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}AR IESIEI\,TIINHO

Mais do que nullca a juventude qu€r participar da vlda do agregado
social 6m que vivemos. lViais do que nunca a_iuyentude sente a inquie-
tação da hora presente, Por isso a juventude de hoj€ procura todos os
proc€ssos para saber a verdade. E quantas v€zes, levada por ideais
aparentemente sublimes , começa a tril-har o caminho da mentj.ra, Este
6- o drarua quotidiano do jovem de hoje : a pxocure da verdade. Mas quaI.
verdade ? A verdade do homem ! A ver'dade da vida ! Á. verdade de Deus I

Quantas pergi-urtas Íormuladas c scm re sposta. ' Q;tantas respostas
ÍaLsas a p€rguntas sinceras e idealistas,

t'este ó ambiente social do jovem de hoje: a nentira.
Ítr neste ambÍente de meias-verdade s, onde é diÍíci1- descortinar o

começo da verdade e o fiü Êa mentirar Qüe nós Íomos educados para scr-
mos os educadore s de amanl:a, -

Mas educadores em nofiI€ de quê ?-Da nentira ? i{AO !

Nós, jovens conscie ntes da raissão quc nos conpe te na s ocie dade,
afirmanroá õategôricamente que nâo,

Nâo queremos ser os cülpados por uría geÍação de sorienHâ, he si-
tante no cam-inho a seguir, descogÍiada de tudo g du todos. Nao gue-
lecnos atraiÇoar as futuras geraçõe s para as quais a vida conleçâ.4 re-
velar-se cora toda a sua complexidade.

Mas que quer€llos nôs aÍina1 ?

Nós queroqos o jovem livre e independente de quaisqucr precon-
ceitos que o,não deiie m aÍirmar-se, Nós guc.remos. o jovem como jovem
e nao como náquina de repetiçâo de vel-hos conceitos estaÍados pelos
tenpos. N6s {uererros o ioveri livre de pressões, venham elas'da direita
ou ãa esquerdá, Nós queienos o jovem côntloda a rique za da sua vida in-
terior, óom todo o seú anseio de verdade e con todo o seu ideàismo
caoaz de derrubar nontanhas"

É isto que derlerás ser, jovem que lâs estas linhas d.a a€nsagem de,

outro jovem: -[U 
PRÔPRIO.

mó Oia em que te encontrares encontrarás a verdade e'descobrirás
a nentira. No dia em que te encontrare s, uma parte da socli.eda-dç .e.ncbn*
trar-se -á 'pá"e*, no dia em qu€ te encontrar'es, passas a ter nais uma raissão:
A de DAR TESIEMUI{HO da VERIAIE-

dav testeraunho d-a verdade tu te
pcnses que é Íácll. Pelo contrá-

tàr:-aoo oütros darão testeniunho da

Porén eu te garanto gue no dia €m qu6 concÇa{eg a dar
mente o testem.uúrõ Oa verdade terás encontrado a Íe l-icidade

56 no momento 6m que com€çar€s-a
terás realizado verdadeiranente, Nao
rio, é treraendamente diÍíci.l, pois a
mentira,

autênti ca-
, nesmo gu6,
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para isso este jas encerrad o .na mais se Ve Ia masiio.rra.

Estas Ío}has de jovens para jovens nâo tên pretensões a s€,r mals
que urita tribuna onde procir'arerlos dar testemunho da verdade. Vamos

trj=o",,,*estarcO}1VoScoornaiornão-voSpIo-
iretenoo quelquer p€{iocidadg. Sair'ão sênpre -9.u9 se ja posFÍve I e s€E-
pÍ€ qu€ de ja "ne"elsário. Não se rão d e rire j.a dúzlas para úüitos , se ra o
-Oe 

$oOos pãra todos, pelo qu€ pedir.ros a tua colaboraçâo que { e n arti-
goslde teÀas gerals, quer ãl: artigos doutrinárlos e c1uc ajuden os_ jo-
íen= a encontiar a vefOaOe que nos p;,oponos divulgar en todos os lu-
gares 6 em todos os noilentos; A iVAÇ40 REAL

