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CÂUSA MONÁRQUICA sacção do Juventude {N.G

I/{ONARQUTA E DTTADURA

por Már1o de Araújo [orres

,1.- e.rL;e,tiinento Ínexacto do signiÍicado profundo da pal-avra lr,[o-
r..::l-_:,1.. ccrL.pre endenoo-a como'governo de um sór'originou atê agora,
r)r:; - I'r.,-... 'i lr:,s c::dens de pre juizos doutrinários: o af astamento de -
--- l.--: ri. e(, icr-,;1 monárqulcõ dãque 1e s que abominam os regimes autori-
;.-...: (,):,: c â1 ir.Íirt.ração daqueÍes qu6; propugnando um cãsarismo dita-
't,-r.,,{'-A, s'Je lu.tr:-intitulam "mônárquicosi'. Pata evitar e stas lamentáveis
w -:,j.i'.i.r-'.-iíi u.r-tle c1êlimitar rlgorosamente o que se defue entende.r por cada
L:i.j i1r,L,i,;as exprtcssões: monarquia e ditadura,

r.Lj.te: -:czcs uq povo, desesperado pelas humilhações soÍridas,
'V(.Xr:r-ic pe la -. ole -rsas à sua IIlstória, esgotado pelas lutas intestinas
t'ir.c ,. :,':. virde m e ni f acções rivais, se á vontaOe pãra v€ncer, procura e
;): ,Ii,-r:t["]ü a ull messias qualquef , geralmente a um falso messias, cr6n-
J o i i:,:ccr:"'úcn+;n'Lc _oJuG o chef e t'provid e ncia'11, o Vai sa1va.r. Depois en-
..Lr-c:,.,'r..r r, supre;sâõ da libe rdadê de _expressão provoca a ilusão- de uni-
r1.,uio T:.'".) nnai, agentes estaduais vão ensinar Ío1c1ore ao povo? desabi-
-'',-,,".- -o :ssim de tratar na praÇa púUlica e en voz alta dos problenas

.-.rr-.1 ,: 1..ír..,tcssa'rr]t â rrre s publicã", - -
le so;lj.- j.zeda a grande massa , calad os os cidadâos corlscie nte s,

.L r.3., ; c;iiinho Ii.rrre pala todaS as arbitrariedades, todas aS v1o1ên-
(:lã's, ;:dcs os cri.L.e.s-. Mas um dia vea a Morte e léva o Chefe. A fictí-
,)r.u ,-.r'i..i.ic€ qL1? até então à volta dele'existia de sfaz-§c e de toOos
c,r 1,,-.,'-i li t:=rr .ratos Íemintos compe tindo â irera.rlÇa. De -.novo surg€m
-''*'+. -r^ 'r'i";dir,Co a Nação, de nov; cobre de sangüe o chão a luta Íra-irúr t J.,, (, l \r-'. v l'
-r,,':r.,-..d:-:.. -e rovo.cai o povc na anterior anarguiar ffiâs agora mais pobre ,
r1i;*;.j 'r'úí-r,:): l,ais desiluãido. É este o ciclo Vicíoso aaã repútlicas:
i;.ril-l ru.i-i, .. i--- i:rC,ra, anarquia - ditadu-ra, e tc. . . Assim vistas as coi-
s.-i. ;.r-t;nder-se -à me l-hor á pqe ve nção.de É.rryer: I'Faire r€,poscr 1a
rl35i*.r.r,: i r'ü,. pe r:pIe sur la tête d iun homme, ôte st le plus grand de
+ .,,.c l,: I a'1r r -c tl
'. JJ-- .--!L'?J ê

i,,as, 1,e ::guntar-se-â, não é isso o que acontcce na Monarquia 7

i{: -'r r,Íi.,ri:.'rlla quc todó o poder está ,iu* mãos de um h:cmem sa ?

,:), .r'1i,,,-:',n) r.Llm B"ei, é o poder qu€ sc transmite na Dinastia, á um
'..':,-- l": :, _i.c ,-âisa de Fai paia F1lho. Ao passo qus na república o
,:,:-1i . ': -i:',€-t-,,.i-l I provisórlo e pr6cário; na lVlonárquia, gÍaÇas à or-
.. - i, ',,..i (;iÍj ol: j.i qu€ a he re dltarie dade cstabe le ce de f initiva c se guÍa-
Í'rr.:,... -. c, '..?(r! r { uma obrigação e é sup€rior à p.ssoa que o ex€rcc
r)-r i '". rr_rut -1J.-rade do povo. Como dirla Maurras : "Nas monarquia's os
i'- r-,' . i:.:),,i:ril. uono nós todos, mas o esse ncial subsiste: a dinastia. Uma
i'r'-':,^.,,1 '.'. ic.ntixua-s€ lndeÍínldaniente . El-a €. a oonÊeiêneia hístórica e
:-,; l-i. r.irrã riu,.u,r ,nação- É a naçâo conce:urtradâ numa ÍamÍ1ia'r, Assirn, pois,
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na li{onarquia o poder assenta na Dinastia, e nâo no Rei, que 6 apenas o
s€u ex€rcitador temporário.

