
Byados do Pastor íLs suas oyellns. Por D. Fr. José
de Santa Nía.ia clpJ 'sus,'missionario Apostõlico
do Semin;irio de Varatojo e Bispo de Cabo
Verde. I-isboa-17.11.

A Egreja, tts CongregaçÕes e u repu(tlica, A separa-
Çào e as suas causas, Por Eurico de Seabra-
2 vol.

Exposição dos prinLipd€r ítL:tos arlmitcistraÍi,Üos da
("emara. Municipal do Porto, em 1S8li, t8ó0, 181t e
18+2.

Dec.reto de 2l rle .\laro rlr'lSJI . qul conténr a novis.
sima reforma judiciaria. CoJiíicada :ipgundo a
a authorizaÇào concedicla pela Çarta de Lei de
28 de noveml.ro dc 1811. \

Ápologia das Mullures. Obra de IVII'. 'l'horrrás e tra-
duzida em p(,ítuguez por llurna Nacional e de-
dicada 1i fi1 ma Sr.a f). Cath:rrina Michaclla de
Souza Cezar e [-.ncírstre í\rrscondessa de Raise-
mào) Porto-IÍr0].

Defe.za do jornal legitimísta ^L Pt.lvía, feita pelo i'e-
dirctor do mesmo jorn:rl nos d,ris d scursos que
recitot't peÍante o turt'crimtn;rl t'le liberdade
imprensa em scss;lo tlc íl de agostú dc 1!iil). Porto
1bõ(r.

Disscrtaçíío itistoricct.-iurirftirr, cin ([uc se cxarnina se
na cidatle do Porto e suas iincdiaçi.rr:s possue a
cathedral "da mesma algurn terréno :i que.se
possa aplicar a letra ou espirito .Jo: §§ lic s $:o
de Decreto de 13 de agcstíJ dc 1832, (joirnbra-
1834.

Recopilaciott lle las ie):s drtslrts r'€-\'nt)s ltrcha Por' ,nafl'
d.ado de la mag'estade catlxtltt o del Re1 iton Phi'
tipe seg'u.ttd,o fittestt'o .sd,)or. Âlcala de l lenares
1569.

Repertorio das ordenaç1es e Lav:; do rcyno de Poytu.
gzrl. Acrescentado com ntuitas conclu>ões tiradas
das mesmas Orcienações e corrum novo Index
das materias das colecçÕes que se ajuntarâo nos
livros da Ordenação novamentc irnpressos; Ilus-
trados conr copiosas RemissÕes dos Doutores;
Concordia das Orclenações, I e-f i; extrav;,gantes;
Decreto Reaes, etc. Lisboa-1719.

Colecção de Decretos, (Reaes), desde ló6t) a 1831.
I)esde o reinado de D. Âflonso até D. Miguel.

El Cura instruido. Obra en que se le muestra a
qualquier nuevo l-a obligacion quc: le incumbe,y el cuidado que irade poner en cumttlirla, etc.
Pelo P.e Purblo Seiresis. IVladrid-1717.
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c.âEt1r".à's §/Io§$.â-FtcHIG'â S

Não tencionavr*o. ,o.u, lrrr"rr*", para estas Cartas por *e

aeharem á vouda em muitas livrarias, tabacarias e kiosques do Porto'

Lisboa o provincla, mas gendo bastantes oe pedidos que nos tem che

gatlo ila provincia para assinar, alegando residir distante ilos certtros de

isnda, rósolvouos acecler, abrindo assinatura por séries ds 12 e 24 nc-

rneros &o preço de 6Á00 e 12$0t)' franco de porte'

Tsrlos os peilidos devem sor acompanhados ila respectiva impor-

taacia, enrleregaelos a J. A. Ilraga Lamares, rua ilas Oliveiros, 7Ir

- Porto.

§g Câ.rt{r *a §lforra rcl:.icasr. eneontram-ge ii ven<14

nos kiosques, tabacarias o livrarias clae seguintes losalidades:

Por'ro, Lioboa, Coimbra, Yizeu, Guimarães, Àveiro, MoncorYo,

Bragauqa, Faro, Lamogo, BeJa, Lagos, Guarila. Vouzela, Leirig Yila

Real, Evora, Povoa ile Yarzim, Alcobaqa, Famalicão. Yiana do Castolo,

Braga' Chaves, Espioho, Saatarem. Leiria, Ponte ilo Lima, Portinllo

e S, Peilro do §ul.
Aceitam'so ageates e eouesponclentes para a venda avulso' eru

toitas ae localiilaetes, mediante comissÃo de 20 0/s.