/r^'. ';i a-1-s a u[r alarganento Ca acção r*onárquica e i' constitulçao
UUirr VI;f, u

da Ju:rta Escolar LiceaI de 
--f,iSlor, a Se 9Ção dc -Juve rit3g: ti.:]^P::'-:!:l:lt

il=;f';;tí-;'proce,Je r ao-.rGCe nce iine nto de toC os os j ove ns Lrorarqulcos
ã.i*ii.úÀr, filiados ou não cla Causa l\4onárqgige
ped,ir,os que te dlrijas. aos áãfãgaOos dos iiúcle os f ori.ad'r:s'' ou d:recta-

Antonio Pardete oa Fonseca

,
O NOSSO TDEARTO

r

A Monarquia portugue sa é upnulrtÁnta', pOPULAR e ORGÂi{rCA.

A supr€ua sanÇão das le 1s perte nce 3.o Re i, assisti'Jo' pe 1o Conse l-ho

de Estad:o, de carácter consuftivo e pela Asseiibleia dos Representantes

(dos Munlcípi.os,, d,â Economia, do Trabelho, dos Val-ores Culürals €

Morais da Naçâo) u

Esta Assenbleia terá por princípios funções de deliberar acerca

dos e ncarr-e gados tributários gu€ qualque r e spáci.e', f iscalizar o curir"-

prinento das leis. e levar ao conhecinento do'Rei ou do Go.V€rnc, âs

asp]..raÇ 06S nacl ona1s .

NCIA:- A Monarquia'será heredltária porquc é o princípio ]rereCltário
quo pernite u-Sü"*.ãâo natural d o Poãe r -soii crisêê na vida nacional,
preparada.e coÀpetent,e, atravás de una educação especial que levou
anos e üíros.

Será nopular porqu€ terá a sua brst, no povQr o gr'an<ic alrigo oos'

Re is,:-ã-Àãã iou pfütoórrcias, nos horrcns cle negócios ou nr f orçn.

,rão ,rãã*;ioÀ;ãá-ã"À"i"áã ,.sultante s da acuiiulação da poe ira indivldua-
lista e democrática' lrrnnqtnq- sê ' ^ cia clos trlbutados'-Nunca os R.eis lançmaro inpostos, serl a aqu19s96n
É ,.1""ãíJãiiã-qr. modernaniente se voite ao exeróÍôi,: de ste princípi 'r

ãaíutar.; e seá,l,o a Asseiriblej-a â le gítirra Íepresntante do P'''t'o nenhure
inposto será lícito §em a sua aprovaçlo!

NCI'TCTARTO - LISBOA

REdEI'lCEAlíEi\{f O D OS ESI'TDAI.IIES IIiOi{ARAPICOS }tr LTSBOA
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,lm€,ntc d Secçao de Juventude , Praça Luis d

todos os diãs úte is d-as l-5 ás 2O horas a
de rec€nqcanento.

ORGANIZ+ÇÃo

-A se cção da Juvçntude inici ou. os trabalhos para o alto l-e ctivo
L961/796+.' A direoçâo é a seguinte:

Chefe de Secçâo:- Anto4io Pardcte da Fonsece
De le gad-,o AdstrÍto:- João Fe r.nanci o de I\[atos e 51lv'a de A]-i:rej.da
Dele [ad.o para a Propaganda;- José Orlando Carr'asco de Sousa
De 1e §aCo pãra o Ee ceircãane nto e Fiche iros :- Rogério &lurraÇas Meca

Bor-rbe s
Diracção d.o Jornal;- Se cção de Juventude'

e Cai,iõcs, +6-2e - LISBOA,
Íin dG prcencheres a Íicl:a

-Encontra-se en resrgani zação a rrossa bibli
Pa.-tenpo estara-o à disposÍç5o dos jovens oe Irisboa

volunes dos ne1hores autor€,s Portugueses,

oteca, Deatro de algun
algumas centcnas dG,

-PORro

-A Junta Escolar do Porto Gnviou aos s€us fillaoos o pÍograr.ia de
acção para L961/L96+, con o qual dará continuj.dade ao trabal-ho clo ano
pa s s âd,o.

