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iV,OI'I'ARSUTA DO SECUI,O XX

Por- Mattos e Sll-va

:,'..u:tdo se Ía1a nos dias de hoje €m Môn&rquia, fala-se coao em qual-
',ui ra de antlgo e ultrapassado, como de fnstitu-ição Medieval- que
,.:r,:'.rt.a de retrõgados guei impôr. a noção que rruitôs tânL (aquele's gue'. i, de um regime de poder pcssoslr de uf,r r€gime de privrlegrados que

-.- lrna camarilha em redor de un tira!.o de comédla, estúprdorensigni.-
.,)r,i , depravado e sanguinário 0 Rei. -."rirrue.l-ãs que deÍendãm essa instituição não passam na opiniâo de
r. (:, oe p€ssoas sem rt{vcl de inte l1gáncia, dê caadldatos a nobres, de
.., l:o1;as'r que esperam o retorno dq Monarquia para as§i,m subirem- no
t: ,,:,:ia.]-, porque-de outra Íorroa não sg gúinOarlam a al-tos postos
i-,. il't ou intelectuais, d.evldo ás sues nulas possibilldade s. Assim-
., L:1 :ldrs, Mr earqula e 

'Monárqu.lGoÉ,, sâo se n düvida algulra, conbatldos
.t l::rl.l arizac os por todos aqueles que con alguma inteligência pond€xgsà+.
ri,, -:rLe nos D-.ot'l êltas poIíticos e''.inte le ctuais da PATRTA .

(,:r"t - .a-rd€ e u próprio f ugiria de urn tal regine e de uma tal socieda-
. r urlic inconcebível seri*a juntar-me a loucos ou atrazados que queriam
','. 6-€,.r n.orr te mpos e 6scravizar o horaem quand o ele conquistou tanta
.,"-!,'i,,r, quando se tornou verdadeiramente hoacm.

vr-il Lar a.o pessado. sobretudo aos erros_do passado, é um passo 6rü
,.i. r:(,rqu-€ o iivTundo náo pára nB sua evoluçao € parar e além ãe tudo
;r .'1,ura1. O passad.o, com tudo o_quc de bour e de narc t€ve, .Íoi_ente,rrad

rrc r'r,'rr. o prêsente € o Íuturo sâo e só pode m se r, a pre ocupaçào máxi-
i-,i l,t€. vâe n na Naçãor [â Pátria, a re alldsde s€gura r- o Íin dé todo cr)

. - -,-Ço Jrüiiiâoo. Ao pqssadormorto e entelrado, há qu€ 1r buscar o qu6r.,t.. mas náo Í1car ãó nessá bonr passado, 
"oníe 

r.te -1o em nie th-o.r prcserlF
i:'r, .l c e volui.:: e aQapta.r-se a cãnorçõeá políticô-§ociais de unã época
-,.'.-i"iiltiou ef,] €votução-. dá eu€r nao reconstruir,un mundo lilas continir.á-
. l':,- r-i q1 r-6 adaptando-o a una êra de progresso cientÍÍico, a unia- -. jal diÍerente, a uma nec6ssidade espirituaL já 16or6an.-zada e
, i:i

t,):'rsso a 1!'ionarqu:.a que defendemos não é a do retrog€sso, não é, a

Lr:

,'; 'r.Çdo de conceitos estaÍados e deturpados poÍ gc.raÇo€s sucessivas
. ,..-;': inconsciente s ou mal- inÍornadas o absolutanênte amarradas a

c v:- -l.^n,-€nd.or Êessoal .ou de desinterêsse social- e pátrio.
- -']arqur"a Nova é a d-a concihaçâo do passado do presente e d.o

: r . r- ,J g frogre sso aliado á ordem ã -á Sustiça e da l-iberdade (que nâo
r-Li;r 3o e barbárie) é a da salvaç.ão Nacl ona}.

') ii€u- poder seI Oespót:.co nca teócrátlco, não podG Êen. privilegiado
'',.'',, )'31, mas será moderad.ol, firne no entanto, social e verdadeiramen-

. i, ;'-ra .1,,



O Rei, cúpu1a do Estado, oão Poge seLr ner:, é, o cir.efe de uma nobreza
d-epravad,a * i"úii:-; ;--ãê.pàtr6'rlumlnad,o, o Íántoche .que naCa repr€senta
a figura decorativá, ou o-ldiota coroadó- a quea,s€ Ceva obeCiência :uqa
; àÉErfiloã"ã-qrr"r qé deveu ucsuras srmj.€scâs, gó -por:ou€ é o t'm-andâorr da

