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fER UM T}EAI, É SgN JOVEM E 'I'RAi{SMITITR JUVdT{TUDE

por Antonio Parãete oa Fonseca

Quenr nâo ]u-ta por un ideal só é hunano de aparência, €.ser huL,iarto

Que ,r*ooÃirã-ã ;ã; ;;; nada ! Nãô existlr senão f rsrcariente e nâo
§er ina:.s que url núlie ro das e statÍsttcas of rciais.

procúrando Íugir'ao nada, o.Horiem, animado por algo de tratlsc€rr-
de.nte p.rocura tranãf ormar-se e transÍor'triar os outrosr Procura Íinalnente
tra;rsf ort,:ar a vida.

Eni todas as geraçõe s o rlor,le r: tem' ideals individuais. E quando os
ide als individuaiã se toraanr co.le ctivos dâo-se, e ntão r âs grandes irans-
f orr:iaçôe 

: ffil?à3'uu zes 1 atingida a prrme ira f ase do objecrivo, o i{on€a
egquece áuár a força que o noveu e sansarrdo.se adormece, estagnando,
nao mals acertando no verdade ir.o cai-i:.nlto. Or.tras ve zes ) aque les que nào
ãâo 

"àAu 
€spre itar,i ardilosanente as situações par? as d oninar, detHr-

pando tudo ãqui1o que foi iclealizado por un indivíduo ou uüa S€.raÇao?
àe struindo o 

-ide 
a.l- 

-€ o hor,ie m, lVe ste rioL,ie nto' a sociedade volta ao z€ra
d. de 'partira f ortemente inpulslonada pur ul1la graldc voqtad,e .=L pãreÀ, o llor,iento 

",:r 
quã a soctedaã€ quase atlnge o zY=: Á I sina1

de quc atgá Oe novo se upio*.tu, é o sinaÍ Oe que ui'r ide al de vida r'c-

l,nasce no e spírifo tlos hoirens, e coluo rio ir;petuoso vai de sce ndo a fiion-
'i;;;ú; ãie ãiusur.o vare
, CAIVIAEAIAS I O zero aproxinra-se veloznente € o lLosso r'io iá c0116Çou
- a lenasce I das e ntranhas da nontanha e vai de scend o, 

"ird? ,utz t'tais intpe-
tuoso, os declives e as gargantas, galgando todos os obstaculos'

O rlo val descendo ao vale, O id"ãf ae poucos iá é o-id??l de nuito
e eriibora queirar,l que o rlo lnpetuoso.quc s€ ãçroxira, s€ diui9?::^p"-
quenos riáchos, reduzindo a u-m ruesgu-inho niurriúrio a Voz quc sal das

nosses galganiá., nós saberemos canlinhar unidos, olhando paÍa o nosso
ob.iectiVo ser,i desfaleCer uii r.rOnento, nesno quc paI'a isso tenhai':os de

ãiísi, de nós prôprios, os naiores sacrifícios'
[er "" ioããi-é-;;i jor"* e transr,liir aos outros a nossa juventude'

é Íazer con quê a juventude volte a to<ia â coI*rllíridade, incependenteL'iente
dos anos de vida do scu corpo.

Nós te*os urir ideal que nos uÍr€ e É a tazão de scr da nossa pres€nÇa

nesta pequcna tribuna. Éortanto, se -não ,Y::^t-lt:t*al:raiÇoar 
a nossa 8e-

raÇao 6 as B;";;ã;n 
-ui"o"ú=;;-iàiros oe conseguir ,àg19ii:i:t-.q:: ele se -

ja o ideal de todos. E para isso não precisaãos de iecorrer à r'ientira
habitual- dos politiqueiios do raundo, nas sôuente de nostra-rr'los aos ou-
tros a nensagen de qqg solllos portadore s'

i
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O nosso ideal nâo é caninha:r para o passado, rdas siri caminhar para

o Íuturo com base no passado. Não quererios ressuscitar honens ou ideias,
nas sôraente con]:.e cê-Ios r

o nosso iil;Í-"ãó-é eu ontem raãs de amanhã. Querclros a monarquia
Íuturaenãoapassada,

Por tudo iitor Belo ú:ico caminho que julgamos aapaz de salvar e

dar a vida a esta Nação temos de transr,iitir a nossa juventude a toda a

conunidade , e só o conseguirenios se fornos realnente jovens j.rnanados
por un ideáI Oe vida, e Iornos capaze s de transrL*itir àsse ide al- à socj.e-
dade en quê Íros Íoi dado viver.

