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CAU s A M ONARQUICA

A0s rüOl{ÀRqurcos FORTUGUESES

Tenrna verdade , e Junta Directrvn - e, cor-r elirtoda a orgenizaçâo que

cheÍia- de contar c. toda:}:ora coli o ei-rbate de duus grandes ir:coi:pre-
--"rnsões: a dos qu€ senpre a ocusarari de nâo ter un prograirs político ni-'nucioso 

e :rígido, executacio con veroadeiro fogo revolucionürio scir s€

- Lembr:rren quc ess€ caninho l-evería á transfor"niçâo <ia CAUSA iiiONÀRqUfCA

num partiCo político €, conse quente;lente , á sua de struição coriro ve r'da-
'de ira " Causa de E]-RcJ* rr e " Ceusa o: I{eçâo "; € 3, dos Qü€ r pe 1o coil-
trári.o, logo a acusarão se ctária e partldária í til:.ha posiçâo política
Íirnenente assur,:.ida, nes discorda.irte da sue nane ira de v€r pessoal, riesno.
dentro daque le :l :;.Í:r1o Grú que e Ia nâo pode de ixar de tor:ar posições f i:e-
nes, e clqras sob pena de se negâr a si própria.

À Jur:ta Dir'eci;iva 6oi,rpete estar- prevenida co:rtra €ss,a du.ola espécie
de r€acçõesr s€guindo sercna e firnen:ente o seu caninho, para o,ue a Causa
l\{onârqulca seja verdadeirauente o qu€, deve ser: o po,rto de confluância de
todos os Qlf,e r atr'av6z cle f ornas de pet:"sa.r e de agir diVersas tanto no que

-re speita e orientaçõ.s teóricas coirio ,r situaçõe s concre tas, nes dentro de
un plano de conpr€ensão e ile respeito nútuos, veên na restausaçâo dc
Poder. Real a salvaguarda da continuldade da Pátria, ulra e independente,
cono a fizer'an os nossos r:aiores e corjo é obrigação ltcssa tr;,nsr:iti-la

. ás gêrações qu€ depols de nós hão-de vir..
A doutr'i;ução e I acçâo que ii Junta )irectlva da Causa I\,ionârquica

ten por' de ver estLtuario orient;r e proilover. tê,"1 de Liov6.r-sG 1 assin,
entr'e e deÍeza fir;:re e intrensigente dur:r j.deário e de ult pÍ.ogr.ana poIí-
tico riínii.ios fora clos quais a Causa deixaria rle ter o car'ácter nacional
e nionárquico cluc e justlÍiquen - ui.iü larga liberdade e tolerância paxa
coll 3s diJerentes llaneiras de p€i:.s3r, ugir €,.rili6Í.€r dos seus f111ados €

dos Srupos de estudo e ecção política qu€ á sua son'ora Íloi.eÉcer e actuaxr..
Por'que r s€ não poden adr:itir-se cle Íe cçõe s d j.ve rsas ou .qe ctarisr:ros entr-e
os Íiliados da Causa en tudo o qu€ dlrectanente .põe er jogo os valores
ÍundanentaÍs que a mêsua Causa Serve - Deus, Pátria e Rei -, conpetindo
â Junta Directi*vâ fÍ&r. a esse respeito clireetr.izes e faze-1as rigorosa-
rrênte cur:prir € .r'e spe itar, nada obsta â qu€ os Írl-:"ad os da il6si.la Causa
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.q-rupos de estudo e acção de sua sim"patia tenhan pos*ções doutriná-
il:ve rss,§ c pre coiti"zen. caninhos diÍe rente s parÉ e solução dos vários'

i,:--r..,s polítlco.s, e conónicos, sociais, educativos, e tc; corr o,ue p
'-)i'= s€ debat€ ou cor-r qu€ hà-de debater.-se a lVlonarquia restaur'ada
, -rhã,
- i^ , --. ..:^ri,uu b c,,r.i vuo, ne s-tc se ntid o, que os e statutos da Causa lVionârguica
€i- " orientar € proilovcr :r d outrinação e e acç§o Monârquica ", pois