Aos jornaes que nõo permntem com e§ nos§a§ Cartae Monarehicas'

euspenileremoa & remessa das mesmae.

B.AZILIA TELES
À Inglaten'a pacifieta.

It{ore critica (2.a edigão acreseentâCa eou notae) . '
ConviteeResposta , .

Àeqnovira.

1800

1$00
1$00"

1S00

Á venda na Llvraria Civilização
Rua clas OliYeirae, 76 - PORTO

I11SIANTAS IUI ONARI11

Alfredo Pimenta
]§ o o]D

Restaurar a Monnrchiâ nã,0 é nem pode ser uniea-
mente substituir o plebeismo presidêncial pela Magestade
real, e as auctoridàdes republicaras pela,s auctoridades
monarchica§, o 0s symbolos representativos d0 Estado.

Nao é de unna mudança de pessoal que se trata,
fi,compânhàdà de uma mudànqà de formulario: é da su-

Irstituiçáo de um q)stema cie gouarno por 0utr0 systex"Ta

d,e goaerno. Mudanças de pessoal, têm-se feito muitas
dentro do regirnen republicíino, scm que porisso a vida
do paiz encontre quaiquer melhorÍa duradoira. l\[.udanças
de pessoal, fizeram-se imensa§, durante os ultimos dez
annos d0 regimen monarchico, sem que porisso o Paiz se

visse seguramente affa,statlo da illuzão repubiicana.
A questã,0, em Portugal, nã,0 é de hornens: é de

slstema de governo. Faqam passàr pelas cadeiras do poder
e pelas Íuneçoens de auctoridade todos os portuguezes 

-que nem porisso a situaqão clo Paiz alcançará aquelle es-
tado de prosperialade e trabalho util que lhe é necessario,
porque todas as virtudes dos homens e as suas meihores
aptidoens naufragaráo na vasa revoltà clo systerna repu-
blicauo. Essa chimera ila substituiçã,0 dos homens tem
errastado a Bepublica ás inumerirs revoluçoens que man-
.eham de sangue e de infarnià 0s seos 13 anos de vida -_
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vencionali§mo. Era ehegatla' dlo: a. hora tle so effecti-

var o que o, *i"'olu?*-ãl rgzó tinham no Íundo do

seo uroposito, o na alma das suas ambiçoens'

E u Morutchia cahio'

Como conseqounáiu ã*tsa quetla' o mal que jú delo-

,uooãTuiáã, ttu ; ÍÃ; dà Monarchia democratica'

aggravou'se' porque o* oo* diques tla apareneia monâI-

chica encontroo qoon' o tt'tit*t*' E 
.avançou 

portanto

.eom mais resoluçá0, na sua missao destruidora' E quan-

ã;"J&r;r, ,ntr*ãt us alicerces do' mundo' tlesper-

tando os instintos tgil;" áos ho*tn*' coltocou os Estados

.em situaçoens Oe 
'*lis-g'uoo* 

difficulrlades' entre pós' o

ffiü;:;;'*à*, roi'oug-' iti alalancl3-' foi torrente " '
E hoie, .o*o 

'uot*u[os 
inertes e exaustoso debatemo-

nos todos, nu u'gotiiu"apavorante de quem sente que a

morteoesPera"' . =- ).
E a Morte espera'nos' se nÓs não dsitarmos a mao a

uniea salvaçao pot*i*i" a B'estauraçã'o monarcirica'

Mas, repito: por esta expressão-R'estauragão mo'

narchica-tem qí;'-;t-'ffise alguma coiza de mais

sério, de *ul' g'*"t,"ãã *'it profíndo e mais radical'

do que a sirnpies t*ttii-iiít"aã-ptutr.tismo prepidene'ral

rela ma,gesoo. tãg*,'; ã;t 
""!ti11*0ts 

e svmbolos

"r'.p"uii.ir. J, p -rt* -vún o los e auetoridarles mon itrcltictrs'

Por essa u*p"*u'l'o'iã* út se ententler a substituiçã'o

intesral de um tit'ià*'d' go"'*' que torn sido 
1

l[üX*; ,i. Nrqàt, p.r um. 
-systeyy dc liou'n'rn que

conititua, nao düá 'à paraiso ' mas -o 
condir:iorralismo

esseneial uo no'*ii aesJnvoroiúento da virln do P*:':
ffiq";; no* u+ o ponto de vista solt tlue a' consl'

cleremos.
Nao podemos segllramente invontitr utn regimen on-

ginal que p""*o'"u experimontirr no dia eln que 0

Podeni., pu'u'""i' iotti* *oot' Eur boa e sã' politioa'

