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Alfredo Pi rnenta
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Á rninha ultima Carta foi consagla.da á imprensa
repuhlicirnil em gerai, com reserya, no gntanto, tlaquel-
|g,s jornriis repulilicilnos que rnantêrn o culto da sua di-
gnidirtltr proflssional e que, portanto, estiio fora do al-
cirnco rlrrs rninhas criticas e das mínhas observtt,çoens.

I[ojo, quero referir-me á Iinprensa rnonàrchica, por-
que ellir, pode constiiuir, n0 püiz, §e quizer, urna grande
força, trilo só a forqa critica, cornbrtirà, demolidora,
rnâs tiuut)Êrn a força organica, oreadoril de energias, dis-
ciplinarlor;r de voutades, de que & Oiurse tlonarchica
essellciirlmente precistr, pâr& attingir efEcaz e duratloira-
mento o seo objectivo.

A. hnprensa monarchica, em Portugal, tem p0u00§

elementos. E' uma triirle realitlade, mas é uma realidatle
que nÍo ha converriencia alguma ern ocultar. Ern Lis-
lioa, cornpõe-se de rlois jornais: 0 seo orgáo oÍü.cioso, e o
Oio. A missão do orgao offi,cioso da Causa Monarchica
é ditlicitirna,, porque fazendo parte tlessa Cirusa pessoas

que sã0, doutrinariamente, as mâis oppostas, o orgào
oÍlicioso, na impossibilidade de a todos contenter, tem
que procurar não desgostar ninguern, 0 qlle aintla é

nnais trabalhozo. 0 Aia é um combatente aguerrido, co-

1o$00
2s.50
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rajoso, perseyerante, e nuneâ serão demais as homena-

gens que a Causa Monarchica lho prcste, porque elle,

Íoi, durante muito más horas, a sentinellil vigiiante e o'

soldado que nenhuma eontrarjedade abatc; mas ó um
jornal mais eombativo do que doutrinario, tttitis critica
do que organico.

TJ a proposito, permita-se-nos um paronlhr'sis, para

que 0 nosso nome não é ehamaclo nem de pet'10 ttcm de

longe, e em que, portanto, estamos á vontatlt', ulllü Yez

que a declaração cla nossa exolusão está fcilr.
0 publieo, mesm0 o publico monarcltico, ri tnttitas

yezes, injusto para os seos jornalistas. IIabiltl(ru s(r a
eonsiderar a funcção do jornaiista, um de§porlt' trgrldtt-
yel, um div'ertinrento eôr de rosa, uul fainéantistrto cle'
gante. Para esse pulilico, só se sacrifica qucnl alrila, drl

espingarda ao horubro, e só é heroi quem atrtiou pcla'

Íronteira, nas ircursoens, 0u se bateo em Mc,ttslttlo tlu

no Youga. Ainda outro dia, um monarchico tnc Íallava.

em certtis referencias, na hora do perigo. A honr rlrt pe-

rigo, para esse monarcliieo, é só a hora dtl§ cr.'ttrltirtes íi

mão armacla.
Ora é tennpo de se pôr as coizas nos scos lugnres'

Hoje, ern Foriugal, a hora do perigo ó a hortr que

passa. Fara os soldndos, a hora perigoza ó a t'los cc'ttrbates

á mào ârm?rda. ll{as antes dessa horn-qut' Iolttlil hora

de perigo não passaram 0s que t0d0§ 0s riils ctntbatem

outro conrbate nilo mênos arriscado, c ttitti tnenos deci-

sivo ! Áo soldado, pode vara'Io unia balla, trtio ha du-

vida. Mas ao jornalista pode tambern vart-lo outra balla"

0ahir rliante de uma carabina ou cahir diante do uma

pistola-é o mesrulr. Mas ha, na vida, uma coiza supe-

rior á propria vida: a honra. 0 soldatlo morre com ella

intacta, quando não accrescida. Morre, nas mesmas cir-
cumstaneias, o jornalista ? Quando me cleÍendo dos ata-

ques, ilas calumnias, clas injurias dos republicanos, o
cont violencia, ás vezes, - muito se enganil quern suppõe
que 0 faço por attençã,0 pi],r.à 00ffi os adversarios sin!
migos, 0u por prazel'. Niro. Quando me defendo-é
para 0s meos corrcligiounrios que fallo, é para 0s meos
amigos que o faç0. Porque 0s meos ad.yersarios junto de
quem estive, sabom uruito bem que as calumnias são ca-
lumnias, as injurias o os insultos, injustos. Mas os meos
amigos ! Ai, os meos arnigos, entre os quais pode estar
algum que veja coru mâ0s oihos a rninha sombra, porque
suspeita, aliirs illegitiu:amenie, de que eila, ihe Íaça
concorrencia a algum lugar a rlue aspire, a algumn et_rn-