0 contrário sucede no cesarismo, qg€ €, a -n6gaçâo da Monarquia,
porqu€ nele o poder-sustem-se num homem só, num.hom€m como os outros,sujeito â -loucura, à bala dum crimihoso, a.ó f,.gnhal- dum Íanático. Forisso, o César rodeia-se portodós os lados 'Oã'f or:ças .ool-rciais, te m
medo de apareccr ao Povo, qu€ então comcça a odÍá-to. Quai:.to mais o
povo odeia, mais o César s€ rode ia de Íorças de s€gur.arrça, at€. qu€ che -ga ao dia em eue r natural- ou acidantalmente, o Cirefe morr€ G'cudo à
sua volta s€ desagrega,

O Rei rlao. Primeiro defensor do Povo, sentindo no exercicio do
poder uma obrigaçâo qu€-o m€smo Povo the Qelégour passeia seguro_G
tranquilo por entre a simpatla dos seus súnOitos. O seu podár não the
'veio dum acto ilegÍtimo dê f orça, -antes do conscnso u.::ârulire da Naçâo,
ifunca em Fortugal existiu, como símbolo da unçâo divina, a cerimónla da
coroaçâo dos nãis;, o que-á€mpre houve f oj. a iristituição'do "âIçame nto',,fiie vantamentotr ou'rte te iÇãq" (mais tarde também charnada 'raclamaõão,'),quc é um.irueÍutáve 1-ve stÍgià-do princÍpio-coilse nsual do pode r'r.aii
uma inegáve1 €.xpressão do ãua11smã nei-ttaÇão.

É por, temer o poder dÇ um honem só, a quc Íatalnient€ as repú-
blicas. le vamr eüe de f e ndemos a l,{o.narquiâ, ,6T quc o poder se ali.ce rça
numa Dinastiar .eüe se perpe tua como a e spécie .

+++++++++++++++++

O NOSSO T}EÁRTO

A Monarquia considera essencial â vida da ldação a educação mo-
ral e cívlca dá Juventude , mas reconhece qu€ a educação dos Íiitros per-
;€nc€ em primeiro lugar a''f amilia, competindo ao EstãOo uma acçâo süp1e -tive.

A illonarquia nâo pre coniza apeBas a extinção clo analÍabetj-srno,
mas p{ecurq, acima de ti":.do, a e }e vãEão cultural "da população portugue s-.
Para isso, será Íomentada a instruçãor !ropor.cionanão-se áos êstudãnts-
con partióu1are s aptidõe s, o ac€sso aos cliversos graus de, e nsino, inde -
pendentenente, das suas possibllidade s rnate riais,

A Monarqui.a considera a Universidade não urn sirnples €-ucontro
transit6::io de proÍçssore s e alunos, rilas um ag,r €gado dê rie stres, de di-
plomados e de eituOantes e tonará aá disposições para quc ele sá;a
Íirme e Írutuoso.

A e duca-çâo Íísica c os desportos, g cargo de organi. zações pri-
vadas, serão o6jecto de Íomento, ãrientáção e ãiscalizáção pór palte do
Estado, mas nunca conduzidos ou extrtlorados por ele,

ornínio rnoral, o qu€ a ali-

continua-s6 r.a e scol-a: hâ

simple s -6 spe c-taci or , d ad os
i-nstrução.* l[las uaÍ a
campos, vai uma distância

como 6stá, numa máquina de
a co:rfiarrÇa invocada r nccGS-
dc set' um simples Íúncioná-

Nota:- A educação d€ um povo é, no d
r.,i€r.taqão pode sêr no aspecto corporal,

A educaçáo com€ça no lar Íamiliar €
o,flicina r oo campo de jogos r n? Universrdade

Ne sta la'oor o Estad o náo pod6 scr um
cis interesscs gerais ligados â eãucaçâo e à

,rnar-sc o único orientador em todos esses
,iê n€m scmpre se tem sabido guardar.

A Universidade moderna trar:sÍormada- 

-

diplomas r rrQS quais rrem semprc se deposita
sita de um.a ref orma para qu€ o me stre deixs
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rio, e o aluno possa integrar-se numa digaidade qu€ o eleve aos olhos
do professox, dãixando de ser o objecto de todas ãs r-Lrjustiças, a ví-
timã cie tod oé os de sleixos , o bode e xpiatóri o das r'rás disposi ç õe s

O desporto deve dêixar de ser um flrn, plra sG tori:ar num sim-
p{cs meio de roÉustecimento, de desenvotvimento físrco, e de alegre aqui
siçâo de saúde para o corpo e para o espírrto.