2t

nã,0 ha que inventar: ha que traduzir em Íormulas 0 que

está ila conscieneia coLlectiva, e resulta da acqão uniÍormo

dos seculos. 0 regirnen politieo portuguez tem que ser a

consequencia tlos oito seeuios contínuos da nossa histo-

ria, encarados senr preeonceitos pattidarios, senr ideologis-

mos extrangeitos, §em aberraçoens metaphisicas, so em

capriehos inrlividuais. Monarchia ? Sem duvida, que foi

elÍa que nos Íez Naçã0, e, depois, nos garantio a exis-

tencia como Est:r,do. E que Monarchia I Não a Monarehia

traduzicla pelos maeaeos de 182Q, mas a Monarchia que

está nas nossas tradicçoens historicas e que Ee ergue,

c0m0 Instituição adrniravel, dos Documentos que o

Passailo nos legou, e ilos Costumes --cujos echos aintla

chegarn ató nós.'lllonarohia 
Oatholica, alliàda á Itrgreja, servindo a

Egreja, daittlo, no Estaiio c na Nagao, á Egreja Catho-

liãa," a situaçio priveligiada a que esta, tem direito, não

só pelos all,os e inesqueciveis serviços quc tem pres-

tado á Civiiisaçilo, mas ainda pela sua propria natureza'

Monarchia representativa sim, mas náo demi'cratica nem

parlamentar, 
"pntqoe 

nuncà a Naqào portugueza foi uma

naçã,0 democratiea, isto é, em que o Nutnero tivesse pre-

doúinio sobre a Qualiclade -00m0 
0 provà a existeneia

üos Santos e tlos Flerois que sã,0 o orgulho ile totlos nós

--Íletn uma nagão parlamentat:,-c0m0 se prova peia

inatlnlrtabiliil*de- abúluta tlo Parlamentarismo á vida

pbrtuguczt, e pela esterilidade averiguadissima da coo-

peruç'i,, pilrltrnentar, em qualquor 0àInp0 a que fosse

chamudn.
.lrl.nos prct;iso, não uma MonarehÍa transigento, mas

uma Motttuihirt rcaccionaria. Á Monarchia transigente

leva-nos. do ttovo, o irremediavelmente, entã0, á subversão

rlos valores, ii cttl,hogurisaçã,0 das turbas, ao predominio

do bas-/'onrl socirrl, ír, magestade inÍamante do numero'
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À Monarchia reaeeionaria levar'rros-ha ao restabelo-

cimento tlo Prineipio cla Auctoridade, da Disciplina, il*
Hierarchia, da Ordem, e ao predominio tligniflcador da

Qualirlade.
Monarchia reacpionaria quer dizer Monarchia que

reaja contra os dedrnandos dissolventos da Democracia

repoblic*rra ou republicanisatla, e, ilocemente, omquanto

púdrr e isso nã,0 seja tomarlo à conta do Íraquez4, ou

iioler,tamente, quando a isso fôr obrigadir, imponha o

equiiibrio social a esta Naçã,0 integralmento desvairada'

Nào me vehham ct-,m principios. 0s principios sáo para

+s republicanos. 0s republicanos, esses Íallarn om none

tlos piincipios, aliás, quasi sempre, para os trahirenn sen

o *ris ligeiro escrupulo. Mas eu nào Ía110 em nome dos

principios: 0 meu principio ó um, e só ern uome delle

falio: o Interesse nacional.
Se eu, para salvlr o Interesse nacional, tenho que

sor tyranno, serei tyranno de consciencia tranquilla. }fns

eu poss, sel-oo devo sel-0, porque, para mim, acima do Inte -

resse nacional nirtla existe, e a Monarchia ó a suâ ex-

pressflo politica. Mas os republicanos nã,0 potlern f'all*r
ussim, pgrque, para elles, aoima de tudo está a Eepublica

e estã,0 os prineipios republicanos.
E' ern nome dos principios que elles proclaman,

que eu exijo liberdade para a minha doutrina' Mas 6

om no,r,e tlo Interesse racional,, quo eu lhes irnporei, un
dia, o sileneio prrà 0s sr:us dislates. Está o leitor venth
já a differença que ha entre o systema de Governo monat-

ihico qo* é preciso a Portugal, e o systema' de Gov-erno

republiãano 
-que 

estíI pârâ ahi cavando a sepuiturr

da Naçeo9 O Àystema republicano é o resultado dos prir-
oipios 

"theoricoó 
quê umà intellegencia alienada urn dir'

foirnulou, e a plebe ile Paris sunccionou. 0 systema no'
,narchico é o resultante do Interesse nacional.