sideraçào que deseje, ou r aiguina, honra qne ambicione,
esses ó tlue precisam de sahrr que eu não me arleceio
das investidas dos adversm'ios e dos ininrigos. E, pois
para 0s rneos antigos que eu failo, pirra 0s uleos amigos,
o para a mitica tutura. Já o disse: a genie atravessa
este mundo do jorualismo poiitico portuguez, e suja-se,
e atira 00ru 0 nome que herdou clesconhecido mas puro?
para uma, pu)Llicidade qüe a toda a hora pretende ma-
culal-0. Il' com um zelo angustioso, verda,deiramente
desesperarlo qur) eu occulto dos olhos ttros meos. fllhos as
inÍamias que a iinprensa republicana me atira, pelo que
inflnitamente magoaria 0 meo pudor a constatação de
que elles a,s corrheciam. Como chegará 0 x0ss0 nome,
passados triuta, quareuta, eem annos, quanclo as gera-
çoens Íutulas csliirrlarcm úâ,s colurnnas miseraveis de
certa imprensa republioana I 0 que softrerá, nessa oeca-
siã0, o n0ss0 n0m0? 0 que soÍÍrerá a nossa honra? 0
que soffierão, nessa hora,, os que usarem 0 n0ss0 nome
porqus de nós descendcrn ? Já pensaram nisto, por acaso,
os monarchicos que fa,llanr desdenhosarnente na missão
dos jornalistas, e citam, tendenciozamente, a hora do
perigo !
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,A.panhados, amanhã,, cpm as âl'mas nil mã0, urn jor-
.nalisia monarchico e urn soklado monnrchico, o soldatlo

morurrti.o entra, nâ câdeia, seguratnente com vida' Já'

não tem essa esperança, o jornalista' Porqurl, dia a ilia'

foi accurnulando-sobre a suà pessoà os orlios'dos que

combirteo,tlosclueinutilisou,muitouttt,istlrrstlsperatlos,
estes, com a sutt aeçáo longa, persistento, ltirtondo para

todos os horizontes, do que com a acçío do soltltclo que

se iirnitou ao instante do rcombate' Morrrl-srl nil trin-

cheira? l\[as tambeut se não morre. NÉo stl lllorre n0

jorna,li,smo? Mas ta,rnbem se morre; 0lnÍ)rt'0-s0 s()lnpro

iu or* morte lenta' em que os nervos se gitstlttn, o ce-

rebro cança, a â,lma se mortifiúa, a paciencil t;tt ttsgota'

â, .q',Itldo se dissolve.

Niro sejamos injustos pa,ta, 0s jornalisttrs quo tnittttÔm

o fogo vivo ,lo comúa,te lento, e reconheqiltnrls tltto ít' sua

acçn"o se deve, muitas, se nã,0 todas, dirs hortts glodrutts

da gausa Moirerchica. Nào queiram's p.sirr srtr;t'ifir:ios'

medir esÍorq0s, c0mparar canceiras' Deit'nte drr' I.)rttria e

cia Ca,usa Monarchica, todos, em materia de sleriÍicios e

serliqos, valem 0 mcsmo, ilestle o momento que lhes tlêm

tudo quanto em suü,s forças, em suits attribuiçotlns, em

sua competencia esteja. Elementos cooperadoros tlit tno§ma

obra, oihemo-nos cómo tais e não como inirnigos ou, ai

cle nós!, como concorrentes...' Enáerrado o parenthesis, continuemos 0 Íio rlas nossas

ideas.
Temos, portanto, em l-.,isboa dois jornnis' No Porto,

nenhum. Poique? Porque não ha urn jornatr mo.nar-

chico, no Poitog Um jornal que fosse, por exemplo,.o

orgão dos monarchicos do Norte do prdz? Por falta de

nãnarehicos! Nao, que toda a gente sabe que o Norte é

monarchico, e que sáo os monarchicos que sustentam.os

tres grantlós orgaos jornalisticos do Norto 
" 

o Srirneiro

de Janeíro, o Jorn,aL de Noti.cías e o Cortt:nercio do

Qorto. Por Íuliu, dc dinheiro ? Naoi porque por uruito

oaro que fosse hojrt, um jornal, um bom jorna,l, ha, de

Coimbra ptnl cirna, monarchicos em quantidade liasíilnte

parâ so arrirrtjar duas ou tres centcnas de contrls. Porque

é, enlã,0? Porrlue os tnonarchícos du Norte ni.o qucreln.

E nã,0 rlu()I'('rII porque? Por mrrlo, ou ptr septicismo.