NOTTCTÁRIO
-l

LISBOA
ggrô§,q-aq_!,9u'1.8l§ÁEl_os,

- IYo passado dla 11 de Janeiro de L96r, r'^alizou-se na sade da Causa L{o-
nárquicâ1:â segunda sessâo dos Colóo,uros Doutrinárros. Falou o Ir. Hen-
riqúe Barril-arõ Ruas gu€ e stabele ce u anirnad o diá1o6o coLn toda a assis-
tâlrcia.
- O ft\tfEGRALfSX/lO LUSITAIVO, ser.á o tç.ma que o jor::alist
Me 11o lapa tratará na teróe ira s,essâo o ós Colóqui os Do
terá lugãr na sede da Causa Monárquica, Praça l,uís de
próximo-sábado, dia 25 d€-Jan€iro, à..ft horas. Dada a

ta reunião, pala a Íormaçãp doutrinária da juventuoe,

CONMMOzuCÕES }O ANTVERSÁRTO DO ?RÍT\CTPE DA BEIRA

-;-;:; 
---+-

No próxino dia L5 de Maio completa 19 ailos S.A.R. o PrÍncipe da Beira.- Por tooo o PaÍs re ali zay-se-ao actos f e stivos €iÍI corÍle rror'aÇâo
dessa data.

Em Lisboa, a Secção de Juve ntude da Causa fuIonárquica orga,:riza-
rá os seguinte s actos: Missa de Acção de Graças, Janl,cr de Con,flraterni-
zação, Dis-tribuiçâo de enxovais âs crianças nascidas no diq 15 dç Maio,
diãtríbuiçâo de 6rinquedos a crianças e 6ncontro de câiuârsdagem conr S.A.
R. o Príncipe da Beira.

Para asse guxax e Ê:tâs r,e ai-:lzaçõe s f oi constituÍda uirta comissão
de qu€ Íazem parte ós colegas: Antónro Pardete da For:s€ca, presidentel
Joãó Fernaiido de Mattos Silva de Alnieida, vice-presideni;e I Teresa Sam-
paio, Luis yaz de fuiacedo, Pedro Margue s Ferreira, Eduardo Sa.ntos e Silva,
Íosé Sousa Macnado e Ernesto de Moura Coutinhor vogaÍs.

++++++++++++++++

(Continuaç^âo da pág-ina4), n^- -,-Lr j ^^D ÍÍ- ^--^L^.,qpe nos- dã em'troca a Repúbl:.ca? üm srmbolo de unráo construi-
do sobre a concorrência ro-Àutrágiã pâra a cheÍia supr'Gna oa Nação?
--). I,iberte mo-nos do precoÀce ito, k-Lome ns, inbe le ctuais do nosso
-Pals.

A l\[onarquia nâo é a defesa Co priviléBio, do obscurantisttto,da
p1u!ocracia,dano6rezadecadente'AMorrar'ouiaéump{1Ic@
nrentesup€.rlor.;ã;_ã-",-;;;i*;iÉ"mcar;ririhop.

s os futuroÊ, uma gara:rtia de etertidade'
e de 

* 
unidade Nacional para todas as e voluções. Cono e n O,r{iQü€ r comÔ .e m

AljBbarrota, como na !.ãstauraçâor 9?no troje, a }flonarouia é a grandc con-
di(âo para á tilertação de PORIUGAL!

(Do "Manif e sto à Nação Portugue sa sobre o ac-bual- morue nto po1í+icorr de 16
à. l\itaio de tgr1, asõinado-poi 1O intel-ectuais portuguos€s e'rtre os quais
;; í"*. lor,triv-çiÉ úúivugr-, rvrÊ-çnn, FRArilcrSUO Dd sousA'-rÀyA-RirS e rldiitir'4[IE
BARRTLARO RUAS),

-,a Jos€, Joao a€
u-i;rlnários e que
Camõesr46-2Q., i1o
inrnortância des-

não-deves fal-tar.
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ANLOIJOGTA

A SOLUÇÃ0 l\lrorrÁRQrrrcA

Só um preconceito, Íilho düma pseudo-cultura ultrapassada, pod€ le-
var hoa6ns inteligentes a cQnsidenali. a Monarqula como um último priviJ-á-
gio e a saudac a ãua aboliçãoi como conquista de progresso. _

Nào s€ corÍl,pr€€nde assis todo o imenso valôr. moral duma instlluiçao
assente na própria naturcza. Que q sÍmbolo da Autoridade e da r.m1ão co-
munitária dã úçâo se ja, po, consenso' e r.espe ito universal, perpetuado
pe 1a ncsma f o::ma naturall por guc o homem s6 perpetua é, pelo- contrário,
encontro lógico entre os valores da cultura, da hlstória e do bom senso.
É 'rtornall póssível'l toda a e.voluçâo por processo €volütiv:o ( o único qu€
nâo atlnge a unidacle 6 a essênciá naãionãf) e , sinrul-tâneamente , doar üm
paÍ,s com um valôr de tradiçâo e de aristocrátÍzação imcomparáváf . -. .

