intensa como êla. À grândezâ imperial de um Mouzinüo ou de um Cou-
ceiro esteve ns âliâDCa destes doi.s â.spectos.

4. Confiâúos em que o fortalecimento esclarecido da âutoridade permita domi-
nar c§ &c'ontecimentos e evitâr o objectivo alos nossos inimigos - um conflito racial ge-
neralizaalo - que seúa o maior e mais irremealiável de todos os perigos.

5. Confieinos em que se prosseguirá no câEinho encetado com os Plenos ale

Fomento, e em que cada vez mâis se agi!á com veraladeiro e inteligente sentido daB
nêcessidades, plocurândo integrar toile a população nos circuitGs económicos ê sociais
da vida modema,

6. Âproveitando embom â experiêücia âlheis e todos os recuisos alâ técnica mo-
dêma e da actual ciêDcia económica, pa,rece imperativo orientât a nossa políticâ ül-
tmmarina pelos g"endes principios cristãos e personalistas que herdámos dos nossos
mâiores. Ums. coisa é & acçã.o colonial d€ outras potências; bem diferente a missão
portuguesa. Podemos e devemos apelfeisoar-nos, mâs não temos o direito de mualâ.
o câúcter' lusitano, temperâdo em cinco séculos de ciütização.

Julga a Causa Monárquica, com inâbâlável fé, que s vocação ancestral dos
Portugueses é e garantia de prosseguir s nossâ obrâ em defesa d& cultura que her-
dálnos, dâ Pátria em que [âscemos e dos ialeâis humanos que servrmos.

A JÜNTA DIRECTIVA



COMENIÀRIOS DO IES

l;| ÁNGOLÀ. - O númeru de Dezembro do BoLLti unAid do l'az inchría Ancola

] l.l €ntle as zom.s do Munalo que estâvam em «gu€Lrâ». O conovedor paarlrsrzo dos

sí s de }Íoscovo têm procuraalo I)or todos os modos não deixar em Í41§o âquela esiralüa
àfirmação. OB porÍugueses de todos os poDtos €rdiais estão ateDlos à ofensiva.

É de desejar que Deln os adversários alo GoverEo aproveitem â. ocâBião para confirE&r
sríticâs, nem a Situação se apresse a interpret como aplauso à suâ. politica o§ âcLo6 ou

as palârms alc pulo patriotismo. PoI nái estamos orde sempre €stivêmos. O que é especíÍico

ra rossê posiçâo rão ó a crítics ou o louvor de r]ma dade §itüaçAo políties. QualqD€r govemo

se poale engânar. Qualquer oposiçro pode euar o âlvo. Mas os p ncípio§ fundâmentais do

uma polítics ultram&riDa autêDiicam€nte poÍuguesê estão há muito dêiinidos pelo§ Reis

de Portugal.
Xsls políticá, inclui o «Iazer crist&ldsde» e é sbsolutaÍreDte hcompatíYel coltr qu&l'

qu€r racismo brancoj preto ot inestiqo. Portugel é ale todos os Portuguese§. Niüguém e§tá

Hoje, é a tel'Ia de -{ugolà, é ê geDte de Aryola, que espela o aDor ale nó§ todo§,

-\mol ale obms: não ale palsvras. Passou o teúpo alas ÍómulÀs eúónicas. Se não xáo.

[;..l PoRTUGAL NA CI0NSTRUÇÀO DO ,\IUNllO NOVO. - Um poueo por tode s psrte,

ll.l mâs espcciâImert€ xus -ustados Unidos e o BüsiI, ands, em voga a fórurula má-

glõl o" hurn"'r" desta segurda metade alo sóculo -\x psrccem em,morâdos d., FDturo-

'['r'ats-se de construi] o llu?do lirrr.
Áo co[trário do mito oitosentiltâ do Progle$o, estc mito de agora (e, oo u§&rÍú§ 3,

palal'ra mito, rão estâmos a jülgal valoratilamerte) exige clararDente do§ inalivídü6 e do§

povos sscrilícios güves, duras rcnúncias.
É notável que de ambos os 1âdos da Cortina de Feno se esteia hoje de acordo

em dois pontos qüe o Cristisnismo iutrcduziu na [isiór'ià:
trnflriro, que a hünanidade - e cada homeu em particular - ó susceptível de êper'{ei_

çoâmeDto traaluzívcl em Íêlicidade,
tegúnilo, q\te esse âpelfeiçoamerrto só é polsív€I atrsvfu de alguma Íol'rns de soIli'

