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ROMAGE,I\II A S. MARCOS

Nun longínquo dia l de Dezenrbro de 1640, há preci'sanen'Le 123 anos,
,uH? Na.çao respirava enÍi"n livre do jugo estrangeiro" Nesse dia, un
prÍncipe de alto val-or tonava sob a súa cabeça a coroa pesada dos Reis
de Portugal. I

Don"João, Duque de Bragança e.rguia-sê heroico perante as Íorças
d.g, Castela, e proclanala o direito d,a pátria Restaurada, erguia-se sobre
os olhares c os corações transbordantes de Íelicidade una Coroa quc:re-
presentava a própria fndependâncla de Fortugal, 

-Entrava ãssln, na 'g1ãriosa História waõional? Llna Íai.rílla' eue r
sen t,redo, con inteligância, aLto.r e coragem, he rdados do Santo Conde stá-.
vel, Don Nuno, havla de Servir, até cou sacrifícios de vidas, o Povo
Português.

Õon o portugue ses aonvj.ctos das realidade s, corÍo nonárquicos " con-
fiantes aos destinos da Pátria ternos qu6 s€r reconhecidos por u.m passa*
do heroico cü qu€ scaprê figu:rou ben álto, ao lado de gucrreiros, de
nav€gadores, de santos e de sábios, una Casa euer conpartili:ando das
alegrias e das tri.stezas do_un Pov-o,? semprc ar.rostou coC tocias gs di.-
ficuldades pala to::nar grand€ uaa Naçâo, una Estirpe de Principes que
afrontou o mundo para deÍender as virtudes de uma Religiao"
- Há en nósr e1r€ sorÍ.os conseientes cios devere sz ua sentliiento de

graticlão para con o Soberano íntegro e Português áe eleição qua,:epôs
ilos nastros da Pátria G r'Las ahaas dos portugueses a Sagrada Banueira
das Clnco Quinas.

E é nesse sentinento de gratidâo, nesse sentinento c1e- pu.r'o nacio-
nalismo que queremos hronenage ãr no Augusto Chef e da Se renissiiLa Casa
de Bragança o Rel RestauradoJc*

Nãstã dia, I de Dezemt,::o de 1961, *unidos no mcslro fcleal de atror â
Pátria e â Re.ale za que nos deu en. BOO'anos de Hi.st6ria, ur-1 .iror.,c glori-
olo, un none quc ostentano's con júbiIo, uma Naçâo.cspaitraOa llo-r"bodo o
Globo qu€ querenos conscrvar, var.ios en Ronagen até junto d: Sua "lrl'uezaRqaI o Senhor Don luarte de Bragançar prcstar o nosso preito oe 6rati-
dâo pela Restauração Nacional dã fO+O ê afirnar, ê11 u-nÍssolrc,.^euã es:.
tânros prontos, nós a Juventude <le Fortugal: euc se r€nos.,ai:anha os corr*.
tinuadorcs dos portugueses eücr ao }ado DtEl-Rei Don Joao fV consoli--.
clarare Fortugal*-.a l-utar coa 

-a 
_ rie slla tenacidadc, coi.t a ne sna f é, pela

NOVA RESIAUfuÇÃO, a Restauração da l\{onarquia ná Fessoa de Sua Alteza,
Tf- - 

-l

Jovens e stuclantes de Pq.rtugal, o Paçô de S.Marcos e o centro do
t'País, como outrora Rona o Íol do fnpério,

Pe' laS e stradas de Portugal. Llilhare s de jovens e de portugu€se s
conscientes e llvres, caninharâo en direcçao a Coiçbrar âo trqço? para
testenunhar a sua conÍiança e a sua le aldade a un., fnclito FrirLcipe quÊ
oncarna a Realeza e o Português de Lel q-u€ ern'1640-s-ubi.u ser-] vo,cilar
os' dcgraus do altar da Pátria, o [rono de Portuga]-.
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O NOSSO ]}EÁRTO

rI
A adninistração será dirigida por rlinistros r€ sponsáve is pe rante o

n^i
1LUI '