-l:rr-.:fn .-trrc . ,,-,i-lru!ci yuç o e sta incurrbe , 6t:r tudo o qu€ re spe ita aos aludidos valoresi
Ílrli'-i.,, ---i11,3is que a Causa I',[onàrquica se rve , e itanjJEsf,Er. ]- 1tc a de orientar- e

llií;l:C:-ir'Llrrect:ri.Zesj qu€ não poden S6r desrespeitadaS Setn peCAdo de heterO-
^^.-i 

^ -.^^.1---.;^-.^ i^ r- -:. I ^ .Lru-'.--!L\ ) üü l:ects.rj.sr;io ou de treJ.'ção, em tudo o nais q sua tarefa é antes a
üe pr:o,]over €' a <le fonentar a actividad€ p6ssoal oL1 agrupada dos Íiliados
1LC,,'estu-cto lirri"e inteligente e reflectido dos problenas e na livre escolha
il os ,:létodos üaLs sérios e e Íicaze s de acção, coi:. vista ao obje ctivo comun".
cl',.I€. ,oCoS -l".os u-n€.: eqe é o da r.estauração do Poder ReaL.

Dentro desta visâo, os'vár'ios grupos de estudo e acçáo qu6 entre
ij. =;'!-,'-, fornaclo os militante s r:onârquicos, longe cre constituir.e m , cono
i,-:lr. ,us ve zes s€ af irna r ü[ sintor.ia de dl visâo e de f raque za , qu6 raina a
t)ii]- "'' i:. e :l e Íiciência da Causa, .r.eilre sentail ante s ull sLilal- cie vitalidade

' Í.l-.Çe actuante dos ideai.s roorràro,uicos, de qu-e a orgsnizaçâo só poderá
-i',,i'. l'ír be ne f ician; e o ide a1 se ria que a Causa pude sse ter. una situação

' -ll,,i:-c:ira suf icientenente Í olgada para subsiolar e incentivar as activlda-'
rje s de tocios e ss€s g.rupos, col]rendo e centralizando os Írutos da acção de
:ui,l tLl.i- Üeles-, elr beneficio do objectlvo coü.un qL1€ qu€ prosseguen. ponta é,
-: - ... .. -^L -ucu.-s,Ji- cnt€, ? qu6 cacla un d6sscs grupos se compen6tr6 de que nâo é , po::. sj.
o Êxclusivo rie tentor' da ve rdade polÍtica nonárqui.ca, taxando d6 he te rodox
i;'-'rios cs der:ais e exigindo, á soiibra disso, ü sua segr€gaçâo dos quadÍo. à
Caus;i I'ilonilr'qulca collo condlçâo prévia pare cou esta colaborar, ou -n€6ando
::i es-bL', :.i su-a colaboraçâo enquanto nâo a viren aceitar o seu próprio prograria
'-'oiít: crr coi-Lo únlca f óri.iu-l-a salvad ora e re de ntora d os ide ais monârquicos.

A Causa n{onârquica será o qu€ deve s€r sG de,ridarir€r.r.te nos conpenetrãr-
r.'os ''{ liue há lugar dentr'o dela, p.\ra todos quantos serveLl con abnegaçâo,
i;' :. í:jL-üusiasno, pe 1os caninhos niais dive rsos, a Causa de Deus, dâ pátria
'; i.; I'"c,.. fr:porta spcnas que cada un te nha o ne ce ss árto e spÍr.ito de unidade
:' ie ci r.;ciplina, pl'ra acatar as dir.e ctrize s que a Junta Dire cli.va f orçosa-
"elu. tei:i de definlr e de irapor, €Li tudo o que hâ de essencial no novinen:-
.,c ll':l j"uico que che f ia c o ii:rprescindíve 1 e spírrto de tole râncÍa e <1e corir-
0rbe,i.isâo.i;rútuas que eu preÍcrta char,raÍ. espÍrito de vei.dadeira caridade
,-.,.--t-"- a- - L:,r1.:,iJLr'" 1 se il lugar á auto-suf 1c1ência ou a orgulhos pe ssoais ou de grupo,
Dr-r.'r". :c;itar o que os outros possan 1ad o a lad o pensaÍ. dif e r.e nte raente a
t€sp€,.to de plloble mas cuja soluçâo pode se r diversa se 6r-rndo os te lipos,
;::icÊ,rJ-ndc o condicionalisno po1ítico-econóririco e social ei-1 que s€ apr6sentam,
rrr.i i:,i'i- segundo as preÍerâncias tenperanenti.,is de qu€il é clanado a r.esolvâ--;,-.