Por urna ctiiztl ott pot outra, llão querem' E é ularo que

se nã,0 qu0l'01n, nilguem pode obrigal-os. Ha tiurtas otli-

zas qu() os ttton;rlehicos podiam firzer e nito Íazltn._ por-

que Itào (lur'l'eln, tantas! A cometgtt' iltrll Monalchi;.. . .

l't,is lrtr p'.rltr,'ahi aiguetn tti,o iugenuo ou 'r'ir,o IÔLpa

que acrctlite clüe a Republica airitjir está etn Prrlu;itl
porqu0 tctn Íot'ça pâra se aguentar? A posigão cla 1l'r1iu'

blicir, crtt Íuce dir Moiiarchia, é n, posigào do snr. r\nto-
nio MtLia dt Silva deante tlas opposiçoens repuliiicnnts.

Inr so Ítlltndo a, estas no poder, eil-as que corrcm todas

a alloiar o snr. Antonio Maria cla Sih'a. Cotn tts lnollar-

chicos, dír,-se quasi 0 meslno. }trm se Ítlla,ndo aos m0-

narchicos, a serio, no poder, na volta dir Morlarohia, -
coçaul it t)llb{'çlL, começiim a oihar á volta, hesitatn, des-

atatn t Írr'llirr nos perigus qutr correrú El-ll,ei, nas difÍi'
culdiukrs tlo piliz, na crise da ordein -_e vã0 todos aÓcen-

der utrr:t lcllirha tr Santo Antonio, rezaudo"liie muito

fervorr,zrrttrt'rttt ssta oraçáo synlpat[ica,: <<Meo q.ur:rido

Santo Àutorrio! Con6orvai a Repubiica por uruitos annos

e bons; - ptrlo tnonos até eu molrer !>>

Sll,o rsscs tnonarchicos que, depcis, vêm para a,s es-

quinus (, l)ir,r':I, as salts dizer que nil,o se faz natla, que

ántla tutlo rfusoricntado, que náo vale''a pena, 0 sacrificio

que ftuettt.
Áo lrtrlo d(rsscs monarchieos, ha aincla outros, lnenos

commodistls, lnas quc nã,0 são menos empatas: sii,o os

que sc pellurl ptrlt voita ile uma sítuação Siclonio Pais.
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Uma situação Sidonio Pais tern a, yantâgem, â grande
rântagem de nào ds cornprometter. !'eita, primacial-
mente, por elementos republicanos. ainda que fracasse,
o perigo, para elles, üão é grande. Se nã,0 fraeassa, têm
tudo a ganhar: andam tranqriillamente, pelns ruils; p0-

dern, concorrer, gar,antitlamente, ás eleiçoens; podem

dizer que têrd urnas dezenas de deputados na Ctrmara, e
uruitas clezenas de Caruaras munioipais no paiz ; vêm o
formigir quieto, ou, pelo rnenos, entrotido noutros assum-
ptos rnris nefastos; servern-se das influeneias de que

dispoern-cstão c0rn0 em Monarchia, sem 0 encargo de

terem a Monarchia--e isso é o iderl.
0 maior inirnigo que a Causa l[onarchica teve foi

Sidonio Pais. 0s republicanos que qunndo nào sã,0 maos

são burros, não viram isso, nào virum o que tocla a gente
vio: que a permaneneia rle Sidonio Prr,is no poder, uma
yez que se nào inclina,sse liarà 0s demagogos constitueio-
nais, era o adiamento indefinido cla soluçáo monarchica.
Não virarn isso, e, idiotas e hecliontlos, matàram Siilonio,
isto é, precipitaram a solução monerehica quo falhou,
mas podia ter pegado.

E. nao ha, rnais monarchicos àlem dacluelles que re-
zam'aquella oração a Santo Antonio, e dos que ailoram
a siiu;rçào Siclouio Pais ? Desgraqado Portugal, se nã,0

houvesse outros uonarchicos. IIa os monarehieos experi-
mentados por toda a casta cle soffrilnentos, desile 0 exi-
lio e a prisão até ás aspirrqoens insatisfeitls e ás

aggressoens. E ha a gente moqa, a adrniravel gente
moça que está ahi espulhada nas escolâs, ü0s Lyceo§,
nas Universitiades, nos EscLiptorios, nos Bancos, na In-
dustria, na Agricultura, n0 Commercio-'À quem hei tle
eonsagrar uma das minhas proximas Certas,-qtre au-
oeiir,, essa, com toila a Íé e todo o artlor, pela restaura-

ção da Monarchia e pela tlestruiçã,0 da Republica.

