
cAusA MorvARQurcA
SECRETARIA GERAI 3I DE MAIO DE I9óI CIRCULAR INFORMATIVA N.O ó

QUADRANTE
O significado de Causa Monárquica

Monarquia, cristã, personalista, popular

AMOS partir do prassuposto da Monarquia Cristã, que foi aquela que fundou
Portugal. Qualquer outra lr{onarquia está fora do âmbito do nosso inte-
resse. Ora a Monarquia Cristã sempre existiu pera o bem comum, e sempne

a existência aô nei foi comandada pelo amor do Povo.

Qualquer Estado ou Gover:eo que gão for libertador será indigno do nome de

cristão. E não é neste momento da Ifistória da humanidade que é tícito regressar a
uma fase em que os direitos de Deus, fundamento e alimento dos direitos da pes-

soa humana, eram desconhecidos. Temos eomo conquista definitiva do homem cris-
tão o estabelecimento da socieda,de em termos humanísticos.

Toda a tradição da Monarquia Portuguesa eontém como valor insubstituível a
autêntica liberdade da pessoa, projectada e concretizada nas múltiplas tiberdades pró-
prias duma sociedade pluralista. Sempre o papel da realeza foi, essencialmente, o de

integrar numa unidade viva e fecunda as comunidades ou repúblicos que constituíam
a Nação. Quer dizer: o Rei de Portugal fundamentava, possibilitava e garantia o

exercício de um autêntico regímen democrático em todas as zona.s ou sectores da vida
social em que a Democracia é possível.

Sempre a Monarquia Portuguesa realizou a síntese dos três princípios 
- demo-

erático, aristocrático e monárquico - sob a forma única em gue essa síntese é pos-

sível, ou seja, a forma monárquica. Efectivamente, mrnca a pluralidade pôde sin-
tetizar a unidade; sô o uno é capaz de integrar o rruú,lti,plo, respeitando-o, ao

mesmo tempo que lhe dá sentido superior.
Este f'oi ao longo da História o carácter da realeza em Fortugal: desencadear

as energias humanas guer no plano pessoal, quer no social, e chamá-las a uma esfera



mâis âlta, na qual vidâ huhana possâ, cumprir-se na máximâ extensão possívêl

neste mundo, Nuncâ foi para Degar o homem ou mutilá-lo em alguma das suas
4otâs essenciais que o Rei de Portugal se ergueu sobre os escudos ou sobre o trono,
empunhando â vârâ da Justiça e olhanalo, no espaço ou no tempo, sempre para ÂlérE.

Essência tlu Causa Monúrquica

Destâ tmdição secular, cujo valor mais alto the não vem tânto do mero

facto de sêr seculâr quârto do profuEdo câúcter de nat raldad,e e húmaniilad,e qlre

a fazem ser perene, é hoje detentor e d:fensor todo o Pofiuguês que em coÍsciência se

sinta participante da alma nâcionâ], cüja missão não âcâboü sindâ. Mas ninguém pode

e€tranhar quê os Portugreses que comungam nos ideais históricos da Pátria (desde a

liberdadc do Povo à majestade do Rei) se rcúnam e rntegrem nuna unidade orgànica

capaz de prcmover a restauração dâ l:rdâde prrtuguesa num nlun.1o que outra vez

precisa do nolso testemunho e e:perâ o .rrxprimênto ia n!s:a vocâeÀo. Estê objectii/o
justi{icâ for si só a existência da Câu.a Uonárquica e da-i organizâq5€s delâ de-

peni.ntcs, num plano que está pârâ alóm do Jxrídiro ou Co meramente Ioliii.o, frryue
é o plano da própda rcalidâde espi tual dâ \açác Portu8resa. Á esse plano. mal

podem chegâr os ecos das questiúnculss ideológica-s ou dos conflitos de iÀter€ss€s,

quer atinjam quer não â esfêrâ govematíva. À Câusa Motrárquica é por essência inde-
penderte: independente de forçâs políticas e de forças económicas, alheiâ âo iogo dos

partidos ou dâs Jacções ou dos «trustsr, cmbora não os iSnore c procurê em câda

um deles a parcelâ de verdâde ou de jüstiçâ que possa conter. Na concretizaQão

da suâ fundamentâl atitude, pode âcontecer qu. â Causâ, na medidâ .m que tem de

tomar contecto com realidades qüe não criou nem pode eliminar, âpareçâ â-cialentâl'

mente, aos olhos do público menos esclarecido, como comprometidâ nüme acçãc que lhe

não é adequada, trIas nunca, enquanto se conservar ligada ao Herdeiro dos Beis de

Portugal, a Causa podeú quebrar â suâ independência mdicâl e âbsoluta, ou seia

a livrc disposicão ale, em qualquer momento e â rêspeito de quâlquer problemâ, âssumir a

polição mâis portuguesâ.

Os moná,rquicos e d C..usrr

Com o que fica dito, não se quer diminuir a treEênda responsàbilids.de daque-

les que têm ale ser os intérpretes conscientes, lúcialos e alesâpaixonâclos ala veralatle mo-
náro-uica e do interesse perma[€nte da Pátria que pretendem servir, Não queremos

dizer que os respcnsáveis pela política monárquica estejam gârântidos por qualquer
infalibilidade ou pâ,irem numa zona a que nenhuma crítice possâ chegar, Mas a Causâ

Monárquica, essa deve ser, para todos os monárquicos portugueses, quâisquer qüe

sejam âs suâs opiniõês ou as suas tendênciás, os seus gostos ou o seu temperamento,



o simholo visivel de tudo quanto os rossos ideâis têm d€ safrado; ess€. têm de ser,

pâi5 todo o monárquico, tão indiscutível, no pleno prático, como e Naçáo.