O Poder Real será a garantia lráxina de defesa do Povo contra os

excessos ou os desvios do* orlro* noà.tu=:'

As relações entre o Rei e o Povo pautan-se pela fórnul-a tradiclonal-:.-

trôs soiuos LrlrRES E o ifosso R],'r É ltvns,
por isso a l,tonarquia será o, regiile rais prop,ício ao usufruto de to-

das as Ie gít1:.ias liberdade s pe ssoais e cole ctivas.

irfOIA:- O Reir por representar o Poder i.ráxi-tio, -e não o ter recebido de
nlnguén, ne n'dê ne nhün.g1upo, dá a toci os os súUOitgs a garantia dê. o, 

_

.ruã"er'imparcialnente, -se ir á inÍluência Ce sir.rpatias Qy6' não. precisa de
copquistar*, nen cle intáre ss6s particulare s a qu€ é iinteiranerLte e stranho.
É ndsta inciepenclência e nesta imparcialid,acle quc se Íundanenta a conces-
sâo das llberIladeF justas e hurianas, }arganente ex€rcidas Gi:r re gine L1o-

f.nar'qul c o, :

Ui:r Rei livre dos poderes do dinheiro, do poder da f orça, dos pollc-
re s ocultos das sociedãde s se cretas; d o pode r cios inte rcsses,L1€squinhos,
quasG senprg -r6pr6sentados pelos partidos, será-be,r o cheÍe oe url povo,
iinerto tãrabér.r ãas opre,ssões que cr-i rsgir;ie republicano constítu€ül a re-
gra de quase todos os dlas. 

,

I{estes te lpos calar,rinosos e n qu€ o cerce anento clas.le gítirlas }f!gf- -
ciades ocorrê palale 1o colt o desapare cirue nto das l'/lonarquias, o Poder Re aI
õãã-ser a luã para oncle sG volten todos cs oprinidos.

a

NOTTCTARTO ITSBOA
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Oemos que ssr coerentes conilosco nesrios, teLnos que ser hunanos,_
tenos quê ser patriotas, tenos euer erguendo ben albo o Pavilháo Real,
capinh{r tanbéi:r pelas eátradas dnsôlarãctas que vão dar ao Paço de S,

qoMPugEAÇotrs p0r19 pE lgzguBRo

Ce lebrando a glorlosa data do'19 de Dezenrbro, to<las as Juntas Mo-
nárquicas do País fronoven diver'sos actos coLieriiorativos € organizan as
,"presentações re6ionais quc se deslocarâo-ao Paç? du Ç'Uur?o*l Para
reãtj.rrlaren a sua-lealdadã ao Rei G a sua firr,e disposlçao de -l-utaÍcr-l
pe1a Restauração de Fortugal

A sa noÃa ,1e Juventude I conscie nte da grancle Icsponsabilidade 9u€ô UUUYqV

re presenta a conÍianÇa gupositad a pe I o povo nos dirige nte s ironarqul"cos'?
orlaniza, er: Lisboar os sêgulntes ãctos, para os quais te ccnvidai.iQs"a
rarticioar:

nra ,O (Sánaoo)

l
l

I

-- .l

I

- Às l.2.Ll5 - l\{issa c1e Acção
}ida,1e r râ fgre ja de S, Vice nte,

cle Graças pe la Re stauraçã-o da Nacioqa-
segui,lã cle deposiçâo cle Ílores no tú*
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aulc D'El--Rei D. João fV,
- Às 1/ horas - Sessão conemoÍatlva do Ia de Dezenibro, rio Salão

d o Centro de Culür.rra Popular , Travessa de S, Pe dro, 9-Zp esg.
Serão oradoÍ'es o Dr. Henrique Barr'ilaro Ruas € os e studgntes An-

tónio Par'dete da I'onseca G João Fernando de l\ilattos G Silva de Almeida,
- Dla 1c1e Dezembrrt (Doillngr)

