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EDITORIAL

Escrevo desde o Alentejo em terras que já foram da Ordem de Santiago que tão bem representam a tão 
portuguesa ligação entre a terra e o mar e que remetem para as nossas origens e para a forma como 
fomos lutando para consolidar aquilo que somos. Que nos falam da interligação que tem de existir entre 
as diferentes parcelas do nosso país, do respeito pela importância do mundo rural e da necessidade cada 
vez mais urgente de diminuir as assimetrias hoje existentes entre o chamado “Interior” e os grandes 
centros urbanos.
A causa do Rei é também a do reforço da coesão nacional, da preservação do território e da promoção da 
justiça social. Do desenvolvimento rural e de uma política florestal que promove o associativismo e 
combate a desertificação, promovendo a qualidade de vida das populações e o reforço da 
responsabilidade das entidades locais. Numa perspectiva intergeracional e acima de qualquer interesse 
que não seja o de Portugal e que só ela pode ter.
Este compromisso com uma ecologia humanista é uma das nossas principais missões enquanto 
monárquicos.  Há uma reforma do Estado por fazer que tem de ter também na sua base uma estratégia 
de desenvolvimento sustentável de longo prazo na qual temos de estar envolvidos de uma forma 
construtiva e para a qual temos de ser capazes de apresentar soluções. 
Diz Henrique Pereira dos Santos que “seria bom podermos olhar as paisagens no que elas transportam 
do passado para o futuro, para lá do retrato instantâneo que fazemos instintivamente a cada olhar em 
volta, melhorando a nossa capacidade de conversar sobre o que vemos” e tem toda a razão. Um país 
constrói-se e solidifica-se sabendo olhar para a realidade como forma de projectar o futuro. É isso 
mesmo que temos de fazer. Com a independência de espírito e a irreverência de João Camossa e a visão 
estratégica e a solidez de valores de Gonçalo Ribeiro Telles.

          Teresa Côrte-Real
          Presidente da Direcção da Causa Real
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Socorro-me da locução portuguesa, fundada no 
jogo do xadrez, 'Sem Rei nem Roque', em que se fica 
numa situação difícil, mesmo periclitante, 'Sem Rei 
nem Torre', para descrever o actual momento da 
Nação em que o regime se aproxima do remate 
inexorável, mas que quem se apoderou dos meios 
de poder e coacção, num projecto de domínio 
pessoal, o continua a sobraçar a bel-prazer. Há uma 
rede que utiliza o aparelho do Estado e da 
Administração Pública para enriquecer por via da 
corrupção, e uma camarilha familiar que reparte 
entre si sinecuras e conezias, num desvario de 
nepotismo.
Neste Estado das Coisas republicano, ao esquadro e 
compasso maçónicos que giza na sombra, junta-se 
a aritmética economista ultraliberal que cobra o 
mais que pode dando o menos possível em troca; 
um (con)fisco que se comporta como os salteadores 

da estrada 'assaltando' os pobres-diabos inibidos do 
lícito direito ao contraditório – como na Sátira II de 
Juvenal que condena a injustiça: dat veniam corvis, 
vexat censura columbas. Perdoa os corvos e 
mortifica pela censura as pombas; um Estado que 
nem acautela, nem previne, mas responde apenas 
reactivamente e a posteriori aos problemas; o 
estrangeiro especulador munido de livre-trânsito 

2dourado a acomodar-se de cada m  do lar dos 
portugueses; um poder pessoal de corporações, 
famílias, facções que se assenhoraram da república 
transfigurando a Comunidade de cidadãos numa 
soma bruta de sujeitos e o governo da liberdade 
ficou sendo a tirania das minorias, que têm como 
intento assegurar aos titulares do poder oligárquico 
republicano e aos seus sequazes os melhores 
cargos, os melhores negócios para que na 
penumbra construam, sem decência, fortunas 

SEM REI NEM ROQUE
OU A INDIGNAÇÃO DE UM MONÁRQUICO

Sala D'El-Rei ou Sala do Trono do Paço Real das Necessidades, tomado pelos golpistas em 5 de Outubro de 1910
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(in)dignas de Crasso.
Era preferível ser súbdito numa Monarquia do que 
tributário (vassalo) nesta república!
'Um parlamento tão impotente como desonrado; 
costumes públicos dia a dia mais degradados; a 
perseguição religiosa alternativamente a mais brutal e 
a mais hipócrita; um corpo de mestres envenenando as 
gerações novas, essa reserva viva do futuro, por meio 
de um ensino de demissão colectiva e de nefasta 
utopia; o exército sistematicamente corrompido pela 
política, humilhado em trabalhos de baixa política, 
enfraquecido pelo sobrelanço eleitoral, a ponto de que 
os chefes mais respeitados desaparecem para não 

serem cúmplices de um atentado contínuo contra a 
defesa nacional; a guerra social incessantemente 
prestes a rebentar em episódios sangrentos; a anarquia 
moral precedendo e anunciando a anarquia civil e 
administrativa, cujos pródromos são sensíveis por toda 
a parte...', escreveu - dir-se-ia, neste momento, mas 
não… são do século XIX - estas proféticas palavras, 
Ramalho Ortigão in "Carta de um velho a um novo".
Por isso, hoje, é mínimo o número de votantes 
quando comparado com os eleitores inscritos o que 
revela esse distanciamento da maioria face à 
minoria que a domina; não queiram fazer passar a 
mentira de que é o exercício do poder pelos 

melhores, pois não é por génio ou superioridade 
intelectual, mas apenas porque se apropriaram dos 
meios do domínio e porque podem oprimir quem se 
lhes opõe, na rua pelo choque, na vida pela 'Lei' do 
Afastamento saneador. A história republicana 
sempre confirmou isso: os mais pobres e os sem 
poder não têm como se afirmar, porque os não 
deixam!
Mas se na Idade das Trevas os indigentes não 
reclamavam do destino para o qual haviam nascido 
- que parecia ser inevitável - e comiam raízes e 
bolotas, vivendo dos bodos comunitários e da 
caridade da Igreja, hoje a maioria não pode ser 
tomada por ignara e privada da mobilidade social.
Temos um Estado que se rege sobre o princípio da 
benevolência para com o seu Povo, à maneira de um 
pai relativamente aos seus filhos, com governos 
paternais, esses sim, que entendem os cidadãos 
como súbditos, crianças menores que ainda não 
podem distinguir o que lhes é verdadeiramente útil 
ou prejudicial, e por isso os obriga a comportar-se de 
maneira passiva, a fim de esperarem meramente 
dos governos um juízo de apenas como devem ser 
felizes e na medida da bondade que ele o queira, e 
isso tem que ter um fim.
'A república já aparecia inquinada, ao nascer, do mal 
tremendo que a está afligindo. Na sua constituição 
haviam intervindo elementos mórbidos. Cuja acção 
deletéria difícil será eliminar do seu organismo. Longe 
de se ter procurado aniquila-los, alimentaram-nos. 
Fizeram-lhe o terreno propício à devastação infalível.', 
escreveu Carlos Malheiro Dias in 'Opinião de um 
Monárquico - Zona dos Tufões', 20 de Outubro de 
1910. Quando se implantaram na varanda dos 
Paços do Concelho, mostraram logo ao que vinham: 
'Eles já comeram muito, agora é a nossa vez', disse um 
deles para outro.
Apregoava o burguês Partido Republicano 
Português que, na vigência da Monarquia, Portugal 
era um País atrasado e o Povo analfabeto. Ora, em 
1910, ainda em Monarquia, Portugal tinha 60% do 
PNB per capita da Europa; existiam 4 400 escolas 
públicas e 1 000 particulares; o progresso material 
também se constatava nos 3 000 km de caminhos-
de-ferro e nos 12 218 km de estradas reais, 
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distritais e municipais, assim como centenas de 
novas pontes, das quais duas no Porto e uma sobre 
o Tejo; e, ainda 4 323 quilómetros de linhas 
telegráficas, com 119 estações. No ano de 1908, em 
Monarquia, o deficit da balança comercial 
portuguesa era de 37 558 contos. Analisando a 
balança comercial portuguesa entre 1908 e 1924, 
pode-se constatar um aumento exponencial da 
dependência comercial do País face ao estrangeiro, 
após a Implantação da República. Até nesse 
aspecto, Portugal deixou a quase autossuficiência 
para uma dependência quase crónica, como 
facilmente se constata: Em 1910 era de 33 786 
contos, em 1912 nota-se já uma evolução do défice 
que aumenta para 40 730 contos, e assim continua 
na 1ª república, com 53 256 contos em 1913, e 
sempre a subir até ao record de 2 009 214 contos 
em 1924, aumentando exponencialmente o atraso 
e a dependência económica do País face às Nações 
mais industrializadas da época. Após a Implantação 

republicana de 1910 seguiram-se além das 
perseguições políticas, religiosas e o revolverismo, 
também, o desequilíbrio orçamental (1910 = 60 000 
libras/ 1912 = 1 203 000 libras), a desvalorização da 
moeda e um aumento galopante da dívida pública 
(1910 = 137,668 milhares de libras/ 1912 = 1 203 
milhares de libras).
Lembravam Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão nas 
intemporais “Farpas”: 'O Povo às vezes tem-se 
revoltado por conta alheia. Por conta própria – nunca; 
nem mesmo lho consentiriam aqueles que o têm 
revoltado por interesse seu.'
A desagregação deste modelo republicano falhado 
é abismal, e vive-se, hoje, numa Partidocracia, com 
uma alternância no poder dos maiores partidos – 
mais ou menos apoiados em partidos-bengalas, 
mais ou menos reféns das suas ideologias -, 
rotativismo no qual existe uma comunhão nada 
saudável que apenas facilita a distribuição de 
sinecuras e canonicatos, empregos que renumeram 
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bem sem exigir muito trabalho e responsabilidade, 
vulgo 'tachos'. Uma falsa representatividade na qual 
o poder não é exercido pelo Povo, mas numa 
alternância de facções, um novo situacionismo 
marcado por um modelo eleitoral vencido, 
d e r ro t a n d o  a  p e r s p e c t i v a  d e  ve rd a d e i r a 
Democracia. Não existem verdadeiramente 
ideologias, mas caça às benesses, não passando a 
política de uma simples conciliação de sinais 
contrários, onde emerge, como consequência 
nefasta e motor, a corrupção. Os políticos são um 
caso acabado de cépticos sem sentido de missão 
que procuram enriquecer. Falam em progresso só 
em termos de melhoramentos materiais, porque há 
muitas estradas, falam em boa-economia onde só 
se agravou uma dominância banco-financeira, bem 
como uma ilusão de crescimento dependente da 
engenharia financeira, com todos os serviços 
públicos à beira da vertigem, presos por arames, 
falhando em toda a linha para com os cidadãos. O 
establishment do sistema político institucional, 
marcado pelo caciquismo das entourages perdeu 
real representatividade. Houve, de facto, um 
esvaziamento moral triturado pela máquina da 
rotina do poder, onde os delfins do sistema 
tentaram uma evolução na continuidade que não 
conseguiu dinamizar a sociedade. Hoje, estão 
esgotadas todas as fontes ideológicas deste 
sistema político, que se tornou um mero centro de 
emprego.
Ó bons e sinceros os Tempos da Monarquia, '- 
Tempos bons! Bons tempos esses, em que os súbditos 
não mentiam, pelo sufrágio, aos Chefes da Nação e em 
que os Reis, só a verdade diziam aos súbditos; mas 
fartaram-se estes da quezilenta companhia (a mentira 
é muito mais gostosa!) e mandaram a Verdade para o 
ostracismo, como coisa antiquada; mas essa coisa, real 
e verdadeira, - não podia existir sem a Realeza, nem a 
Realeza sem a Verdade e, pelo exílio Se ficaram, 
enquanto a jovial mentira fazia as delícias de um 
século…', escreveu Francisco Perfeito de Magalhães 
e Menezes de Villas-Boas, 2.º Conde de Alvellos in 'O 
Berço Exilado', 1945.
O Parlamento devia ser democraticamente eleito 
por Círculos Uninominais ou, ainda melhor, por Voto 

Nominal, onde seria possível ao cidadão-eleitor 
fazer a sua escolha em função de pessoas que 
conhecesse e que poderia responsabilizar, se fosse 
o caso; diferente do actual sistema eleitoral 
falsamente representativo pois não permite aos 
ele itores elegerem os seus deputados.  É 
imprescindível um sistema eleitoral que permita a 
eleição dos deputados pelos eleitores, e não 
exclusivamente pelos partidos, como sucede 
actualmente. A eleição dos deputados para o 
Parlamento deve assentar num sistema de eleição 
individual, por método maioritário. Só este sistema 
ampliará o papel democrático do deputado eleito 
tornando-o em real representante de toda a 
comunidade do seu círculo eleitoral, imputando-lhe 
uma responsabilidade individual perante os seus 
eleitores correspondentes através da criação de 
v a g a s  p a r a  c a n d i d a t u r a s  a u t ó n o m a s , 
imprescindíveis para voltar a despertar o interesse 
dos cidadãos pela política, longe das conveniências 
salinadas dos partidos políticos do arco do poder e 
seus satélites. Reforçaria, tal-qualmente, a 
fiscalização dos que seriam, verdadeiramente, 
legítimos representantes do Povo que teriam de 
receber e ouvir os seus eleitores e de corresponder 
às suas legítimas expectativas.
'Julgo que o Parlamento, com as suas antigas funções e 
com a sua velha arquitectura, está em decadência. Nos 
países latinos, sobretudo…', dizia já S.M.F. El-Rei Dom 
Manuel II de Portugal na Entrevista concedida, já no 
exílio, a António Ferro e publicada a 7 de Dezembro 
de 1930 in “Diário de Notícias”.
Ora mais decadente que o actual sistema eleitoral 
proporcional, de círculos plurinominais e do domínio 
de listas fechadas partidárias para a eleição dos 
deputados nacionais, não há. Tem demonstrado ser 
um sistema representativo em que a relação entre o 
deputado e o eleitor é inexistente, as preocupações 
reais das populações são relegadas para segundo 
plano e substituídas pelos interesses dos lóbis e das 
agendas particulares dos partidos políticos que têm 
um pacto  inst i tu ído.  Assente  no método 
proporcional e de Hondt é uma total desvirtuação da 
democracia política e eleitoral: não só despreza 
muitos dos votos, como os nulos e os brancos, 
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assim como a abstenção, e que assim de nada 
servem para a efetiva escolha e eleição dos 
candidatos, como ignora o sentido real do voto no 
candidato efetivamente escolhido pelo eleitor, pois 
limita-se a distribuir os votos dos eleitores por 
quotas consoante o número de candidatos a eleger. 
Neste método os eleitores ao preencherem o seu 
voto estão apenas a ratificar uma lista pré-
preenchida e uma aritmética pré-determinada de 
distribuição dos votos entre os partidos políticos 
com representação parlamentar. Assim, as actuais 
listas fechadas, e assim partidárias, submetidas ao 
sufrágio popular fazem dos deputados meros 
representantes dos partidos e dos seus interesses.
Implementando um efectivo sistema de eleição dos 
deputados para o Parlamento, baseado na sua 

eleição pessoal e individual, por método maioritário, 
regional e local, com voto nominal ou pelos círculos 
eleitorais uninominais, permitirá o surgimento de 
candidatos independentes locais, das forças vivas 
da sociedade, desde a base da população até ao 
topo,  desprendida dos part idos pol í t icos 
tradicionais e dos seus interesses, despertando a 
participação dos cidadãos na política, e tendo estes, 
também, uma acção fiscalizadora, pois só passará a 
haver uma verdadeira democracia parlamentar em 
Portugal, em que os cidadãos sejam a prioridade e 
pondo fim ao regímen de partidocracia – o exercício 
do poder legislativo não pode ser exclusivo dos 
partidos políticos. É necessária, ainda, profunda e 
cuidada descentralização administrativa que dê às 
regiões, às localidades e municípios a sua 