:,. reclade I o Hãilrrã;.ê"à;6á.-ãi;i;; ã-áÀt.À o'cheÍà trátural- da Nação, o

che Íe I€pIese ntativo dum valor indiscutíYc1, 1 IÁT'RTA, o I€'pr€se ntante
Oüoru iir,pãrtante re alidade -social, a Earií114. O Re i é ! Po{er i-tdlador
entr'e o Povo e o Estado, é o Chefe.qU€ e 3tá.a,çi$a de Íacçoes aY de paI-'
tiCosr eu6 a todos- escuila porque tó<íos- são .ig.Lia.istqgc, 3 todos f az justi
câ , pó"q,re tod os sâo i guaré pe rante a 1e_i , ' gu€, a -!.gl o..' g.ov"{+9,p 

^PorQue',ã'à f ãÃ=i"tã"....= de õartidãs; o se u int'erêsse nrá>iiirio é a r!ÀÇAo oue to
dos e ngloba. Nã;"é ãã.'p;;;, porquc o go;erno é Íe ito peig pouà--atiavés-
do:$nfátério que urre iodaá ãs iendênõias na aCministraÇã9 da Vida_l'Tacl
onai, através ,ías Cortes constítuldas por representantes do Povo eleitos
1iv:i:áme nte pe 1o povo. Não é Íantochg_ oú "f igura de ccratlva " potque tent
ã-"ásponsaUilidaãe pela administraqão 99 País, ainda que.aclroe do Gover
e sem se conÍundir com ele;-p*qú.'resid€ na áua pessóa. toda a soberanÍa
que por\ neccssida{e desc.oi"ãriãàaora é "entrêgus ? orgãcs competentcs,

A nobye.za não ó mais o grupo oe néscios enobrecidos ou brasonados,
m, s a éfitu , gu€ todos pooen peitencer pelo seu §LQr real,qu9r sejan
hi r,rrldes ou grándes de -nascimento sen iiistinçao a]-3una posslvel Qoll. o*
ã, orró*i"o quãr sociaL.É ur,a élite , ui:Ia "classêrt aberta, tanto ?oS valô+
re I novos, coLio ilos que por indignidaÔe dcveru sarro é o grupo de pelso-
na idades, va1ôre s cónsclentes dã' Naçãc. ao _q-tsa1 toiJoq !e yeni tende r' porr-
qu- todos'de vem tende r ao ap€r'f e1çoaúento. Úão h,averá 9r{-."€nças n€m

injustrças porgue o Rei é iirpar,cigl c só o be t Ngcional l-he inte re 3sâ.-Ê=;ãtãàr/tonarquia d- h;ã;;-;ãã a Uonarqu:.a ie ocráticu q. D-' João Tr

"ão a Ivionaroula oespóteca de-páurba1, não a lvi'onarqula da conÍusão de 1B2o
il;;; tl;;;;üüi; ãàãõiÀoá a vida do áo*em niroderno, ? rerdadelra ]\,lonarquia
do século II;-"li1rião sisteri:a capaz de unlr a pÂ'letrt POR'IUGUIiSA e the
dÇr !or-ças capazes C9 v6,c6r todos -os.obslqggfglr PorQu€ a sEa política
nao e, cr€, esquerdas ou du áii."iiãÀ-e ãa a POI-,ÍI]CÁ lU POR'IUGAL.

+++
o Nossq rDEÁRr0
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A'lilonarqula re speitará os divelsos Íoros €Sp€clais, nas repudia o

prlncípio d.os tribunais de cxcepçao' i r, _ r.-i ^-^--r A-^., - Á nn j--: - ^^
Aos triUúais se rá serf,pr€ reconhecida a lndependância dos jurzcs,

a inamovitilid;á; d;* juÍzes à o poder de Íazer€m €xecutar as deciso€s
judrciais mesmo qua*do tomadas contra o Estado'

A adlilnistiaçâo da J;;iiç, será Íácr1 e €conói.,rica e ninguár,i
de verá de ixar de récorre r a e l-a pox f ali;a de trrelos.

Ao Rei é reservado o dlreito de indul-to"

ldoia - Distrlbuir justiça tem dG s€r a primei.ra- prêocupação-num regine
ve rdade lramente poóular. I',ias distribui-1a con abu-rCância e larguesa,
S6n a pr.o"rpoçâã ào" enolurientos e das taxas, que tantas ve'zes inibe m

'-;;: de-ràrvindi"car os seus direitos"
l",Tas .. uã-i;;;üã- ã A sc acre dltará pe rante a lação - 1' os s€us

;;ce cutorss e os s611s de Ílnidores gozaÍeil o.e una independência coiirpleta,
Ào vincula,la á; teis da consclâncIa e d o inte râsse nacional.