Dad o o grande intere sse de ste prograna pass;luios a transcre vê-lo:
1- Criação de núcleos de acçâo política no ârlbito dos Liceus a

das diversas Faculdades da Universidade doFortor
. l.o+a§6leclnento de contactos cor-r os el-er.ientos Ca CirecÇaoL llü UC-{

dos Organlsnos circun-escolares da cidacie clo Portp, a Íin dG os tornar
perine áíe is â aç.Ção rironárqui"ca.- 3 Criaçãó de una ãecção_profissional destinada a fortdscer o

fdeal nos ;ovàns nonárquicoã nã-o escol-ares e a lançar'ur-ra,ciliçanha de
e sclare clnãnto po1ítico entr e os e le nentos i,xe ni5 nao Lionárqu:.cos r

4 - prosseguinento da colaboração para estabel-ecer delegaçoes ou
núcleos nos priãcipais centros do.]dórte do Faís. onde ai;r.da nac existan
Juntas Escolqres ou Profissionlls.

E - Rcallzaçâo d_e ur: inquérito ao neío escolar do Porto, _c-o:- vis-
-/

ta a conhecer a poslção da nás..,a estudantil GLi r61ação 3os problenas'
Econónico-Social*, -Faiiliar, Polítlco, Cylt"f?l. e Espir'ituaI.

G - Re alizaçao de una caL;rpanh, á:,iic1er:.tiíic-ação potít:.ci do§^es-
tudantes que se destaquen no i-l€Io acadGlll:"co'

? - órganizaçâo ã nanute nção {un Íicheiro de e stuciante s, que de -
verá conpreãnder à. seguintes àecções dentro das divcrses GscolasT 1i'-
c.us, e f aculdade s doPolto: Filiadós da Causa i\,[onárqui?r.. I\,{lonárqrricos

"ãã-rili;ã;ã, 
Sippatizantes, Elenentos adversos â p,:sição monárquica.

B - neaiização de ulra campanha de propaganda, pol neio de pan-
fletos, à êscala-da Universidade e Liceus do Porton

9'- Ed,ição regular de un holetln fornativo e jnfornativo desta
Junta Eseolar, - ..

l0 - fnte nsificação das re ali zaç6es de carácte r cultural:Irú)iLio--
tico, nor.lead,Apçnte Visitas de estuCó, exposições .- Scssões cineltiito-
*"á'iio:" 

Oogar.,.ização ncnsal- cle un e rrcontro da. j,-v"1tud€ cscolar c de

urlr ãã="ã;ã; e stüdo, de cujo pr,ograna sG oqi óonhc-cii-:cnbo brcve rrci1te "

tZ organi;;çâá'oá 
-,ri 

ã"ai,pnLunto de Íé.ru s r - 
dc stined o 3o ai)e r-

Íeiçoãnento"polÍüio_dos Íi11ados. desta Ju:rta Escolar,
L1 - partiãip-õaã-ã"tií, na orsanização d? Ronager: Nacional, or§:^

Marcos. prooovar,.ão', idc do r,laior núrrerc possíve 1 '-le i'ove:rs iior'tç'niros
não ab:Éangidos Por outras Juntas'
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ROMAGEIU A S,MARCOS

por Ii,Í:ttos e Silva

S"Marcos é um Lar Fortuguês en terres da Beira, ur: Lar on,le hí aífolr-
e Paz onde há Deus..

S.Marcos é un Paço, Faço Real ponquc nel-e viv€ Alguén que sustenta
sobre a lronte sereníssii.ia a poroa dos Reis de Portugal,

S,À{arcos á a lr{eca dos Portugucs€s onde eri cada ano se vai €i.i peregri-
naçâo, en Ror:agen, Lá nunca esteve o !rofeta, r.rrs centro ti.as consciências-
Caió1ícas, wacíonalj.stas e lr,{onárquicas, é aí ne sse sol-ar i.nponarte G ao
nc sr.]o te ripo' sinples , que vive Q,ue"n e rlca.rÍio a Pátria e a própria !1be rdade.