autonomia e que será enriquecida com a conciliação 
d a s  c l a s s e s .  É  n e c e s s á r i o  u m  g o v e r n o 
descentralizado da Nação, contraposto ao pesado, 
burguês e impessoal aparelho burocrático central. 
Não podemos continuar a ser governados por 
mações, plutocratas e estrangeiros – de fora e de 
dentro.
'A liberdade para os partidos é uma coisa, e essencial; o 
governo pelos partidos outra, e dispensável ', 
sentenciou Agostinho da Silva.
No nosso ainda novo século, como em nenhum 
outro antes, testemunha-se nas repúblicas o maior 
desprezo pela política e pelas instituições, 
supostamente, democráticas, muito pelo que 
acontece nos gabinetes do actual sistema, em que 
políticos manhosos, empanturrados de afectação 
exercitam a poder com dominação achando-se 
depositários da jurisdição totalitária de abater a 
vontade do Povo.
'OS NOSSOS POLÍTICOS NÃO SÃO GENTE. Nenhum 
deles mostra ter tido na sua vida uma daquelas crises 
espirituais donde se emerge talvez ferido para sempre, 
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mas psiquicamente homem, personalidade espiritual. 
Só sabem comer e manobrar para comer. Cada vez mais 
corruptos, cada vez mais indisciplinados, cada vez mais 
à mercê do estrangeiro. Esta opressão, que todos nós 
sentimos, esta vergonha de estarmos sendo 
governados por tendeiros da política, que roubam no 
peso da própria retórica.(...) São ateus pela mesma 
razão que o é um burro ou uma árvore. São portugueses 
porque, desgraça nossa, nasceram adentro da nossa 
fronteira, oriundos de gente que secularmente assim 
tinha feito. (...) Nada encaram de frente. Pegam de 
cernelha os problemas. Não raciocinam; lêem. E 
acontece que, como não raciocinam, lêem mal', 
escreveu assertivamente Fernando Pessoa in 
“Carta a um herói estúpido”, 1915.
Há ainda a União Europeia, onde em vez de - como 
devia ser - se 'construir' uma sociedade da Europa 
das Nações que respeite as individualidades dos 
Estados e das Nações, a União Europeia está a 
caminhar para um Estado artificial, os Estados 
Unidos da Europa ou a Europa Federal, com poderes 
reais, por de cima dos legítimos representantes das 
Nações. E as classes dirigentes da U.E. parece que 
não queram ver, um crescente afastamento dos 
Povos do modelo proposto e em vigor e uma 
rejeição crescente dos partidos que apoiam essa via. 
Invés de um Estado Soberano supranacional que 
decida em matérias como a Segurança, a Defesa, a 
Política Externa, a Justiça e os Assuntos Internos, o 
melhor para a Europa é um regresso aos primórdios 
do projecto europeu: o da Europa das Nações 
Soberanas.
O Estado das Coisas republicano não pode ser um 
oratório indiscutível, não podem atribuir à república 
um valor dogmático como se nenhum outro regime 
fosse possível ou viável.
É fácil desanuviar toda a névoa republicana e 
examinando o papel  de um Rei conseguir 
demonstrar que, efectivamente, possuir um 
Monarca como Chefe de Estado é o garante maior 
para uma sociedade realmente evoluída, porque 
verdadeiramente democrática, justa e harmónica, e, 
também, sem gastos supérfluos e overdose de 
selfies que em nada resolvem os problemas dos 
portugueses.

Não há lugar, tão pouco, para convivências com os 
verdugos do actual regímen: assim, ou somos 
Monárquicos, ou somos republicanos. As duas 
coisas juntas e ao mesmo tempo, faz lembrar 
aqueles habilidosos biscateiros que se anunciam na 
secção das ofertas como 'bons para todo o serviço' e 
que são péssimos para o mínimo trabalho! De facto, 
ou se é Monárquico ou se é republicano, não se pode 
servir dois ideais sob pena de traição. Ou 
Monárquico ou republicano. Os dois… Não! E se 
certos políticos são realmente monárquicos têm de 
se assumir publicamente como tal, ou deverão 
deixar de fazer parte do convívio do movimento 
monárquico.
À Causa da Monarquia não pode apenas bastar 
substituir um presidente por um Rei corta fitas, ou 
seja uma coroação da república actual, sem mais, 
quando claramente isso é manifestamente muito 
pouco – sobretudo se esta república ficar como 
está. O actual regime republicano partidocrata já 
não tem salvação, pelo que é necessário fechar as 
portas a este regime e abrir com nova gerência, e 
nessa Monarquia não poderá ficar tudo como está 
agora, mudando apenas a instituição do mais alto 
magistrado da Nação, de presidente para Rei. Já não 
há lugar para o domínio da democracia por parte 
destes partidos escleróticos que a assombram há 
demasiado tempo. A Monarquia futura tem de ser 
disruptiva e por isso no regime a inaugurar para 
além da Monarquia Constitucional,  outras 
hipóteses de Monarquia são de pesar, não podendo 
ser posta de parte uma Monarquia Representativa, 
pois o actual regime de partidos nunca constituirá 
solução, mas sim parte do problema. Nada oponho, 
portanto, a uma monarquia de regime misto, ou 
monarquia temperada, aquela que em que a 
autoridade do monarca é limitada por outro ou 
outros poderes representativos, nomeadamente as 
cortes,  as  agremiações prof iss ionais  e  o 
municipalismo - constituídas pelos representantes 
dos corpos intermediários, dos grupos naturais 
componentes da Comunidade. A todos estes caberá 
a administração dos negócios do Estado e não 
apenas a um governo central, saído dos enredos 
partidários.
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'A liberdade teórica das repúblicas só se efectiva e 
garante à sombra da Realeza -, dentro de uma 
Monarquia, mas das puras, das verdadeiras', grafou 
António Sardinha.
Lembremo-nos igualmente do conjurado Dr. João 
Pinto Ribeiro, que proclamava que 'a monarquia vale 
por virtude própria, independentemente da figura que a 
encarna.' 
A sucessão hereditária não é um óbice à Democracia 
mas, ao invés, ainda a potencia uma vez que a 
sucessão hereditária garante uma legitimidade que 
é a independência face ao poder político que 
nenhum outro Chefe de Estado possui. O Monarca 
não navega nas mesmas águas dos políticos; como 
escreveu El-Rei Dom Pedro V de Portugal: 'Sabemos 
que os REIS são homens como os outros, que eles têm 
desejos, paixões e defeitos; que eles têm os meios 
naturais de satisfazer a esses desejos, de ceder ao 
império dessas paixões, e de seguir a via errónea dos 
seus defeitos; mas devemos também lembrar-nos que 
existe para eles uma lei moral muito mais severa do que 

para os outros, porque quanto mais elevada é a posição 
tanto maior é a influência do exemplo.' Assim é, assim 
seja!

Abstract

The disintegration of this failed republican model is 
abysmal, and today we live in a Partidocracy, with an 
alternation in the power of the major parties - more 
or less supported by walking stick parties, more or 
less hostage to their ideologies -, rotativism in 
which there exists an unhealthy communion that 
only facilitates the distribution of sinecures and 
canonicates, jobs that renumer well without 
demanding a lot of work and responsibility, 
commonly called 'tachos'.

Key words: Corrupt system; paternal state; new 
regime.

Résumé

La désintégration de ce modèle républicain en 
fai l l ite est catastrophique et nous vivons 
aujourd'hui dans une partisocratie, avec une 
alternance dans le pouvoir des principaux partis - 
plus ou moins soutenus par les partis du canne, plus 
ou moins pris en otage par leurs idéologies -, 
rotativisme dans lequel il existe une communion 
malsaine qui ne fait que faciliter la distribution de 
sinècures et de canonicates, des emplois qui se 
renouvellent bien sans exiger beaucoup de travail et 
de responsabil ité,  communément appelés 
«tachos».

Mots-clés: Sistéme corrupteur; etát paternel; 
nouveau regime.

        Miguel Villas-Boas
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A Direcção da Real Associação de Viana do Castelo, com mandato para o triénio 2017-2020, cumprimenta V. 
Exas, desejando desde já a continuação de um bom ano de 2019.
A Real Associação de Viana do Castelo tem um plano de actividades e orçamento para 2019, aprovado em 
Assembleia Geral, que inclui diversas iniciativas, que vão desde a organização de conferências à publicação 
da Real Gazeta do Alto Minho, órgão oficial de comunicação da Real Associação de Viana do Castelo, do qual 
muito nos orgulhamos, e que se pretende sejam executadas com a participação de todos os associados, 
simpatizantes e entidades que entendam colaborar, com o intuito de contribuir e ajudar a dinamizar o ideal 
Monárquico que todos nós abraçamos convictamente. Atendendo à necessidade imperiosa que temos em 
angariar recursos financeiros necessários ao normal funcionamento da Real Associação, e tendo em conta 
que uma das competências da Direcção é a cobrança de quotas, eu, em nome da Direcção e na qualidade de 
Vice-Presidente, venho por este meio solicitar a V. Exas. a regularização da QUOTA DE ASSOCIADO 
REFERENTE ao ano de 2019, no valor de 20,00 € (vinte euros), preferencialmente por transferência bancária, 
para:

Titular da Conta: Real Associação de Viana do Castelo
Entidade bancária: Caixa de Crédito Agrícola
Agência: Ponte de Lima
IBAN: PT 50 0045 1427 40026139242 47
Número de conta: 1427 40026139242
SWIFT: CCCMPTPL

Caso seja possível, pede-se o favor de enviarem por e-mail (real.associacao.viana@gmail.com e 
pedrogiestal@gmail.com) informação da regularização da quota (ex: comprovativo), após o que 
procederemos de imediato à emissão do recibo de liquidação.
Cordiais cumprimentos e saudações monárquicas,        

        Pedro Giestal
        Vice-Presidente da RAVC
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Após o estabelecimento da vida democrática, os 
partidos começaram a apresentar os seus 
programas políticos à população. Passou-se o 
mesmo com o Partido Popular Monárquico, onde eu 
militava. Primeira sessão no Porto, num grande 
auditório, a transbordar de gente morta de 
curiosidade por ver e ouvir os que se diziam 
monárquicos, pensando talvez alguns que iriam 
assistir a um desfile de cortesãos do tempo de Luís 
XIV, vestidos à época, recordando algum filme 
histórico de capa e espada. Fui um dos oradores 
escolhidos pelos responsáveis partidários locais. 
Quando entrei na sala, percorrendo o caminho até 
ao palanque onde balouçava uma mesa meia 
desconjuntada e quatro ou cinco cadeiras mal 
alinhadas, senti um arrepio de aflição. Era o meu 
baptismo na actividade partidária responsável. Não 
conhecia ninguém que ali se perfilava para falar, a 
não ser o filósofo, historiador e escritor Henrique 
Barrilaro Ruas, homem grande da Cultura., grande 
humanista e pensador. Lá me acomodei, bem 

encostado à mesa, tendo iniciado a minha 
intervenção, imitando os galos que cantam com os 
olhos fechados, única forma de vencer a inevitável 
claustrofobia causada pelo facto de estar cercado 
de gente por todos os lados e mais um. Falei durante 
cerca de dez minutos, após uma dissertação de um 
nível intelectual fora do vulgar de Henrique Barrilaro 
Ruas. Entretanto, para meu espanto, uma nova 
personagem chegou ao local, com uma barba 
branca, talvez mal tratada, vestido de preto, com um 
laço de pontas caídas, num fato mais que coçado e 
com o ar de quem tinha passado a noite anterior 
num qualquer albergue de indigência. Juntou-se ao 
grupo dos oradores monárquicos. Com surpresa, vi 
que muitos elementos do público o saudaram, 
batendo palmas à sua passagem e demonstrando 
que o conheciam de ginjeira. Era o anarquista João 
Camossa Saldanha.  Fez um discurso vibrante, 
tratando o regime monárquico com enorme espírito 
crítico, nunca abandonando com humor as graças 
fáceis com que usualmente os republicanos atacam 
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JOÃO CAMOSSA SALDANHA
uma mítica figura saída do encantamento sobrenatural 

*e a Lenda criada pela sua estranha forma de Vida  



a ideologia monárquica, destruindo sem piedade o 
regime republicano português. Falando do futuro 
que os monárquicos do PPM pretendiam para 
Portugal, nomeadamente quanto ao ordenamento 
do território, à ecologia e à necessária revolução 
agrícola. A sua figura estranha, a sua erudição e o 
seu alto nível de conhecimentos técnicos, históricos 
e filosóficos criaram um halo de encantamento nos 
presentes que o saudaram com entusiasmo, 
envolvendo nele todos os oradores que ali foram 
expor as suas ideias. 

Entretanto, muitas luas se passaram e o PPM, além 
de ter eleito deputados, de ter feito parte do 
governo, participou em muitos órgãos autárquicos. 
Assim, quando morreu Marcelo Caetano, João 
Camossa fazia parte da Assembleia Municipal de 
Lisboa. Os elementos dos restantes partidos da AD 
solicitaram-lhe que dissesse umas palavras sobre o 
antigo Presidente do Conselho do Estado Novo, 
jurista brilhante a nível europeu e considerado 
professor universitário. A situação era melindrosa, a 
dimensão do elogio ou da crítica bem poderiam 

causar algum escândalo, e os políticos dos grandes 
partidos resolveram despachar comodamente o 
problema para os braços do representante do PPM., 
o deputado municipal João Camossa. Este, como 
não podia deixar de ser, fez um enorme elogio à obra 
jurídica e á actividade docente de Marcelo Caetano, 
na Faculdade de Direito e, concluiu o seu discurso 
com um comentário à actividade política do falecido, 
acrescentando compassadamente: “como diria o 
Imperador Caracala: - o que é necessário é verificar se 
está bem enterrado…”  Ficou tudo sem pinta de 
sangue e incapaz de articular qualquer palavra que 
fosse!!!. Estava feito o elogio. Todos os partidos 
encerraram tacitamente, por ali, o respectivo 
cumprimento da Ordem do Dia, mais nada se 
atrevendo a balbuciar, para além da vontade de 
explodirem em inoportunas gargalhadas. Fiquei 
logo interessado em saber mais sobre a vida do 
chefe dos anarquistas do PPM, personalidade tão 
cativante, tanto dentro como fora do meu partido. 
Após a sua morte em 2007, sempre esperei que 
alguém, nomeadamente um qualquer seu amigo 
íntimo, viesse à estacada escrever sobre a sua 
actividade e a sua imensa cultura. Acabei por 
desistir. Nem o seu falecimento incentivou os seus 
antigos companheiros. Pelos vistos, o medo vai 
sendo muito e vai continuando a alimentar e a inibir 
a inteligência de alguns…!
Era afinal uma figura bem conhecida da política 
nacional, alfacinha castiço, célebre por diversas 
passagens exotéricas da sua atribulada vida 
profissional e social. Era filho do comandante 
Augusto Carlos Saldanha, um dos oficiais de 
marinha que se não rendeu à república de 1910. 
João Camossa formou-se em direito, levando a par 
do exercício diurno da advocacia, uma actividade 
política nocturna, passeando-se de bar em bar, 
fazendo comícios políticos em cada esquina até às 
tantas da madrugada, sempre com um auditório fiel 
de jornalistas, de artistas, de personalidades mais 
ou menos extravagantes e de gente da noite que o 
acompanhava nas suas digressões pedestres 
através das ruas silenciosas de Lisboa, bebendo os 
seus ensinamentos e encostando-se pelos balcões 
de todas as locandas por onde passavam. Segundo 
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o Eng. Luís Coimbra, que o conhecia há muito, 
mesmo de dia, gastava-se pelas leitarias de Lisboa 
a dissertar sobre política e a conspirar. O que é certo 
é que os clientes gostavam mesmo de o ouvir, sendo 
os próprios proprietários que lhe solicitavam 
continuasse a falar sobre o seu ideário político que 
tanto entusiasmava os ouvintes. Activista 
monárquico, opositor ao regime republicano, amigo 
de alguns anarquistas conhecidos da nossa praça, 
entrou em conflito irremediável com a Situação. Foi 
um dos fundadores do Centro Nacional de Cultura, 
em 1945, e do PPM, em 1974. Participou na Revolta 
da Sé em 1959 e no Golpe de Beja em 1961, Ao lado 
de outros advogados, como Palma Carlos, Salgado 
Zenha, Mário Soares, Artur Santos Silva, participou 
na defesa de inúmeros presos políticos, nos 
Tribunais Plenários. Na defesa dos participantes no 
assalto ao quartel de Beja, a certa altura ficou 
provado que João Camossa estava igualmente 
metido na intentona, entre outros, ao lado do 
monárquico Quintão Caldeira. Para cúmulo, durante 
as sessões, revelou-se frontalmente contra o 
ordenamento constitucional vigente. Um dos 
magistrados, querendo passar João Camossa da 
condição de advogado à situação de arguido, 
mandou-o tirar a toga. João Camossa avisou o juiz 
de que tal não seria nada oportuno, pois estava 
completamente nu.!!! Mesmo assim, apesar da 
ameaça de um possível atentado à moral pública e 
ao pudor, o juiz manteve a ordem dada. Claro está 
que João Camossa abriu mesmo a toga, num gesto 
teatral, provando à saciedade que estava como 
Deus o pôs no mundo. Mas, não exageremos, tinha 
umas cuecas de corte do tempo do “arroz de quinze”, 
umas botas velhíssimas de meio cano e umas ligas 
pretas que lhe subiam pelas magras canelas acima. 
Foi  um sucesso e o magistrado teve que 
rapidamente dar o dito por não dito. Foi para a 
Cadeia do Aljube de onde saiu com vida, mas num 
estado físico miserável. Diga-se de passagem, que 
João Camossa chegou a ter um escritório montado, 
com o seu amigo Almeida Monteiro, mas como não 
levava dinheiro a ninguém, pois o dinheiro era uma 
entidade mais que desprezível, acabou por ter que 
encerrar as portas. Então montou banca na mesa de 