Compreend€-se € aceitâ'se. da parte ale alStns monárquicos, o próprio exce$o

na critica ou Da censur'â, movidâs pelo amor insâtisfeito e sempre desejoso de maior
perfeicâo. TâmMm entre PoitugueseB se fala, e nem sempre sem paixáo, dos defeitos

do Povo Português; mâs sào defeitos dos quais nos sentimos pertjcipântes e co-res"

ponsáveis. e alos quais, pela pâiavra, nos procuramos pürificar. Outrâ, coisa seria

que algum Português lânqâ.cse âoÂ quâtro ventos da fama, ou da infâmia, o nome ds

sua Terra, lor não a achar igual ao seu desejo. E é por is§o que â Ceusa Monár-

quica não pode deixâr de se sentir feridâ no mais íntimo de si própriâ quanalo â18um

monárquico resolve atirâr pâre público a suê divergência. não hesitando em quebrar

âquclâ ünidade prcfundâ qüe, âinda quando não possa manifestar-se por obras, aleve âo

menos ser rcsp:itada pela omissão dc ataques público:. trlste sentimento dc Profunaia
mágoa é hoje agrâvâdo com ã mais vivâ indignaeão. por terríos prêsente ãs clarâs e
insistentes afirmâções de indeperdênciâ qtre. desde â lrimeirâ horâ, os âctüâis diri-
gentes dâ Câüsâ Morárqlricâ têm tiílo ocâsião .le fazer.

Monarquia, Dem.ocracia. Contemporaneidade

U rm n.mc /iÂ Ilcm,rraíriâ quc hôJe -<. lclantâm ci,ntra nós os mâis \,i!os clâ

h^res Más â Dcmmm.ie. t-el como foi definida €m memoável documento pelo glo-

rioso Papâ Pio XII. esú tão póxima ila trâcliqâo monárquica portuguesa como ê3tá

ílistânte dâ.s democrâcias pârlâmentar€s ou «populâres» que hoje existem no mundo.

É um& Democrâcia toda ela orientâda e vivificâda por p nclpios dinâmicos. E
esses não são oütros sênão o pritcípio âristocútico e o principio monárquico, que

semfr. .m P(,.tugal loríârâm !r mültidão fecrrndâ pârà grânales obrâs. Ábândonâalo

â si própdo. o Fincípio .lemocrático não dá fnrtos de üdr: o1r se cstiôla nümâ ilesor

denâdâ . inquieta husca ila si mesmo, orr cdstaljzâ em forimâs imutáveis em qüe o
prófriô hon"m Íe r".h, à condição ílc .n,sa.

À jílêntidâd. verbsi .Iâ. ã têntjc,, ílemo.raciâ humanística. ê cristá com es§âs

democracias ilesumanas tem muilo menos vslar .ultl,r"l .r, tolítico qrre â rtai identi-
dade que â aproximã ílâ Monârqui, trrdicional Dcttutruesa.

Se falamos alc Monarquis tradicional, Í.. fâlsmos dê Restauracão. nào á por.lrrc

esqueçamos que o regimen que defendemos pâm o Pôrtugal de hoje c de amanhã tem
ile ser enriquecido com elementos trazidos pela Dú|riâ vída modcrnâ, tcm de ser, cm

suma, um regímeh conlempordneo. Á Monarquia que .lcfcnalemos há-ilc responder â

exigências e â Froblemâs que nos -oóculos nassâdos hâo iinham ainal& sirlo formulados.

À nenhum ileles â Mí,hâi"quiâ sF nêgã: els ó ô regímêr qrrc se jrlentifica conl o Tempo

e â História.
Conscilntes da noril', 1'erdad€, não nos rjrixâmos sugestionâr oü lerturbar coln

âr, fsl-<âs iÍjeolôsias qüe trrnsÍol$arn o! n^r'ots cr]1 rhâsrâ ãmôrfa. Não Fstamos prÊo-
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cupados n€m dominados pelo sentido demagógico que leva muitos políticos de hoje â
usâr fóünulas câda vez mâis yagas, parâ captâr a fluidez das multialões irconscientes.
Preocupa-nos, sian, e numa medida que Dullca poderá crescer alemasiâdo, a necessiclade
instante e impeúosa de dignificâr essas multidões através de üm esforQo doutrinário
que vá dar a cada um dos serês humanos que as compõem a consciência do seu púprio
valor e do papel que lhes cabe na vialâ pública. Só âssim se podená evitâr que â terrâ
poÉugueaa e a gente portuguesa seja& submetidas e experiências semelhaDtês àque-
las qne têm sofrido naqões cristâs coúro a l{ungria ou Cuba.

De duas má,neiras podem os catolicos e os monárquicos faltâr à sus rtrissáo: ou
negândo-se, na hora própriâ, a âceitâr o dêsâfio do Tem!ú, ou dando a esse desâfic
ume re6postâ inautêntica. Quem não vê quê s. i€sposta que nos cumplre dar é a nacja
respostâ, a resposta integral e coràjosâ dâ nossa doutrina, e não a respost! dos
outro6 ?! É fácil Epetir sTogorÁ, nunca tohat a iniciativa, esperar sempre e últirD, Fú-
lavre dâ propagâ[da alheiâ. parâ depois falâr. Mâs esse critério é indigllo daquelB que
têm uma doutrina e s&bem que €ssa doutrinâ, longe de ser ditaalâ por uú capricho. é

pêdidâ pela sociedâde a que se desti[a. O párÀêiro dever do doutrinador ou do defm-
soa de umâ doutrjna é conformar-s€ com â coerência jntema dos pritrcipios que pro-
fes,9a: Dão por supersticioso rcsfÉito de ideiâs. mas For entBnhedo âmor à!s nesso?s
qne e§§ei púncipios servem.