+++++++++++

a0 i[0ss0 mr]ARro

rrT
A Monarquia, re toniando a nobre tradiÇqo por'tugue sa de Naçâo Fide-

,lÍssina, ooncederá a situaçâo privilegiada â neligião Cat6lica, vivendo

con a fgreja ert r€gine de concordata,
A todos os outros cultos será concedida a liberdade de'exercício,

condicionada apenas pela orden pública, pelos bons costunes e pela segu-

rança nacional
§!.!â - A posiçâo c1a fgreja Católica não pode ser ?qu:. apf'cciada à luz
ããIIm critérió sobrenátural, rrias apenas considerada no plano naciorral.

Neste aspe cto, pode nos apreciarr poÍ un: l-ado, gu€ e 1a particlpou
na constituiqâo-da nácionalldadê portu§ucsai aldou li8ada a todos os
gr.ancles e r.rprãendir,rentos nacionaisl a eipansão d o trnpério f ez-sÇ parale -
l-arie nte at da Fé: una e outta cauinhararl associadas nas eapÍe sas por
Deus e pe Ia látria, Aque n e Alép-lVlar,

Por outro fáOor"a Religião Cat6lica ê.-a da grande naioria do povo
português, rncsrilo presêntemente, e gor'-isso não pode dej.xar de ter, na
viOa Àaciôna], uro destaque, inpossível de dar a p€gu€nos outros agrupa-
nentos de crentes.

Mas, a estesl na medida €m quc nâo transgridan as leis reorais e

as l-eis nacionais nâo será regateada a liberdade devida a todas as na-
nifestações de culto a Deus. ,

É e ste 
-""=iáÃitiãàiã'ou 

€xpr.e ssão "situação privrle giada I' e não
o ds uri rggi.ne clerical que pode ri?_result-ar-de una inte if erênci.a exces-
siva e dffi clero na vida da Naçào.

+++++++++++
.,

NoTTCTARTO- IJSBOA

1A DE..-DEZEMBRO

- Colienorando a passage'ra do fa de Dezeiabro a Seoção q. Juventude da
Secretarea Geral da Cãusa Monárquica pronoveu os segulntes'actos a qu€
assistlu a Senhora fnfanta Dona Mar'ia Adelaide de Rragança berjl cor-io ele-
vado núrirero de p€ssoas, rlo passad o dia 10:

Âs L1 horas, no Pante ão de S.Vice n'Le, 1\,[issa de Acção
ne sta[ffiã-õ'ã-Náci onalidade. Fcíi ce lebrante o Rev. Padre
drOrey qüe. prof eriu unia signlf icativa hor,ií}ia. Ijo iinal da
cotocádá umã palma de f lorãs $1o túr,iulo de D. Joâo fV.

de Graças pela
*a
J os€ ll]. ogo
cerir:r6nia Íoi

Âs lZ horasr.tg salâo 9o Centro de Oultura Fppulari,sgssao conêrito-
rativã-a qüã-õre áiniu o Senhor Fernando de Souza, Se cre tá^rto-Geral ca

üi!;-inãrrãràu1ca. IJsaran da palavra Ântonio Pardéte da Fonseca, João
Fernando de Mattos e Silva e o Senhor Dr. Henr'ique Barrilaro Ruas.
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-No dia 1de Dezembro desl-ocaran-sc a S. Marcos, Colr,ibra, nilhares
de pcssoas idas de todos os pontos do País. Durante ceÍca de 6.hgras
des?i.laran peranüe a paraília ReaI portugueses de todas as condiÇoes so-
cials- No final da ce::imónia o Senhor Doil Duai'te recebeu os x€pr€sentan-
tes'da Secção de Juventude_aos quais dirigiu paLavras de conÍi"ança no
cuirrpri.mentó da grande nissão que reprcsenta o construir do Portugal
Futuro nuiri cl-ina de Amor e Yerdadc,

Ee glstamos c.on grande pe sar ?*p€Ia desone stidade que rGpresenta-para,
o púb11co, o silêngio, a deturpaqâo e o pouco relevo 99e $Igur.rs o.IBaos
de Erande'infornacâo Oeran ao acontecirrento. A esses "órgaos de detur-
puçãot' lentblar.ros sônente o direito que o públlco !.r 99 s€r 1nÍorüado
ie ãlr.:e nte de tod os os aconte cin:ent os iniportantes da vid a naci onal, in-
-ggp:nclentenente dos nesquinhos interesses partidários que paÍecer"1 or'ien-
tá-1os
, - Na Sede da Causa Monárquica, encontra-se à O:.sposiçâo de todos a

reportager: f otográÍica da Ronagem.