E*bora o Rei seja tÀiiuã, ã,]r.striburdor por 6xcelênc1a da j-ugtiçq
EIe o Ía z e,tt': harmonla coLi as le :.s f undamentats-, e não de ve *:I 1i:1li^
;-;ririá; ã; ãri,rrções de excepção gyu dão_qYa?€ qenipre uüa caÍlcatt-t-ra
de justiça. il"[;;ãrãoii9-;;ã-á rÍt, qualiaadg 9: Julgador' se é

clr+,o que as acçóe s judiciais não.pod€,m*s€I gratuitas paÍa s6 e vitar'



-1-
j,r.,.. s€ tÍansÍ ormen em instrumentos de abus os, e de le viandade , é. certo
:, i',or,ri que nas repúblicas 6 nas democraclas -a justiça tenr srdo tornada
-'i,'-icil, complicaãa, muito cara e muito incómoda. r Q

E'porgãe as dàcisões que_profere contra 6ss€ mesmo poder nao sae
,', r.o(1 17-'Âô cumprldas, a r-azãã Oos súnOitos contra exorbltâncias ou-. I.r.-'.) Vgifçü t

-,.:,;-iügularidades dõ Estaá.o ou dos seus agentes, n.io'encontra meio de se
:, .r. i. lã r- ouv i&a .

++++++.+;

ÀTOtr0rÁRro
;BOA

)ll.qii,uI!q_!gsRIr'{ÁBlQ$ - No passaco dra }4 de }e zer*bro, .Igalizou-se
;i.à.ffiquj.ca,ãprin.eiroco1óquioDoutrrnário.Fa].ou
escri.tor sênhon GASTÃO lA'CUi'tuA F-uRRufRA que nostrou a nêcessidade' uiiir",ãi;ã"ãã.*j;;; -"ã--sã.iããoãã- io"t,rsüáÀa con vista á r ornação
: lortugál-Futuro, urt cllma de verdadeira Paz social :

:

-i. -:t') 
Â

.. - i-)-'-n

l'--âõãeada a direcção da Sunta Escolar- Unrversitária cuja constitui-
: ,, S SegUfnte:D :,,i.ci6r'r.te :, l'rancisco Anttónj*Q lucaà Prres '
r/* .; :lTãã'fde nte :Norbe rto Antóni o de Andrade
lia ã:i3niôlFr,ancisco M-anueI f,ucas Ferreira

lj:Ftancisco de Mascarenhas Galvâo, i\llarra IÍe1ena-EStima, Lutz
- ã; Sá:Cúnà, Miguel de..Leme Côrte-Rea1, ?nllgl Barrerra de

Fe rre ir,a rMl[uel Coutlnho Gouve ia, lVIiguel O'ASorreta d'Alpoi'r:
r Bragançá dã Mlrand;a, L1,.,-z de Cabral de 

. 
Noronha e _Meneze 

s.

P

sos õolàgas de Coi.rrbra as nossas fellcitações pelas llovas

()R

: ot!_cxlt §Jê_ I u t-,"'ç n ç ag_!4_ c A Ús 4.- ttrr ottl Á Rq U r 0 A'

ó rJç. Dezenbro -* o nosso colega de angenharra António {oã9 [e1oso,
J.r l-ou--s--.Dr€ 

_ 
o r]Luso - TroplcãJ-rs[1o", anal:.zando esta doutrrna cono

poslÇir. socror6§iãã "o-*üããã-pãrántá 
us actuai.s correntes racistas

€ tr,?:.-:ontinentals. '

i-2' .^e uezenibro-"Por{iuga1, o ll{gndo 6 o Ocidente tf Íoi o tema' dg "olóquioiiílíffiãr.êã-rü;;iscoManue1FerreiradaS1]-vaFernandesda
5'a rrioade de Letras.

L-,€pol* ãã-il; anátisâ á srtuação Ce Portugal plurrc?1.t1*:"Iol
r; lant. i. ataque s quc the são tilrrgldo's e com base na poslçao oa

ç,. i,i;..ila oci'rle ntal, perante a Aniárrca € a Rússra', apre sentgu .as 
pe Ís-

e, ,',,i."Jas Íuturqs . , ^1- 
Í\T.^t\as s€SSoe s, qu€ reglstaranr nultre rosa 'aSSistâncj"a de ' qlunos da

11,...,€rsiciade, ttaVaiam-gsgnilrradroÉ. debates .

: -. rlJlxxlÕcxãprc(x)oQo(]<l(xlooff lo(xxxxxxxxxxxxlÕ(xxxxxffi
uotoQ,ur os Dou-rrRrNÁRI9S .