um restaurante na Avenida da República. A sua 
clientela era angariada durante as suas tropelias 
nocturnas. Por aí e movido pelo álcool diário de uma 
garrafa de aguardente “Aldeia Velha”, pode calcular-
se a qualidade dos fregueses de advogado tão 
especial: - fadistas, porteiros e empregados de 
estabelecimentos nocturnos, motoristas de táxi, 
prostitutas, pessoas apanhadas pela polícia em 
qualquer contravenção, vadios, gente da noite e, 
claro está, os perseguidos políticos. Acabou mesmo 
por ser proibido de exercer a advocacia, embora 
obrigado a continuar injustamente a pagar o 
imposto profissional. Morreu pobre, esgotado que 
foi o património herdado. Valeu-lhe o seu fiel amigo 
dos tempos liceais, Prof. Jacinto Simões, que o 
albergou em sua casa, na condição de deixar de 

beber, o que aconteceu para bem desta popular 
figura, monárquica anarquista, que acabou por 
substituir os balcões dos tascos e leitarias, pelas 
igrejas de Lisboa por onde se começou a gastar até 
ao fim dos seus dias…Morreu um Homem da 
Cultura Excepcional que marcou a vida política do 
Século Passado, quer antes quer depois da 
Revolução de Abril. Contudo, como não era uma 
figura politicamente correcta, devem pretender 
apagar a sua memória do quadro da história…!
João Camossa morreu aos oitenta e um anos, em 19 
de Outubro de 2007. Até agora nada apareceu à luz 
do dia sobre a sua figura paradigmática de 
intelectual e político português, tirando algumas 
breves e circunstanciais notícias de jornais e revista, 
evocando alguma situação mais fora de vulgar do 
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monárquico independente e anarquista, que 
animou indelevelmente a vida política e a noite de 
Lisboa, durante décadas. 
Devo dizer que fui monárquico independente, desde 
os Estudos Doutrinários Monárquicos, realizados 
em Coimbra, quando em 1960 frequentava a 
Faculdade de Direito. Na altura, fiquei encantado 
pela doutrina exposta por Barrilaro Ruas, por 
Fernando Amado, pela Sofia de Mello Breyner e pela 
energia e entusiasmo das palavras de Francisco 
Sousa Tavares, o célebre Tareco, de quem me tornei 
discípulo. Formou-se um grupo grande de 
estudantes, que se demarcou claramente da linha 
seguida pela Causa Monárquica,  bastante 

enfeudada ao regime da Segunda República do 
Estado Novo. Eram eles, entre outros, José Luís 
Nunes, Honório Pinto da Costa, José Guilherme 
Almeida Coutinho, José Maria Lacerda e Megre e, 
durante algum tempo, Avelãs Nunes. Ora, João 
Camossa aderiu aos Monárquicos independentes, 
aproximando-se de Ribeiro Telles, Francisco Sousa 
Tavares, Fernando Amado e Rodrigo Costa Félix, que 
se intitulavam os Monárquicos Independentes de 
Lisboa, razão pela qual, mais tarde, foi um dos 
fundadores do PPM. Durante a República do Estado 
Novo elaborou imensos trabalhos de investigação 
histórica, escrevendo artigos de enorme coragem e 
que lhe valiam estar sempre de baixo de olho da 

polícia política. 
Independentemente do seu trabalho intelectual, a 
sua vida entrou na lenda da cidade alfacinha. A 
Família de João Camossa tinha propriedades em 
Aveiro e todos sabiam que, uma vez por ano, João 
Camossa calcorreava, a pé, a estrada de Lisboa a 
Aveiro e Volta, para ir receber as rendas a que tinha 
direito. Na verdade, não entrava em transportes 
públicos. Era uma forma de derrotar o estado 
organizado, seguindo os princípios propalados por 
Pedro Kroporkine. Segundo corria, nas primeiras 
Eleições para a Assembleia da República, João 
Camossa fez questão de levar pessoalmente as 
listas de candidatos do PPM, ao círculo de Aveiro, 
terra da sua Família. Simplesmente, quando lhe 
confiaram esse trabalho, que tinha prazos 
improrrogáveis, não passou pela cabeça de 
ninguém que se metesse a caminho, a pé, da Baixa 
Lisboeta até ao Tribunal de Aveiro, onde seria 
receb ida  a  documentação part idár ia  que 
acompanhava a lista de candidatos a deputados. 
Chegou um dia depois do prazo fixado, mas chegou. 
Todavia, como se pode facilmente calcular, o 
controlo estava irremediavelmente encerrado…! 
Nesta ordem de ideias, percebi qual razão porque 
nenhuma pretendida aguentava o João por muito 
tempo. Quando convidava alguma sua amiga, para 
almoçar ou jantar ou para tomar um simples chá, 
galantemente ia buscar a menina a casa e vinha com 
Ela a pé até ao local do destino. Após uma maratona 
pelas ruas e calçadas da Capital, como é natural, 
nenhuma das requestadas, completamente 
estoirada, tinha ânimo para aguentar uma conversa 
romântica! Apesar da sua inteligência, cultura e 
charme, João Camossa nunca arranjou uma 
companheira para partilhar a sua vida de anarquista 
confesso.
Vivia num bom andar, deixado pela família, 
juntamente com uma cadela de estimação. Tinha 
sempre as janelas abertas, de par em par. Quando 
saia de casa, a sua fiel amiga canina ficava a 
aguardar o dono, ladrando para provar que o local 
estava ocupado. Os vizinhos, pensando que a 
cadelinha estava com fome, atiravam restos de 
comida, pela janela aberta!!!.. . Ora, a primeira vez 
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que João Camossa adoeceu, pagou pesado tributo 
pelo seu celibato, pois ninguém tinha para lhe valer. 
Foi internado, para sua tristeza. Um responsável do 
PPM de Lisboa, teve a trágica ideia de incumbir um 
grupo da juventude de proceder a uma profunda 
limpeza de todo o apartamento, aproveitando a 
ausência forçada do morador. Saíram de lá 
toneladas e toneladas de lixo, composto por resto 
de comida em decomposição, resmas de folhas 
imundas de jornais que naturalmente serviram de 
embrulho de diferentes matérias. Latas, e latinhas, 
caixas e incontáveis caixotões de cartão meio 
rasgados. Enfim, todos os compartimentos 
sofreram uma radical limpeza. Cozinha e quarto de 
banho tiveram uma barrela de alto a baixo. Até a 
cadela apanhou um banho de corpo inteiro. A 
Juventude fez questão que todos fossem verificar, 
“in loco”, a limpeza levada a cabo nos aposentos do 
seu ídolo João Camossa. Enfim, o morador lá 
regressou após um período de convalescença e 
estranhamente teve uma recaída, passado poucos 
dias, que assustou todos os seus amigos e 
conhecidos, que o foram visitar novamente ao 
hospital. Um pouco aborrecido com a limpeza 
levada a cabo, o nosso João Camossa assim 
justificou as pioras da sua situação clínica: “Com as 
limpezas feitas, quebraram-me o equilíbrio 
ecológico. Resultado, não resisti.”. Esta rotura 
ecológica do meio ambiente, da morada do João, 
correu não só Lisboa, mas o País de lés a lés, 
entrando de vento em popa no legendário da sua 
vida. Devo esclarecer que alguns dos meus amigos, 
que o conheciam há bastante mais tempo, me 
disseram que João Camossa andava sempre 
elegantíssimo, muito bem vestido e de colarinho 
alto engomado!. Augusto Ferreira do Amaral 
acrescentou que quando Salazar proibiu o uso do 
jaquetão e das calças de fantasia, a não ser para as 
cerimónias oficiais da tomada de posse de 
ministros, João Camossa, com o seu feitio 
rebarbativo, logo passou a usar permanentemente 
essa indumentária…! Porém, os seus gostos 
mudaram por qualquer razão desconhecida…!  Vá-
se lá saber.
Quando se realizou um Congresso do PPM em 

Leiria, com pompa e circunstância, estando 
preparada uma intervenção violenta contra a 
invasão de Timor, por parte da Indonésia. Devido a 
essa melindrosa situação internacional, os 
elementos do PPM compareceram às centenas no 
Congresso. Quando chegou o João Camossa, vestido 
com um casaco cheio de nódoas e com um bolso 
descosido, o Conde Paço Vieira foi a uma grande 
superfície e comprou um blazer, umas calças, uma 
camisa, uma gravata, um par de sapatos e um par de 
meias para o João Camossa se apresentar de ponta 
em branco no Congresso. E obrigou o seu amigo a 
experimentar as várias peças da indumentária que 
lhe tinha comprado. O João Camossa parecia outro. 
Um “gentleman” a condizer com a sua bagagem 
intelectual. 
Quando foi a sua vez de se dirigir aos presentes, 
todos acharam que o orador parecia muito mais 
novo e mais arranjadinho.!!! Feliz com a sua 
iniciativa, Paço Vieira, no dia seguinte, ao pequeno 
almoço, resolveu sondar os presentes, perguntando 
se o João teria ou não gostado da sua nova 
indumentária. Segundo penso, António Borges de 
Carvalho logo respondeu: “Se gostou, até dormiu 
vestido com a nova roupa…!”. 
A Assembleia da República, por ocasião da sua 
morte, aprovou por unanimidade um voto de pesar. 
E com tal atitude, foi encerrada a história de uma 
vida que não pode ficar enclausurada como se de 
um simples e vulgar mortal se tratasse. È 
necessário evocar a pureza de um espírito politico 
que vagueia pelas sete col inas l isboetas, 
balbuciando como uma doce aragem a sua ideologia 
anarco comunalista, onde todos se deviam dar tão 
bem, que se tornasse desnecessário o Estado, 
restando apenas o seu chefe, um Rei longínquo e 
doce., estimado, não sujeito a discussões, só 
aparecendo quando indispensável, na certeza de 
que o ideal era que não precisasse de aparecer …!

Abstract
 
The anarchist João Camossa Saldanha, a well-
known figure in national politics, was famous for the 
various exoteric passages of his troubled 
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professional and social life. He was the son of 
Commander Augusto Carlos Saldanha, one of the 
naval officers who did not surrender to the republic 
in 1910. João Camossa graduated in law, praticising 
it during the daytime and partaking in political 
activity during the nighttime, going from bar to bar, 
holding political rallies around every corner until the 
break of dawn. A monarchist activist, an opponent 
of the Republican regime, a friend of some of the 
anarchists known in our Square, he came into 
irreconcilable conflict with the “Situation”. He was 
one of the founders of the National Center of Culture 
in 1945 and of the PPM in 1974. He participated in 
the Revolt of the Cathedral in 1959 and in the Coup 
of Beja in 1961, along with other lawyers such as 
Palma Carlos, Salgado Zenha, Mário Soares, Artur 
Santos Silva, participated in the defense of 
countless political prisoners, in the Plenary Courts.
 
Key words: João Camossa, anarchist, monarchist, 
PPM.
   
Résumé
 
L'anarchiste João Camossa Saldanha, figure bien 
connue de la politique nationale, était célèbre pour 
les divers passages exotériques de sa vie 

professionnelle et sociale troublée. Il était le fils du 
commandant Augusto Carlos Saldanha, un des 
officiers de la marine qui ne s'est pas rendu à la 
république en 1910. João Camossa a obtenu son 
diplôme en droit, entraînant dans la pratique du 
droit une activité politique nocturne, allant du 
barreau au bar, organisant des rassemblements 
politiques à chaque coin de rue jusqu'à l'aube. 
Activiste monarchiste, opposant au régime 
républicain, ami de certains des anarchistes connus 
sur notre place, il est entré dans un conflit 
irréconciliable avec la situation. Il fut l'un des 
fondateurs du Centre national de la culture en 1945 
et du PPM en 1974. Il participa à la révolte de la 
cathédrale en 1959 et au Beat of Beja en 1961, aux 
côtés d'autres avocats tels que Palma Carlos 
Salgado Zenha et Mário Soares, Artur Santos Silva, a 
participé à la défense d'un nombre incalculable de 
prisonniers politiques devant les tribunaux pléniers.
 
Mots-clés: João Camossa, anarchiste, monarchiste, 
PPM.
 
      António Moniz Palme

* Originalmente o autor publicou este texto na “Gazeta da Beira”, nas Edições 760 e 761, 
respectivamente de 25-4-2019 e 9-5-2019.