Ao mesmo tempo que êsta coD(epção alo Homem vei cliânalo Iaíz€s em mai§ vasto§

selrtor.es ao p€Dsamento, ta.mbóm as leodes elorómicâs, ató há pouco !'incsdâmerte delinialas
eDr t€rnos de Oapitâl e Trâbalho (ou Capitâlismo e Socjalismo), pol todo o mundo rào per-

dendo a rigidez cedavéricaj ê, amoldando-se câda vez mais à viva realidade, alesüretrtêm a

estrcitêzs ideológicr" Ta.nbém n€ste campo se prccessâ aquilo quê Güsiavo Thibo{ conalen'
sôü rs fórnDls (rêtôDr au úP],.

Â rcâlidâde triunla; ê só âssür l)oderá triuD{ar o Homem. Só assim o Ilomem cor'
seguiú construir o Mundo Novo.

Neste momento da Eistória, PoItu$iI rêpresenta algrrns dos mais altos valorcs ale

que e hurúanidâde precila ale alimentar+e. Náo se trata aqd do Poftugsl dos Dossos diss,
mâs da Pát a Portuguese como entidade histôricament€ válida, enlaizails num Pa,ssado lor-
gínquo e pmmetide ao I'uturo. O Portugâl Davegânte, bandeilente, trrissionário ê semprê

saudoso e animado de Esperança. O Portugal lâmiliâr e municipsl - alteúo e operrrio-
e sempre sol}hador. O Portugal que, a lâ.vrer, a viajâr', a permutâr riqüezâs e ideias, abriu à

humânidâde a Eistóri& univensl
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Este Poúugal pêr€ne, que teIII sobrevivialo s toalss as clises e a toilos os sist€úÁ.s ile s.l-
sa(ão, é n& humaddade um ÍelltreDto de vida nova.

Com (cristãoB atreümeÍtos», rompe o eâsulo estleito do conseNartismo pagão. E, com
rabedoúa cr,tólica, dá fonDa à etema Íluidez do espirito judaico e oüetrtal. Não foi po! sa.s
que a única Boci€dede em quq até hoje, o Ocidetrte e o Orient€ se fizera.m unidade, é a Ínili.
Poltuguesa.

Quando hoje, o olhar adivinÀo cle homers novos perscrutâ névoas de idejss feir.s
e estrutula-s ceilucas e pêr'a fltém visiona folaas mais humanas de yi\.er colectivo - no Por-
tug6l, perenê lode satisfazer muito alo seu anseio iDquieto.

l{aiB justiça, mais lib€dade, mâis cristiânismo - pedem ãs vozes iovens. Pàre a cons-
truqão de um }Íündo a-csim, seria um erm letel pôr de palte a Nâçáo Portüguesa.

FAMITIA REAL

LLl À partir de tr'evereiro passado S. A. R. o Seúor Dom Duarte setrtiu methoras
d.s indisposição motivaalâ por um acialente que tinla sofddo em Novembm. Há poucos dias
S. À. R. teve nec€ssidade dum pêríoalo ale rêpouso pâra tmtalrlento adequaalo. Í ales-

tituído aê qualquer Iündameirto o boato de grsv€ doetrçs de S. À. R., ütimam€nte posto a
aircular.

Todos os monárquicas espemm o úpido rcstabelecimento do SeDhor Dom Duafte, e, Iem-
búndo tods a, âctivid&de que S. Á. E. d€senvolveu nos últimos tempos, especislmerte Da cele,
bátáo do 1." de Dezembm e nas Comemoreçõ€§ Cotrcl€6tabriatrâs, maniÍestsm s sua admira'
§ão por tão heróicâ forqs de vontadê e tãrj âho sêrtimel1to alo deÍer, em tüdo di$os da Câss
ile Bragança.

1^-l
L1l Âs Comemoratóes Coadesrabrianas, que Be têm deffnmlado por toalo o País com crcs-

certo iDteresse e entusiasmo, tiveram em Coimbm €sp€cialíssimo bdlLq por se ter juntsalo à
Diocesê a UDiyeEidade. O País soube corlr prszer que S. A. B. o Sentror Dom DuaÍ€, pri-
meims dos Portugueses, alescendente e rtpresetrtânte do Coúdestável, e6teye pr€setrte tros
principais momentos dss celebrâções do Eerói e SaDto, tetralo,se iacorporado no préstito que

atrâveaaou â cidaale e assistido com a Senhom Dora Msda tr'rsDciscâ à sessão sol€üê D.a Sals
alos Capelos e u) Te Dellnt na Sé. Já ne Batalha S. Â. R. assistir-a às ceúmónias ala pas-
sagem das Belíquias pelo Mosteiro.