Á Causa Monárquica percante os anloetsá,riol

Compre€ndebos que custe ne!íar ao âdveNário a mão que nos peale. EsÂâ negâ-
qâo, porÉm, não significa desprezo pelâ altâ diglidade de que todo o homem é porta-
alor; pelo contrário, negândo-nos à rnão estelldida, dâmos o mais claro testemunho
que nos ó possível dar, do respêito que temos pelâ erniEente di8ridede daqueles que,

sendo nossos adversários. não deixsm de ser nossôs irmã.Ls.

É tamMm po! eles. pela sua salvaqão social, pelo cumprimento do seu destiflo

J,essoal atrevés de formâs cada vez mais perfeitas da êxisténcia colectiva! que os r€s,
ponsáveis pela política rnonárquica portuguesa estão alispostos a afirmar, num ambiente
indeciso e tíbio, â pleaitude da autênticialâde portuguesâ. Não o fâzem em atenqão às
forqâs dominántÊs. Estão prcntos a fâzô-lo âindâ que sejâ âo arrepio dâ política ofi
cial. Pare proclamar a Verdâde portuguesâ e servir o Bem Comum, sotrem â um plano
liberto tlê intercsses mesquinhos, onde €e respitã li\,remente o ar puro ala f[ist6úa
pas.sâda e futurs.

Só assim a Causâ Monárquica seé digna do Rei r dignâ. de Portugal- Só

a6sim, ao serviqo alo lfornernf os monárquicos portugueses serão digros de Deus.
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FAMITIA REAL

i i Ernbola u senLor Dom Uualte xno

I ' I Jêrâdo satisfâtór,o o sêu êstâdo

À eroluçáo da rloerça tte Sua Álteza

de S;itra de 6.\. lri( Kú P àe t-Y.

ljsreiâ nildâ (omrrletamente rcstàbelecnl.. r ,1»rí.

de sâúde. -{ Inprensa tem contiruàdo iI têfcrir sr

Roà1. Podemos oitar os sêguirt€s jornâis: .t t'ú:

- 
Pürs. rodu. ur r,,,,rrrlquirôs pol,luguerFr, pr, loJo{ âquple. que. náo 'endu Toúir-

l' l qui.os, saber,, Je Braganqa un r'rlor nâcionel indiscutí\'êi, Joi dê Íesia

o dià 15 de Maio, pelâ pâssas.m do 16." aniversário de S. À. E. o Príl\,;pe dâ tsenâ, Donr

Du:irte Joiio. Estc ano. eln àrenç;o à gravidâdo do mornento qüe todos esl rnos a vit€r ex1

comuuháo con os qua so{r'en êrn Àngolà, Ioi l'osohldo não exlerioliznr', úomo é àebiiual,

os sentimertos de jíibilo c de tspêmnga. No ertantq S. -{. R. e seus -{ugustos Pais recebereú

inúmerâs mâniteltactles de ior enrgem, quer ir(li\ iduuis, irúlr de íolêctividàdÉ§. Entl!
esta§, rcgisiâmos os Átltiltos l't'nl'alp1llts llo^ti'tEticos. JoIIrãi! que sÉ reÍerir.1rL eo uni-

versário de S. Á. R.: I 
''or 

il5 e 16 de \laio), o Dchúe (ll ü 20 dc lltrior. A 1'o. de Si -

lro (20 de llaio), Beiú Baitu í!0 rlc \lajo), 1ri. hrrr. (r d! âio .

O Secretâriado de S. ,t. E. o Duque de Brâgàn('r d;stribuju sogninlc no1â: «Nu

iÍlpossibilidade tle agrade(r indiyidüalmentr ar muitas lelieita(õe.s que lhe fornlll rljl'igida§

por ocaeiro do Seu 16.'atriÍcl\ririo. Suâ Âlt€zn Rdâl o l'rínÍipê ds Beirà rt todos e\prri{.
l.r cr!. ,rêii- 'r 

qê nr,f,r»1, rr..rnheeinr.rr r,: l ,LLrâl f,,i publi,ad,r t{r. .l 1,,:. §.,r'n/ril.r
t) [r(l],r1,. .t rn: ,/t sirt,,t. Ít,:n, R.;at. ( nt*;,) ,tt .tt,ntrtt,.(,)/frr, //,) tdr, r N.Imi,lâ J\:1,,

It;tít;o dd lÍa1ú,1

l^- I (i,ru resuhlmonte tutlos os anos, encontràm-se el)I I'ortugà] SS.,\,\. SS. os l,ríncipes
l'r-l (rxrl',§,\ususlô,le Thuln r'laris e sua ltuller, â tnÍ8nta ,le Poriusal Senhôi.r

Dona ]tàr;ir .{na. l1r. \',, n/n/r,i .l,r 1s-\').

- 
Ti.mbam.-L ya: de Sinlü1 (rl dê llaio) so refêIiu ao Ànileniirio dê S. -{. li §enhorÂ

À
Dona MiriJ.\JoloiJe.