JOÃO CAMOSSA SALDANHA



17 GONÇALO RIBEIRO TELES

Para quem, como é o meu caso, acompanhou Gonçalo 
Ribeiro Teles na sua actividade política desde tempos 
de Salazar, é quase uma obrigação pôr à disposição do 
público aspectos do seu ideário.
Faço-o, como é óbvio, com o maior gosto, pois sempre 
foi estreito e bom o nosso entendimento recíproco e 
genuíno o modo como permanentemente me tem 
manifestado a sua amizade.
Gonçalo Ribeiro Teles é conhecido, na sua intervenção 
cívica, sobretudo pela forma como desempenhou, em 
Portugal, o papel mais destacado na propugnação da 
causa ecológica ou da defesa do ambiente.
Mas essa causa, que tanto o tem mobilizado e que tão 
profética e decisiva veio a revelar-se no nosso País, 
não pode ser entendida como um aspecto acessório 
ou acidental adicionado ao seu ideário. O seu ideário é 
um todo harmónico e coerente que, impregnado, todo 
ele, pela componente ecológica, se não limita a ela. 
Transcende-a e, verdadeiramente até, explica-a.
Pode dizer-se que a sua doutrina é um personalismo 

profundo e rico.
Personalismo porque, humanista e cristão autêntico, 
como é, Gonçalo Ribeiro Teles entende que a pessoa 
humana, dignificada pelo Verbo Divino, é, na moral 
como na política, sede básica dos valores.
Mas a pessoa humana não pode ser vista nem tratada 
isolada da sua inserção histórica nem biológica, nem 
dos ecossistemas em que se desenvolve e enriquece. 
Está imbricada numa Natureza caracterizada pela 
biodiversidade e pelos equilíbrios que importa não 
romper.
Também não pode ser coarctada nos direitos cívicos, 
como a liberdade, a participação e a intervenção na 
vida social e política, sem os quais nunca o seria na sua 
integralidade.
Também não pode ser desprovida da protecção e da 
solidariedade sociais, as quais, no entanto, não 
convém que sejam monopólio de estruturas 
colectivistas estatizantes, mas elas próprias 
diversificadas, em diversos planos, escalões e formas. 
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Algumas achegas para o seu ideário
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As comunidades regionais e locais, de dimensão 
diversa, desde a comarca até o município e a 
freguesia, têm todas um papel a desempenhar.
O mesmo com as actividades económicas. A 
produção, a distribuição e o consumo não devem 
ceder a impulsos destruidores dos equilíbrios, 
nomeadamente pelo esmagamento das estruturas 
mais directa e geograficamente próximas de cada 
pessoa humana. Nem o sobredimensionamento das 
explorações,  das  empresas e  dos agentes 
económicos, nem a exclusiva busca do lucro e da 
produtividade, são panaceia para os males nacionais. 
Pelo contrário, um simples crescimento económico, 
sem estreita ligação com a ecologia, a história e os 
interesses específicos das populações reais, e sem 
levar em conta o progresso cultural, a estética e a 
qualidade de vida, não significam desenvolvimento.
Um novo modelo de desenvolvimento, como ele o vê, 

é e será aquele em que o motor seja verdadeiramente 
o humanismo. E só haverá autêntico humanismo 
quando a pessoa humana for encarada na sua 
plenitude, integrada no ambiente natural, histórico, 
social e cultural em que existe.
Eis por que Gonçalo Ribeiro Teles nunca se preocupou 
em filiar-se em grandes palavras de ordem nem em 
grandes sistemas doutrinários que tenderam a 
dominar a grande política e a grande economia. As 
ideologias que se digladiam e mobilizam os agentes 
políticos pouco lhe dizem. 
A s  c a u s a s  q u e  a c o m p a n h a m  a  e x c l u s i v a , 
unidimensional e cega busca da produtividade, as 
utopias simplificadoras como a tomada de poder pelo 
proletariado e a colectivização sistemática dos meios 
de produção nunca o seduziram como soluções 
d e s e j á v e i s ;  a s s i m  c o m o  p a n a c e i a s  q u e 
episodicamente se sucedem, como modas, para 
resolver problemas e atrasos nacionais, lhe são prima 
facie suspeitas. As monoculturas e a introdução de 
culturas e intervenções que ignoram a realidade das 
populações locais, assim como as acções e omissões 
de políticas que se traduzem na deslocação de 
habitats naturais e no abandono e desprotecção da 
ruralidade, são boa parte do inimigo que, para Gonçalo 
Ribeiro Teles, importa conjurar.
Com isso, como ele sempre pensou, há que falar num 
novo modelo de desenvolvimento. Ele não é 
incompatível, de forma nenhuma, com a ideia de que a 
política se não dirige para a conservação, mas sim 
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para o progresso. Só que o verdadeiro progresso é 
aquele que assenta em bases sólidas e sustentáveis 
e ,  s o b r e t u d o ,  e m  P o r t u g a l ,  a q u e l e  q u e 
verdadei ramente  s i rva  os  portugueses  na 
integralidade e liberdade das suas pessoas.
O papel irrecusável que, segundo Gonçalo Ribeiro 
Teles, deve ser dado ao problema ecológico, não é, 
pois, nele, uma redução da visão sobre a coisa pública, 
mas um capítulo, coerente com os demais, da sua 
Weltanschauung e, mais do que isso, até, do seu olhar 
profundo, bem provado na sua incessante prática, 
sobre as suas convicções científicas e metafísicas 
sobre o Homem, na realidade que o gerou.

Abstract:

Gonçalo Ribeiro Teles had a marked civic intervention 
and the most prominent role in Portugal in the 
message of the ecological cause or the defense of the 
environment, based on the human person � basic seat 
of values, defended a new model of development, in 
which the engine was humanism, which will only be 
realized when the human person is fully understood, 

integrated in the natural, historical, social and cultural 
environment in which it exists.

Key words: ecology, environment, humanism

Resumé:

Gonçalo Ribeiro Teles a eu une intervention civique 
marquée et le rôle le plus important au Portugal dans 
le message de la cause écologique ou de la défense de 
l'environnement, basé sur la personne humaine � 
siège fondamental des valeurs, a défendu un nouveau 
modèle de développement, dans lequel le moteur 
était l'humanisme, qui ne sera réalisé que lorsque la 
personne humaine sera pleinement comprise, 
intégrée dans l'environnement naturel, historique, 
social et culturel dans lequel elle se trouve.

Mots clés: écologie, environnement, humanisme

        Augusto Ferreira do Amaral 
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No terrível ano de 1917, o que aparentava ser um 
vulgar golpe de Estado com o objetivo de afastar do 
poder Afonso Costa depressa se transformou numa 
experiência política tão insólita como inovadora em 
Portugal e na Europa. 
A chegada de Sidónio Pais ao poder foi fruto das 
circunstâncias ditadas por um dos períodos mais 
dramáticos da nossa história do século XX, foi em 
grande parte uma resposta aos problemas criados 
pela Grande Guerra. A falta de matérias-primas e 
géneros de primeira necessidade e o consequente 
agravamento da inflação provocaram o caos tanto 
nos países europeus beligerantes como nos neutrais. 
Sucederam-se quedas de governos. Portugal não foi 
exceção. Essa pressão das condições provocadas pela 
guerra e a determinação inabalável da ditadura militar 
em manter o poder, a qualquer custo, vai adiando o 
inevitável. Mas será impotente para contrariar a 
crescente onda de contestação. 

Nascido em 1872 em Caminha, Sidónio Pais entra 
com 16 anos para a Escola do Exército onde tirou o 
curso de Artilharia. Em 1895 já tenente frequenta a 
Faculdade de Matemática em Coimbra onde será 
mais tarde catedrático da cadeira de Cálculo 
Diferencial e Integral. 
Logo após o 5 de Outubro é senador e faz parte do 
ministério de Manuel de Arriaga como ministro do 
Fomento e depois como Ministro das Finanças. Em 
1912 é nomeado ministro plenipotenciário em Berlin 
e assim enquanto representante de Portugal 
consegue credibilizar o novo regime junto do Governo 
Alemão. 
Ao mesmo tempo vai salvaguardando os interesses 
de Portugal em Africa, numa altura em que é 
conhecido o intenso interesse germânico por Angola. 
Confirmado o sucesso do golpe militar a 8 de 
Dezembro Sidónio foi surpreendido com banhos de 
multidão e aclamado como um salvador, numa 
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conjuntura dantesca de fome e epidemia. 
As manifestações populares de apoio, numa 
dimensão sem paralelismo na República, que 
testemunha de Norte a Sul do país convencem-no da 
disponibilidade nacional para uma ampla reforma do 
sistema político. Na mente do novo líder e dos seus 
colaboradores mais próximos surge o esboço de um 
novo regime. Uma “Ideia Nova” que ultrapassasse os 
obstáculos dos partidos republicanos tradicionais e 
do sistema parlamentar. Sidónio declarou-se 'chefe 
de todos os portugueses', 'mandatário da nação' 
legitimado pela eleição por sufrágio universal, o que 
acontecia pela primeira vez. 
O sistema político, até aí “parlamentarista”, passou a 
“presidencialista”, à americana, com um Presidente 
da República que era também chefe do governo. Em 
Fevereiro de 1918, acumula a chefia do governo, com 
as pastas dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e a 
presidência da República Nova que se destacou por 
uma intensa atividade legislativa e administrativa. 
Através de um senado profissional em vários 
domínios da governação em apenas alguns meses 
implementa de imediato as seguintes medidas. No 
campo social, um consiste plano para estimular a 
criação de residências sociais em Lisboa e Porto de 
forma a institucionalizar as reformas necessárias 
para melhorar as precárias condições de vida. A faceta 

mais visível desta política de ajuda aos mais 
carenciados é a distribuição de alimentos, a conhecida 
'Sopa de Sidónio'. 
Com a sua presença nas diversas cozinhas cultiva a 
imagem de presidente generoso e amigo dos mais 
desfavorecidos. O seu governo dedica grandes verbas 
no combate às duas epidemias que atingiam o país - a 
febre tifóide e a gripe pneumónica. No âmbito do 
modelo económico sidonista a agricultura passa a ser 
encarada com sector fundamental traduzindo-se no 
aumento dos preços agrícolas ate aí mantidos 
artificialmente baixos, na proibição de exportação de 
adubos e mais facilidade de acesso ao crédito 
agrícola. São também desenvolvidas medidas 
orientadas para elevar a capacidade de produção 
nacional e travar a especulação sobre produtos de 
primeira necessidade. 
Outras linhas de força da política sidonista é a 
restituição das relações diplomáticas entre estado e a 
Igreja Católica. Este regime, assente na figura 
carismática do presidente, é uma experiência 
inovadora e que antecipa em diversos aspectos - 
populismo carismático - a tendência totalitária de 
vários governos desenvolvidos na Europa durante o 
período entre as guerras mundiais. Por isso, Benito 
Mussolini chegou a considerá-lo a figura-chave na 
criação do fascismo. 
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Na noite de 14 de Dezembro de 1918, dirigia-se para a 
estação do Rossio a fim de apanhar um comboio para 
o Porto. Quando a multidão que sempre o esperava o 
vê surgir, ovaciona-o como sempre. Entretanto a 
banda da Guarda Nacional Republicana começara a 
tocar o hino nacional. Sidónio vaidoso, ao ver tamanha 
multidão terá dito "Que quantidade de gente! É então 
baleado à queima-roupa, por balas vindas de duas 
direcções. Apercebendo-se do sucedido, terá dito: 
"Mataram-me! Morro, mas morro bem! Salvem a 
Pátria...". 
Será mais tarde apelidado de “presidente-rei, pelo 
poeta Fernando Pessoa, seu contemporâneo e 
confesso admirador, numa alusão ao líder carismático 
escolhido pelo povo para o seu governo. 

“(…) Quem ele foi sabe-o a Sorte, 
Sabe-o o Mistério e a sua lei
A Vida fê-lo herói, e a Morte 
O sagrou Rei! (…) 

Flor alta do paul da grei, 
Antemanhã da Redenção,
Nele uma hora encarnou el-rei 
Dom Sebastião (…)” 

Em apenas um ano de presidência, protagonizou o 
primeiro momento do republicanismo português e 
marcou de forma indelével o século XX. Muitas vezes 
esquecido foi, sem dúvida, um dos políticos mais 
importantes de Portugal.

Abstract

Sidónio Pais (1872-1918) was born in Caminha and 

he was referred to by the writer Fernando Pessoa as 
the "President-King", a description that stuck in later 
years and symbolizes his regime. At the same time he 
received his doctorate in mathematics international 
tensions would lead to World War I, Pais was 
appointed to the post of Minister Plenipotentiary of 
Portugal in Berlin, 1912. Back in Portugal, he led an 
insurrection which ended victoriously after such 
heavy confrontations. Subsequently, he took over as 
President of the Council of Ministers but one year 
later made his way to the Rossio Railway Station 
when a left-wing activist fired two shots. Essentially 
he was perceived as populist, charismatic leader. This 
explains why not only his assassination had such a 
huge, and long-lasting influence on Portuguese 
politics but also he was entering into the Portuguese 
imagination as a mix of a saviour and a martyr.

Key words: Caminhense, President of Portugal, 20th-
century politicians, Word War.

Résumé

Sidónio Pais (1872-1918) est né à Caminha. L'écrivain 
Fernando Pessoa l'appelait le "président-roi", une 
description qui se poursuivit plus tard et qui 
symbolise son régime. Alors qu'il recevait son 
d o c t o r a t  e n  m a t h é m a t i q u e s ,  l e s  t e n s i o n s 
internationales ayant conduit à la 1ère guerre 
mondiale, Pais fut nommé ministre plénipotentiaire 
portugais à Berlin en 1912. De retour au Portugal, il 
conduit une révolte victorieuse après de violents 
affrontements. Il a successivement assumé la 
présidence du Conseil des ministres, mais un an plus 
tard, il a été assassiné à la station de Rossio par un 
militant de gauche qui a tiré deux coups de feu. Il a 
t o u j o u r s  é t é  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  l e a d e r 
charismatique et populaire, ce qui explique en partie 
pourquoi son assassinat n'a pas seulement eu une 
influence aussi importante et durable sur la politique 
portugaise, il est également entré dans l'imaginaire 
portugais en tant que sauveur et martyr.

Mots-clés: Caminhense, Président de la republique, 
Politiciens du 20ème siècle, Guerre Mondiale.

       Gonçalo Pizarro de Sampaio e Melo
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Já está disponível o Correio Real n.º 19, boletim da Causa Real. Neste número, destacamos a entrevista a Teresa 
Côrte-Real, Presidente da Direcção da Causa Real, bem como um excelente ensaio de João Vacas sobre a 
manipulação ideológica existente nos manuais escolares “O Plano Nacional da Mentira ou a contrafacção da 
História de Portugal” e várias notícias sobre as actividades das Reais Associações e da Casa Real Portuguesa e 
muitos outros artigos de interesse. 
Para receber comodamente em sua casa o Correio Real faça-se sócio da Real Associação de Viana do Castelo e 
pague pontualmente as suas quotas.
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Após a passagem do ciclone Idai, que arrasou uma 
parte significativa da província de Sofala em 
Moçambique, país com o qual Portugal tem laços 
históricos, de cooperação e de amizade, e perante as 
imagens de destruição que foram sendo transmitidas 
nos diferentes meios de comunicação social, em 
conjunto com os relatos da realidade do terreno, feito 
pelas pessoas que estão naquele país, sentiu-se uma 
necessidade de ajudar e de colaborar na ajuda às 
vítimas.  
A catástrofe teve maior impacto na zona da Cidade da 
Beira, que assim se chama em honra do Príncipe da 
Beira, Dom Luís Filipe – que foi o primeiro membro da 
família real portuguesa a visitar Moçambique, que em 
1907 levou em mão o Decreto-Real que concedia à 
Beira (originalmente chamada Chiveve) o estatuto de 
Cidade.

A Real Associação de Braga arrancou com a ideia de 
recolha de materiais de iluminação, que não 
necessitassem de eletricidade ou pilhas, que fossem 
de fácil uso e distribuição generalizada; desde o 
primeiro momento que a Real Associação de Viana do 
Castelo e a Causa Real se associaram e ajudaram a 
materializar esta campanha, levando a que mais 
organizações e empresas fizessem o mesmo. Vamos 
identificar:
· Fraternidade Internacional Santa Josefina 
Bahkita – Círculo Euro-Africano, com o apoio da 
Militia Sanctae Mariae; 
· Confederação Empresarial do Alto do Minho – 
CEVAL
· Fundação da Caixa Agrícola do Noroeste
· Associação Cultural Luso-Moçambicana
· Paínhas, S.A. 