I 
g.i 

",*"" rece,temenre
Refe li*m-se a êssê sniverÉá o

o anircúário da Senhora Infanta Done Maria Âdelaide.
AVozeODebate.

agêÀiies tel€gúÍicas em rciâçno à -É'âDrília Real Portuguese, citemos o €Íenso telegtâms-
«Ál,II e f'. P.> - que dá â notícia alo nascimetrto de um neto alos SeDhores Con-
ales ale Paús. «O recém-nascido é âparentado com toalss as cssas rcai§, §obretudo as da Bélgica,
Espanlla, Itáliâ, Gl6cis e Bülgária, e, pela mae, com todas as fanílias sobeÉn&s ala Àlema-
úa ê da ÁDs1riâ.»

lt I
L-lj.l Para sinostrs de êstrârüa ignoráncia dâ nossa «grsnde Imprensa» e das aossâs

- 4-



CAUSA MONAROUICA

Â srTUAÇÃO POLíÍ|CA

N | À quarta-Íeira, 29 de lÍarço, o Conselho ds Lwar-Tenêücia ertregou âo Governo uma
I \ exposieão sobre o âctual momento político; espeÉ'so qu€ a seu tempo 6€jâ coEunicaala
uma clarâ tomaala. ale posição, tão Eecessária neste moD1ênto em que todos os borB portugueses
alevem utridos deÍender os interesses vitais alo País, por alefi ção eonscierte o por ieeo

mesmo actuante, viva e pmdutiva, de ums acçáo v€rdâdeiEmente portugu€§â.
Náo são desejáveis lutás pertidárias, nss é tudispenúvel uma rcpmsentatáo le4ítima,

idóDes e poltticaEente signiJicÂtiva.

Â SITUÀCÃO EM ÂNGOI,A

Qn t deoer iniludívet de toalos os Portugleses o amor pelo llltlÀma& esse dever é mais

'_J imperioso aiEds pâra os monárquicos, aos quais iDcumbe Íoanter beE viva, ns balbúr-
dis caótica, ou ns, «apagsala tristeza», s conscifueia hiBtdricê ale Portugal. Os nossos ami-
gos ercontmrão rlas páginâs d.esla, Cira lar alguns sinaiÂ visíveis do interesse pmfunalo
que a Câ.üqâ ê os seur di gentes (Es lógics aa atitude semprc maDtida por EI-Bei) consâ-
gram DeBte momento aos pmblemas ultrâ.rDarinos, e espe3ialmmtq como é netüal, à tella de
Àngolâ,. À Jürta Dir€ctiva €ntregou tro Mnristério do Ultramâr uma exposição sobre os
pmblemâs de Àrgola, da qual constaE algumas reÍlexõeB ecerca alas linhas geui§ als nossâ
polítice âfi.icaDa.

E
PARÍIR DÂS REATIDÀDES

do maior futercssê pala a sctuagão ila Cause Monárquicâ o eonhecimento exâcto da§

rcalidadcs políticàs do País.
Eá situâções qüe dizem rcspeito à geÍêmlidade da yida públicâ; mas s maior paltê do§

fàcios significativos sáo de oralem regioml e é s patir alaí que se pmjectam no coDjunto
da Nação.

ImpoÍa, pois, que todas as Juntas (mâs de um moalo especiâI âs JuntÀs Distritá,is)
folneçem à Junts Directiya r€latór'ios precisos sobre o condiciolrslismo polítieo em que têm
dê tmballs.r. Por.Inelrolizânalo um poüco, diremo€ que intercása Íocsr todo o penorama político
da rcgião, e náo apetras alescrever a situação âctual; isto é: relatsr igualmente ê históris da"s

últimâs décâdâs pàrâ explicar Íâctos aloB nossos dis§.