É para esse cantinho de PortugüIr perdido cii t6rr:a bei.roa, nao longe
d a Cidad e onde viverar.r tantos d cs ncss os Sobe ranos , o-l.id e re pousa na pJZ
d,os séculos o Fu*nCador da Pátria, Doi: AÍonso He nriqrics r QuG os ilossos
ol-hos s6: vol-tanr eüê os rlossos pensanentos voail? qu€ os nossos passos sa
errcaninh.an I

O Dia l de Dezer,bro de J"96l terá que ficar cono Gr:ncle_ nos anais' da
nossa Causa !Porquê o 1do Dez6r'ibro, por-quê a noss:-visfÚa a S.Marcos ?

Aos porquês inconscientes ou ignorante s tei., que re sponder uua prcSença
consciente d,â Juventurle, porqu€ a Juventude , sarrgue i-la ldaçao, sebe o quê'
qu€r e conhec-e as re al-idade s qu€ a iirpe ien pa:ra o Faç o.

O Augusto Prí,ia.cipe quq no-antigc àol-er habitr 
"o,,, 

Sur Frr,ília é parb
nós a vuãdadeira un"ãrrrição dc uria-fnstitulçrio Nacional coi-1 séculos ãe,
existência, é a e ncarnaçâo dÊ ui.r.a Casa flustre qu€ ac se rviço da I[ação,
r \ ^/. ;deu .i Fátrla de .que ncs orgulhanos G quc traid orcs qucrclr de srer-rbrar.

Repre senta ainda S.A.R. r:.n Frínclpe extreordinári o, ut-- Rci srpe ri.or
que f azend,o Íace aos scus pode rosos lnlr:lgos suste ve e legou q os scus' das-
ôende nte s intecta, glorif iõada, ui.1a Coroa Re a1, sír-rbolo de Fode r s oberano
e de e sfor'ç..o inegúaIáve1 ao serviqotios Povos e clas verclacles clci Fé"

Cor-io Pórtugueses con"scientes Co.'valores i,oriiis e poIíticos que essa
Casa rcprcse nta, cono i\fonárqulcos, corlvictos dos e51v-i.ços ,il Re ale za G

conÍiantes nun Futuro tao gÍorioso coi.lo o Passaelo sob r égiCe Co Podor
Rea1, qucrcltos associar-nos §o. ho.entg9i.1 io Hoi-ie r.r e9 Re 1 quc af rontando
inpoÀs{ve1s e dúvidas, conseguiu possívej-s e reiüirlaCes bei- paterrtesI a
independência lVacional e, a subi,la eo Trono de uiie estirpe dc Fr'Íncipes
cujo valorL indiscutíve} vqi de D'or, João fV até Dol,i Duer'te ff colr exertplos
dc r:agnanii:i-dadÇ c,ollo o sâo El-Rei Dor,r lvÍi.guel € os últilos Rels Braganqa
Saxe-Cobu.rgo, Doi,r Carl-os a Dol Manuel- fT G que sG estencle aos'Fil,ho"s da
S.A.R. cujõ íalo::. e inteligârrcia são fa'ctos concretos e eBÇ nos orgulharr
de sobrei'rãneira, porque são a e sperança cla continuiclede Dlnástica e e e spo>-
rença da continuieáOe da herançe politica, rloral e ci.rltutril legada po.r sou-s,
Antepássad os, J

be. todo o País parten e strades quc se cruzril el-i S.I\{arcos o,nde, 1rão
nilhares de Portugueses sen dúvictls, acfai.Lar iLo Senhor Don Duarte ff o

Re i Re staurador 6 a Re ale za, Futuro'de nlra l,Iação que f oi crirCa sob, ,1

Coroa, a Espada c a Cruz. Fela estrlds, de Coinbra nuitos irao rlo 1\,Iinho
ao Al[arve ; pe la e stra.J,a de Lisboa l, o Paç o nuitos cf,rrj nhn::ãc e nós jove rrs
cle Portugal, alegres e livrcs, conscientes e coerentes tot rrlcir?s a dian1"
teira. Serenos a Frente ii.ipetúosa clo Exército qu€ vei gritlr' "']3 'r',.r:i" I

perante o seu Rei.
"Às arnas Juventude , o Re'i cspcra por nós," !
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