2g

0 Interesse nacional só eonhece de»eres, ignora
direitos ; conhece liberdades, ignora a Liberd,ade;
eonhece a adaptaçã,o, e ignora o Progresso; conhece

realida,les, e ignora princi.píos; prefere á Gloria «le

wtandar, a GJoria d,e seruit'1 quauto rnais lhe fal-
lam no presente, mais elle se volta para 0 ?assadol'a
Naçã0, para ello, não ostá nas geraçoens quo hão tle
surgir, mas sim nas geraçoens que na terra repouzann.

E, deste modo, o Interesse nacional manda que e no§Be

vida seja dedicada a continuar a desenvolver a vida dos

Antepassados, e que mesmo quando 0 n0ss0 pensa-

mento esteja nos vindouros, seja ainda par& nelles ser-
tir os Mortos.

Proclamamos, pois, a necessiilade urgente de se

instituir em Portugal o systema do Gorerno do Interesse
nacional, ou seja a Monarchia, em vez do sys[ema tlo
Ooverno de principios, ou seja a Republica. Cunvérn que

deponha a Íavor desta necessidade alguem que occupa

ileutro do regimen republicano situação de responsabili-
datte official. Seja, ao ac&so, o actual rninistro das

Finanças, Yictorino Guimarães, que, n0 relatorio que

precede a sua monstruoza proposta de Emprestimo iu-
terno, esereve isto:

eÀo portuguez, humiltle que arrecatla hoje as sua!
{rotas como amealhava dantes no fundo clas suas arcas o§
oruzaclos tlo prata e os tlobrões de ouro, 6 preciso tlemons-
trar que dessas notas avaramente guartladas, se uma partc
oão fôr emprestada ao Estailo meiliante remuneração com-
pensatlora, cêdo valerão menos, muito menos e de catla vez
menos. Ào portuguez que longe, em terras que foram da
Patria ou om terras quo o acolheram hospitaleiramente,
n'um constante rnourejar realisa economias que lhe permit-
àem descançar um dia na sua terra, é preciso ilizer que a
disliancia que o Bepara não fez na Patria o esquecimento o
que Portugal com elle conta. Não contribuir para o oriüo
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tlo eúprestimo é incitar ao augmento da circulação fidu'
ciaria, gerar a miseria que se erinverte §empre em tlesoralem

cujas consoquencias ninguem potle provêr».

E' portanto o Estatlo republicano que Yem confessar

a morto que nos esperar se o portuguez, tanto o qua

reside em Portugal, como o que reside no extrangeiro,

nã,0 entregar as suas economias à atlministração ladravaz

do Estado que não tem feito outra coiza que náo sejtr

absorver, sugar, rapar, lirnpar os dinheÍros da Nação -_
para trazer gorrlos e satisfeitos 0s seos partidarios,

os seos amigos, os seos deÍensores.

E'para sustentar a opiniã0, que este regirnen de opi-
nião diz ao portuguez, pela bocca do minislro das finan-

çàs: <(0u me dás o que te resta, para eu gastar ne pü,n-

dega rasgatla,, na patuscada bohemia em que vivo, ou

vais para o fuqdo commigo, já, victima de uuma desordem

cujas consequencias ninguem potle preler».
O remedio? I{a remetlio?
Ha, sim,-e um remedio effieaz: destruir a Bepu-

blica, e proelamar a Ulrnarchia.
Destruir a Republica, tão radicalmente que não fi-

que nada ern pé; proclamar a Monarchia, tão sériamente
que toda a gente saiba, sem sombra ile tluvida, que é a
Honarchia que está.

Que seja uma authentiea Monarehia, -'no Rei, e nos

Potleres que 000perem com o Rei. Que seja umfl au-

thentica Monarchia, - no Bei, e n0§ que sirvam o BeÍ.

Que seja uma Monarchia (repitamos a expressão) com

monarchieos quo saibam o que é ser monarchico, rlue

possuam a doutrina monarchica, e estejam absoluta-

mente compenetrailos desta grantle vertlade politica: a
Jv[onarchia e o principio do Interesse nac'ional; o In'
leresse nacional é a realidade lolitica da Monarchía.