FECENSEAMEI\]'IO } OS ESTU}AI{IES MONÁR II{COS }E ITSBOA

Foran nonead os de le gados tlos se guinte s e sta-be le cir-rentos de ensino :

Ensino Superior - Façuldade de Direito, Faculdade de Ciências,
, - fr:.stituto Superior Tácnico e Escola Náutica.

Énsino Secundário Liceu Canões, Co1égio Valsassina, ColiSio Mo-' d6.rno, Cclégio Dioce sano de Alr,rada, Colégio fn-
iuãl-u'Sántol Liceu Filipa de Lencastre, Õolágio
Acadé*ico. ÍÁcuu D.Joâo-de Castro, Escola Portu-
gá11a, coÍégio S.João de Brito, Lrceu Gi1 \ricente
Liceu Fassos Manue I e Iriceu Francês '

Gontj.nua o reoG-fre:cane nto d os e studante s rionárguicos de Irisboa i , a

Íin d€ pr€encheres a ficha r.ecens€adora deves dirigir-te aos delegados
ou dire cta,oeniã-á 

-Sã"ãâo--ãu Juventude, Praça Lpi z de Canõe s, 46-2e t
telefone 32 Z? +6, todos os dlas útç.is das 15 às 20 horas.

As respostas ao*euestionário nâo inplican qualquer conpronij.sso
para .c.oit a Organi zaçao.
oRGAi{r zAÇA O

Foi noneado delegado adstricto da Secçâo de Juventude o nosso cole-
!a Joâo Atberto Bacelã:: da Roch.a Páris"
c orÔQur os D ot{rBrryrRros

No próximo SáOaOo, dia 14 de De ze nbro, pelas 1,,horast.rsaliz"r-se
na Sede da Causa Monárquica, Praça I,tt:.z de'Cãnões, +6-29, Lisboa, o pri-
rieiro colóquio doutrinário destinado a flliados e simpatizantes,,

Orlentará oÀ 1:rabalhos o Senhor Gastão da Cunha Ferr'e1ra e todos os

ele nientos pre se'nte s tor:rarão' parte activa.

- PORIO

Foi noneada a Junta Escolar do Porto, cuja constituição é a se-
guinte :

Presidente Silvino de Castro Moreira
Secretário - Abel Sanpaio dos Santos Gonçalves
Vogais - João Lopes Porto, t ís Garcia Eraga 9l CÍYr, Natá-

lio noOãff o Pimenta C!9ro, Irflárlo Gagliardini Gra_çat
Oscar Lu1siRo;icoii de Albuquc.rque , Antonlo Luis Lobo
de l\fiorais Sàrr:ento, Antonio q€stane de Vasconcelos
e Ântonio Augusto de Rocha Páris Pinto de Vascon-
cGlos.

Àos nossos colegas qo Porto desejanos as i:raiores Íelicidades no de-
senpenho dos se us cargos. À; pre sid"nlu ocssanle ?..üooé lVlanue I Sinto
I\(outinho, prestanos as nossas hoilenag€i1s pe lo brilhante trabal-ho reali-
zado ^
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MTSSA O RESIAURACT Oi'[] STA

por.Már.io de Araúj,t [orre s

i! convicção de seren o* pd"tudores da verdade política rel-ativa
,ir ?ortugaI do nosso te npo Íaz inpender sobre os nonárqu-icos cotrscj.ente s,
),)i.: u obrigatoriedade dos de vere s, a .re sponsabilidade de , nuna naniÍe s-
i;:ç:i r de ,íor à Pátria e de solidár'ie dadê para colr os cidadãos, -propa-:; .1 ( r,i €, dlfundire n e ssa verdade por todos os me ios notal-ne nte l-ícitos e.
iir, J,,l-r..Tâ lnent e j ust os .