.r l.;,;r
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*! a este espírito de unidade e de disciplina e a este espÍrÍto. de
^-'^^:^ - Ã^ I^r ^--^.^^itji,,- €e-oseo 6 ds tolerância de todos os l,{onàrgui.cos que neste nonento

.- .,- .,'i;C ar-,ente dlri j o o LrGn apeLo r. &3 c€rteza d e qu€ cad a un saberà ven
':-i.i .i. Ltsü [Íonelrquica a _organização destinada a §6rvir d€ centro de coilv€r-
,;r'I.irl-Li ,..1e lodos os rectos caainhos, de todas as .boas vontades, e de todos
:. ; r,i :" o::Ç os be n inte nci onad os pa.ra re s.taurar a fnstitui ç âo Re a I, inai s

:.-:i,( (,:.rsár'ia cle que nurrca á sobre vivênáia de Por'tugal col:to naçâo livre
r).: r:itcssiva, ulta e independe rrte.

Coinbra, 2o de Feveceiro de 1964

GLIIL.{ERIIrE BBAGA DA CRUZ

FERNAT{DO DE SOTZA

::i-' virtudb, da ÍLom6açâo da nova Juata Dlr.ectiva deixou de €xerceti
,,:- . -ic'ôe'-ê' d'ê'S'ecretáijio-Geiãf- dá' Câusa lvlonârquica o' Senhor Fernand.o de
'>t- )-i .

ii'uj. con bastante tristeza quc vinos afastar-se da Dir,ecção da Causa
.i'r.,,--ir,iuice un homera sen o qual não teria sido possíve1. a grande arrancada

l--r-.s p:rineiros anos do nandato da Junta anterior.
.lc.rnando de Souza foi ben ui,i sÍmbolo de Íorça de vontede e de dedi-

,,il - 'r ioe a} pelo qual toda a vida se te n sacr.iÍicado.
,.iós para quer: só o ide al e o honern cono honer: inteye ss.a, nós que só

i-'..ií;s .orlpr'on€tid os cor.l o Re i. f eze rios-l-he justiça c pre stanos re spe ito-
i-'' .;c. lrorie::ragcri. ao seu esf orço na certeza de oru€ a noval Junta Directiva
., -, continuar o trabalho realizado .

O NOSSO TDEÁRTO

lTr
' i'ronarqula considera; insuficientem.ente o princípio da iielhorja

:--cto proletariado e substítui-o pelo da sua progressiva trans-
- ..;,: e n i;ratbalhe,dores gozan<io de plena suf iciância econónica.

io4si.dere que o trabalho constítui une obrigação geral . É o fun-
--,,='t" 'di' rique zá\ naciohal, e , por isso, se rá, aléu do nais, alj.viado

,-,rDf ::tc;1 , na ne dicla cio possíve I e de vidaLrente digniÍicado.
Co::ro corabcrador. nato da Gtupreza e assoeiado gos dçetínos clelaro

:-ba.l rirdor -bei.r dire ito a s€r- ne la tnrrbéH inte re ssado quanto a renulre-
r,'iil oe regalias.