- I No seu nnnirr,, ,le I Y, o ursàD âustríaco ,i€ línne. qne vár'ieÊ y€zes telnos iidlr
J.l ura.iio dê,:rar, publica x qêsuinrê norícia:

«O Ch€fe da Câsâ, de Braganqa, D. Dualte Nuno de Bragenqa e Süa -{ugusia Nulhel

S. A. R. a Duquesâ Dôna Iar;a tr'mnc;sca de Bmgsnqa, âssistirnm no Uniy€rsidade de

Coimbl'a, cono conÍiilàdos de Lôn.a, às cerimónias en honra do Bem-âÍentuEdo Nüno

Álvarcs Peleirâ.)



CAUSA MONAROUICA
Cofiürrlcação:

hrblicêmos a seguir.à Cirdrldr r., r,

tcúdo a lnÀis cuidadosa.ltenqAo de todor

<Pottugdl necessita de renot)dçãa

Àlgutts decéuios de polítn.1 republiÉna lolocàrâru Puúugu.I pelai:re as nnis gr.a\'es alter-
x&1i\'às dà suâ. História.

O Pa aguarda reBpostàs urg€ltcs r arlequadas & lodN à! incógni!às da \'ida portu
guesa de ]rcje. O ptobiema ultrâmr no, d problenu erorónico, o lrúblcDa socrâi.,iinsr,.lo! rrel,)
probiBma político, eúessitam de solu(ôe§ .orajosas e iDtegreis que nÁo pode!, 'ti prorÉ

ladàn llor triuito ierrpo,
Todo! os s€('tores da opjriáo ioüpÍe€ndêÊ que o desti[o próriúo do Paii !,.rá deterBi'

Dado pelos quê Eelhor ê lnâis corcrctaülentê soutcr€n relpoDd€r;i nrrógDi,,a, do Portu-
gsl de hoje. Todos enterdto que a Naqào se .ntregâri eúniia,ii r ehelia J6 qu. meltror
presn€h€rem o \ruuo doutri!áLn) quc a lor.rrp.rple\ârrli jtr,, \ezcs r.ti,-rxre. x.sta grâre

êDc}urilhada d6 ielruos.

Os sectofts de opiDiào sâbe& tânbém que j:i rão Çu aceirnreis âs üreias llsposlas, as solu

rões incompletas ou ruistÂ§. O Pàís só e.lcutará .queles qu€ lhe propusercn a adopqão de priL
oípios que lhe dê€m ums Doção completâ da so,iiedsde e, portânio, ums orà pcNpectiya

dê vidà.

Se as mcius sr,lÍtiôes já l]no poderr sÊr r)r.rtk'{i.tas, rrn medii]a um que Íúo sáo solü

1jões irúegrais, duâs 
'iricâs 

fi,.êr[. frcrúe n i]'cnte, no lci.l.oi.o polítieor .l uonárquj, a r ü

ordrxista, pois só elàs firrdell lou€ns tolsis, clllbdrrr do,1;rnensn.s dildr{utes e de sinàis

doutlir)âis orlostos. I unu delar seri.erlàxrcDte ên!rcgue o \ulaüre da ltisLóriâ..\ op(nú

depende glanilemelte da ,xpàeidn.te dr rlieianrento e dr exp.rn.n,, rti,ulrinária ilas urglxi.
zi(,õ€s que rj s.rRnl- que rs I,rorurx.r (Dn$.tizt!r e que sâbcm ni,, sel |usrirel qLul

quer lbma ,le (ôcxjÀlti (itr: (lnusâ .\lorr'ir,lLrir.a d -\liilinrellto ('orluDistâ.

Sc s llolxlr(ruia (i à r-rnn.d solui.ru rêrdâdeirâ. lotal c (ourplclr, â opoi, Íro (brnu

)rismo, à Càusa llonÍüluio t,ent .tn espe.iais r.spoxsâhili,lartês na t,rescnlê (dnjuntur',l
pôlític&.,{ PÍt}ia j:i niu podc scr dciendirlâ dÊ 1n,' grare pcrisú üll1r\ils dc lsgo xúc;.rru
lismo!, lern àulêrli,,. (on(.ird. idrúli;sn',,, nêm dq e rr p"llti(, ,!I.r.1o. Pur oulru llrdu. r
il'iunlo lerullâ).í »crersiu.iürn.nn.dd grnu d€ per}ên.ão dr uráquina quf os nronúrquiros ti\r-
rcm em lurtcionâmcnto. E esse srau de peifeiqão depe[de da riflrperÀ do r€u espírito r€novâ

dor. É nrpeÍioso lue à orsaniza(.io so cD.ôntr.e) no monento príI»-lô, âiusiailâ ao rrulsar da

lida uroderua c nplÀ a adoptar, (!D rigor, os princípios da noderna ciênfjÂ políiicâ.