Romagem l§aci onaJ.
nerárj- o : L-,i sboa (par bld a
cal) Coirnbra (Alnoçt,e

Colmbra (18 horas
tar)-Leiria-Alcobaça

Na Praçg Lui: Ce Carnõe s, +6-2e
lnscriçâo de Estudantes 5O$oc.
fnscreve-te, portanto, râpidari
dia 29 e sao liruitadas,

a - S, l,[arcos, em autocarrl, com o seguinte ite-
às 7 horas)- AlcobaÇa Lelria (iliissa Doinini-
parager0) - S.i\larcos (recepÇão no Palácio).

, parag€n € partida para Lisboa depols de jan-
- Llsboa (chegada próximo das 24 hoxas).

BO$oo;

.naxn no

OBGANTZAÇAO

Em continuação da
organi zaram-sc ?nos passad
a contacfar com: estudante

Â primeira reuniâo
llior'ais Sarrnento.

acção desenvolvida pela 'Secçao
rs dias 9 e 16, à tarde, reuni
s monárquicos de Lisboa.
assist{u o Secretár'1 o-Acl junto

de JuventuCe
2

oes destinadas

Sennor Dr.

quat entrou inediata-
a seguinte:

d e Alrne id a
s Salazar e Chave's
s <ie 1\,1agaIh.ãe s e

Vasconcelos

- fnscriÇões para a RornaÀgm

aos prcços de; fnscriçao vulgar

ente, porqu€ as inscriçá"s tgrmi-

RÀ C d§e*au4§Lg_!§ E S'r-, UD 4 i!'I E S l\li OrvÁ RQrIr C OS D E _L r s B oA

Já se estabeleceram contactos corrl os seguintes estabelecirnentos
de 'ensino: Liceu Gil Vicente, Liceu Canõesr-Liõeu Fassos Manuel, Colé-
glo lVlodernc, Escolà Acadérnicá, Colágio S.João de Br'ito e Escol-a'Luis
de Camoes.

[omámos contacto,també'mrc.om vários Universitários ", Se alnda não prcáncnesté a fichq de recenseaneuto, dir'ige-te â- entude. Praca 3s. 46-2a. todos os oiaã úteisSecçao qe Juventude, Praça Luis de Cattroes, 46-Za, 'tor
das' 15 ais 20 hr.cras.

COTUJBBA

Na tarde d o passadc dia 16 de lTovembro rcalizor-r-se, na de le gaçâo,da Causa Monárquica nesta cidade, una confelância o::gani zada pela Junta
Escolar I-,lceal. sobre o tema "Folítica e Acção". Falôu c colega Fran-
cisco Lucas Piies, da Faculdade de Direito, No Íinal e assistância quê
enchia cor,rple tamente a sala, -bravou anirnarlo rli.á1r,6o côn'r ô ,'.'»-,f cr"entr.l-

'aD 
^ 

rl^tlltn\/n

Foi norreada a Junta Escolar de sta Cidade,
mente no exercício das Íunções' A constituição

Presidente:- João lüaria I\,{ourão PoliQ.o
Sããt.tat'io :- Jerónimo Duarte l\[agalhãe
Tesoureiro :- Alberto Carlos Contreira

Mene ze s
Vcgal:- Diogo Jácome Sousa Fere'ira €

a
c

Aos nossos colegas de Braga deseialnos as maiores Íeliciclades no
decorrer clos seus mandato§.
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- PROVfl'|.CfA

"urul-ilonstituíd a s
?.?no p-roximo numero indicar

Juntas e
a forrnaçâo

,,Em várias cidades ê vilas
--al\ucle os L'sc o-Lare s, Espe.ramos,
de alguns,

AI'TTOLOGIA

O REI I-,IVRfl

A primeira imagem quc de El-Rei se pode ter é porveatura a
f austosa imagem o.a g::and eza: Assirl ele anda pintad o colo:,:.idamente na i-