"ia sede da Causa monárquiqa, Praça Luls d'e Canões, 46-29, llsboa,
.: ,r.ii za-se no próximo sábado, dla fl, ás L5r30 horas, ü0 col6quio dou-

. -iri.,t.,lr.o sobre "O SfGr{ff'ICADO DA MiOi[ÁRQiIfA". Orientará os trabalhos o

.,, u.r,it:r Dr" Henrique Barrilaro Ruas. O Cológuio degtlna*sç A Filiados

.:, .i.'ÍLpdtizantes pe 1o que a tua pre sGn§â é inO*spensáve1'
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,-rr.'.. s€ transÍormem em instrunentos de abusos, € de leviandade, é. certo
j,'r,be Lr qu€ nas repúblicas ê nas democracias -a justiça tem srdo tornada
-iir'j.cil, conplicada, nuito cara e mu-ito incómoda. r

E porqüe as déclsões que_proÍere contra ess€ mes&o poder nao sae
..i r,i,as vêre ã, cumpridas, a íazãb oos súuoltos contra exorbitâncias ou
-,..:,,.j;gularidaáe s dõ Estaá.o ou dos s6us agentes, não encontra me io de se
.:-,:, .. r.eli- ouviôa.

ISBOA
:[:_!à[I!Q_!-QUTRfIIÁRIÇ§ - No passado dra 14 de De zenbio, .r?alizou-se

r ctl€, da CãLSa Mõãã;quica, õ pxln€:.ro colóquio Doutrrnário' Falou
r scritor' Sênhoe GASTÃO !A'CUNuA FrRstilfM que nostrou a necessidade
,';;i;ãiaã dos jov€r3.s, ne socredade Portugue sa "o,, 

,i.t, á Íornnação
; ?ortugál*Futu-ro, ura- cl1na ,le verdaderra Paz social

:

, -t 'i,f Â...1-J--f,- I, l.-nffieada a direcção da junta Escolar- Uneversitária cuja constitui-
!, ,l g segulnt.e::' :,--r c.s^1. : , Franci sco Ant-óni*O Trucaà Pire s
V; frpl:§ãfae nte :Norbe rto Antónlo de Andrade
iji. í-tffilglFÍqncisco Manuel L.ucas Ferrelra

,ü.i ll:Flancl§co de Mascarenhas Garvâo, Marra llelena Estima, luiz
l',ai?''- ãã Sá:Cúira, Migue I do,.Lene Côrte-Rea1, lutle 1 Barrerra de

í:;i,ib: Te rr.i=.r rMi[ueI Coutlnho Gouvej-a, 1\{1gue1 d'Agorret-a d r"Alpoin

:.:i,l.i'.l- E Bragançá dã l/ilrand,a, Luiz de Cabral de Noronha 9 Lfene311'
,:A(-.r'i I1 ;:sos dàifoos de Coj-nbía a.s nossas f e 11citaçõe s pelas novas
I É j{u--.

!_,)_L .: l
!§!SI[§ f,rs lutr;çaçfo oa clÜsg tuio§.ÁR{4ur0A,

ó dç, Dezembro -o O nosso colega de en8.enha.r1a António {oã9 Veloso,
i:, mqCSíã o rlluso - Tiopicãhsno", anahzando e sta doutrrna colio
posrÇu. sociãrasiãã "o-*üããã-pã"ã"té 

u= actuai-s cor'rentes racistas
- € pej.-.jontinentais.

lií,.];ãafa-ãrueã-Fü;;ísco Manue 1 Ferre ira da Silva Fernande s da

lil rricade de le tras..'- "-.'i:;"i; ã;""r; aeátise á situação de Portu-gar plureconti*ental
c" ;ant6 cs ataques quel ffrã 

- 
são Oirr[i-Oos 2 con base na posiçao da

c,,L'j;1:a ocidentaL pe-rante a Amárrca 6 a Rússra-, aplesentqu aS pels-
p, ,i,j,vas Íuturqs. - '

Nas sGSSoes, que re gistaranr. nume rosa 'asslstência de' alunos da

lt L.,r€rsidade , tpaVaran-g6gní;nAdrOS. debate s.

, ;,..i.íit+xxleo§orccx)acloooo<:oÕÕclocxxxxxxxxxxxxlocxxxxxW
UOI,ÔQUI OS DOU-riRfr{ÁRIOS

,'ia sede da Cauaa NionárquiÇa, Praça Luis de Camõe s, 46-2a, lisboa,
)l-\za-se no prórimo sábado, dla
ri.r.ij.o sobre "0 SfGlífFICSDO DA

lf, ás Lrrl0 horasr u0 colóquio dou-

MoNÁRQurA". Orientará o§ trabalhos o

Colóquis destina-sç a Filrados
é :,na*sÍ:çnsáveI,

c,'it:r Dr. Henrique
:'iiLpati zantes pe 1o

Barril-aro Ruas. O

que a tua prÇsençâ