VAMOS DAR LUZ A MOÇAMBIQUE
Ajuda às vítimas do ciclone Idai na Província de Sofala
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Assim nasceu a campanha “VAMOS DAR LUZ A 
MOÇAMBIQUE”, com início no dia 23 de Março e fim no 
dia 06 de Abril. Tratando-se de uma ajuda de 
emergência, concentrou-se a recolha e os esforços 
nestas duas semanas. Os resultados foram 
surpreendentes:
· 147Kg de velas, o que faz um valor superior a 
2.700 unidades de velas
· 370 Lanternas com dínamo (não precisam de 
pilhas ou energia elétrica)
A ajuda não conseguiria chegar a quem necessita sem 
um canal adequado, assim, a nossa colaboração foi 
com a Associação Portuguesa de Moçambique - APM, 
através da sua acção: SOS Moçambique, que com a 
colaboração dos empresários portugueses em 
Moçambique, pagaram o transporte da ajuda, via 
aérea e marítima, e responsabilizam-se pela sua 
distribuição no terreno. 
O SOS Moçambique foi o responsável pela recolha, 
selecção, embalamento, catalogação e transporte de 
t o d o  o s  b e n s  d o a d o s .  A d e r i r a m  i m e n s a s 
organizações, empresas e pessoas, conseguindo 
transformar este movimento num grande canal de 
ajuda, que até surpreendeu os organizadores iniciais. 
Como nota final, podemos informar que as doações 
encheram 6 contentores, quando o esperado seria de 
1 contentor.

A Causa Real, a Real Associação de Braga e a Real 
Associação de Viana do Castelo, agradecem os 
magníficos contributos de todas as organizações 
envolvidas e particulares.  

Abstract:

The electricity failure affected the populations of the 
poorest neighborhoods and the villages of the 
interior. Deprived of means of lighting, it was 
necessary to help restore them, if only to a most basic 
form, using for this purpose candles and flashlights.

Key words: mozambique, hurricane, victims, light.

Resumé: 

La panne d'électricité a affecté les populations des 
quartiers les plus pauvres et les villages de l'intérieur. 
Privé de moyens d'éclairage, il était nécessaire aider à 
restaurer, si seulement à une forme plus simple, en 
utilisant pour ce but bougies et des lampes de poche.

Mots clés: mozambique, cyclone, victimes, lumière.

        Gonçalo Pimenta de Castro





REAL GAZETA DO ALTO MINHO

LUÍS FILIPE COIMBRA
ENTREVISTA AO ENGENHEIRO

«…Sempre estivemos conscientes que 
quebrada a tradição e continuidade do Rei, 
tudo se torna ainda mais complicado. Mas 
em política, o que dá prazer lutar é por 
ideias difíceis e boas….»



RGAM. – A maioria dos republicanos não entende o 
que é ser Monárquico. Como lhes explicaria o que é?
LC - É a única maneira possível de garantir de forma 
permanente, em democracia e liberdade, uma chefia 
do Estado suprapartidária, dando simbolicamente 
continuidade a toda a nossa História, passada, 
presente e futura. E esse supra partidarismo tem 
sempre como vantagem a independência da Justiça e 
das Forças Armadas em face do poder político 
instalado nesse momento. 

RGAM. – Foi fundador do Partido Popular Monárquico 
ao lado do Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, e 
deputado à Assembleia da República. Como era ser 
um deputado Monárquico nesses tempos da I e II 
legislaturas?
LC - Trazer para o debate político a ideia de 
perenidade, sobretudo a compatibilização entre a 
Natureza e o Homem, sendo que este deve estar 
sempre no centro da mudança que possibilite a 
própria perenidade do planeta, a sobrevivência das 
gerações futuras de portugueses. 
E foi neste contexto (Monarquia sinónimo de 
perenidade) que conseguimos ver aprovadas as leis 
sobre a Reserva Ecológica e a Reserva Agrícola 
nacionais e a rejeição da energia nuclear para 

produção de electricidade - sem esquecer algumas 
"derrotas históricas" - como as do projecto de 
ordenamento f loresta l ,  a  poss ib i l idade de 
autoprodução de electricidade e sua venda à rede com 
base em energias renováveis - tudo ideias hoje, trinta 
anos depois, praticamente consensuais... ou tão 
certas que até dão para rir ou para chorar.  

RGAM. – Mas não é  o  ideal  de Monarquia 
suprapartidário?
LC - Claro que é e tem que o ser sempre! A República, 
ou é do tipo presidencialista (França, EUA) ou 
representa muito pouco, ou muito poucochinho em 
termos da tão apregoada "liberdade, igualdade e 
fraternidade".

RGAM. – Na verdade o PPM que fundaram era mais 
do que um partido monárquico, mas o primeiro 
partido ecologista português, certo?
LC - O PPM foi de facto não só o primeiro Partido 
Monárquico mas também Ecologista da era 
republicana. O PCP apercebeu-se e criaram logo a 
seguir "Os Verdes", imediatamente considerados 
"melancias" na gíria popular. Já agora conviria referir o 
PAN, que no seu essencial e no plano dos princípios 
pouco tem a ver com a ecologia. O seu aparente 
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Tertúlia em Lisboa, da esq.ª para a dir.ª João Palmeiro, Fernando Pessoa, Gonçalo Ribeiro Teles, Mendo Henriques, João Bettencourt e Luís Coimbra, de pé, Bento Sarmento



sucesso, deve-se mais ao "se tens amor ao teu 
cãozinho vota PAN". Quem quiser formar um 
verdadeiro partido político ecologista, deve começar 
desde já a estudar tudo o que o Arquitecto Ribeiro 
Telles, o Henrique Barrilaro Ruas ou o João Camossa 
escreveram e disseram sobre o presente e o futuro de 
Portugal e do planeta. 

RGAM. – Como vê o atual estado das coisas 
republicanas?
LC - A única instituição que hoje ainda funciona bem é 
a Presidência da República, muito graças ao Marcelo 
Rebelo de Sousa. Quanto ao resto, a Assembleia da 
República está no descrédito que os portugueses bem 
expressam no seu íntimo ou publicamente. Sobre o 
Poder Judicial estamos à espera de ver como irão 
acabar os grandes processos judiciais políco-
económico-financeiros.
Aliás, que República? A parte "pública" está a encolher 
a olhos vistos, com ou sem PPP´s; já a "Ré", parece-me 
que esta 3.ª República tem os dias contados... 

RGAM. – A generalidade das repúblicas nem são 
democracias: das 135 repúblicas que estão 

contabilizadas apenas o somítico número de 53 são 
verdadeiras democracias. Enquanto 68% das 
Monarquias são democracias. Como afastar a ideia de 
que, em Portugal, a república é um oratório 
indiscutível? Acredita que a Restauração da 
Monarquia ainda é possível?
LC - Totalmente de acordo em relação à primeira 
questão. Já quanto à segunda, a resposta não é fácil. 
Sempre estivemos conscientes que quebrada a 
tradição e continuidade do Rei, tudo se torna ainda 
mais complicado. Mas em política, o que dá prazer 
lutar é por ideias difíceis e boas.
Apresentar um candidato credível a eleições 
presidenciais? Clarificar no Parlamento em sede de 
revisão constitucional que a "forma republicana de 
governo" (que lá está) só é aplicável até aos Governos 
e municípios? A palavra aos Portugueses.

RGAM. – Quais as principais vantagens de um regime 
Monárquico em que há uma sucessão hereditária na 
transmissão da Chefia do Estado face ao modelo 
republicano de eleição de um presidente?
LC - Julgo já ter respondido a esta questão. Mas 
conviria lembrar a todos os "indiferentes" que 
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ninguém aceita em parte alguma do mundo que o 
árbitro num jogo de futebol (e agora os VAR) sejam 
escolhidos pelo clube que tem mais sócios, como 
forma de garantir "isenção" e "independência" na 
arbitragem!

RGAM. - Existem vários modelos de Monarquia, a 

orgânica e pelo menos dois tipos diferentes de 
M o n a r q u i a s  C o n s t i t u c i o n a i s  n o  m u n d o 
contemporâneo: Executiva e Cerimonial e dentro 
desta  ú l t ima o  Monarca  pode ter  funções 
estritamente cerimoniais ou possuir poderes de 
reserva, o chamado Poder Moderador. Qual o modelo 
de Monarquia que defende para Portugal?
LC - Uma Monarquia democrática, em que o Chefe do 
Estado seja objecto de referendo em caso de 
sucessão, em que seja ele o Chefe Supremo das 
Forças Armadas e garante do supra partidarismo da 
Justiça e dos Tribunais.
Metade dos deputados deveria ser eleita em listas 
partidárias em círculo único e outra metade em 
círculos uninominais. E para o Parlamento Europeu, 
só em círculos uninominais, ou com um máximo de 
três candidatos por círculo em cada lista que se 
apresentasse a sufrágio.

Entrevista realizada por Miguel Villas-Boas para a 
Real Gazeta do Alto Minho da Real Associação de 
Viana do Castelo
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Nascimento – 8 de Abril de 1605, Valladolid, Espanha
Morte – Madrid, 17 de Setembro de 1665. Está sepultado na Cripta Real del 
Monasterio de El Escorial, Real Sítio de San Lorenzo de El Escorial, Comunidade de 
Madrid, Espanha.
Reinado - 31 de Março de 1621 a 1 de Dezembro de 1640 (em Portugal) e 17 de 
Setembro de 1665 (em Espanha).
Consorte – D. Isabel da França, D. Maria Ana da Áustria
Dinastia – Filipina
Cognome – “O Grande” ou “o Rei Planeta”

O estilo oficial de D. Filipe III como Rei era: “Pela Graça de Deus, Rei de Castela, de 
Leão, de Aragão, das Duas Sicílias, de Jerusalém, de Portugal, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valência, da Galiza, de Maiorca, de Sevilha, da Sardenha, de 
Córdova, da Córsega, de Múrcia, de Jáen, dos Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, das 
Ilhas de Canária, das Índias Orientais e Ocidentais, Ilhas e Terra Firme do Mar-
Oceano, Conde de Barcelona, Senhor da Biscaia e de Molina, Duque de Atenas e de 
Neopátria, Conde de Rossilhão e da Cerdanha, Marquês de Oristano e de Gociano, 
Arquiduque de Áustria, Duque da Borgonha, do Brabante e de Milão, Conde de 
Habsburgo, da Flandres e do Tirol, etc.”

Como Rei de Portugal, foi Grão-Mestre das seguintes Ordens:
Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Ordem de São Bento de Avis
Antiga, Nobilíssima e Esclarecida Ordem de Sant'Iago da Espada
Antiga e Muito Nobre Ordem da Torre e Espada

Filhos
Do Primeiro Casamento
D. Maria Margarida de Áustria (14 de Agosto de 1621 - 15 de Agosto de 1621)
D. Margarida Maria Catarina de Áustria (25 de Novembro de 1623 - 22 de Dezembro 
de 1623)
D. Maria Eugénia de Áustria (21 de Novembro de 1625 - 21 de Julho de 1627)
D. Isabel Maria Teresa de Áustria (31 de Outubro de 1627 - 1 de Novembro de 1627)
D. Baltasar Carlos de Áustria, Príncipe das Astúrias (Madrid, 17 de Outubro de 1629 
– Saragoça, 9 de Outubro de 1646), infante de Espanha e Portugal (até 1640), 
Príncipe das Astúrias
D. Francisco Fernando de Áustria (12 de Março de 1634 - 12 de Março de 1634)
D. Maria Ana Antónia de Áustria (17 de Janeiro de 1636 - 5 de Dezembro de 1636)
D. Maria Teresa de Áustria (El Escorial, 20 de Setembro de 1638 – Versalhes, 30 de 
Julho de 1683), casou com Luís XIV, rei de França.

Do Segundo Casamento
D. Margarida Teresa de Áustria (Madrid, 12 de Julho de 1651 - Viena, 12 de Março de 
1673), Imperatriz Consorte Romano-Germânica, casou com o imperador Romano-
Germânico Leopoldo I. 
D. Maria Ambrósia da Conceição de Áustria (7 de Dezembro de 1655 – Madrid, 21 de 
Dezembro de 1655
D. Filipe Próspero de Áustria, Príncipe das Astúrias (28 de Novembro de 1657 - 1 de 
Novembro de 1661)), Infante de Espanha, príncipe das Astúrias. 
D. Tomás de Áustria (23 de Dezembro de 1658 - 22 de Outubro de 1659)
D. Carlos II (Madrid, 6 de Novembro de 1661 – Madrid, 1 de Novembro de 1700), rei 
de Espanha.

Filhos bastardos:
Não se conhece o número exacto de 
filhos bastardos, mas calcula-se 
que o seu número oscile entre trinta 
e quarenta, pelo que damos apenas 
nota dos mais conhecidos.
D. Fernando Francisco Isidro de 
Áustria (Madrid, 15 de Maio de 1626 
- Éibar, 2 de Março de 1634 está 
enterrado no Panteão de Infantes de El Escorial.), filho de D. Maria, filha do Conde de 
Chirel.
D. Ana Margarida de São José (ca. 1638 – 1699), teve esta filha de Margarita del' 
Escala, encerrada num convento agostiniano, mosteiro da Encarnação, do qual foi 
superiora.
D. João José de Áustria, (Madrid, 7 de Abril de 1629 — Madrid, 17 de Setembro de 
1679), filho da actriz María Inés Calderón ou la Calderona, Grão-Prior da Ordem de 
São João, Vice-Rei da Sicília e da Catalunha e Ministro do rei Carlos II.
D. Alonso Antonio de San Martin, (1636-1705) Bispo de Oviedo e de Cuenca; filho de 
uma dama da rainha, Mariana Pérez de Cuevas.
D. Juan Cossío, (Ciudad Real, 1640 – 1710) religioso agostino, filho de Teresa (ou 
Tomasa) Aldana
D. Ana Margarita de Austria (1641 - 1699), filha de Margarita del' Escala, monja 
desde 1656, que chegou a ser abadessa do Real Monasterio de la Encarnación, em 
Madrid.
D. Alfonso Henriques de Santo Tomás (1633-30 de Julho de 1692) dominicano que 
chegou a Bispo de Malaga e Inquisidor Geral de Espanha;
D. Ferrnando Valdés (1638 – 6 de Fevereiro de 1702), filho de Ana María de 
Uribeondo. Fui governador de Novara desde 1661, General de Artilharia do Estado 
de Milão.
D. Juan del Sacramento, pregador da Ordem de Santo Agostinho.

D. Alonso Enríquez de Guzmán y de Orozc, posteriormente Frei Alonso de Santo 
Tomás (Vélez-Málaga, 9 de Junho de 1631 – Málaga, 30 de Junho de 1692) , filho de 
D. Constanza de Ribera y Orozco, dama da rainha D. Isabel de Borbón, Regente Prior 
do convento de Santo Domingo de Guzmán en Málaga, Provincial dos dominicanos 
na Andalucía e, sucessivamente, bispo de Osma, Plasencia e Málaga.
D. Carlos Fernando de Austria y Manrique (Madrid, 1639 – Guadix, Granada, 1696), 
filho de D. Casilda Manrique de Luyando y Hurtado de Mendoza, Guarda-mór das 
damas das rainhas. Ao enviuvar ordenou-se sacerdote e chegou a ser um destacado 
cónego da catedral de Guadix.
D. Doña Luisa de Orozco Calderón, também filha da actriz María Inés Calderón.

Pai D. Filipe II
Mãe D. Margarida da Áustria.