Era8l-Í]açeoinÍantil- c na de tod os os Povos, E no entanto, a quÇn cletida-
mente "o encare, El-Rei aparecerá: por baixo oa roupagár,: f ülgurante,
como homem nu de aparatos, casado corir a probeza, violentament-e ati-
rado para longe- dos próprios desejos.,.Sã o primeir-c momento da inagem
nos dava um Senhor pooqrosc? o pri.rirciro rnonento da ideia dá-nos umserVo trl-Rei. é un catj_vo.

t a a . a a a ô a . . a . l_. a a . a o

El*Rei é un cativ^; prisioneiro de Deus e da História,E, no entantn, aos nossos ouvidos soa a palavra triunÍante:
"R€x nnster liber estrr,'81-R.e i é livre I E este é'o segundo raonento
da ideia, contrastante tanbém. con o se gund o morrrento da inage nr Qu6nos daria un Re i prosCI por e tio,uetas, cscravor de corte sãos ou'ci õ seu
pr 6pr1 o orgulhr. . .l

Quem llbertou El-Re1 ? Que r,r the quebtou as grade s rlo cati-veiro ? leus e a flistória (a rlisiórla, de 
-que ele r,ieãnio é agente).

Q,uem ô cativ?u, agora o liberta. A servidâó que -El-Rei tera ãe cuínpr1::;o seu eativeiro e n seu se rviço conslgtem e,r1i ser l1vre, fr a scr llvre'
quc Deus e a História o obrigám,

A sua liberdade nada tenL que ve.r? no entanto. coi,r a,sua con-
diçâo de indivíduo. livrc, siri,: porár, ap€nas como su,.rário, síÀie se e
imagem-do Fovo scu car'cereire. O gr.ito de triunÍo "Rex noste r l1ber6st" só tem un se ntid o: signif 1ca ãxactane nte o i-rtr,slio que "Nos liberi
sunus'r ,

El--Rei nâo á hvre para si próprio. Não sâo os s€us ins1;in-tos, 9§ seus de se jos, as suas te ndências de trone m qu€ se l1be rtarn. AÇ
contr:ário : tud o i ss o' se enc ontra sujeÍtad o.

Para ur;lâ coi,sa á f:"vre , e-e ntâo p1e nar,e nte , e xubcrante nie nte,
loucane nte : para que os se uri súfóitos possãr, af irr:lar, iritráplti os :

"l{ós soriios livre s 
- Irr É e sta a libe riiaãe. re a1: a l-ibároade Oe cluc €s-tá cativo.'' [âo f crte prisão é esta liberdade , qu€ basta ac Rei c1e ixar

de sGI liVre Paiqa deixar de SG.r Rei. ,,0 Rei é f,iya6u1tüâ f órmula deidentidade. No dia^en ql1e a liberdade. inoividuaf-Oe El-Rei, sepul-
lql, na régia existâ!c1á,.revoltando-s€, deixar de coincidir coi a
liberdade col-ectiva (gu€ 6 a própria libertladc de El-l?ei enquanto Rei)
o ror,rpil.rento ser_.á fat-a1.

Fatal, porquc automáticc. Urii Rei não ÍiVre. á,"ipso f acücrr
um nac-Rei.

_ . (c1um artigo de Af onso Bote liro .e r{enr'ique Balrilaro Ruas,
in 'rCioade Nova" )

=============_ _-==========================

= 
EStA I'oLirA sERÁ Drs,r,RTBi]fua A 'lolAs AS JLIi,I.IAS dir.u],Ai?Írs 

=
I »O PAÍS A FTft] DE CTIEGAR JUi'IIO DE IODOS OS FTLTADOS.SII\,1- 

=! ratrzaNrtrs E TNDTFER'EI{TES, rr-ulr-,o QUE r{os DEVEili ENVrÁR 
=! colaeozuçÃo E NorrcrÁRro soBp.E AS ACIrv]DA]ES r?EALrzA]AS 
=

= 
e A, RtrALfZAR DLEAiVI'E O PRESEi{TE Ai[O LECTfVO. =

=

E
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