NOTICIARIO

I - Orgânica

- Junta Prorín iat de Ánqolit: tr'oi recetrtem€trto coDstituíalo, ale acoralo com os

uossos Estâtutos, o Cons€lho Provinciel de Angol4 do qlral Íazem parte os seguintes Sentro-
res: Tererte Comnel Sacaalura tr'alcãq Dr. Eugo do Sá Carneim, João tr'elIoira Roquettq
Dr. João lÍano, Dr. tr(anuel tr'erreira Rose e Sebastião D&un o Lorctrs,



,1111tía Dirír;ta d,e Luatda:

ít) l'olaln nolneaalos psla s Junta Dishital de Lu&trda 06 seguirxtês Senhores: Dr.
Eduardo de Sotto Mayor Bicolr (I'rcsiderte), Rüi Manrel Pardal Letlas (Tesôürêim) e
D. Yasco .JIâda tr'igueiEdo Câbral dê Cànara (\iogal).

ar) Parâ o Conselho Distritel de Luarda foram nomeaalos os Serho}es: Àlexârdrc tr'€s-
tas, Ilr. ÁIÍaru Saraiva de Car.vâIho, Dr. AÍtónio Freitâs de Lemos, Tcncnte-Coronel Àr-
mando Sacaclura Falcáo, tr'raDoisco Daun e lor.ena e Dr. Vaeco de Sá Carneim.

Jtotía JÍunicíN| ile Castelo BruiÃo: Tomar?m rcee[temente posse os s€guürt€§
Senhor.es: José Esteyam Côdovil (PrcsiileDte), EetrIique Queimz Pirto de Àtayde (Secre-

tíi o), José João Gorjão Henriques de Mello Lepa (Tesoureim), Elisio C&ldoso, José Pe-
aho Cordes e Júlio NeyeÂ Grilo (Yogois).

Il - Actlvldade

- Jurúe Escol&l de Lisàooi lerr esta Junta prY)úoIido nmà Eêrie de col.óqüios políl,iao-
-se.iíúis para M;ilersitú ios. Beslizaram se rcftrtemeDte os seguirt€s:

21 de Janeiro - «O Colporetivismo e & palticipâ{Ío do Trsb&Ihador nos Iucros da
emprerJâ»r a csrgo de ÂDtótrio alê tr{omes SalrneEto Bamalho.

7 de Feverreiro - «Reflexões sobrc s ltonslquie), a cer& de Áugrslo FerÍcifir,
do Àmaml.

21 de tr'evereim - «Submissão do Bei à I€i», s cargo de ,Isrtim ile ÀIbuquorque.

-JwLta Escolal de Coilltb).t; No dia 2 de [Íarço, a convitê dests Junta, o Dr. Frân-
cisco de Sousâ Tevar.es proferiu uma coúêrêncie, seguida de debste, sobre o tems «llonar-
quiâ e Democmcia».

No dia 9, reslizou-Êe üm colóquio sobrc o mesmo tems. Estão pleyistâ.s outlas

- Junta Distritttl de Coimbra: Á seile da Causa lÍotrárquics em Coimbls - Prs(r. ilo
Comércio, 53-1..- eDcontm-se aberta toalo6 os tliss útejs, dss 21,30 às 23 horàs.

Filiado,s e simpatizantes poalem al ênconirBr liyro6, r€yjsta.s e jortrajs.

- EÍti'twto d.e @ iLiscurso: (Der.emoB úfilnar que o «mito alo inopoúudsmo, nâo
passe de um mito, âo quâl se agBrrsm aqueles que, Àp€§sr de rcconhecerem que a
lloralquia é o único regjme clue convém à salvaguãrda ds Pátlia, pretendem afastá-Iâ,
em pmveito piópdo, no gozo ale situaçõas pdvilêgiàda,c e cómodss. Devemos âIiroar que
o «peligo da quebm de üDidaale nacional» existe de Íactq ms,s rcsidê nà permânêrcia da Ee-
páblica. À unidade só ê possível Ío reencoDtro do rrgime próprio, equele que ljorgÉce todos os
Portugres€s alê boa rortsale e sâo patúotismo.>

(Palavr:Àe protrureiaAss pelo Prcsialente da Junh, Distdtsl de Leiria em 12-3-961, num
êDcontro dê mon.árquims do Distrito com o Sr. Conde de Caria).

-Voz ile ún ope\i,io: «Fico imeDsamente gmto qusndo chego alo ser.vi(o e encontro
€41 miEha câ.sa uiB livro ou ums cimular ila Irossa Câule Mo[árquica» - escreve-nos um
guarda-freio, que âcr€scenta: «contem sempre com a miDha colabora{ão em todos os BeD,

tidos e sem qualquer objecqão».
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EM FOCO

EL-REI DOM CÂiLOS

D ônEluOS asoru daI nori, a hltsrânle
| ,.nmnlela dâq locâltdadês em que sc

(êlobralarn, em 1 dê Fevercirt, IniÀsãs €m

sufrásio das ah1âs dê El'n€i Dom Ca os e
dô Pr'íncipe Real D. Luís FiliDe. tr'olam elas:

Lirhoa (.Igrcja, dn Soâra,?rckt:o. com e pre-

s€Dcâ dâ S€nhola Donã Mariâ ,{delaide € do

Reprcsentarte do Sennor Dour Düart€i Pan_

t€âo de S. Vic€i1te - 2 miss&s; Capelâ dos

Srx. Duques Ae P&lmele): Porto (Igreja do§

Clérigos, com a prêsenqa ale um Repre§ên-

t,inte alo Senhor Dom Duarte): Coimbü
rlsreja de Santa ü'uz) r Bmsa (Sê Cât€

dral): LuaDda (Isrejâ de Nossâ SeDhorâ do

Oarrno I Igleja de S. Peilro: Capela de

S. Paulo) ! Farc (Sé Cs,tedúI): Funchal
(Sé Catedral): Senta,úm (Igrêja de Se-

rbora da Piedadp, Y:la Rê01: nrrimâ"íes
íIsrcja alâ lIise tórdia) i Yila Yito§â (Ca

i .. ., d , Pa"n Du ?' llnn.biiuP , Ígrcia
]Iâtriz) i e êú vários poÊtos da IIha ds Ma-
deim. Iambém S. E. o Cardeal Fernando
Cento. antigo Núndo em Lisboà, celeblou

Missa, eú Romà, pels, mesme int€nção.

Além do noticiário respêitante & estes

àctos r'€1igio6os (n especialmê[te .4 7oz,

o Dcbata, Coffeio tu Minho e Notidades\,
sáo muitos os jomais que üütimameDte Be têm

refe do ao regicídio e à fignm Ao A€i
assa.*sinado. Pudemos tomar notâ dos sê-

güintes:

/ vo: (1'II: artjgo de Câsimiro Oomes dâ

sih.a: õ-Il: altiso de Diâs Sânches).
O Dêbate (l.tII: âliiso do Yi§.onde ilo

-1 nebe.o, ,1-lI e 8'U: ape§àr de po§i(ão

,.olírica deslê jo"nâ1. cs.rcle.§e no primeiru

dêsles rrlisor: aÉ uma dalu 1 Êre rla hi§1ória

de Portussl (...)>).
La S;;/ d (iorDâl de Cârania lT-l:artico

d€ Pi€tm Nicolasi).

SEÀTANÂS DE ESIUDOS
DOUTNINARIOS

t t^ t-.n,U.aro' aoB nossos leirorcs que ã

!- llÍ semânâ s€ r'êâlizaü cm Coim_

bra, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Abril. Pa.ra

qrralqüel idomaqáo, podern diri8ir-se à Sê-

cretaria-Gelal das SemaÍas de Estrdo§ Dou

tlinários - Tràvessà de S. Pedrc, 9-2.', e§q.",

Lisboâ.

^ Eur; qru". a sâir doq t'r?los ô Inro

I'ftÍário aelo Prof. Doutol Brâga dâ Cruz'

| ünà lttírotlucão do Prof. Doutol lÍirandâ
Baüosa. coDtém os disc1rr§r§ dos Senhore§:

PIoJ. Doütor J.,sé Beyolo Pacheco de Ámo-

m. Dr. Felnando Ámtrdo, Dr. João Àmeal'

Prcf. Dou'or Ál\áro Júl ô da Cosla Pimpã"

e Prof. Douior' llânuêI Gom€s da Silva. se-

süidos das 25 Írsss âPrcsentâda§.

-:- Tcm lido srânde ôrilo nod nos§ft mero§
lJ' I .ultô. o oousculo A .llonaüuia- t

Era Átàtn;.o, da au'nria ,ie S. Á. o ArqÜ
iluque Otão il€ flabsburyo' editado pelâs

UVRO§ NOVOS

- lI. Cardoso dê llirânõa - O últímo Rei
(No cintllLett!.ltitb do selt úílio) (OhÍa de

um diplomâta bra"sileiro. de homenâgern âo

SenLor Dom Ianuel IIr \'âliosa documentâ-
,jão: âlgumas rp\.rfáÀ,tuê mêrece Ioram j;
leitàs por D. . \a Bútétio, de Marto e por
,Iüjnto Petreiru no Debate).

X'rancisco de Sou..a Tavâres - Corlüol.
Drsüüdl íensaios políticos. ítuc confir'rndtn

I'orto dâ C}uz 1.