D.  Filipe em pessoa

«dotado naturalmente de partes, que mereciaõ a Coroa, porque era generoso, 
excellente Cavalleiro, amantíssimo das letras, como mostra o número de homens 
eminentes, que florecêraõ no seu tempo, discreto, e affavel» (Brito, p. 123) 

D. FILIPE III
REIS ESTRANGEIROS DE PORTUGAL



A revista Selecções, tão popular há umas dezenas 
de anos, tinha sempre um capítulo dedicado a um 
ocasional Tipo Inesquecível. Tal título jornalístico 
fazia-me lembrar um velho amigo de andanças 
políticas e académica. Era Ele José Luís Nunes. Na 
verdade, quando fui para Coimbra frequentar a 
Faculdade de Direito, entrei num mundo bem 
diferente do ambiente quase familiar dos amigos 
íntimos de Viseu, com quem discutia abertamente a 
política nacional e os problemas sociais que nos 
afligiam. Porém, na Lusa Atenas, numa outra escala, 
tive a oportunidade de conhecer gente com ideias 
bem diferentes das minhas. Arribei a Coimbra 
armadilhado com os valores nascidos no seio da 
Família e construídos paulatinamente no ambiente 
escolar do Liceu, muito progressista para a época e 
com um nível cultural fora de vulgar. Entretanto, na 
cidade do Mondego, estava a decorrer a Primeira 

Semana de Estudos Doutrinários, movimento 
cultural monárquico que tinha reunido o que de 
melhor havia, na altura, no pensamento político 
nacional. Lá fui conhecendo gente da minha idade e, 
claro está, passados poucos momentos tinha já 
feito amizade com vários monárquicos que não 
conhecia de todo.  E  com ideias bastante 
desempoeiradas, alguns militando claramente na 
oposição. Um deles, de quem logo fiquei amigo e 
com quem passei a conviver e a trocar ideias, era um 
tipo inesquecível que marcaria indelevelmente a 
sua geração. Nado no Porto, José Luís do Amaral 
Nunes de seu nome, educadíssimo, com uma 
cultura fora de vulgar, mesmo enciclopédica, e 
cultivando obstinadamente o prazer de trocar 
impressões políticas e ideias por mais estranhas 
que fossem. Claro que, com um numeroso grupo de 
rapazolas como eu, recém desembarcado no meio 

JOSÉ LUÍS NUNES
um Tipo Inesquecível e um Monárquico Desconcertante
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académico de Coimbra, passámos a assistir a todas 
as sessões da Semana de Estudos Doutrinários, que 
ocorreram pelos anos de 1960 e de 1961. Recordo 
bem alguns deles, que apenas conheci na altura, 
como era o caso dos provenientes do Porto de que 
fazia parte João Amaral, mais tarde elemento do 
Partido Comunista e que nunca deixou de ser 
monárquico “malgré tout”, Honório Pinto da Costa, 
irmão mais novo do dirigente do F.C. Porto, e o já 
referido José Luís Nunes. Ficámos encantados com 
as teorias de Francisco Sousa Tavares que 
apresentava o projecto de uma futura Constituição 
Monárquica para um Portugal, livre e democrático, e 
que causou uma autêntica tempestade nos 
trabalhos dos Estudos Doutrinários. Foi muito 
criticado nos princípios que defendeu, mas teve logo 
o apoio de um grupo enorme de gente nova, os 
primeiros monárquicos independentes de Coimbra, 
onde logo sobressaiu o espírito criativo e eclético de 
Zé Luís Nunes. Era um defensor intransigente da 
Liberdade e via a Chefia do Estado Monárquico 
como o único modo de se obter uma perfeita 
igualdade de todos. O Rei, por um lado, e o Povo, por 
outro, com as necessidades básicas satisfeitas, 
numa sociedade justa e equilibrada, assente nos 
valores afectos à maioria da colectividade. Claro 
está que logo iniciou a sua participação nas lutas 
académicas, defendendo a autonomia universitária, 
que o centralismo republicano tudo fazia para 
destruir, e a substituição do regime ditatorial do 
Estado Novo, que achava estar completamente 
anquilosado e sem soluções, nomeadamente na 
administração do Mundo Colonial. Mesmo antes do 
25 A, integrou a Oposição Democrática, tendo 
atravessado diversas fases, como todos os jovens 
que procuram o seu verdadeiro caminho, passando 
pela vertigem comunista que abandonou por 
verificar que o humanismo era essencial para a 
felicidade de uma comunidade. Foi um dos 
fundadores do Partido Socialista e, logo após a 
revolução democrática, deputado desse partido. 
Acabou por concluir a sua licenciatura em Lisboa, 
onde foi secretário-geral da RIA (Reunião Inter 
Associações Académicas). Integrou a lista da CEUD, 
no Porto, nas legislativas de 1969, tendo-se 

revelado um advogado corajoso na defesa de 
diversos presos políticos, nos tribunais plenários. 
Por curiosidade, recordo que foi advogado dos 
familiares do General Humberto Delgado, após o 
assassinato deste. Muito convivi com a sua 
personalidade cativante após a revolução, 
nomeadamente  nas  movimentações  ant i 
gonçalvistas. Esteve metido no 25 de Novembro, 
pois pretendia eficazmente salvar a revolução e 
desviá-la do caminho que estava a tomar, atirando o 
País para uma nova ditadura de sentido diferente da 
anterior. Tínhamos de comum a defesa da 
Verdadeira Reforma Agrária, cujo programa agrário 
do PPM muito apreciava, fazendo uma firme 
oposição à pretendida Reforma Comunista de 
Colectivização da Agricultura. Com António Barreto 
constituiu um vigoroso entrave às manobras do 
falso campesinato, constituído por operários da 
cintura de Lisboa, que se faziam passar por 
agricultores, mas que da agricultura apenas sabiam 
banquetear-se com o gado que roubavam aos 
proprietários, cujas terras eram ilegitimamente 
ocupadas, nada percebendo de política agrícola. Ao 
lado de António Barreto, foi um dos pilares da vitória 
do programa rural democrático, na Assembleia da 
República. O mesmo aconteceu com as alterações 
da Constituição comunista em vigor e que a sua 
competência ajudou a modificar. Desempenhou 
diversas e importantes funções em nome de 
Portugal, fazendo parte do Grupo de Ligação Luso-
Chinês para a transição de Macau. Era um grande 
“gourmet”, embora comesse mais com os olhos do 
que com a boca. Sabia de gastronomia como 
ninguém, conhecia bem as castas das vides 
portuguesas e era um grande apreciador de vinhos e 
de queijos. Era um conversador emérito, perdendo-
se nas tertúlias de amigos de que fazia parte a 
conversar até às tantas da madrugada. Porém, 
apenas com 62 anos, morreu no Porto, em 10 de 
Setembro de 2003, deixando os seus amigos 
inconsoláveis. Eu perdi um verdadeiro e fiel amigo e 
o movimento monárquico um dos seus elementos 
mais brilhantes e ilustres da vida política das 
últimas décadas. Foi a sua figura evocada por Mário 
Soares, numa homenagem no Porto, sendo o seu 
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nome dado a uma praceta local. Os seus amigos 
mais íntimos constataram que José Luís Nunes era 
imprescindível na elaboração dos trabalhos 
jurídicos necessários ao governo de Mário Soares 
que nele se encostava, confiante na sua vasta 
cultura, na sua argúcia e na alta competência que 
possuía em diversos campos políticos. Foi um 
defensor intransigente do ideal monárquico, tendo 
participado em diversas conferências sobre o 
regime monárquico e a sua actualidade. Será uma 
das personalidades deste século a quem os 
monárquicos muito devem em matéria do 
rejuvenescimento do seu ideário político. Era um 
autêntico cavaleiro andante monárquico na defesa 
da Liberdade e dos Direitos dos mais fracos.

Abstract

José Luís Nunes possessed outstanding culture and 
was an uncompromising defender of Liberty and the 
Head of the Monarchical State as the only way to 
achieve a perfect equality of all. integrated the 
Democratic Opposition. He was also one of the 
founders of the Socialist Party and, shortly after the 
democratic revolution of 1974, deputy of that party.
During the legislative sessions of 1969, he joined 
CEUD's list in Porto and proved to be a brave lawyer 
in the defense of several political prisoners in 
plenary tribunals.
He was an intransigent defender of the monarchist 
ideal, having participated in several conferences on 
the monarchic regime and its topicality. He will be 
one of the personalities of this century to whom the 
monarchists are very much indebted to, regarding 
to the rejuvenation of their political ideals. He was a 
true knight-errant monarchist in the defense of 
Liberty and the Rights of the weakest.

Key words: José Luís Nunes, monarchist, founder of 
the Socialist Party.

Resumé

José Luís Nunes, doté d'une culture inhabituelle, 
était un défenseur sans compromis de la liberté et le 

chef de l'État monarchique, seul moyen de parvenir 
à une parfaite égalité pour tous. a intégré 
l'opposition démocratique et a été l'un des 
fondateurs du parti socialiste et, peu après la 
révolution démocratique de 1974, député de ce 
parti.
Il a rejoint la liste du CEUD à Porto lors des sessions 
législatives de 1969 et s'est révélé un avocat 
courageux dans la défense de plusieurs prisonniers 
politiques devant des tribunaux pléniers.
Défenseur intransigeant de l'idéal monarchiste, il a 
participé à plusieurs conférences sur le régime 
monarchique et son actualité. Ce sera une des 
personnalités de ce siècle à qui les monarchistes 
sont très en train de rajeunir leurs idéaux politiques. 
Il était un véritable monarchiste chevalier errant 
dans la défense de la liberté et des droits des plus 
faibles.

Mots-clés :  José Luís Nunes, monarchique, 
fondateur du parti socialiste.

       António Moniz Palme
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Para se falar sobre o Lítio, temos que fazer um 
e n q u a d r a m e nt o  p a r a  p e rce b e r m o s  co m o 
chegamos até aqui.
Em 2016 o Governo promoveu um grupo de 
trabalho do Lítio, onde foram identificadas 8 áreas 
em Portugal com potencial de exploração.
Face à identificação das áreas, e ao abrigo da lei que 
permite iniciativa de particulares, foram inúmeras 
as empresas que concorreram por iniciativa própria 
ao procedimento de atribuição de direitos de 
prospecção e pesquisa de Lítio no nosso País.
Nesta fase, ainda o assunto estava muito encoberto 
e  a s  p e s s o a s  n ã o  e s t a v a m  e s c l a re c i d a s 
relativamente à forma de extracção do Lítio.
Em Janeiro de 2018, foram aprovadas em Conselho 
de Ministros, as áreas identificadas pelo Grupo de 
Trabalho e que são: 
Serra de Arga;
Barroso - Alvão;
Seixoso – Vieiros; 

Almendra – Barca de Alva;
Massueime;
Guarda (incluindo Seixo Amarelo – Gonçalo, 
Gouveia, Sabugal, Bendada e Mangualde);
Argemela − Segura  

Ora, como é possível ver, em Janeiro de 2018 foram 
aprovadas zonas que só de si revelam o caracter 
pernicioso de toda a acção e de todo o programa 
nacional de Lítio, basta analisarmos dois dos 
exemplos:
O Barroso é uma área classificada pela Unesco 
como Património Agrícola Mundial e a Serra D'Arga 
é dos maiores activos ambientais e paisagísticos de 
valor cultural imensurável que temos em Portugal.
Já em 2019 começam a surgir os primeiros anúncios 
de concurso a serem lançados por parte do Governo, 
fazendo inclusive uma campanha internacional de 
venda do País a potenciais empresas estrangeiras 
interessadas na exploração do Lítio�Uma estratégia 

Prospecção de lítio em Montalegre © Lusa
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de marketing internacional de colocar Portugal à 
venda, vendendo-o a retalhos, que nos deveria 
envergonhar a todos.

A importância do lítio não é posta em causa em 
momento algum, mas temos que verificar se vale a 
pena vender o nosso País por uma matéria prima 
que só durará alguns anos e depois quem fica com o 
problema territorial somos nós.
O interior e os territórios de baixa densidade já são 
tão fustigados por falta de medidas e estratégias de 
promoção destas regiões pelas medidas estatais, 
que se os formos ferir naquilo que eles têm de mais 
precioso e que são as suas terras e paisagens, temo 
q u e  a  s i t u a ç ã o  d e  d e s e r t i f i c a ç ã o  s e j a 
definitivamente irreversível.
Como já referi, durante o ano de 2018 e inícios de 
2019 foi feita uma forte campanha promovida pelo 
governo para o estrangeiro a fim de captar 
investidores e grandes empresas mineiras.
O problema é que para Portugal poder produzir Lítio 
à escala dos gigantes da Austrália e Chile, terá de o 
fazer em ampla escala em grandes áreas do 
território nacional e causando um rasto de 
destruição jamais visto no nosso país.

Referindo-nos concretamente à nossa Serra 
D'Arga, que é a área que tratamos aqui hoje, importa 
referir e ressalvar diversos aspectos para que as 
pessoas possam estar devidamente esclarecidas.
A questão da ordem do dia de descarbonização, não 
pode ser argumento para tudo.
Descarbonizamos por um lado e poluímos as 
nossas terras para sempre com os reagentes 
utilizados na extracção do lítio, como por exemplo o 
ácido sulfúrico.
Resolvemos um problema ambiental e criamos 
outro maior ainda.
Com a mesma gravidade fica também o facto de 
ficarmos com crateras de kms de diâmetro e 
centenas de metro de profundidade.
Pretendem fazer isto de forma massiva no nosso 
país, e eu não posso concordar.
Importa referir que, por exemplo, na América do Sul 
a extracção do lítio se faz a partir de lagos salgados. 
O impacto e o nível de poluição são muito inferiores 
quando comparamos ao mesmo processo feito em 
Portugal. 
Em Portugal, neste cantinho à beira mar plantado, o 
lítio encontra-se na rocha e terão que ser feitas 
perfurações em grande escala para o extrair.
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A este aspecto importa também realçar que as 
recentes declarações do Ministro do Ambiente, 
quando refere que estas minas a céu aberto são 
comparáveis às minas de quartzo, são no mínimo 
reveladoras de desconhecimento sobre a forma de 
extrair o Lítio e comparar o que não é comparável. 
Mais uma vez, só posso entender que tenha como 
intuito provocar uma nuvem de fumo sobre os 
portugueses relativamente a esta matéria, caso 
contrário não entendo como é que alguém com 
estas responsabilidades políticas e governativas faz 
declarações com esta gravidade.

A extracção do lítio será realizada em minas a céu 
aberto, que se resumem a crateras gigantescas no 
território, e respectivas consequências, o processo 
de extracção é um processo muito poluente e que 
recorre a grandes quantidades de água que terá de 
ser captada localmente, havendo grave risco de 
contaminação das águas, com zonas de lavandarias 
do minério e utilização de produtos químicos 
tóxicos, para reacção e obtenção do lítio que está na 
rocha. 
Um tipo de exploração mineira a céu aberto não se 
coaduna minimamente com a Região do Minho e 
Alto Minho, por várias razões: dispersão geográfica 
das povoações, existência das actividades agrícolas 
e de pecuária dispersas, actividades de silvicultura, 
vinicultura (região do vinho verde e alvarinho), 
actividades de turismo, o património histórico, 
arqueológico, etc.