.. , llats a tenoüaçãa não se opero 3em acção

\ necessr'rria r.forlxa iüpli(â, ari.s di. rLrdo. urnâ rr(.i(, oit.riosx. .rlL1rlxi'là e lrlnmentc

i.iltemirricâ. fodos os inpulsos, Inêsmô os mais nobles ,r gêr.Josos, tiln fo(:osâmênte de ser,

rrl)rrlelial)i i dj!,,iplin&,1.r p13DeaDrêLto blln lundamanlado, da.oncretizaCro metódicn.

dâ Secrctârià-Clüât e t).tlirnos tàra o sêu
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'l p|epalaçrio de urü pais par:r 11 aceiiaqno dc um t.€giruê politicô nilo pDd€ sel erupree!-
ninrenlo.lc ilulniDàrlor. njê{ \inr iàreÍa.le urn .or'Í,o dê obrêjms que enrenda â nereiBiÍlâdê dê

sir(xnnizêíjAô de eslorços, dentrc de pt.;r(ípios c dc processos cujda.iôsànrên1e eltuclados en
or'den ao fiD1 que pretêni:le atingir. As habilidades h;stdóniràs no ir'âpazio (la fântâsiâ poiíticâ
já níLo apaixonar:r os poros desejosos ele borL gover.no.

Ii lortanto ncNes!ário agir càlcul rdo, sislernatiraDito e coorderràrdo dc,)odo que, dên

iro de uma ceonomia, equilibrada de csfôr(,os, toda I parcoia de a{qão se poslrà tmduzir imedià-
tanlerte em adesáo de lxtêligências e de lontades c nn conquist& de üovÀs Jotte, de €nc],gja,

anplificadôràs da lapacidado de acqlo.

. , .8 a acção implica colaltoragão

Á reàliza!ào súii.r, c()lcr€ta e ubje€l.iya dà
plica a colaborâgão aciiva de todos os hoüens

Esla colÀboração, do acordo tc'tu a ritueção profissional, tcnpo disponivel e compromis-
sos aDteriores, poale proc€ssar-se em divenos gruus ou er.âla,es, qus \amos pr ucurar sintetizar:

Uontdbuir rom dol1eti\-úi psrô ns .lêspêsas tspc,,ilris de plopagarda, que podem ser

€ntrcgucs à organizâ.ino centrâl ou às que ]he sa'o subs;diáriàsl

Exercer o .ipostolado d{r"s ideias monáryuieàs, pêrticipando em congressos e eoló-

qLrtus, ll,nprlndo obràs dli leiqio doulr';níria. rssinaDdo os periJdir.r llonúi.qlricús ou Do&r.r-
quizaDtes. . ainJa esclrr*end» ,lln.id,rs em rnatéria tliiti(iâ. destruiudo pr.r,,lecitos, lraii!'ando
ur uãú J,,utlinâdrN r lli.iârdo us \illlpntlzanles;

Fazcr pníe tlx quaüos da llrsanizdLn,'. sul;raete]rdu-se :'r 3ur distiplir)a de trabs.-
tho, aos seus mélodos e tros seus imperlrtiros.

Todos pôdêrio, portanto. conttibuir pàra o tr.iuDfo ilos no§os prhcÍpios políticos detr,
!m dà sun esf.rn de ,.((ão própria e rlos rccursos que iêm Âo s.u olcânee pârâ, o conseguir.

Sem esie apôio, sêrn esta colâbora(ão, a uíquhra, por rnelhor que tênha sic'lo conce-

bide, xno funcionâLii, pois o s€u cêrbumrrte clalnà-se {IENEROSIDÀDE tIONliÀeUICÁ.
Não bastà, porlnntú. que alguns quci}alll â Rcsta'lraqáo, ou ruelhor a InrtaurBçÀo É iDdj!-
penráy€l quÊ 1údos .r dese.iem € pmmoÍr1 !.

A colaboração impõe a ad.esão , . .

À colâbo,à,jio, sefir unrÀ lorü,n ("D,,r..r! Llr| rdê*io, Dni, p!(l!txprimirsc. Éj rk,-rrdlriu
urn elo que ligre o molíquico à Olganizàcâo. ilonde errànam âs normos gerâis e as lirrhas de
rumo con(ret|s elll rclaqno tus principios, rLo nioment,) políti.o e ao 1uÍaar. ondo cada ullr
pôdo pt'estar â suà colàbofr(:-!,. ô desejírel. ,1 imp€riosa À filiâ,.ío dr iodos os nn,r.ilquiros
côns{:ientes alas suâ-s raslonsâbilillàdes.

Diânte destâ realidâLle, â Secrcrarja tieral, iionl a àpmvâ(,;io da Junlâ Dneciivâ, de-

cidiu enÍiar a unla smnde mÀlsà dê nonírquicos e a algrns sin{âtiz&Dr€s, bôleiijrs d€ ;D-stti-
0Ao nâ Causa ,\Ionálquira acompanlrados de sob}eírritos j/! endereçâdos e côln o polte psgo,

:r {im de:

rilraiidêd€ ülrima de Cãusa, -\IoúÍquice iÍr.
d€ boa l-ontadê nor rrrei! alilerso! planos g



1.'1'romoyer a inlcriqào dos que âté hojc. possir-elmerre por legítimes râzõ!s. aindr
náo s€ tenham inscr.itol

2.o Tornar os monárquicos já filiaAos propotrextes de novos filirrlos, âtrÀvés de unlâ

larga campanha na quat deselnp€nhârio o pâpel mais impoltânle.

l'etle.se unta üdesio gerlcrola e tortscí.'rtlt'

O Pais csperâ íl€ cadâ Poduguês, Desta Lora de \'igília ntuional, uuru clara e equÍvora

lomêdâ de pôsição.

rl Causa Monálquirâ é ur:ra glande e poderosâ lrindrêira do dspírito oDde, dertro d€

princípios percnes, cârlegaaios de experiência de sérulos, se podeDr oprnr âs rctou,as rnais

âIlojadàs o lecuDdas. Xsta ob|ll de sÀh'âeío nacionsl âguardâ npenas a adesio abertâ e se-

nêrosa d€ iodos os homens de boâ Íontade. .\ JuDla Directl!à e r S€crctsria-oerâl esr)e-

raIII ale rÀda nonárquico unra sú pâleÍrâr I'RESDNTIII

o Sefretirio rirml d. ( Ju:â -Unná.quica
Ft ti a& s,)d.').