I i-l -l

' l.-

i-i.
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O NOSSO T}EÁB]O
( c ontinua ção)

Â Monarguia consi.dç::a indispensável a previdência, nas sen que a

l.' i-' ',tia do Íuturo constitua eribaraço á satisfação das n6c€ssidades quo-
t1a'iia:las r Por isso serão coordenades tod os os se rviç os de assistênciá
': pr€. vid "e ncia, por Íorraa a tornâ-]]os econônicos G e Íiciente s .

n ^^^ã^ Á-^ rr-:-^*: ^là e1cçao das Mlsericórdias e dos organisrros profissionai.s será neste
i e ntl,J o organi zaôa e e stinulada .

rlOfâ - Â tendência de todo o proletário é subir a proprietário.
4..-bição justíssi,rla e prof undanente hur:ana, e1e de ve ile rêccÍ toda a sirapa-
tia € se]I, lnipulsionqda e auxiliada na nedida en que se apresenten cop
Í r;rrdanen'bos séri os .

Por isso o tr'abalho norr,:.al, não deve ser, fonte ds receitas para o t

-Fsiaoo. o qual te m outros todos de obter os f u::dos de, que n€c€ssita pâx&i '

plover. ao ben comu[l-
A Associaçâo do trabalhador- aos de sti*nos das cmpr.€zes é un prlncí-

ir'.r geralnente aceite en todo o nundo., nas a nanelr-a prática, convenj,ente
c ;'Íi-caz para tBI sc, Çoâ,segü1.n;o. objçcto de 1árg:6s cSüudos especiafui.ente
ii'i c;I-.lllo da co-gerência e da participação d os luc::os . Nâo é assulto paÍa
s€ tr',]-bar aqui. erl sinples nota, nas a sua referência basta pa.r.a vincar
c il:í-'-:rcipio de quê a ltfonarquia nâo s6 de sinter€ssa de le ilen o i-gnora.

As I\tisericórdi-as rnstituiçâo genuínareente portugucsâ1 Í oran se npllo
c' rj.:andcs centros, de caridade- e de assistârtrcia, independente s de habil-i,-
.iac,cs e. ds interf erências po1íticas.

É necessário restítui-las a 6ss€ antigo carácter por foura a qu€ a-
:.si,stê;rcia rural, não seja u.xle, pafayaâ oca, n€n uü notivo de brigas
'-;-eitorais.

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

NOtrcrÁRro

l+.'-::,r.,.
íror rc'.üIg§ po_UEEI§Azu§. _r
'.: r-l-i -".:r-üLi-i----,uL.r-*iie -r1â tar'cle do passado dia 29 de Fev6rciro, na sede da Causa
i,,'-.:,i::;lu1ca, nais una se ssão da série rrColóqui os Doutrinários", tendo
c:: irabalhos sido orientados pelo Dr. Fer.nando Anado, qu€ interessou
'1. .1-:- 

^--.]-- -1-- v..rr-rull-ub u eissistência. coli a originalldade da sua exposição. Dun itodo
;'':;ráii-q o orad or re Íeriu-se á n6c6ssi-dade e xperir,rentada pclo j ovem de
-oli.ngrr a verdade, e aos dois valore s eu€ r rro s€u caso pcssoal, o.rien!-
'teÍall1 e ssa busca: o 16speito pelo legado da tradição e o signiÍicado e
r'r cance do Íacto de s6. se.r português r

Cor: estas bases. a exoogicão n.r1 or:êssôn-.qê !iGnrrr.ê. r.rô ccntir:ln Âc
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üostrax. cono, nesno €n anbiente s e épocas rrouco propícias, é possív,ef,_
atingir a ideia Monârquica, quc incarna a verdade ansiosailente procu-

Foi acentuada tanbén a rnpo:r-tância QüÊr ne st circunstância.
lisnos , s6.n a ad opçâo de una actitude de ve rdade ira e sâ honestioade.
perante' as re ali.dades, traduzíveI nuna crÍtica scnpr€ sér.ia e co-ns-
trutiva.