No nosso distrito assistimos, face à mesma 
matéria, a posições distintas por parte das 
autarquias locais. Se por um lado temos Monção, 
Arcos de Valdevez e Melgaço que se revelaram 
contra este tipo de prospecção, temos por outro 
Ponte de Lima, Viana do castelo e Caminha que já 
revelaram que só serão contra se for na área a 
classificar, pese embora a mesma área já seja a 
constante classificada na Rede Natura.
A pergunta que fica no ar é: e o resto da Serra D'Arga, 
já que a mesma é um conjunto montanhoso, pode 
ser utilizado para exploração?
Analisemos o assunto por partes, então:
A classificação da área do maciço da Serra e afluente 
do Rio Âncora, não tem nada a ver com a área que 
está para prospecção.
Ouvir  os responsáveis locais uti l izarem o 
argumento de que serão contra a exploração de lítio 
se a mesma for feita na área de classificação da 
Serra D'Arga é passarem a si próprios um atestado 
de desconhecimento completo do problema.
Volto a repetir, a Serra D'Arga é um conjunto 
montanhoso e não se resume ao seu maciço central.
Importa também referir um dado importante.
Vila Nova de Cerveira está dentro da área para 
prospecção /exploração, e a passar ao lado da 
discussão sobre o tema. 
Covas em Vila Nova de Cerveira, por exemplo, 
também tem elevada concentração de lítio e está 
nas áreas identificadas pelo Governo, dentro do 
conjunto montanhoso da Serra D'Arga.
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Porque é que o presidente da Câmara de Vila Nova 
de Cerveira não emite opinião a este respeito?
Vai ser contra, a favor?
A população merece saber e ser ouvida em matérias 
tão importantes como esta.
Só desta forma a política se credibiliza e só desta 
forma são tomadas decisões de melhoria do nosso 
território e da condição de vida das pessoas. 
Não é ignorando factos e pessoas que a missão 
político-governativa se desenvolve enquanto motor 
e cerne de uma sociedade democrática.
O governo tenta atenuar o impacto do problema 
alegando que depois da prospecção haverá um 
Estudo de Impacto Ambiental antes de tomarem a 
decisão sobre a exploração, o que é no mínimo 
surreal. Então reparem: a empresa vai prospectar, 
encontra concentrações de Lítio em quantidades 
rentáveis, e depois são elas próprias que fazem esse 
Estudo de Impacto Ambiental para concorrerem à 
dita exploração. 
Convenhamos que é anedótico.
Um assunto desta grandeza e que implica uma área 
tão grande do nosso distrito, com implicações 
gravíssimas, tinha que ter um parecer da CIM. 
A CIM tem que discutir este assunto no seu seio e 
emitir a sua opinião para a população, seja ela qual 
for.
O Alto Minho é só um, não se pode aceitar que no 
lado da Peneda e do Soajo sejam contra, e bem, e 
não deixem delapidar o território e do outro não se 
importem e permitam que esventrem a Serra 
D'Arga à vontade.
Temos que estar unidos na defesa de todo o Alto 
Minho.
Esta questão não é partidária, mas é política!
A decisão final será política, portanto não vale a 
pena deixar a guerra, somente, nas mãos dos 
movimentos civis. 
Todos os que têm responsabilidades políticas 
(independentemente dos partidos) devem assumir 
posições porque a grandeza da causa assim o exige.
É um facto que muita gente, principalmente os que 
não são das zonas afectadas, preferem argumentar 
com "telemóveis" ou "carros eléctricos", como se isso 
dependesse do nosso território. 
Para além disso, para alguns é-lhes um pouco 

indiferente o estado em que ficará o nosso 
território. 
Longe da vista, longe do coração, já diz o velho 
ditado português;
É um facto que onde uns vêem dinheiro, outros 
pensam nos seus solos e nas suas águas que ficarão 
para sempre contaminadas e destruídas;
Mas eu quero acreditar em Portugal
A população tem que ser chamada a decidir e a 
opinar.
É o nosso País,
É o nosso chão.
Agora, mais do que nunca, fazia sentido um 
referendo regional acerca desta matéria.
Não podemos deixar que algumas cabeças decidam 
por 10 milhões de portugueses, numa matéria tão 
importante como esta que irá causar impactos 
territoriais, ambientais, paisagísticos e poluentes 
fortíssimos.

Abstract
There is in Portugal a national program for Lithium 
that intends to place more than 2 thousand km2 of 
Portuguese territory available for use in open pit 
mines. The Portuguese people have united for this 
cause and do not allow Portugal to be sold for retail.
Portugal is not for sale!

Key words: Lithium, Portugal, Serra D' Arga, open pit 
mines

Resumé
Il existe au Portugal un programme national pour le 
lithium qui prévoit de mettre plus de 2 000 km2 de 
territoire portugais à la disposition des mines à ciel 
ouvert. Les Portugais se sont unis pour cette cause 
et ne permettent pas que le Portugal soit vendu aux 
volets.
Portugal n'est pas à vendre!

Mots clés: Lithium, Portugal, Serra D'Arga, mines à 
ciel ouvert

     Liliana Silva
     Deputada da Assembleia da República pelo 
     Círculo Eleitoral de Viana do Castelo
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A morte acontece. 
Aqui. Agora. Sempre.
Mas não é este o caso. Tal não aconteceu no Japão.
A monarquia japonesa é a mais antiga monarquia do 
mundo, sem qualquer interrupção. O imperador do 
Japão, simboliza o Estado e a unidade do povo, tal 
como surge na Constituição japonesa. O Imperador 
não possui nem tem poderes relacionados com o 
Governo, o que lhe confere uma total imparcialidade 
e um único objetivo – o Estado e o povo.
 A morte não aconteceu.
Akihito, Imperador do Japão, apenas abdicou do 
trono. O dia 1 de maio de 2019 foi o terminar da era 
Heisei e o começo do Período Reiwa com Naruhito. 
Acontecimento pouco mediático, apesar de não ser 
irrelevante, tal como seria de esperar de uma 
civilização com uma cultura que cultiva a arte do Ser 
internalizado. Da cerimónia consta a entrega dos 
três tesouros sagrados: a lendária espada japonesa; 

um espelho, que reflete luminosidade para o 
exterior, e uma jóia, representando a divinização do 
imperador como descendente em linha reta de 
Amaterasu. Consequentemente, a simplicidade da 
austeridade exteriorizada das cerimónias reflete o 
código de ética dos samurais – o Bushido.
Deste código de conduta, Bushido, constam sete 
princípios morais que regiam toda a vida dos 
samurais dentro e fora dos campos de batalha e que 
eram exemplo para toda a comunidade: justiça, 
coragem, compaixão e benevolência, respeito e 
cortesia, honestidade, honra e lealdade, que, sendo 
desrespeitados, eram cobrados com o harakiri. 
Estes princípios estão ainda na base da cultura 
japonesa – yamato damashi. 
Não é por acaso que a saudação implica uma 
reverência e o toque externalizado surge apenas 
como uma manifestação ocidentalizada. Tal não 
significa que o toque seja proibido ou escandaloso, 
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O imperador Akihito (à direita) acena para admiradores durante a aparição pública de Ano Novo, no dia 2 de janeiro.
O príncipe Naruhito, que aparece à esquerda na foto, assume o trono no dia 1º de maio



mas o respeito, o ver o outro de uma outra forma, 
transparece no cometimento gracioso do não dizer 
o que já está a ser dito.  Segundo Lévinas, o velado 
no desvelado ou, no sentir japonês, direito, firme e 
concentrado, sendo este o homem ancestral da 
cultura nipónica. Contudo, a mulher japonesa, mais 
reservada, intimista, não exterioriza estes 
princípios, quase não se move, mas serpenteia, 
estando sempre presente, porque não necessita de 
se exteriorizar para se impor. Ela é presença na 
ausência, porque força centrífuga expandida da 
pulsão centrípeta do Ser.
Mas da cultura japonesa fazem parte os quimonos 
de seda, katanas, as geishas, os bonsais, os 
templos, as cerejeiras em flor, o ritual do chá ou da 
refeição, a hierarquia, as artes marciais - o Karate: 
"Kara" e "Te" significam, respetivamente, vazio e 
mão. O nome da arte marcial relaciona-se com o 
facto do karate ser praticado sem armas. 
 No Karate, a sensibilidade física, aliada à projeção 
de força e sentimento, Ki, em resistência e 
perseverança em termos físicos e psicológicos, leva 

ao conhecimento do indivíduo praticante como um 
ser uno, mas cujas partes, físicas, sensoriais e 
p s i c o l ó g i c a s ,  p o d e m  s e r  t r a b a l h a d a s 
individualmente, sem ser perdido o sentido de 
unidade que se encontra na arte, mesmo sendo esta 
dissonante e permanecendo fora de qualquer 
status quo.
O Karate não é apenas uma atividade física, mas 
uma filosofia, uma arte em que o certo ou errado 
transcendem o banal tal como em qualquer arte.  O 
medo desaparece destronado em favor da 
graciosidade do ser como unidade que se molda e se 
feliniza, mantendo a pulsão interior, conjugada com 
a harmonia exterior através do Hara e do Tandem. O 
Hara é a unidade do homem consigo mesmo cuja 
fixação no centro se denomina Hara, em termos 
anatómicos, o abdómen. Esta zona física possibilita 
ao homem a certeza e o prazer de uma força 
diferente que permite a organização/domínio da 
existência de um outro modo daquilo que faz com o 
ego. Agora, não é o ego que domina, mas é o 
encontro com a dimensão do Outro que adquire 
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significado. Hara ultrapassa a dicotomia corpo e 
alma em que o Tanden, ponto abaixo do umbigo, é 
quase o relicário do divino cuja força impulsiona o 
homem para a frente, para o Outro, gerador de 
energia que irradia, força energética, sempre fluída, 
sempre semelhante à água. Não é por acaso que nos 
cerimoniais japoneses, de veneração dos mortos, 
onde a cremação é uma prática, a água é também 
utilizada para purificar e também como princípio de 
vida que renasce. 
Mais uma vez, a Transcendência, a transformação 
acontece - na terra do sol nascente, a morte 
absoluta, não aconteceu, mas ocorreu o abdicar em 
favor do Outro, não apenas por questões físicas ou 
por vontade involuntária, mas o abdicar em favor do 
Estado, do povo. E será esta a verdadeira arte de 
governar, onde se perscruta Maquiavel, sendo 
necessária virtuosidade, segundo o conceito grego 
pré-socrático, em que é exigida vitalidade, força, 
planeamento, sagacidade e capacidade de liderança 
e de previsão ajudando, assim, o seu povo, fazendo 
com que o Estado cresça e se desenvolva. 
A morte pode ser interpretada não como Kara, mas 
como ponto de mudança, onde uma força que não é 
egocêntrica, mas energética que anima o Ser, o 
Tandem, impulsiona o Ser para o Outro numa 
manifestação de despojamento em favor do Ser que 
é sempre um Outro. 
Akihito revela que Ser é não estar tal como Kara e Te 
são a presença no vazio que desenvolve a arte do 
Ser que invalida a morte, numa dimensão em que o 
homem já não existe.
A morte nem sempre acontece.

Abstract
Akihito, Emperor of Japan, abdicated the throne in 
favor of Naruhito, beginning a new period, renewing 
the ancestry of the Japanese culture. The great 
simplicity of the Self that manifests in Japanese 
men and women is reflected in their modus vivendi.

Key Words: Succession, being, Karate, Japan.

Resumé
Akihito, empereur du Japon, a abdiqué le trône au 
profit de Naruhito. Donc une nouvelle période 
commence, renouvelant l'ancienne, mais toujours 
nouvelle culture japonaise. La grande simplicité de 
l'Être qui se manifeste chez les hommes et les 
femmes japonaises se reflète dans leur modus 
vivendi.

Mots Clés:  Succession, Être, Karaté, Japon

      Susana Cunha Cerqueira

Yoshihide Suga anuncia no Japão a era Reiwa

Imperador-Naruhito-realiza-ultima-cerimonia-de-abdicacao-Foto-Pool-Kyodo
A cerimônia de transferência do trono foi acompanhada por todo o Japão
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No dia 31.05.2019, o Centro de Estudos Jurídicos do 
Minho (CEJUR), juntamente com a Real Associação 
de Braga (RAB), contando com o apoio do Município 
de Braga, organizaram uma conferência a respeito 
da transferência de competências para as 
a u t a r q u i a s  l o c a i s  e  p a r a  a s  e n t i d a d e s 
intermunicipais, a qual decorreu no auditório da 
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. 
A  c o n f e r ê n c i a  c o m e ç o u  p o r  a b o r d a r  o s 
fundamentos históricos e a importância das 
autarquias locais na história do povo português, a 
abordagem o ficou a cargo de António Lemos 
Soares, Professor da Escola de Direito da 
Universidade do Minho. Ao longo da sua intervenção 
sublinhou a tradição da descentralização de 
competências que, de uma forma ou de outra, 
sempre foi acompanhando a história do povo 
português. Por seu turno, o Professor Pedro Costa 
Gonçalves, da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, fez uma resenha sobre os movimentos 
de descentralização de competências do Estado 
Central para as Autarquias Locais. 
A sessão continuou com a análise de alguns 
domínios de transferências de competências, 
designadamente em matéria de saúde, educação, 
proteção e saúde animal, segurança dos alimentos e 
fundos europeus. 
Licínio Lopes Martins, Professor da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, abordou a 
transferência de competências nos domínios da 
saúde e educação, explicando criteriosamente os 
procedimentos a observar pelos municípios para a 
concretização de tais transferências. Por sua vez, 
Graça Mariano, Sub-Diretora da Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV), analisando 
criteriosamente as competências que se visam 
transferir e quais os novos papéis a assumir pelos 
municípios e pelas autarquias locais em matéria de, 
proteção e saúde animal e da segurança dos 
alimentos.
O domínio dos projetos financiados por fundos 
europeus foi objeto da análise de Jorge Nunes, Vogal 
do programa operacional Norte 2020, cuja 
abordagem se centrou na ideia segundo a qual as 
entidades intermunicipais já  têm vindo a 
experimentar a assunção de responsabilidades 
nestas matérias.
Ao último painel foram reservadas duas questões 
fundamentais: com que dinheiro e que futuro. Este 
painel contou com a moderação de Natália Gravato, 
Diretora da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à 
Administração Local da CCDR-N, a qual aproveitou 
para sublinhar as fragilidades do regime ora em 
discussão. 
Joaquim Freitas da Rocha, Professor da Escola de 
Direito da Universidade do Minho, abordou uma das 
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questões mais sensíveis: o financiamento das 
novas competências. Num discurso politicamente 
equidistante teceu várias críticas ao regime de 
financiamento previsto. 
Previamente ao encerramento, António Cândido de 
Oliveira, Professor Catedrático Jubilado da Escola de 
Direito da Universidade do Minho, a maior 
autoridade académica nacional na área do Direita 
das Autarquias Locais, apontou um conjunto de 
co n s i d e r a çõ e s  co m  t o m  d e  p re o c u p a ç ã o 
relativamente ao futuro das autarquias locais e, 
essenc ia lmente ,  à  matr iz  da  autonomia , 
constitucionalmente consagrada. 
A sessão de encerramento contou com a presença 
do Dr. Firmino Marques, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Braga e do Dr. Gonçalo Pimenta de 
Castro, Presidente da Direção da Real Associação de 
Braga. 

Abstract:

The transfer of powers to local authorities and to 
the inter-municipal units, is a matter of the highest 
national importance agenda and on which requires 
serious thought.

Key words: decentralization, legislative impulse, 
competence, local authorities.

Resumé:

Le transfert des pouvoirs aux autorités locales et 
aux organismes inter-municipaux, est une question 
de l'agenda d'importance nationale plus élevée et 
qui nécessite une réflexion sérieuse.