Díá.tio do Nottt í2-lI: âÍiso de Pinheim

O Yil0uerdeNe
tháes Costá).

Con.io da., Ilhis
Sih'a).

(19-II: âitigo dc ]Íaga-

(1ó-I: artiso de Cârlos

Voz d.e Síntr& (28-I; editorial e ârligo de

Femândo Sercjo).



ums posição doutúnária muito pessoal; a Crí
tica rcspoDsávol sindâ Dão se pmÍunciou).

D. Julián de Torresano yráâquez 
-nesúrnen Eisíórico del, T radicionírtísmo Polí-

tíco Dspeãol (ver notícia no ,ebars de 11 ile
IÍ&rgo).

'_ Cotrcle Sebâstião Pagaro * Eduardo
Prado a Sua Época (v* ârtigos de Jacitrto
Ferreira no Deba,te de 18 de Msrço o de
Marcus de Norontra da Costs üo de 11 il€
Maryo; cÍ. o lir.m ile Boildeues Csv&Iheim,
Homêr§ e ldaías).

BOÂ DOUTMXA

r-\ONTINUAffOS s rcgisrsr a publica(ão\'v de algurs adigos que nos psrecêm
rEerec€r louvor, SeÉ €scussdo acentuar que
eÁte rcgisto não sienifics, netessàriameDtg
acordo no pormenor

Pierre DrouiD - Positions "t píopositíons
écotwmiques axl ilelÀ ales <systàmes, (Le
üonàe de 23-X1Í-60).

Gàspar de Campos Comektátto Potítíao
(O Debate de 4-lÍ),

Eicârilo de Sa.avedÍs - Sobre o canceito
d,e Liberdlrde e o Estada Ético (Notíci6 de
Viarú, de 2-Il).

João de Scântiburgo - A ldaía Moruír.
quica e ot sê1ts ilefensorês (O Debatê de
11-Ir).

Não é uma questão de cú (editoriât ile
Á Voa de 7-ÍÍ).

Mânue1 Garlido - Crdnica ito Semara
(O Betuba(,ense de 11-ÍÍ).

tr'loúval GDerreiro - Peld, Pdtria (Notí-
cíÃs de Éaora de l.2-II).

Ed,itorídl, do Jom.al PortuguAe de Eca-
nan:ú & Fimn<ns ( I5-TI-1961).

J. E. Bidarra. de Almeida - rloc€Dsão do
êsludo de Relael Câlvo Sever-.ry auas /oÍ-
mlts de democroiío,g ,iàúrrod, publicado nâ
revistâ. I[ursÍro f.ienpo, de Setêmbm-Outu,
bro (BMno, de tr'evercirto).

Coneia Marque3 - Ctros ?otal, (A Yoz
de 16-II).

Jo€e FerrciB e Sit.ra-E ointÃ bom
(Repúb6c!, de 15- ).

tr'€mârdo CochoÍel - (Liberdad.e» o ,1.li-
berdod.es», E os <d.eoens»! lO Peitííilelensê
de 14-II).

Claspar de Campoe - dolnentó"ío Políti,co
(O Debete de 25-ÍI).

Sollts-A dissol,ução da iiaia d,a Pútria
(No[idades de 25-IÍ).

Pedro de Sousa - Os melhores (O Dobate

de 25-II).
Plínio Sslgâdo - Codreçu o Comuntsmo

(Asora de 25-1Í).
J. Pais ilê Yillasbos3 NãD dornir ruú

íoírna (A Voz de 26-Í1\.

Sempre PoÍluguQÂQÃ! tNotíciee da Bdira.

ile Mangusldo, de 25-II).
Gustavo de Âlmêids - Com a Cdndeia de

Diósenes (Di,irio dt, Mo"àô de 6-IÍ1).
líânuel Anselrm - O sueóoes.a,equtl

o seu, pdpel, n4 fializdçãa ilo Ban Cotít,,t
(Os Cad.enws dé Múruel AnÂalÍno' aol. ÍÍ'
fâ6c. YI, Msryo de 1961).

Gonzalo Fematralez ile ls Mora-Do ,;
berd.od.e à seçuran4tt (Ruri, de Ma"@).

Q. de Oliveim -Os.at6l;cos " a polílica

(O De\er, da FigueiB ds Foz, de 3-III).
Trahalhn e lé- Gditoljral de A Voz Ae

5-Ír).
À. Duúo Felteire-l Longrüôncia (No-

ordadrs de 6-111).

C.-A P,itria lldiuba e Indínisít)el (Á

Yo, de 10-III).