I - O"gânlca

* Jlitta Diitt;t,tl de Búgt Pelo lale(i",rrno do s€u ilusEe P.€.idcnte, Dr. Luis

-Uaria de -\ssis leixeirs de .\Iagallúes e .Ucueses. cslá de luro esla prestimosâ e prcsti
giosa Junla. 'fúde a Lrêuls ,Uoúr Íruica sc àssocià couoyidâmeDte ê esses sentim€ntos de pesar,

returlando a rLotável acçáo desênvolvida pelô DI. Luis Ássis ao serviqo de El Rei.

* \i,, ros pcruite n 1ãlta de .spsço publn,ur neste núDrer" u arunriada retuçáo

iiss Juntas -\ludcipâis rctualmêntc o funcionâmcrn).
* l\,,lllrn rtccli,rnrrnlc posse às rolns Jurtrs seguinl€s;

J nta de l'rc|úesÍa de Ribeijd de /,'/'dílrs i('onnbr'àl - Uar'los José de I'divâ I ilip{
(Presidenle. .ilyâro Pr'âtàs ilo \-ale c -\rnaLo l,'eu.€irâ da r,'unsecr (Yogais.

Junú dt l') eguesio ,le I ar€ro iLlonubrâ) - José -\dot;no rla Silv.! (Pr'€sidentcr, D. lÍa
üuel Antórir) dc ÀlDteida do Ázêveílo \rÂsconcelôs. ÀDtónio (lou,eia,Uonteiro e Joáo Irêrrei!à
Leit€ (Vogais,.

Juh ne Ftesuesia de S. Silr.si rp r(loilnbra) lÍanuel Freitàs (Prêlidenle), Antó-

nio TâLorÍlâ e.{ntónio Pim€ntâ'll.jo (}rtesio i\i,snir.

I I - Activlddde
i. Pod€moB dêsde já iDurciar que a rirculâr r.imu. rrans.ri!à estÍ a rer, de pàrte do

público môúrquico, o melhor acolhimerto. A Oauss €spel'a ilesta ompanlra largos e bené-

ficos resultados. Não se tütà de an ehdnhv geDte amolfa I ireta se, sim, de i tegrâl', Do orgâ-

nisnn) natumlmeDtê indicado para tâ], todos os monáLquicos verdaaleir,arrente decididos a tra-
bâIhar pela RestaDraçâo. Â Restauraçáo qu€ a Oausa ltonárquica pretelde ó nrâis alglrna
coise que o purô e simples rcgresso a um sistema políticoj é, ns fóflnula consâgrada, <a res-

tauração de Portugal pelâ trÍonarqui». É para essa oblâ, etrtrc todâs dig!á dos Poúlg1re-
s€s, que i Causa Monárquica, atmvés da sua Secretarià-Geml. convoca todos os autêntico§

dêÍensorês dâ orden real.

Lirhn , llãio de 19Cl.

NOTtCTÁRrO
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ÂCTUATIDADE MOXARQUICA

l, I o u,tn,..le -,.1, \úr . r,Lrl, r,nu..rr
L.... _ (',a,r.-\ind,, pri n r" ns "t nirc\r.j'
"io\ 1loncrqLi,".. t,'orê.,a,ân. rônrrâ ô.:-
l;r, i" ,la rranrlc lrnl,r.r, r c-n rc àCi,, à.
a i ..dê. frrr'ori.a. ôc r,. -,nàr'drdp, r, . .-

quicas. e chamalam a, âten,,ão parã um clâro
tt'echo do discurso .lo Prof. Doutor Rrâgà dà
t mz tro encermnento ita l ll Serranâ de Es
ludos Dortrináúos. iQne esi. jsnorar .le
posi(ôes não (ontiru€» coDflui â Nota.

l.) rrr grrnn ,te jo\êr. r,r,,lrrrou.n.
L d:r"'br.iu I,.râ Jr. 1...r.6 ,. ,,. .r..
/) ,.óol. d€ 6 dê Iâiol, urn rnarrifesto em que
ârcftuâm, nomeâdamenre: «Airrl.s de potítieos

sáo PorÍxílr1rl.si c como tâ1 âpoiÀm todas a§

decisôes que possarn contribuh de quâlquer
modo pâra a conrinuidÂde da sranilezâ do
I pério.)

c I Durtn,. a "çr.lia du ":\linisrro dn l-1.

-_-] lrân3r.êm .\ngoli, ln'-lhc ênriâ.1ô n

t€legrârna seguinte | (Os artisos rombatentes
monárquicos sempre atettos âos âltos inte-
rê... râ.:,,,,â:b ar'lá-d"n Y.".., E "cl;n.iâ
pela sua acqão inteligente e Íiril rra defesa do
pâtrimónio legado pelâs gera!ões que nos ante-
cederan. -4hâro Reis Torgal. Carlos trÍo
reira. João Pêssoa de Àmorim, Luis ÁfoDso
\:illat' c I'erlro Yaladas neuc;Ia de ltes-
quita.»