D'ahi, est'outra verilade axiomatiea i nurn poüo enx"

que não é possiuel obieôtiua,r o Interesse nacional,

lela desorganisação ou di,ssolução das suas ener'
-gías, 

é invíavel a JVlonarchi*, porque esta só é cono-

fafivel com um pouo organisado ott. possuíndo ca'
pacidade de organ'ísaçã,o.

Se eu pudesse pràgar dstas palavras totlos os dias,

a totlas as horas e a toda'a gente-o milagre da res-

tauraçã,0 nacional seria um Íaeto dentro de pouco tem-

p0, porque estas palavras são tão fortes que sacotlem os

mais adormecidos.
B,estaurar a Monarchia com sinceritlatle-e não por

um capricho politico, 0u por mera satisfaçã,0 de um de-

sejo pessoal- e na disposição de lhe prestar todos os sa-

mificios, sem a mira em quaisquer lueros 0u 8020§. Princi-
palmente, natla de politiqulces, ile habilitlades e artiflcios.

Siuceramente, muito sinceramente.. Por occasião das

ultimas eleiçoens ailministrativas, desgostou-me muito

ouvir em certos meios, defender-se a theoria de que o

ideal, para a Causa Monarchica, era pertler-se por cem

ou tluzentos votos. E 00m0 eu perguntasse, espantado,

porquê, respondià-se-me que a situaçáo dos muuicipios'

ãra, em. geral, clifficilima, sob o ponto de vista financei'
r0, e que os monarchicos iam encontrar sérios embaraços

ptlra a resolver, não sendo para desejar que elles assu'

missem tão graves responsabilidades.

. Esta doutrina é mais do que perigoza: é oriminoza"

Precisamentê porquê a situaçáo tlos munieipios era frnan-
' eeiramente má, é que nós devemos tomar conta delles. para

a tornarmos flnaneeiramente boa, our se não pudermos,

flnanceiramente melhor. Da mesma maneira, precisamente

porque a situação do Paiz é, sob totlos os pontos tle vis-

ia, pessitna, é que nós devemos procurar tomar conta

dos alestinos tlo Paiz, parâ a. melhorarmos. Quer dizer :

,i

,t
,
4
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deremos procetler com a maior sinceridade, fugindo ilas

habitidades que fizeram o seo tempo, e tanto o tão gra-

vernente prejudicaram a politica do Paiz,

Para a obra âa Bestauração das Instituiçoens traili-

eionais de Portugal, cotn quem contamos ! Só coÍn 0.i

monarchicos! Esiilentemente. Mas ilesejarnos que só os

monarchicos para ella coneorrâ,m I Nao.

á, Monaróhia é naci.onal, nã,0 é partidaria. A Mo-

uarchia é d.e todos e para toclos as portuguezes À Mo'

narehia não conhece, na protecçio que dispensa, e nos

serviços que exi6e, outra qualiiltde que não seja a qua-

lidado de portuguez.
EI-Iiei, nos doeumentos que tem pubiicado, na§

affirmaçoens politicas que tem feito, duranto os largos
:annos do Seo exillo, nào tem tido outra linguagem, nem

tem expressailo outros sentimentos..E' Bei de Portugal'

Bei ds totlos os portuguezes, para Quem só ha uma dou'

trina-o bem de Portugal, e só ha um dever' servir Por-

tugal.
Tiverarn os republieanos illuzoens? Tiveram, e teve-as

quern estas palavras esoreve. Illuzoons, digrmol-o eom

frorqourr, geladas mais nos erros c nas crtlptrs dos par-

tidos monaróhicos, que propriamente nin essencia da dou-

trina republicana. As aecusaçoens que tttutuamente se fa'

ziarn og monarchiqos foram a 'principal razã,0 de ser do

incremento da aspiragão republicana. A.solugào ropúli-
eana Íoi, mais do que uma solugã,0 positiva, uina solução .

por exclusã0. Â M,-rnarchia, por tudo aquilo que 0s mo-
-narchicos 

diziam uns dos outros, náo podia subsistir' E

foi-se abaixo. Yiu'se, quasi a seguir, que tudo 0 que 0Ü

monarchicos diziam uns dos outros era exagero politico,

era raiva politica, era despeito politico,-exagero, raiva
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e desl€ito levados a tão alto grâ0, que não poupavam e§

Uagesta,des, nem 0 proprio principio monarchico. E era

tudo exagero, raiYa e despeito, porque nenhuma das syn-

ilicancias organisadas para todos os ramos da adminis-

traqão pubtiia, deo resultatlo no sentitlo de se incrimi-

nar quem quer que fosse, de eathegoria e responsabili-

dade. E era tutlo exagero, raiva e despeito. explorador

conscientemente pelos ênsrgumenos republicar,os -- por-

que bem se pode dizer que oontinuaram no desempenho

daa suas funeçoens, os altos Íuncoionarios tr,chnicos da

l{onarchia. Este facto ainda vem dar razão á nossa theo-

rie do que o mal náo está nos homens, maa n0 regirnen.