Ap6z a e:"arosi4âo estabere ceu-se un diá1ogo: €r Q1lG o orador
teve a oportunidade de realçar a ir:portância de nais alguns pontos
doutrinârios atravêz clas respostas que deu aos presentes sobr.e asperguatas qu€ estes tha quizeran dirigin.

C.O!@ qOUISI§ÂErc§_Jg

Realizou-se no passado sábado clia 14 de Março na sedg da causa
l{ona'rquicq, riais utla sessâo da série " Colóquios Doutrinátios ,,, de *tav€z orientada pelo e studante, de coimbra l,[ário dç Araújo [orr:es.r g*G
vcr§ou o tena tt o Poder Real- tr atravéz de una clara e ben Íundar:enta-da exposiçâo, que con§egu1u,nanten a assistâncla vivanente inter-essâ-da' Anal-izaran-s6 a§ várias teorias sob:ee a origem, fu-ndanento e arl-plitude do Poder Reali, que sinultáne aruente coo.r.ne spond€n a outrastantas Íascs, qu. o p.oder He a} Eo.rtuguês, atravesso1l..

No final, e cono já é hábito, a assistência convêrsou sob:re otena proposto', e tlrou, interessaa e s concrusõe s de orldên ooutr:.nalria.
P, O Bi[. O

Re lizolt-se nesta cidad:a nos passacios dias Zt e ZZ Ce ilvÍarço una reu_nião das J,ntas Escolares ce coii:bra a porto. ^ urJq rE

Representando a secção de Juventude estiveran llr€sentes o cheÍe da
se cção Antón1 o Pardete da Fonse ca e o de le gad o-adstrito, João Fernand.o,de Mattos e Silva de Al_neida..

ANr[ERsÁEro -]E ü.Á re.@Erzu
Conenorando no próxiiio dia 15 de &iaio o 19 aniversário des'A'R. o PrincÍpe da Be ira., realizer-se por todo o país actoscoriclJorativos quc, nalguns locais prone te n de correr Gn ai:ibiente degrande entusiasr:o.

En trisboa, erlcont::a-se já e stabe r-e cido o prog.raüa qu6 6 o seguinte:Dia 15:

f: *3:ll 1:.::. pssl de Acçâo de Graças na rsreJa de s. Joâo de Deus
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ANTVERSÁRIO DE S.A.R. O PRTNCÍPE }A BETRA

( continuação )

Âs 2orlo horas. grandc jantar de confraternizaçâo no Restaurante t' O CH]CCAEt'
na Praça do Areeir'o, 1L 6 18, aos pre Ços de:

fnscrição nornal, fo$oo i
Jnscriçâo de estudantes 45$oo. ( núraero linitado)

As inscrições poden ser Íeitas todos os dias ú'Ueis das 16 ás 2s horas.
na sede da Causa Monâr'quica, Praça Luis de Canôes ) +6-29, ou na Redacçâo
do Jornal "r o DEBAIE", travessa d6 s. pedro, 9-as Esqe., até eo próxino

Id ia ltr-.
Dia 16 ( Sánado)
De nanhã - Distribuiçâo de enxovais a crianças nascidas no dj. a Lrr o3
Maternidade Dr. AlÍredo da Costa
Ás. UrJo horas - Encontro de un gÍupo de jovens con Sua Altç_.za Req1 O .
Princípe da Beirar &o Palácio Fronteir,a.
Â$ 16rJo horas - Cerinónia de cunprinentos a S.A.R, 0 PrincÍpe da Beira,

Benfica.no Palácio Fronteira; Largo de S. Donlngos de
Este prograna Íoi orgaqi zad,o atende ndo â necessi.dad,e :"e-u6-.há,.&e.,.t_odos

aqueles gue pensaf,I o senten nonárquicainànte se encontrare n nurr diáIog;
r-de Seraçocs unidasr por un ideal-, de que S.A.R. O Princípe da Beira é a
pr6pria encarnaçâo.

L,erabraüos quc o êxito desta inicrativa depende sor:ente do esÍorço
de cada unrr pelo que nÍnguéH deverá faltar aos actos que se anucian.