EM FOCO

EL-REI D. CARLOS

l'âssando €n 1961i o 1.,'cextenário .lo nàs-
.nDento do srar.le liei, a queDr làrtusat deÍe
x 5uurema or:ênrr{i', d0 dc'e,â p 

"un.o iJa4ãô
.lo UltrâDâr, constituiu,se uma Comissão Ex€,
cuii!â a fim de plomoler comemomções (on,
dia-nas. Essa Comissáo, prosidida pelo Senhor
Dr. Ru.r d -qnd âdp, ,t1' d^L atrac :rd,ri.
duâlidâdês da lidâ po(usu€sà â {ormarern
uma Comissão ,le ]Ionm, sob a presidência dô
SeDhor Enbâixâdor Ruy L:]rich, e promol'€u
I rÂrmarão dê uma cô-nissão dê PJbli,.açàcs.
.lidgidâ pelo Senhor. Dr. Roilrigues Cava-
lheiro. ,\ Impr€nsa publjcou já o essencial do
planô dâs cel€bm(ões: inâugura!ão dê rmâ
estátua de Dl-R€i D. Cârlos em Írente do
Palácio dâ Ajuilâ; exequiâs em Vila Yiqosa:
série ile conferências culturais sobre a peiso-
nâlidâde e a obr'â do Soheràno,publicâ!ão de
üma, bibliogtafío, e de grande número de r:ar-

tas i!€ditas do Eoménágeadol

CENÍIO DE CULTURA POPULAi

Estâ excelentr otganizalrio, que lào bons
seNiços tem já prestado r'r (-rausa Nâ(iona],
espeeiâLnente pcia atifiL§;io ('là culiurâ (àtó]icâ

o trâdiciorulislâ ras canarlas rorulares, tere
rc(ieltemcnte a süa .\\s.rnbleia Geral pâr'â
ê'r',.i^ dp n^\n. I n.fôs C.r,r',., ôs ,frêi.
Iicaràm assim constiiuídos :

.lsse],tbt?ia G€1dl Eíerti\os: I)r. Crrlos
\Iisuel (ionsalres íPresjdcrtel. António Ta-
bolda P;gnâtelli i1." Secretáúo), Leoroldo
t,udorite 11." Secretá o). Substilutos (rcs-
peetiÍânterlte): Ca os Cordeilo ]reio, Dr. Ei-
zério de llascar€nhâs, Dr. Fre.lcrirô Pel'l'y
Yidal.

tr;tal,io tih,ri\i.. D. \ldru^l r'sári^
de Àasão (Prcsidente), Dr. João Yaz Sera
rl. 1l ,,.0 S.(rc áf,, , E g. \lâi,o Anlá.ri.
.UoDleiro dê Olilena (Tesourêim), José de

.\lmpida P r o de Amúja , l.' \'ogal1. D. L ri§
,la t'ámrra Lême ,?." Voeâ1 llzrio }Ítt-.
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rlonqa Taborda í3." Yogal). Gasíão Caraça da
Cunhâ Fermirâ í4.' \'ogâll. Substitutos:
Dr. D. P€dm da Cárnara Leme. Dr. -{ügtsto
de lÍoraes -sarmento, Dr. José l:uh Banilo,
Edüardo Pizano ltonteirl,. Dr. Nuno trIss
.arênhas Gailão. Câr'los llisuel de,lbrcu ílt
l,ina de lraújo c Dr. llânurl lro Cruz.

(oktissí.ô d. (o»ttu\ EfectiÍôs: Conde í10

Câriâ (Pxesidente), D. Nuno dc Noronhâ

-\1flr.âô c D- l-rrl, \lânr,uI d. Ioror La /I-,'
gâis\. Suhstihúos: nligucl Câr'Íâlhal s"ãros
Grilher,ne Gued€s de Arnor.im c Ricârdo no.

CONDE DE CARIÂ

ô Presldente,lí Jnnta Djre.tira da Cauv
-uoná,q1,i.,. cnja â.tiriaâÍ']Í' rôn,, l'fês;,len1ô
,lâ A.\^", ,,i., 

'',,n 
ê,, i' d" I.i\, à ,!'rasp dii

riamentc é rc{er;dr na Impren(á. dreÍi^r N

rle)egar.âr portugue.a a,, \\'l I I ( i'n:rresso d.r
(lâmâra do Cornérri.' lnlernarlo,lal. Ierenl.-
nrênte rcünido em Copcnhegâ.

çoNCURSO «DglS CEXÍENÁRloSt

À Seqetârla ,1a,, sêmanâs de Esln,lôs
Dortrinári.s ôrqaDlz,rr um rônrrrrq, entlc ôs

Írhrnos e alunâs do 1.^ rj,ro do E,rslfo Llc.at.
deslinado a e\âltar â\ lilrnrâs,lô sàntô Con
dêstáÍel e dô lnfanl. D. Henliqll.. rl 1ên,
,1. "^n"Ir$ .ah(is, ., r.. ."sIin.. ,t,rêarin

náúo:

Que hqôes ,lá a 'ida do Santô íi,n
d€stáveli

Qur Êê dP F in rnfâni" D Hprr.
que?

Como se Íundou a Casa rte Bra-
gân(a?

QuanÍlÂ l^i c\arada I |finârl
í-^.nn.,..laí'r a r tue.'ri .ir-
o s€u CheI0 0 o Fiino }rimosénito?
Que s"rrrqor nr.el^rr â ll^rârqtt:ê
a Pofiugal?