Os homons, àparto os ministros responsaveis, os deputa-

dos e senadores,, e umas duzias ds bonzos que occupam

os cumes da Pragulatica--e, depois, a arraia miuda ilog

gorernadores civis, atlministradores de ccncelho, vereâ-

tlores, onlanuonses, etc ,-oo homens sã0, em geral, oe

rnesmo§. Porque peiorou a situaçáo do Paiz? Pelo regi-
men, pelo systema em que es§es e todos os outros pas-

sâram 
- 
a viver. Nem todos 0s que vieram da Monarchit

são bons! Evidenternentc. Nem todos os que a Bepublica

introduzio sã,0 maos ? Indiscutivelmente. Mas as boas

qualiilades que ha nos primeiros 0 as rnás qualidadee

quo ha uos segundo$ eotão, umas, abaÍadas, e outras e8'

timuladas e desenvolvidas pelo regimen republicano.

Noutro regimen, no regimcn nack»ml, no regimen irm-a-

nado cotn as condiçoens historicas da Naçã0, o que ha

tle mao nos primeiros, é contido, e o que ha ile bom nos

segundos é protegido.
E' porisso que a Monarchia não será a substituição

systernatica dos homens, segunclo a sua origem politica,

mas o seo systetnatico aproveitamento, segundo a§ suâs

eompetenciits. Â Monarchia não ó um gremio partidario,
.á porta do qual se exija, a quem queira entrar no ser-
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viço tla Naçã,0, a eertiilã,0 de flliaçã'o politica' Exige-se-

lhã competóncia e honorabilitlatle: competencia, pàra

bem cumprir, honorabilidade, para nã'o engatrar'

A Restauração da Monarchia tem que ser 0 encer-

ramento d,efinitivo do cyclo das luetas politicas, iniciado

desastradamente pelos miserzr,veis de L820' Para bent

,i.rr., o sagradõ e altissirno papel que o Destino lhe

attribue, a úonarchia restaurada tem que ser uma 1l[o'

narchia a-politica, ou, se quizerem, progressivamente

a-poiitica, eliminanclo progressivatnente ria vida nacio-

nui u preocupaçao potiiici, isto é, e preooupâçao parti-

daria.
Monarchia - com monarshicos, sim' Mas entenda-

mo-no§. Com monarchieos, quer dizer com intelllgencias'

possuindo a consciencia do interesse nacional que só'

iode ser servitlo pelo regirnen monarchico' De resto -'monarchicos partidãrios, iepublieanos partidarios, socia-

lista,s partidaiios, qualquer-coisa partidaria-para quê?

tfo* ún.neios coile o Ettudo da sua existeneia? Que

b"eneficios colhe a Naçã,0 tlas suas polemicas? Que bene-

ficios coihe Portugal das suas ambiçoens? Ptr'ra quê,

osses bantlos organisados para, o assalto do poder, p-ara

o assalto da adúinistração pubiicar corn o Íirn de collo-

car amigos, de sustentar-estomagos avariados e famintos,

de prerniar virtutles discutiveis, e disfarçar peccados con-

fãssados? Uma Naçã,0 nã,0 se compõe de partidos politi-

cos: eomiiÕe-se ile ictivitlacles. E a Monarchia será o re-

gimen das activitlatles nacionais, ou tropegirrír', clia a dia,

íos mil e um obstaoulos que lhe serneiarã'o os aveuturei'

ros da Politica, os politicantes, os videirinhos da Poli-

tiea, os politiqueiros.'n póUtica Aos politieos quo a R evoluçáo ftanceza intro-

duzio nas soeiedatles contemporaneas tem que dar lugar á

Politica das Actividades naoionais. Porque o Bei não é o

2q

,cireÍe dos poliiicos, mas sim o chefe das actividatles cla

Naçã0.
0 leitor que me está seguindo é republicano' §im-

nlesmente tepobli.uno, não tem outra qualidade qtte

íuo ,.;u a d-e republicano? E' um vadio republicano'