.:) i-, : 'l 
jI; il rr'I(-i

o

Ir.,b, POBIO.

DLa-!! de Maio
âs 1l- horas, I/lissa de

liceu D. Manuel fT.
Dia 21 2

Á tarde co§clrrso,hípi6,o. Ga dlsputa da taça 'rpRrI\'cIpE DA BE]RA il

"A noite- -distribu:içâo dos prénios,
Dia 243
âs 11 horas }/Lissa de Acçâo de Graças
âs 1] horas - Alnoço de conÍr.ate rnização.

Os Íe ste j os nesta cidade f oran organizad os por ur:a corlissão C e

estudantes , con a colabocação d-e Senhoras da soci.eclade Portuen"sê.
En BIâGA

Dia 16:
Alnoço de conÍraternização nonàrquica enr l-oca1 a designar oportunanente
para o qual estâo abertas inscriçõe s na: Nova Br.aslle ira, Livraria pAX,
Benamor e Tur.i.sno.

Acçâo de Graças nandada celebrar por alunos do
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REVorUgÃ0 AO CONIRJRJ!

( ContinuaÇão da pág1n. 8,)

qu6 aqu€le se proce,ssassc pÍof iciente,r:€nte, porque exi6indo pe sed os
sacriÍíci os tributári.os e toda a lTaÇão I the vie ran sugax 9u . f or.Çes
gue the restaven para prolrovle,.r o scrl desenvolvj,r:ento cconónico, que
só ela pode realizar colr âxito. E assisti::"os f,o trágico paradoxo dun
ol:ripotente e or:nipre sente Estad o eno.rile i;€nte e ri Íace 3. ui.]e asÍixiada - c
o €nÍrague cida Nação inÍinitar.iente pê,bre,

NãopodesereStaaordei.i.-porgueS6rãoreso1vidosospro.lr1er:as
nacionais na l\[onarquia de ar-ranhâl A ordeu será exactar:ente ; inversa.
Antes de iiais ir.ipoi-se-á a inslituci.õneliaaçâo definitiv: dur-i regii:e
po1ítico d*{áve l-: o r'6gir'-ie i-ronârquiôo ser.í õ sótioo alicoÍce sobi.e quc
se levantará todo o edifÍc1o social, e terá <ie oÍer6c€r. Íortes garan-
tias rle subsistênc1a para qu€ as Íases segui:.rtes de reconstruçãõ -

Itra.cio4el s€, possal:1 operan õo:, calnr,, se gurenÇa e o l-ivre conÍronto de
soluções que- the é iàoispe:rsáve 1 . Éodeião sãr tentcdas as riais diver-
sas Íori:as de organ:" zaçeo sociaL e e conói.iica, porque a i\,fonarquia ',nâoé un Es;:;;tiI-ho àe onzé verast' qu€ só per.:ita üna-cer'te e deterninada
Í orma dã re s olver. as que stõe s , inte s é- ;: base se gurü onde todas as
te orias poderâo -se:l expe rinentadas. Vista a e sta surse -nos perf e ita-
rtente conpre'ensível- e êssenciallrente certo o coilselnõ de C.rInf,lS
IviAUREAS t' Pofitíque d'abordrt.

Antes de se fonentar. o descnvolviriento econónico das Naçõesterí de sc cstruturan un eficiente sister:a social, parâ que aqüe1e
desenvolvinento rrão venha triturar, oprinir, . .*piorar os cídadãos
de spr'ode gidos, € pala gu€ se garanta a Lod os o r.ínino de ;-,eios s€r-1
os quaiq não é possÍve.I ao honen 6ozar dur: digno paclrão de vida. Só
'Je pois'é gue o Éstado de ve f onientãr- a e cono;úã, rtstriiigind.o 5, suaintervgl-çãq neste donÍnlo âÇüÍTã-§üe os par.ticúl-are s ou os corpos
rnte rnédi os l1a o pos sân por. s j- s ós r.e a li ze,t o

E só d€pgls de a mação estar econónicar:ente desenvolvida é que
se pocTerão e güil-ibrar as iinanças do EstadÀ, uãtão- ão,-, r:uito naioi êxlto,e s€r.r-9e. exigir aos particulr,re s depaupe rizádos ii:conportáveis
SECI.]"I].CI OS.