70 7t

Simplesmente, os outros pesam muito. E é á inereia
tlessa massa pesada, ao obstaeulo dn resistencia passiva
.'dessa massa posada-que a R,epublica deve o viver
:ainda em Portugal, e a Monarchin deve o não estar
ainda restaurada em Portugal. Itrssa massa é monarchica
por sentirnento: mils é reprblicilna pcr convenieneia; ou
melhor, couvern-lhe não se manifestar contra a Repu-
lilica. Se a Monarchia apparecer feita uma rnanhã, ella
aguardu,:á o cahir da noite, por detraz dos vidros. A
noite ccrre em socego9 No tlia seguinte, ella sahirá para
a rua, frrrpclia [ova, 0 chapeo alto eseovarlo, e dirâ a
El-Rei, rnuito curvatla e submissa: <<Nilo era de esperàr

outra coiz,l do meo sacriflcio, meo Seniror !>>

A noite é duvidoza, e no dia seguinte restaura'se a

llepublica? EIIa sahirá, cauteloza, ptlrià lnrrmurar com-
pungida. : <<Ii,epaziadas ! Rapaziadas ! Eu bem thes dizia...>>

Para se restaurar a Mouarchia, ha que passar por
çima dessa mü.ssa, inerte e commodista, já que ella nã,0

se aflsta tlo carninho ilos clue querem marchar. Nào se

lhe pede s;rcriÍicio algurn: pede-se-lhs que se afaste.

"tillla niio se afrrstn i' Galguernol-a, ccm tanto mais impe-
tuosirladc e'dricisà0, qunuto maior ella Íôr.

lXss;ir massa inerte dos mcnarchieos é a tal que nã,o

quer. 0 gue qu{ir ella? Nào quer nada: quer viver, quor

oolner, quer dormir. Nem se iembra, ilo seô commodismo

,r'inesquittlto,r de quo a desorganisaçã,0 social rle que o paiz
está, sollrcndo, como consequencia da B,epublica, nos

pode, urn dia, lireeipitar a todos numa anarchia san-
grentil e clernente, de que ninguem escape. Ella vai pen-

sando quc emquanto o pao vai e vom folgam as costas,

e, portiruio, faz vista grossa a torlos os itlealisrnos, a to-
'dos os rrrossianismos, a todos os crentes.

Iis a razã,0 porque no Porto ainda nã,0 ha urn jor-
inàl monarchico. Eis porque o orgã,0 off.cioso dir Causa



72

Monarchica é urn jornal pequeno, podendo e tlevendo ser
um grande jorrall eis a razào poi'que o Día nào es-

conde os seos receios, e não caila 0s seos quoixuules.
Viver, comer e dormir-e os outros que se sucriÍiqaern.
que se esfolem, que se sujeitem. . .

E na provincia? Na provineia ha alguns jornais

monarohicos. Sei que ha, quasi que por ouvir rlizer.
Porque vel-os, ou ie[-os, nã,0 é Íacil. Ntio sei tucstno

sê todos são enviados ao Correio da ]f,anhcl. Se

ha apenas 0s gue tenho encontrado na re,Jt,cçào do

orgiio offrcioso da Causa, ntio vão aletn de moitt, tluzia.
Santo Deos ! Só harerá, em llortugâ}, ncsta hora,

meia duzil de jornais mouirrchicos tla, provinciir ? À
ostatisticra de 1919 accusír, 156 jornrris polilirrr,s do

Continente que rrilo siro diirrios. Ârhniítirnros r]r.rc €ffi

L,isboa e Pr-,rto ha 6 desses jornais. I'icrtttt 150 ptra
todo o paiz. Quantos destes são monarcbicori? No
Corre'io da Mar,thã poclem appilrecer, o maximo, o
maximo, dez. Só ha dez jornais monarchicos em todas

as provincias de Portugal?
Mas Ísso é uma vcrgonha ! Isso é um escandalo !

Quero crer que ha rnais. E se não ha mais, é preciso
que haja mais. Mas quero crêr que ha mais. Sim-
plesmente esscs jornais eÍrquccem' que ha um orgão

officioso da Causa,, e um Conseliro Politicq da Causa,..
e que a suà obr:igação é ti'alrsrnitíir a esse orgão oÍ[- '
eioso e a esse Conselho Politieo, as sues opinioens,
0§ seus desejt,s, 0 seu pensaniento, em slunlna. 0s
jornais monarchicos da provincia cievem srrr os Íios

de contaeto da população monarchica dtr provincia cona

os elementos eentrais da Causa Monarchica. Poiitica-
mente inspirados por estes elcmentos, csses jornais de-
viam interess&r 0s dirigentes da Causa Monarchica nag

§uas respectivas situaçoens k-rcaÍs, sob o ponto de lista

da sua lida ad,ministra,tiva local, para que, á falta de

melhor pr00ess0, seja por esse meio que nós, em Lisboa,

saibamos que. a Provincia existe! Porque aqui a gen-

te só sabe que a Pr,rvincia existe por ocoasião das clei-

çoens. Fora disso - só tle a vêr 'nos mappas.