;; um" republicano vadio ? Nào tem cabirnento na Mo-

narchia. ó luito, que me está seguindo é monarchico,

oiiopi.t*.nte rnonaichico, não tem outra qualidatle que

oao' t.io a de mtinarchico ? E' um monarchico vatlio'

0u um vadio monarchico ? Não tem cabimento na Mo-

narchia.----- 
lfot o leitor quê me está seguindo é engenheiro'

nedieo, proÍessor, sacerdote, militar, industrial',9ptt1-
.rio, lavraclor, agricultor, commereiante, advogadÓ' es-

criptor,, homem cle sciencia, tem, numa palavra uma pro-

flssã,0 util, desempenha uma activiilade normal ! Tem

cuti*.nto'na, Monarchia' pouco se importando esta com

qo. ufgr* dia a superstiçào,rcpublic.ana o tivesse se-

áuzido, 0u nunca se"tiyesse desencantatlo do encanta-

mettto da Monarehia.
Se a Monarchia. hojo, a'spiraçã0, só pode contar

oo* o, quê por cila Íuetam, àmanhã' rea'lidade' só pode

cunta,r com 0s que utilmente a sirvam' Só pode.servil-a

quem soubrr, oo quem pwd'er saber -isto é' quem

, tiver cotnpeteneia, ôu qoám tiver capacidade' A compe-

iur.i, oo a capaeiàade, não as dao as qualÍdades politicas'

Â' Ilolitiia, rios politieos, terno§, portattto' que oppôr

a politica ilas actividades. E rlentro desta doutrina, nós

dese,iainos qu{) cooperern na obta do Besgate, nacional

torlos tls l,uitogueres. 0s monarchicos, porque são monar-

olritot; os rcp"ublicanos, porque o espectaculo tla R'epu-

úti.* ú u 1,ror* cttbal da failencia do reginneu republica-

no, pot innrla,ptabiliclade ao feitio da Nação portugueza'
' 

As Áctivitlades que Íormam a Naçào são de ortlem
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espiritual ou intelleetuai, ile ordem sentimental ou moral,

e de ordem matorial. Serào ellas, pelos seos orgãos re-

presentativos, as authonticas e soliilas bases da Monar-

ehia, dependendo o progresso desta, do clesinvolvimento'

ilaquellas.
As Acatlemias, as Universitladês, os Institutos de

investigaçào sientiftca, nas Actividades de ordern intel-
lectual; a Igreja eatholica, com 0s seus §eminarios, a§

suas congregaçoens, as sufrg missoens, a sua cathequege,

nas Áctividades tls ordem mornl; e as Associaçoens in-
ilustriaes, comerci&es, agricolas, syndicatos operarios,

nas Actividailes de ordem material, eis os principais or-
gãos suprernos da Naçâo que â0 Estildo cuinpre contluzir,

úarmonisando-lhes e equilibranclo-lhes os interesses, de

motlo a torlos elles poderem tlesempenilar livrernenü+ as

surs funeçoens.

0 Estado é o regulador dos interessos - tios inte-
resses legitimos dos Individuos e dos grupcs sociais, ilo-

mesticos ou profissionais.
Theorias politieas. . . Que vern cá fazer as theoriae

politicas, dentro de um Estado legitimamonto organisado,

isto, é em que o Interesse nacional este,ia ahsolutameutc

itlontiÍicado coni o sy-otema de governo?

As theorias politicas só serveut pat'a. fornentai' a

Anarchia nos espiritos.. primeiro, espatharttro-a, depois,

nos sentimentos, e semeiando-a finalntente, nas ruas' Ha
processos de governar. Mas esses processos nã,0 devem

passar dos governantes para os governatlos, pela mesrü&

razão de que os systemas tle curar ttÀo são dn compe-

tencia dos doentes, mas sim dog rnsilicos, e os system*r

do etlucar não são tla competencia das crianças, mas dos

petlagr)gos. Não misturemos governantes eom governado*.

Ôs góvernantes governam; 0s governaclos ohedecem. Se ei

podór do Rei vem do Deos, atravez da Historia, o poder
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tlos governantos, rlos que têm funeçoenslile governo, Yem

ilo Bei. Todo o poder que nào tenha esta origem' 0u &

origem divina, no Rei, ou a origem real nos dirijentes
Beus cooperatlores itnmediatos, ó anarchico, só pode con-

duzir as Nirçoens ao estado de dissoluçà0, desorganisaqüo

s decadencirr eln que se eneontra â noss&.