,. É evidente que ü cxposição teórica dest-a orclen iógica dos pro-
ble r-ras f alslf ica e u part.e - a rãelidade e nâo coincide cori €la. Na*práti-ca não se irá €sp€r'ü,n qu€ o problen* social esleja Àolucio.rado defirri-
tivane f te -para s6 inicíar a re solução da que stâo-e conó:lica. A ordenindicada é a orden valorctiva d os iroblerias .L'Lo qu6 re spe ita ao cuida-
93do que, the s de ve i:-ãJ-sããsaÍ: os -Eove rnan"te s, . -ã . "rà.r, cronológggg
'âo qúanto ao iEíci o rlp 

_ 
o,ua;rrà-r,"."i;;ã;-;;rlri ãu;*;;-;;"61ffiilfsto, Contudo:rão lnvalidá qug esta seja a orderi naturat Oas coisas€ que , g outra, a j.nversão, -não 

se ja irãis que uire re volução ao --contrári o

TORr\jEf O Lf ,I.tlRÀRI O
Do cri'[Q,IrEi'[[iii\ÀBr0 Do Ai§]vEESÂRro DO ri'{TuGzuLrsi\40 tusr[ANO

A_.+,rrcluir nas core Lior:çõeg do Cinquente nâri o anlvcrsâri o d o
T]:tegral-isi-io Lusitano, a collissão Executiva clas i-lesnas resolveu organizarentre os jovens estudantes portugucses, dos diversos Âraus Je ensino,
ut-i torneio ]iterário obede cêncio a=s seguintes cr,racterfsticass:
TEfol+:-.ftisaio coi-i 111.1 níniuo de ! € ur1 i-iáxirp.de 1o pág1nas dactilo-
;rr-f qÁ.q n 1õrliluuss cl c- cspaços sobre uLl vulto ou acontecii-:elto de relevo do
qualquer dls guatro dinastias portuguesa.s.
COIICQI?,P'ENTIS: Os coi].corre-irte s ãe rão-dlvrdidos e i-i duas cate gorJ.as :mfêE'orIã-ã-- .trté aos lB enos iCategoria B, - Dos 18 üos A5 anos.

NCIA:
ffiÍóxirro núne ro inf ornar€iros ;--icis pêrlrejLorizaclir-ente sobre e ste
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ÁO CON'IRÀR]O

i'lr 3€il€relict ad e d os i. ovirie ntos c ontra-re voluci onâri. os , que no
s:güi.i o iruarte 1 d o século actual asce nde -rali ao pode r, ordenaçâo. crono-
,lÁcin:'': l.rc nr:nl.rl^-,-^ ^r-uó-,-Çci 'i,JU -r-rrur-riei-iLis. a solucionar pe 10 Estado f oi o seguinte r
nz^1-'r-..-- o.*^"^--r,- . " 

- 
:-*

-LrÍ uu-L§L't-i r]llencei.ro: !robler-ra e conón.lco, problenâ social €, Íinalnente
i,'rr)i-'Ll -0oiitico. Coi-lo €ste orden nâo e-ra €xequív€1 na sua rigorosa
{ r'. r r :., f . ^ ,;'^ l^ ^.. -,-Lrr,-lu--L-içLio, houve n€,c€ssldade- dc arrenia-r une base polÍtica provisóri.,--^--"'j"isc e soluçâo Cos restantes probl nas € que , ulia vez" estes, I

jUE ';C t':--l U-Ll

"r'e solvid os, selia rGV.i sta-'' Para isso, te ntou-se ( se n êxito ) instltu- 1cionaT-iza'" o o:recário e perpetuar o eÍéneror lois eféneros € pr.€cários
s5o os i-'€gLne s dltatorlais ou de re gência, coilse guindo-sG r [1o üe snoi.elçc' obte.r o apoio de outros grupos polÍticos ingénuar.rente convencidop
qu€ c tt revrsão " Íinal da situaç.ão po1Ítica lhes seria Íavoráver, QüG c
u 'c5-'l-rc qr1â prop,r,gass€r-r co'10 ilelhor surgi.r.ia Ecr evoluçâo +gtu=3! dap:oviuó..r, orgenização estaduel.