Áparte dois jornais monarehicos da minha terra
que recebo regulartnente - 0 Gi'l 1)icente e 0s Ech'os

d,e Guir,oaractts, só ha utn jornal motarchico da pro-

vincia que nle vcln paràr ás mãos: o ü[uni'cípio, de

Setubal. Itrstc é o rinico jornal que comprehende

o seo dovcr. Nt'io sou cle Setubal, não tenho ninguem

em SetuLll. I'ois nào ignoro 0 que se passÍl na vida

inunicipul do Setubal, porque semlire arranjo uns mi-
nutos puril correr os olhos, duas vezes pt-ir semana'
'iielas coltrrrrrrirs do Municipio. Eúe jornal cumpre o

§eo devct', irois sei que é enviado taurbem aos parla-
mentartrs c aos membros do 0onselho Superior Politico.

E os outros jornais? 0u querenr 0s snrs. jornriis

da provilciil que nós os assignernos ? !

Nào Íirltava mais nada. . .

I)ir rnirnoila c0m0 a Inprensa monarchica da Pro-
yincia (,uurilre a su& Íuncçá0, tive, agora, uma proÍa
clara.

0 tnco editor rnantlou, por minha indieaçã0, estas

Cartcts rnonarchícas á knprensa miuha correligiona-
ria. No 1.' numero, c0m0 o leitor salle, aptesentei o

alvitre, Íutttlauientando-0, de que se tcunisse o Con-

gresso Montichico. Idéa boa? Idéa rná? No entanto,

uma, itltlu. llra natural que a Imprensa monarchica da

Proyincin l,parasse nella, a discutisse, a apoiasse ou

a contrrrriasse, porque para ser discutida foi apresen-

tada. Ora o que fez a Intprensa rpnarchica da Pro-
vineia? Corn excepçao dos Echas de Guimarle%s e,

segundo me disseram, do Arcoense qtJe a apoiaram, os

't
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outros jornais monarchicos do ?aiz, aceusando a rece-
pçã,0 desse t.o numero. disseram que eu tinha muito ta-
Iento, e era um elemento magnifieo da Cirusa Monarchica!

Não foi paril que me passassem attestados de pes-
soa de talento e elemento valioso da Causir Monarchica
que as Cartas Lfonarcltícas folam enviadas á Im-

.prensa monarchioa da provincia. Que eu tenho talento"
já está dito e redito. illa,s que o nào estivesse, repito,
não foi para isso qüe as Carlas Monarcl+icas Íoram
mandadas aos jornais monarchicos : foi pana que emi-
tissem 0 seo pareeer, applaudindo ou cornbatendo, con-
oordando ou dÍscorilando.

0 orgã,0 officioso da Causa Monarchioa nã,0 podia
Íazel-0., precisamente porque é orgão oÍftcioso da Causa.
O Aia adoptou 0 sylt,llnà, que só honrir o seo espirito
de disciplina, de em certos assurnptos de rnaior gravi-
dade, só se rnanifestar depois do orgtio oÍlicioso. Mas
os jornais monarchieos da provincia nào e"qtão nas con-
diçoens dos ,iornais monarchicos de Lisiroa. A sua
liberdade de opiniào está-lhes garantid,r pela natureza
egpeoiiri do papel que desempenham. Afrnal, para qne -

existem os jornais monarchieos da provincia? Para
attestarem 0s nossos t,alentos 0 as ilossâs virtudes, e
fazerem côro com as campanhas dos orglr,ts lisboetas !
Bem fraca comprehensão da missão que lhes curnpre,
têm os snrs. jornllistns da,.provincir--se outro fim
não visa,rn que não seja o de proela,rnarem â lucirlez
do nosso espirito 0u a poxseyerançe do nosso esforç0,
e o de reproduzirem as nossas apostrophes e as nossag
iuvectivas.

Nã0. A missão da Imprensa monarchica é outra,
mais alta, e mais séria, e mais nobre, e mais

sineera, e mais util.
Á Imprensa monarchica da provincia 0 que doy6

:fazet é precisamente dar ao puz a impressão do que

pQssa ser a futura Monarchia a restaurar. A sua obri-
gação permanente é a de pôr cobro á pessima doutrina
de que Lisboa ét o paiz. Lisboa diz, Lisboa falla,
Iisboa geme, Lisboa suspira,. Lisboa dorme, Irisboa
{az o que lhe apetece, e o paiz, como borrego manso,
obedece a Lisboa, estii por tudo o que Lioboa quizer!
Nã,0. Isto nã,0 potlo continuar. I-risboa nã,0 é o paiz,
Lisboa está sentlo urn trambolho do paiz. Lisboa está
a compromettur o pr,iz. E o paiz deve dizer a l-risboa
e0m0 0 outro: ,tos quoque gens swtnús . . .