Nà,0 ha principio mais absurdo, não ha systema rn:ris

oontrario ú boa ordem social, do que o da soberaui*

popular -_ b:rse de todos 0§ regirnens democratiecs.

Álém t.lo que é falso corn,J as coizits mais falsas. 0s
regimerri; dermocraticos são os regimens dos ménew's, dos

saltiurbancos. dos habilidozos que e0nYeneem a rnultidão
rJe que ó ella quetn mantla, põe e dispõe, qurrndo ella
niio ó lntis ilo que degrao pitrà âs arnbiç,tens rnais crimi-
nosas rlos quo, na, verCatle milntlam ne'lla e dispoent
*-lella. As tnultidoens, illurlidas; obedeceun ceg,lmente a

poderes tyrannicos occultt,s, supponrlo quo são ellas que

dirigorn, quantlo nndil mais s,to do que escraYiis de quem

ir.busa dellas.
No systerna mouarchico a-democratico, o Rei é o

,;hefe de totlos e está no seo interesse" tt bem de totlos"

Mlc r:ousirlerà-se, pol atribuiçào tle Deos, ligarlo ao

irrtrrrrrssc de totlos e vella pelo interesse de todos. Como

s0 ptlo seo interesse Íossc, 
- 

porque pelo seo intresse

ó, visto c:rber-lhe o dever cle tlansrniiir aos descendentes

0 cn()iu'g() que hetduu dos Àntepassados.
o ll,r'i nào é o $elegado da Naçã,0, c0m0 o Pae não é

o tlelrrgrrrkr rlt Farnilia. 0 Pai faz parte da Familia: é o

seo ch,,Í,r rr;rlurrl. 0 Rei faz parte da Naçã,0: é o seo

ehefo trrtlut'irl taurbem.

Querrr lô os testtrmentos dos n0s§0s primeiros Reis
Íiea itnprrrssiottirdo cotn o calinho, com * ternura eom

que elles thllrrva,rn du Nag'ã0. A Naçã0, era, como & sllil
familia, rluo ollcs conÍiavam ít proteeqáo do seo filho
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mais velho. E os4ovos eram felizes, muito naturalmente

íelizes, porque trabalhavam, serviam, eram protegidos,

viviam sôm ãs preooupaçoens deleterias qre â Revoluçã'o

hedionda de 1789 proclamou e espalhou.

Quer isto dizer que possâmos regre§sar ao Regimen

anterior de 1789 ? I'Iã0. InÍelizmente, nã0. Mas quer

dizer que devemos atlaptar esse ll,egimen ás conrliçoens

do amúiente social contemporaneo. Innovar, nà0. Ada-

ptar, sim. E a prineipai adaptação provavel consiste

irecisamente na alienaçao Lenta das chamadas forças

iroliticas, substituinrlo-as a par e pâ,sso pelas Actividatles

ãrganisadas,, demonstrando a esteriiidatle manifesta da

tlaquellas, e a utilidade destas.- 
E' porisso que a Monarchia a restaurar em Portugai

espera a cooporação de todos, quaisquer que tivessom

sido as suas illuzoens poiiticas, no passado. Monarchicn

de hontern ou monarchico cle ha, vinte annos, republi-

câllo ]rontem ou republica,no ha vinte anos-isso é

indifferente á Monarehia que só exige, corno já disse,

oompetencia e honorabilidade.
A Repuhliea failio '- nos §eos aetos, nas suas in-

tençoens, e ilos seos homens. Já não ca,minha: arrasta-se1

já nno vive : vegetrr,. Fallio a Ilepublica radictr,i, faliio
a Bepublica conservadora, fallio a Ropublica llem carne

::em peixe. 0 tlue rtlsta: tleital-a ao barril do lixo,--
e clar a este Pair o srstema cle Governo capaz de per-

rnittir que elle continue a ohra glorioza que realisou

durante seculo§, emquanto a Naçao nao Íoi pervertida
por cloutrinas egcandalozas. Mas :rão demoremos csse

tcto que ó de saneatnento e de reconstruoçá0, porclue o

rnal já attinge as ca,madas mais profunclas da l\raçiio. Ii
um dia pode ser tarde para essa obra, tendo nÓs, entã,0,

de constatar que coin o regimen ropublieano se aÍunda

irremediavelmente a Nação portugueza.
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