lrr ^l -r-\:otr€'--ee ' co;rt,.:-c o qu€ 6sscs rovirte ntos contra-rGvolucionâr.ios sâo
ri'-r;rbê'': 'i(..,;o-r-uÇãcs lo coltrário, porque a or.deii de solucionaçâo das
qucsüõe s oue riÍ€'ocu.FelL a sociectade. civil de ve ser inve rsa. ve janos porquê
Ii{esi-'o il'-i:lli ;riia 3, -tlor iripóte se ( o que nãc que r di ze r,. que assi_. te nha su-_ceci:clo) " qLl€ : ui-'tó-trlização Íinarce i-ra r 6conó,-:i.,cai:ente e sociar Íosscportel"o's'llicilr-'c' Jolrs-LruÍde iiuir l:ar:ronioso, ir,rponente e eficaz edifício,a ver"'i::'ce á cu'e üss3 tr:-p1ice corlstruçâo assente sobre toros de i:adej..ua/z

::^:::.:=l: 
riCi.rc prlÍtico), rluc o re irDC, pori Íora, e os par,asitas poruerrur'a ac'r D,'ruo jlor cor'i:or-Ipe x totalnente e f a,ze r s oçobrar. E ruindo os._fracos Íurii i-icii'üos polÍticos todii .r r€stante edificaçâo, que sopuser:os t1^- r --u. lii e DOÍi;e.ts53,: cir:i3 por te rra sci-L -r€Lrédio, de ixando o país por 

.l

;:t::.':""::"o. 
u'.;;;;.;;"dos, rais pob.re,'ais cesesperado.........ç,

'rc Çi-:e s6:;i.,o--"r"aivi\ .rr....tcs clessa revoluç:io rc co'tr.írio.
'ii1éi'r clestc fr'rndi:i-ie:rtal- e pr'ii-iitivo clefeito, aquela orclenaÇão, aoconr::'l'l' o 'lo qu€ hrpotét1cai:ente in:rgi..n;ir.ros, jai-;eis pode ró construi:rui'' ciij ficr'o social pe rÍe ito, porque the antepôz ;., "rcsolução do proble -l-fai e ;o:.,ói_iico. isto é, porque ft,z pr€cede:: €ss[_, Ílse , do tuite-lrto de

r'e -rr-cl:ii- elto nacional. ora e ste de senvolvir-iento €conó,..ico, s€ não te ie/ ^ ^.-(co-'u clc Írcto :rão ter-) a lir-rltá-lc e a hui:ani zá-to elr efica z stste*ace prote cçío social ás cl-asses r..ais baixas, .r.r.€ce ssí11ir-r€,r.t6 qu€ i;erácoi-.o eÍei'ros ,'r con:e[t-re,çso c1a rJ.qut-za i]as ;:iãos dui: re,stritíssi::o
núi.'e ro ile iiil-ívicuos i: a pr'o1e tl rizaçâo clrs :re stalte s cllsscs, lncl-uin-cc I cl lsse 'lédi'-l ( cujo nripe 1 e stabil-izi.dor á ce .Lilia lr.iportânciaex;reordril:íria) ' € quc terá Íatll-r.,ente coi-ro corlse quêncll ú1tina subvg.x-S:.O V-t oiLh'Jr.. ri.:. O-I.Jui-, sOCíill,

t'i"ni''lue nte a,:rte ponc o ao r€stabe 1e cii.ie.ntô ênn:.rÁr--.-i on "1a Trr-^í^