A nossil Irnpreusa monarchica tla Provincia estí
no . habito possirno de dar por bem feito tudo 0 que

I-,isboa Íizer. I.)cnsa,r? Que pense Irisboa. Depois, quantlo
§e chega ii hora dü,s difnculdades, a Provincia pensa
que Lisboa ignorl a Provincia.

Niio oouÍunCamos acqáo politica com pensamento
politico. Ii)' claro que a boa tlisciplina manda que,
visto htver urn Ccnselho Superior da nossa Causa, a

esse Conselho se obedeça sempre. Está rnuito bem.
Não' se dtlve dar um pàsso, ein a0çã0 politica, sem
ser de r00ord0 00in 0 Conselho. 0 Conselho é o orien-
tador dil ttacão ,t'olitíca da Causa monarchioa. Mas
urya coizl, tí a acç:ro politica, e outra caiza é 0 pen-
samento pcrlitico. Um'a coiza é, ainda, o aluitrar, e

outra coiz,l tlt o realisar. Nào ha ninguem que tenha
maior, o santirnento da obeiliencia e da disciplina, tlo
que elr. lVlrls estc sentimento não impliea a ineroia
da minha intelligrrncia; não me impõe uma inaetivi-
dade de ospiLito. Se penso que uma, deterrninatla atti-
tude é util ii C:rusa politica da Naçã0, proponho-a.

Os «lirigentcs dcssl Ciiusa sã,0-lhe hostis? Posso dis-
,outil-a. Elles fazern-nne saber que ha, inconvenientes
aa discussão? Callo-me, muito satisfeito por obeileeor.



A Imprensa monarehica da provincitr o que pcnsa sobre

a ucqAo da Causa monarchica? 0 que pensa^sobre u

qr* Lu a fazer parâ tlu€ a Causa 
. 
triunphe ! 9 qou

nensa sobre o llrocesso de a fazer ttiurnphar? 0 quo.n;il 
sobre rnüitos dos problernrs clc arlministraçi,o

publica ?' Pu,lro que nós-temos muito ttrlcnto-somos um

admiravel eienrento da Causa Monarchict!

Ir'rancantente, isto nã,0 é sério'

Tem il Iutprensa monarchica da plovilrcia tlue mudar

de rumo, pa"oüntlo desde já por cittut.-rlo l'trrtticioso sys-

tema ce[tialista ern que tãrnlivitlo. su;11ronhil c'.ida utn

àu*ru, iorn,lis qoe nào ltrl tnttis ntrttirttltt ttr) llrriz' .c 
que

eori,irtá a ellc ôirbo ir rnissir,o d. nr.,iu.r:1is.l'os leit,o..s.r- 
Dcpois, digir' cotn os rlois gt'ittttLs.'iotttitis' ou dis-

corde delles--rrt, matcria d'a dtttrtt'irtrl' 1\ltls triio se

áí;; ,; apoio tacito ou nir resisterrcia passivr' Qurrnclu

odncordar, diga-o claramente. Quundo discorclar' con-

a

,,,

'conyenieneia que junto do 0onselho Superior da Politica

Monarchica houveise alguern encarregado de lêr todos os

.jornais rnonarehieos dir provincia, tentlo por obrigação
'ãpresentar 

semtlnalmettte um relatorio, uma exposiçã'0,

urn resumo, o que rluizttr('lll, tendente a elucitlar o Con-

selho sobre 0 quo !{:rI}§iI â Provincia, atravez tlos seos

orgãos jornalisticos." 
Doo a tninhlr lttia,r'ra tle honra a v' ex'" tle que

p.ruô u sério nos ritlstinos e na missã,0 da Causa Monar-

àhica. quer dizer, eu creio que a Causa Monarchica

existe p,rr,t so fttzcr a Monarchia; e, uma' vez restauratla,

u. .orôli,l,rr o stlva,r a Naqã0. Eu ereio que é para isto,

qrin o Citttsil II,r:rttrchica existe. E nesta crenqa, tu.tlo

aquillo qu0 s0 tnc aflgurar q'.re c0n00rrà para aquelle obje'

cúvo, eu o r,xporei,lom este singeleza que estã'o vendo,

e est;t sinrtcLittutle de que estou ditndo provas' Ninguem

potle lovitr-tlto a mal este proeeclitnento' E se com elle

ãontriliu,, ptrra emba,raqar 0u inutilizar a restauração de-

flnitivt, dn 1\[t-rnarc]ri*, diga-mo qucm pode dizer-mo, que

da minha boeca não sahirá mais uma palavra, e da mi-

nha ponna ntro cahirá mais uma lettra' Mas tliz'rne a

consoicttt,i,t que eu não estou prestando maos serviços á

gnusir |lonitrchica. E diz a minha intelligeneia que é

pelo c:urrirrho que the aponto que chegamos melhor ao

ioa qo,,r,,,uos. Cegueira da minha c;nseiencia ? Pertur-

úaçir,o' do tttco espiiito? O futuro o dirá. Itr eu confessa-

rei'entri, qu* oíI,ictivamento o melhor meio tle se restau-

râr a M,r.irc1i'lr cm Portugal, e, ulna vez restauraila, tle

.a cottsolirlanttos, será a inereia, a estagnaçã'0, o contem-

plaiivisrno butltlhico-tudo isso o contrario tio que pre-

ãoniso o prrigo nestas paginas. Darei a mã'o á palmato-
lria, e nilo tno qucixarei das pahnatoadas'