Nas naodernad monarqulãs o valôr da e ducaçâo, O, Íácj.i çsmpenetraçâo,
das responsabilidades, da impossrbiIj.dade do arbítrio desregrado, trans-
formara-m- a prática totaliciade dos reis ocidentais. do nosso tempo,em sím-'
bol-os adrrriráveis d.a lndependênciâ', da perenidade e do heroísiao dos s6us,
povos-. 0 Íim da rnonarquia palaciana ( 0o tlpo Írancâs do século XVIff)
terrível chaga qu6 f.ez peri,clitar- na Europa a ideia nionárqui.ca, o abanur-
no cultural do mito do dlreito divino', o apaÍ.ecimento da ideia monárquica
r€vestiôa duma slmplicidad,e cultüral e de uaa austera pur6za, assente nu-
me sâ teoria de direito púb1ico, restituiram ao ideal monárquico aqueJ-a
Íorça inverrcíve-l- que a verdad.e conté.m e contra-a-qua1 se debatem estéri1-
mente os preccnceiüos ôo republ-icanisno sentimental: a de .s€r.o processo
ideal criado expontâneament-e pela alna de todos os povos, de situar a
che f ia do Estad,o e a guarda das leis f undar.rentais da sobe rani.a, acima do
plano do passlonalismo, ide o1ógico e da natural- concomência dos hoLnens
pelo poder. -
- Co"ããUioo assim, nenhum Rei é um obstáculol A neirhum ideal político
nacional o Rei é opostol A nenhun homem e a nenhuraa idela t Só efç é por'sl , um princípio de sí.ntese, de integr-aÇão hrst.órlca dos contrár'l.os, ão
proccsso 6volu*ti.vo da vida náclona1'l Só ó Rei., só o princípio real contém
ã f orça política-autónom.a que o tornat'indif er.ánte " I b n.i irão pxecisa de
particio-iorque nâo á vo'badti; não precisa de propaganda porquc não é efé-
mcrÕ; nao precisa de conquistar o potler poÍqu6 qst{ para al-ém do poderl

O princÍpi-o_de autoridade qu€ nele s€ contén é corno qu6 o Íundânen*
to da pãrticipaçâo de cada um dá nós no rilstério do poder.- Nas grandes
crises, nacionãiÀ, nas ápocas Gn qu6 a nação busca ansrosarne nte ruao, cr.-)
é, a nossa, só o Re i tem a 'tirtualidade cie se identlf lcar com todos € con
ninguém, de "s€rviJ3-", de re ali zax- todos os .ide ais seri con e le s sc conf un-'

__-üila, de--c.onse:rtir todas as espcranÇas sell qu6 uma exclua ou r,rate. necessá-'
riament-e as outras.

Só o Rel tenr a força e Ír pcssibil-ldade de presidir- a uaa Nação quc
busca a sua r:aneir.a exacta e constituci onal de - vive :-i-l

É preciso reÍl-ectis-. É preciso p6nsar.]a dolor'osa crise d.uma Nação'sau expressâo de. d-ireitn- pú.bllco collãagrado, sen rregras fundaae.nrtals''de
viv"a:r assqnt-e,É no irábitor râ trad,ição I no collsentir:ento g6n6Í'aLizado d o,

povuo,. [ud,o is.to nâo sg cria. de. inprov:.so, .nao e fáci1. <ie reconstrui,.u.
iç.1, silnples inportaçâo, Ce f ó4nu1ãs denraáiadamente gerais e sir'Lpl1stas.-irfão 

se rá*.n€:c€ssãrio àr" a Nação viva livre mente e quq, coüo outi'oral da
pu.::-janÇa }dacional brotem gradua}aente as formas genuÍnas da liberd,ade ,
da convivência e da política do homem pgrtuguâs?

E quem. garante a vida livre da Naçao?
Quera tem po::- si. o dom de E1-Rei, o dom da serenidade no poder, o

drom do tenpo, o don rle- deixar sem medo brotar a liberdade?
É preciso reÍlecti.::, ReÍlecti.r no drama de uma luta nacional, no

plano dê uma Naçâo gcográticanente uÍ14. Como não ver, não reconhecer a
superioridade do princÍpio-: e spiritr-ral qu6 exclusivanente pode salv,a:t no
Íutu:r-o a unid,aôa do rnpério português.? (contj_nua 11â página ,)