Âs pe*'untâs emrn aDr€sentâda-s Dum
hoúrio €scolar. que tinlâ. 1âÍ1o a lâdo. á

Íig11ra do []oüdêstável € ê do Infantp.

Ilste concumn d.sn.'t",r n'n ;nt"r€ssê
. . s,é enÍl1§ia,s,no Íeúadeirameni.'!11i1'

Reâlizori-le na Escola rlo lÍagislótin tri-
nrriô de Í"ôimbrâ, nô dia .10 de lÍân,, ên,

.,Th, rr, Íê(ir^. o \ní.,^ ,1"§ trômi^s. Sãn

l.'rrémio llma birirlclâ (Iiara Iâ-

Dâz ou rneninâ : um eremPlar r'la

l-ida, do x(,tln ( nrdtNlúul D. :,iwlh
-íIm1es Pttt;n. <le l{crrique Bat'
-ila,o R,râ.. n ,{,rô d. r) f/,r;r,
,1o Mar- àe,\dolfo ,simõ.s ltiillcr.

r.l.' prémio lima osningarà,. Ir14üh.n
or nna máqulnâ dt coshrra 'infan
1i11. e os ncsmos lilros.

il.' ntírrrio lim jn,:n ãe Bn,l»|,lr|"r
{ os mesnrôs li\ r"..

T]is {." prémiôs 1x ,].is li\rô\.

Srrá lsn,hórl .lislrihuiílâ ! 1ôd.s n! rorl

correnl,s rnra lembranÍ.a deste ,ron(urs,r.

804 DouÍRlxa
() IaJ'"' dê.r, .Àai,, ' nâr er o\ r,.râr

ír'r:.ô. irtô,1,1 .,l,, r,rp.l" a.l\a ,Irrhli,i
na Trrtrcnsa Iortngue!ã. est,eciâllnentc .m
nâtóda Dolítira o sô.ial.,rulgâüros erjdeni.
qu. a .i1âcâo desti'r a igos nada lem ítuc Íer
.onl a anr.ra,:áo rlobal dos órgãos de Im'
rr.nv rlu. "s editam. Não r.nunriamo8 â

.umprir ,, qrL{, julernos scr o primeiro .leÍer
do rolít;co não pâItidário: a iscncáo. $rita
coisa rirá por acré-scim4 c âtó pol linhÂ,s

iofia.s D.ns escm\'. direito.

P. B. Dxo,! Hipól.scs tO Debúle de

25 TII)
J. Pais de Yillàsboas anz€r.rÍiro ílo

dotd .lct1Ldl (l t',: d€ 30-IV).
Conde -sebâstião Pasano O Período R€'

1'oluc;oruitío ActMl (O Debate de i v).
Gustâ\o de Álneidâ- Ó Hêroísmo o teu

ümê t JÍ caba (Di io da. yanha de 1Y).
liolão Preto Pottuttd.L l4êpúbliatt de

r2,v).
Pinheiro Torres l{ôrd'1 Po»íus estts

(o (onérc;o do Porto de 13'Iy').
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EôIão Preto NüL'Ãbares e a., Virtudes
M,il;tares (Be;ro Ba.isa de 14-y ).

À,iverâ Martins de Carvalho ,{ruiàsa
Política da Propasand.o (Cid.dã.e No&, L., 2
ils VI s6rie).

f'€mando Àrâ.lo - Pdra ma Pol.ítícd, d,e

Entendimento II Selnann d.e Estudas DolL-
trituírios (CidoAe i{oua, Lo 2 cla VI série).

.Elmano! .Xrr q11"Ípma, a Vo ary ia.

(O DebaÍe de 13-Y).

G. dê A. M. -Poliíico IntemÃ.:onal e

Politica Partidár;a (Diário de NotíciaÃ de
16-Y).

Luís Mar;ê Couceiro Fe;o -Por qu' esta
mos em Guerrd (O Deb1,te de 20Y).

Pequitô Rebê]lo -.4s itleios na gueúo d.e

Átrsolo, (O Debo.te de 27-Y; início de rura
séri€).

LlvRos Novos
O .egisto bibliográfjco que nolmatmente

aqui se faz significa qu€ as obras cjrâdas

metlÊêÍn o interesse do leitor desejoso de
apeúeiqoer !, sua ÍormÀ!ão políticê.

Nem sempre eBses livros estão d€ntm ds
doütrina monárquicâ. Xriend€-se, poÉm, que
aos monJrqu',.nq in rcr]â zonhc.cr obrâq sé.
das qre thes pelmitêrÂ uma visáo ampls ds
pmblemáticà políticà e, desse modo, conlimsr
indir€ctâmeDte a posiqáo doutriDária que lhe§
é plópria.

Carlos Àmado - PrBp ecíitit\ Portúguesos
(sep. da Iiev. Cid&re -voua).

FÉncisco Costâ- O Pãa e d, Pãtatlra (a.
tlccho nô Deá&Íe de 27-Y).

Castão C. dâ Cunha tr'erreira 
-.À7d 

ez-
eotlm d& Poktictt com a neligíão (sepffatâ,
do vôI. II clâs Se,l.anas de Estudos Dautri-
tuÉíias).

Cilberro E.eyrê .O Luso " o I r(;p;co
(v. ailigo de L. F. de Oliveira e Câstro tro
Dnrio da Manhã <le 13-Y).

neDriqno Barfilâro Lnas- Portugat no
NlLtuJo d.e oje (sepârata dô vol. III da.s

se,Àatu s dê Eslltdas Doutr;nárias).
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