Mas emquitnto me nã,0 eonveneerem do meo erro, e
,eu mo n[o cottvsncer da inutilidade clos msos esforços,
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fesse-o sem rebuqo.

Trate, sob um alto Ponto
toens de administraqão local,

os senhores de l-risboa.

de vista politico, as ques-

interessando nesse rlebate

caraeterise-aAÍflrme a persorialidade da Provineia,

em faee da personalidade de l-,isboa'

Quanclo se lhe propuzci- qualquer alviire, cliscutit'-o'

analy"se-0, eonrpetenteúente, scriamente, t1e tnotlo a im-
v1.- o, eo m p e t en teúIh;'i I'^-i'*:.d,?.,'l:i:':,"*-prrriiorui quern está á, frenÍe dos destinos d;l C:l']''1:

E tornn'-r* conhecido de quenr çlirigc a 0lusa, ou de

quem por ella comb;l.te normalmente, pnrir tl'io atltlatmos

fotlos aqui numa ànàrchia perfeita, pttxttndo cada um

putu tao lado, sem sabertnõs um dos otttros, hesitantes

ãntre 4,,* perigos, ou o perigo clo silencio ou o perigo

da inconveniene--ia. Para que estzr atiitude da Imprensa

uronarchiea seja verdaileiranrente util, era da maxima
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rã0 me exirnirei ao grato dever do pÔr todos 0s recur§o§'

quê me são proprios, ao servigo de EI-Rei, o quo equi-
yale a dizer ao serviço da Patria.

E' no cumprimento desse dever quo me dirijo, hoje,

aos jornais niouarchieos da Provineia. Por Deos!, tleixem'

o meo talento em pã2. Deixem isso para 0 Ineo necrolo-

gio. Âgora não se trata do meo talento. Ágora- trata-se

ile vitalisar a Cauza l\fonarehica, de a sacudir do entor-

pecimento em que a remos, não por culpa deste ou da'

quelle, uras pela culpa de totlos nós, a começâr por mim

que podia ter resolvido ha, mais tenrpo a publioação des-

ías Óartas, e só em principios de janeiro me abalancoi

a ella. E não se trata tambem de apurar responsabilida'

tles e apontar culpas. Áquelles que muito depressa jui-
gam sãõ ás vezes 0s que mais fitcilmente deliam ser jul-

[ados. Ágora, ttão se l,rata disso. Do que se tràta é de

accortlar a, Cauza Monarchica, tazendo-a entrar numa

phase de acçao decisiva e continua, de ntodo a impÔr-se

ã consideração' do Paiz, e ao respeito do adversario. A
Republica teu-nos medo: não nos tem respeito. Eu não

quero que a Bepublica nos tenha rneclo' porque nÓs não

soillos papoens uem sÍeario§; mà§ quero que nos tcnha

respeito, porque s0m0s portuguezes, e qllereilios sa,ivar

'0 paiz.
Precisamos de estar toclos preparaclos pa,ra as horas

sullsequentgs á B,estauraçã0. Nà,0 podemos repetir a }lo-
narchià do llorto de 1"9L9. E a continuarntos no bello

estado em que nos encontrftmos, vamos lá cahjr Íatal-

mente. Urn dia, por um golpe de audacia, appirrece-nos

ahi a Mornarchia testaurada, e vai ser bonito todos nós

ás aranhas, sem ge saber o que se ha de Íazer, e a onda,

a r'âgâ dos Íura-vidas a galgar, a gtlgar, a alastrar, a-

alastiar - e lá se vai por agoa, abaixo o sonho bello de

uroa Monarehia satrvatlsra. E depois choremos ás esqui'
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ltâs, nas conversfts: «esta, não era a ]llonarchia que nós

§onharamtis ! r - o toca a entrar-se na phase tlos pro-
nunciamentos, dits intirnidaçoens, das campanhas bravas,
,ilas tricas das ntrte-camaras, das cascas de lartlnja, das

conjuras tle t:orrcdores, etc., etc.