É esta utxa actividade que deve ser enobrecida pela caridade af.tru-
:i i)i;;r que de se ja ardentemente conpartilh?r coil o pxóxino a verdade que
nls ,:ónÍorta, o,u€ se nte em cada-ãónve rsâo a salvãção co próxino pe Ío
ri, .- ;ilcostxo'cdm a Verdade , e nâo de ve ser: viciadá pe 1o prose litisno
la:',1-i.dário e egoísta, que úê ur., cada adesão ur,ia vit-ória para si r.lesi,lo.
:)ri::.t isso., antes de usari-;tos as palavras para f-azer os outros p€i1sar por
s-!- (lrunca.'de ve ros qucre.r pensar pelos outros): de ve nos nós p€nsar poÍ
,.t ,,,, . :

5 o p€,nsaliento, a reÍlexão, a r-reditação, o estudo, a prlileira fase -
-iil:rctivldade daqueie quÊ guer conpartilhar coi.i i,rultos outros da nissão I'rri;tau-racionista. De ve sor urr 'pe nsãne nto tanto quanto possÍve 1 raci onal I!. .in't c.l-igente r tr>{e cavendo-s€ contra os sentime rltalisinos ardente s e tur-
b.riicre s do coraÇão, e aboninando os siiogisrjios^.estollacais.

,\11cerçada ne Ínog a nossa própria cõnvicção r -f undane ntada n:ais Íor-
i.É.r-ienu€ a nossa posiÇão, deverenos inj-clar a doaçáo do nosso pcnsanento
r'; lirs Ír.ossas c"nã]usôus'àque1e s qu€ l-utam ccgos Àrs tre vas do G.rro,
./,-;r;:,. su-rg6 a |alavra cono nelo de lnstigar a activldade "raclocionatj.va
'-,'': h^', r' ^ ,r- -pr€sentar o nosso pensailento. ao Íoro ínt1no do nosso lnter-.i-.iJ_cti1 ü (-lC ó,)

I .j'lt.r-i. c-,L
Ire pois, nós e os outros, tod os convlctos na r.r€sma f.é e cÍ€nte s na

.--. :, , e .3pera[Ça r lançar-nos-Gr;ios na tare f a r6stauracionista, na obra 1n-
!-, r-i,: de corriglrr de struindo os erros dos nossos pais ç dG e riglI, cons-
-, -, -'-,.'o" ,,., ,.ruã,io r;l€lhor para os nossos Íilhos r flâ nlssão irre cüsáve L. de- - ' ' ' -- 

1

'-.'-:-)-.,'-'.72LÍ Portugal à sua f ori-ia política tradecional de vlver en paz in-
'i'..1rir. e €i.l progresso e spiritual, de re staurar a lr,{onarquia.

.iro-r pe nsaÀe ntos, por palavras e por obras é lonFo c pciloso o carúnho
^ \,.i..har par'a crrç"i"irou à uissão reãtauracionista.'-Mas ã nossa fé".é,;..r.Lri a flussâ cspêrança é forte e a nossa carrdade 6 franca. Contudor- 

.

,:o i,r )cus cur.rp.rG de cidir sc todos haverer-ios de v6r a "t€rra 'de pr'or.issao'r I
.. !i'r,; cüt1p.r6-nos lutar coi.i toda a Íorça do nosso cérebrci, da nossa boca
i- (\i^s nosÉas r.râos para a Monarquia, pára b,e n de todos, che gar o iiais bre -
v: r-ossível- à_terra portugucsa.- ':t,^+l ^.:r1-Eüo1 ^io €sp€ra-rei.rõs l-ouvorcsr recorpensas gu prénios. .Bastar-
.'rcs-.,^ a *riisraÇao da r,ressâo cur-rpridá. Sobrãr-nos-ão ãs bene f ícios qu€
-, l,:J rarquia trará a todos os portugu€scs.

.r. l. '.i.' ,

',Nãc á pelo processo dos rebanhos el-eitorais quc sc Íazen Pátrias
L:,r:..lt.tJe s, nas ante ç !€1o proce sso dos hone ns Iivres, oentro dos sG1ls L1u-
:i : ' ' r cs e corporaçoe s, que são para e l-es, não só baluarte das Iílre r'-
'.',ii'Ll i-1oo r-o,.-rbéri refú§Lo protector das iniciativas 6spontâneas, vigo-._lt-..-.- 

,/ Itlgü ugi
'írir:i:: álavanca do desenvolvinento nacional. Todos colaboran nuf,ta obra
r.-,ü; só pode scr grande , sG Íôr obra de todos. Conse Brle pela Íóruula
:':r:inicá harrronj.zar as liberdade s do Povo, coll a eÍicácia do Estado
p,:.r-i.'l,ico. E sôbre a f anilia honrada e Crístã, asse ntar o Estado f orte ,

-1...:(;<
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Iienrique de Paiva Coucefuo, in "FroÍissão de Fét'