Niir,. 'l't,rrhlru v. ex."" pacieneia, mas para isso,

não silvo. l,) isso não se ha de dar. Tenho Íé na gente

nova, nir grtrtu r'heia de Íé, e espero que ella ha de

impôr rr glrrlrosidade das suas aspira.çoens, e a pureza

das srr:rs irrtrrnccen,q. Tenho fé em quo as nrinhas pala-
vras hilo rlc pcsrrr no espirito da Causa llonarchica, le-
yanrlrr-ir u saliir clesta vida autoniatica em que se en-

contrlr, () a entrar numa phase d,e ocçao ettergica e

cotts( ít ,t l, . E tenpo fó em que a Itnprensa monar-

rhir:rr rlrr lriovincia,, lendo-me e a.ttirrgitrdo o aicance

das urirrlr',s palatras, secundará u m00 esforç0, e recla-

nralri lrcrsistentemente, inÍatigavelmente, essa phase de

acÇtitt 11rrr, precc'niso e desejo para, a causa Mcnarchica.
tlhrrlro Írir,rrr que os nucleos das Juventudes monarchioas

coilr.rrrvirrlorirs espalhados pelo paiz sahirà0, neste mo-

rn0nlo, (lo se0 limitado papel eieitoral, e proeurarão

oriltlrllr,r'rrr na opinião monarchica do priz uma atmos-

;rlrr,rt 1rro1;ria a essa acção energíca que requeiro. E
tcrrlro Íii, priucipalmente, em ti, ó mocidade das esco-

Irrx, irirrtlir tào nova e já tao experimentatla por rariados
rigorr,r,, r'sllerando que tu te organises immeditrtamente

orn lotlo o paiz e realizes, dentro c.las camadi-ts monar-

clrilrrs, o rrrorimento essencia.l, irnprescindivel, para a

crf,lu,r() rlcssu nor& phase de acção energica.
(l rrlil,uundcr no estado em que a rellt0-cr, a Causa

!tlrrlrr l,ir';r lalhio seo ohjecti'l'0, e o piriz morre, morre,

Ixrnlur, rr Iir,publica o mata, e a Mottarchia lhe não

lr.r,rlr,. §( lr(s toilos muito boas pessoas, ma"q passamos a,

tirlu rr oilrirr urrs pflra 0s outros, Íazentlo cruzes na bocca,



80 t'
!!-
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Pua umrr Finoltilade de Ililucagõo
no Âctnal Instanto

ABILIO DE MESQUITÀ

A's 'frlnilailes - (versos).
f)o Arnor o ilo Saudad,s - (versos) ' '
Nuvons .

Conile Oarúelo trIelhor- Romance
historico. 2 volumes br.
b-ncadernado.

rnato

ELIAS PECATJT I' CAITLOS BAUDE

A Ârte-Palestras simples para uso da ju-
ventude. versào e notas por José Agos'
tinho - Âpendice sobre à Arte de Por-
tugal, por JoãoAugusto-Ribeiro' impressa
em bom paDel. com multas gravuras. um
vol. de c'er'ca tle 3C0 pag., dê grande Íor'

0u a contemplar o umbigo, embevecid'Àmente' em s0nh0§

nirvânicos. . . E a lÍonarchia assim nã0 s0 restâurará'

Se estamos á espera cle que um dia' nol-il' tràginn numii.

bandeja tle pratã, cobertà com toalhil de renda, como

pudirn de convento'-ontão 0 melhor é a gonte dizel-0,

ãom Íranqu eza.) e não esta,rmos aqui a eilgilnâr. o R'ei,

dizonrlo-lhe que 0 queremos, e a engànar 0 pü12 acê-

nando-ihc com 0 R,ei. Façamos 0 n0ss0 testarncnto poli'

tico, eneotnmendemos a almà a DJos, rezetnos 0 a0t0 de

coniricqã0, deitemo-nos na cama, apaguemos a ltrz, e es-

peremo; a morte que é certa e anda perto' ' ' Anda

mes,no rnais perto do que rnuita gente suppõe'

i\[as voltô á rninha. Tenho utna grrnde fé em que

isto mude. Portugrri náo morrerti ás tnã'os d:t' Il'epu-

blica,, e a5rrndontdJ peltr l,l,ntrchirr' Nào' P.rtnga] accor-

dará clo pcsadelio repuhlioirno' polque a' ll[onrrrchia' vai

intervir. fu eut,l inttlrverlç:lo ha tle eÍicct'.1ilr-lre na hora

propria, e quando nós totios estivermos prepàrailo§

para ella. /
Por outro lado, essa preparaÇão dependo de uma

obra que a Causa Monarehica vai realisar, pa'ra', a effe-cti'

vaçào da, qual, conta corn o apoio e a actividade tla Im-
prensa monarchictt, da Provincia.^ E agora-tÔm a palavra os jornais monarchieos

das provincias de Portugal.
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