Mots Clés : décentralisation, impulsion législative, 
compétences, autorités locales.
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Os Professores Doutores Pedro Villas-Boas 
Tavares, Nuno Resende e Armando Malheiro da 
Silva, docentes da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, foram os convidados da 3.ª 
edição das “Reais Conversas com...”, cujo tema era 
“Monarquia do Norte 100 anos…”, e que teve lugar 
no Auditório da Casa da Terra, em Ponte de Lima, 

pelas 21: 30 do dia 17 de Maio de 2019. 
O Auditório da Casa da Terra encheu para assistir a 
uma brilhante tertúlia/conferência sobre a 
Restauração da Monarquia em Portugal, ocorrida a 
19 de Janeiro de 1919, na cidade do Porto.
A sessão iniciou-se com uma intervenção do 
Presidente da Direcção da Real Associação de Viana 
do Castelo, Dr. José Aníbal Marinho que, para além 
de saudar os presentes, fez uma breve introdução 
ao tema em questão, a qual foi sendo pontuada por 
duas encenações realizadas por elementos de três 
grupos de teatro, que colheram todo o auditório de 
surpresa.
A primeira encenação reproduziu a proclamação de 
Paiva Couceiro aos militares no Monte Pedral, na 
cidade do Porto, com o hastear da bandeira 
monárquica, ouvindo-se o Hino da Carta e a 
segunda, a Proclamação da Restauração da 

Monarquia Portuguesa. 
Seguiu-se a análise dos acontecimentos ocorridos 
na altura pelos conferencistas, do ponto de vista 
humano de Paiva Couceiro (Pedro Villas-Boas 
Tavares), dos documentos – em especial das 
imagens fotográficas que foram manipuladas pelos 
republicanos e publicadas, sobretudo da revista 

“Ilustração Portuguesa”, editada pelo jornal “O 
Século” (Nuno Resende), e dos factos (Armando 
Malheiro).
O Professor Doutor Pedro Villas-Boas Tavares 
começou por agradecer o facto de vir a Ponte de 
Lima o que só por si é inspirador, por se tratar de 
uma vila única no país e que a muitos títulos serve de 
modelo mesmo àquelas terras que mais amamos. 
Acabados de ver a encenação, o que perante ela, 
pela sua surpresa, lhe suscitou várias questões, 
sobretudo, e em primeiro lugar, pelo facto de nós os 
monárquicos como portugueses que somos, com as 
qualidades e defeitos dos portugueses levados à 
última potência, termos normalmente a tendência, 
mesmo aquilo que é significativo, importante, 
marcante, vermos sempre o lado negativo e 
desvalorizamos, muito frequentemente entre nós, 
o gesto de Paiva Couceiro, como exemplo enquanto 

Em 3.ª edição das “Reais Conversas com...”
100 ANOS DA MONARQUIA DO NORTE



militar e homem de ação nas colónias, o seu papel 
não foi suficientemente exaltado e apreciado. 
Apesar de Paiva Couceiro ter arriscado muito e com 
ele muita gente morreu, sacrificando as suas 
carreiras e levando-os ao exílio, e se esta mesma 
comemoração é motivo dos monárquicos pensarem 
se estaríamos dispostos a arriscar também em 
termos de futuro azul e branco ou estamos apenas 
na recordação pura e simples.
Pedro Villas-Boas Tavares reforçou ainda a ideia que 
os monárquicos, quando se fala de presente e de 
futuro, se devem situar em termos de cidadania em 
relação a esta questão, apesar de sempre nos ter 
sido dito que não era oportuno a questão do regime, 
sempre protelada para segundo plano, quer por D. 
Manuel II, pelo Estado Novo e, agora, pelo 25 de 
Abril. E essa questão coloca-se hoje a todos os 
monárquicos: – Quando chega o debate da questão do 
regime? – frisando, a dado momento, que o corte 
com o passado pagou-se caríssimo, aludindo à 
visão de um republicano no sentido de valor do que 
deve ser hoje um monárquico, tendo em conta que 
as democracias mais avançadas são inegavelmente 
monárquicas, e grandeza dos povos que as tem, é 
que podendo reivindicar o direito de ser eleito e de 
eleger, esses povos prescindem livremente dessa 
possibilidade da reserva da chefia do Estado poder 
funcionar como uma espécie de procuradoria geral 
do bem histórico presente, permanente da nação. 
Mas para ter uma monarquia é preciso merecê-la.

O grande mal foi separar a ideia de patriotismo da 
ideia da coroa do Rei. Qualquer português do século 
XVIII e talvez do século XIX, patriotismo, coroa e Rei 
eram uma e a mesma coisa. Reforçou ainda a ideia 
de termos um símbolo nacional que é a bandeira 
nacional, verde e vermelha e que, tal como diz D. 
Duarte, se ora houvesse monarquia, ninguém iria 
estar agora a questionar nem o hino nacional nem a 
cor da bandeira. Provavelmente poríamos apenas 
uma coroa por cima da actual esfera armilar e 
escudo. É evidente que não era isso que mobilizaria 
os monárquicos, sendo que há uma coisa que é mais 
importante que tudo isso, um dos grandes valores 
únicos em Monarquia que é justamente a 
simbologia nacional do Rei. 
Para Pedro Villas-Boas Tavares, o Rei, enquanto 
chefe de Estado, não é apenas ele o símbolo, é toda 
a Família Real, que está na descendência de secular 
desde D. Afonso Henriques. A Família Real 
representa o todo nacional, representando assim a 
família portuguesa.
Seguiu-se o Professor Doutor Nuno Resende, 
especialista em História da Arte e História da 
Fotografia, afirmando-se na altura estar ali um 
pouco deslocado em relação aos colegas, que têm 
uma carreira na área da História que ele, 
modestamente, disse não ter, dando a sua 
contribuição com algumas imagens, confirmando 
ser um colecionador ávido de iconografia e de 
fontes, sobretudo visuais para a História da 
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Monarquia e do período da primeira República, 
embora todo o regime lhe interesse, debruça-se 
sobretudo sobre a primeira República por 
variadíssimas razões: Ao longo dos anos, coligindo 
várias fotos, não só visuais – fotografias, gravuras e 
outras dentro do mesmo género – mas também 
memórias, que passam por cartas, diários e 
autobiografias de personagens, quer da monarquia 
quer da república.
Dos dados que coligiu constatou que muito desse 
material fazia parte de uma contrapropaganda. 
Alguns elementos curiosos que permitem seguir o 
desenrolar dos acontecimentos ao longo da 
primeira república, a partir de 1910, passando pelas 
conspirações da Galiza para preparar as entradas, 
nomeadamente de Paiva Couceiro. Deu como 
exemplo de que algumas intentonas que os 
republicanos lhe chamavam, não eram organizadas 
por monárquicos, mas por republicanos, para fazer 
passar a impressão de que havia um movimento 
hostil à república, e esse movimento não era 
efetivamente monárquico.
Até que ponto a contrapropaganda – de intentonas 
e conspirações – seria possível comprovar, fê-lo 
magistralmente Nuno Resende através da projeção 
de imagens, postais caricaturas e cartas, reforçando 
a noção clara que nós às vezes temos uma ideia 
muito negativa de nós próprios,  mas que 
curiosamente a grande parte da massa crítica é 
ainda hoje muito semelhante à massa crítica do 
início do século XX. Ou seja, a massa crítica é muito 
volúvel, alegoricamente referida por Nuno Resende 
como aqueles que nos tempos que correm, um dia 

acordam no PSD e outro dia no PS, sendo que no 
início do século XX, um dia acordava-se monárquico 
e noutro dia republicano. 
Mostrando uma caricatura engraçada onde se via 
um chefe a falar com o amanuense de uma 
repartição pública, a seguir à implantação da 
Monarquia do Norte, e o amanuense pergunta-lhe o 
que devia escrever no fecho dos dois ofícios que o 
mesmo mandara  fazer,  ordenando que o 
amanuense escrevesse no que ia para Lisboa – 
estava a República – “saúde e fraternidade”, e no que 
ia para o Porto – estava a Monarquia – “Deus 
guarde V. Exa.”. A demonstração caricata dos 
portugueses volúveis e pouco atreitos a uma certa 
verticalidade.      
Outro facto importante trazido à reflexão é que, 
segundo Nuno Resende, a monarquia portuguesa 
caiu porque não soube usar a fotografia. Quando a 
rainha Vitória, por exemplo, mandou fazer e 
distribuir em massa os seus retratos fotográficos, 
conseguiu cativar muito mais a população que 
raramente a via, passando a vê-la todos os dias, 
criando o hábito que ainda hoje é muito comum nas 
famílias britânicas. Ao contrário, em Portugal, o rei 
D. Carlos e a rainha D. Amélia, embora fossem 
exímios fotógrafos, utilizando a fotografia no 
quotidiano, infelizmente não souberam projectar-
se fotograficamente para criar um laço com os seus 
súbditos. Curiosamente, a República percebendo 
isso muito bem, acabou por utilizar a fotografia 
como arma. As próprias imagens eram manipuladas 
pelos republicanos e publicadas, sobretudo, na 
revista “Ilustração Portuguesa”, editada pelo jornal “O 
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Século”. O exemplo mais flagrante foi uma fotografia 
de multidão na cidade do Porto que viria a ser 
manipulada como se fosse uma manifestação de 
apoio à República, propósito traído pelo cenário 
edificado não corresponder ao tempo da exaltação 
republicana. 
O Professor Doutor Armando Malheiro da Silva, 
terceiro e último palestrante, trazendo um tema um 
pouco controverso, intitulando-o de «o equívoco 
monárquico: a Monarquia do Norte e a Revolta de 
Monsanto», centrou a sua apresentação num 
registo historiográfico-interpretativo, permitindo-

se em afirmar que a Monarquia do Norte, de alguma 
maneira, perturbou a consciência republicana. Isto 
é, ter nem que fossem só vinte e três dias a 
monarquia instalada no Porto, numa situação de 
defesa de Portugal, à Venezuela atual – dois 
Governos, um no Porto e outro em Lisboa –, era de 
facto uma situação perturbadora. Não é por acaso 
que o segundo Governo republicano após a 
Monarquia do Norte, vai extinguir, com Leonardo 
Coimbra, a Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, muito implicada através de alguns dos 
seus lentes  no processo monárquico ,  de 

restauração monárquica. E o terceiro Governo 
republicano, através do Dr. Joaquim de Oliveira, 
irmão do Dr. Manuel de Oliveira, um homem de 
Ponte de Lima, vai fundar no Porto a Faculdade de 
Letras e põe como seu diretor Leonardo Coimbra, 
que se fez rodear de todos aqueles que com ele 
estiveram ligados à Renascença Portuguesa.
A contrarrevolução e/ou restauração foi o ponto de 
partida para que Armando Malheiro iniciasse a sua 
magistral explanação, os acontecimentos e sua 
cronologia, do 5 de Outubro de 1910 às incursões de 
1911 e de 1912, o sidonismo, os monárquicos e as 

Juntas Militares, até chegar ao que denominou de 
e q u í v o c o  d o s  m o n á r q u i c o s ,  a j u d a n d o  a 
desmistificar as montagens e manipulação da 
História. Referindo-se a Egas Moniz, o primeiro 
Prémio Nobel português antes de Saramago, o 
grande arquitecto do sidonismo, por exemplo, 
chegou a afirmar que Sidónio Pais teve um desvario 
messiânico e depois, coitado, começou a ficar 
iluminado pela ideia.
Um neto de Paiva Couceiro entregou a Filipe 
Menezes o Arquivo do avô e este publica já neste 
século. Questionando como é que uma figura como 
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Couceiro fica sem uma biografia durante muitos 
anos, justifica tal lacuna pela velha questão que a 
História faz-se dos vencedores, porque há uma 
certa relutância em trabalhar os vencidos, 
acrescendo o facto de haver uma grande relutância 
em fazer biografias históricas que exige algum 
trabalho de tratamento, de descoberta de 
documentação, de cruzar fontes.
Segundo Armando Malheiro, Vasco Pulido Valente, 
por exemplo, ao referir-se a Paiva Couceiro como 
um messiânico que impulsivamente entraria pelo 
país, arrastaria o Portugal profundo e restauraria a 
monarquia, acaba por reforçar a ideia de que isto é 
parte do equívoco monárquico. 
Portugal das cidades e o Portugal dos campos, 

migração cada vez mais intensa dos campos para as 
c idades,  vai  desequi l ibrar  estes cálculos. 
Passividade do Exército face ao regime, tendo em 
conta que o Exército, a certa altura, já não quer mais 
uma República de Afonso Costa, mas uma República 
da Ordem e do Progresso, uma visão positivista 
brasileira, muito patente na tecnocracia dos 
militares e dos politécnicos.
Legislação que os monárquicos promulgam a partir 
da Junta Governativa do Porto; o restauracionismo e 
a Juventude Integralista dos quais Paiva Couceiro se 
veio a afastar para se tornar no homem próximo do 
ideal contrarrevolucionário; o conflito ou tensão 
entre a contrarrevolução e a restauração que vai 
marcar também o insucesso do movimento; o 

problema do Exército e das populações e da sua 
adesão – que efetivamente existiu –, mas que foi 
insuficiente para manter o movimento, foram mais 
alguns dos temas trazidos à discussão por Armando 
Malheiro.
Para concluir, o Professor Armando Malheiro, como 
forma de justificar aquilo que denominou «Equivoco 
dos Monárquicos», apontou os seguintes factores: 
• O fracasso da grande tentativa restauracionista 
ensaiada em 1919 não se explica facilmente, mas 
também não são desconhecidas da historiografia e 
d o s  p ró p r i o s  s i m p a t i z a nt e s  e  m i l i t a nt e s 
monárquicos as causas mais ou menos directas.
• A divisão profunda nas hostes monárquicas entre 
contrarrevolucionários e restauracionistas foi um 
factor importante e evidente na forma como os 
acontecimentos registados se desenrolaram.
• Esclarecedora desta tensão crítica a legislação 
publicada pela Junta Governativa mostra um 
retorno ao passado próximo, uma ausência das 
propostas integralistas e a incapacidade de 
incorporar políticas progressistas que mereciam a 
simpatia do eleitorado urbano e operário.
• A divisão no Exército entre os que aderiram à 
República e os que a aceitaram (uma parte 
considerável) e os militares monárquicos convictos 
dispostos a sair à rua pelo Rei.
• Uma incapacidade mobilizadora da população 
urbana, em especial de Lisboa e Porto, não sendo 
suficiente a empatia havida nas populações rurais 
sobretudo do Norte e Centro, embora a adesão em 
Trás-os-Montes e nas Beiras tenha ocorrido, 
nomeadamente através da ausência notória de 
focos de resistência popular anti-monárquica.
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• Faltam estudos de âmbito local e regional 
sobre esta temática e, em especial, sobre a simpatia 
ou indiferença monárquica dos pequenos centros 
urbanos de província, dos campos e das serras.
               
Após a intervenção dos conferencistas, o Dr. José 
Aníbal Marinho fez um relato dos acontecimentos 
ocorridos em Ponte de Lima, no período em análise 
(19 de Janeiro a 13 de Fevereiro de 1919), com mais 
uma encenação, retractando a primeira reunião da 
Câmara de Ponte de Lima, após a restauração da 
Monarquia, em 1919.
Desse relato, destacamos a seguinte intervenção: 
«A finalizar, umas breves palavras sobre como foi a 
Restauração da Monarquia em Ponte de Lima. 
Logo às primeiras horas da manhã do dia 20 de 
Janeiro de 1919 (2.ª feira de feira), começou a notar-
se um movimento pouco habitual de automóveis, 
militares e civis com bandeiras monárquicas. Cerca 
das 10 horas, alguns cidadãos de Ponte de Lima 
dirigiram-se aos Paços do Concelho para arvorar a 
bandeira azul e branca. Neste local onde estava 
destacada a Guarda Republicana pelo que se deu 
uma pequena escaramuça, o que levou ao 
encerramento do mercado quinzenal (feira). 
A administração do concelho não tinha ainda 
comunicação oficial da proclamação da Monarquia 
ocorrida, na véspera, na cidade do Porto, pelo que se 
manteve fiel às instituições republicanas, até que 
por volta das 3 horas da manhã de terça-feira, dia 21 
de Janeiro de 2019, entrou nesta vila uma força da 
Guarda Nacional do Porto. Perante a presença deste 
contingente, a administração do concelho, a Guarda 
Republicana e uma força de Infantaria 3, que estava 
de guarda aos Paços do Concelho, rendem-se.
Logo após esta rendição, começam a repicar 
festivamente os sinos de todas as torres da vila e a 
ouvir-se já, nas ruas, várias manifestações de 
alegria por parte da população local, que aclamava 
de forma efusiva a restauração da monarquia. Pelas 
14h00 o número de part ic ipantes nestas 
manifestações era já considerável. Pelas 15h00 e 
perante a assistência de muito povo, é hasteada, 
nos Paços do Concelho, a bandeira azul e branca, ao 
som do Hino da Carta, interpretado por uma banda 

de música, que antes de se dirigir para este local, 
percorreu as ruas da vila, sendo saudada por muitas 
pessoas que se encontravam às janelas, sobretudo 
muitas senhoras que alegremente acenavam com 
lenços. 
Após esta cerimónia, e já com a bandeira nacional 
completamente hasteada, das janelas da Câmara 
Municipal usou da palavra, na qualidade de 
administrador do concelho, o Sr. Dr. Francisco 
Teixeira de Queiroz, que proclamou a restauração da 
monarquia e indicou as seguintes individualidades 

para fazerem parte da nova Câmara: Presidente – 
Dr. Alexandre Pereira de Sá Sotomaior; vice-
presidente – Dr. José de Sá Coutinho (Aurora); vogais 
– António Noronha de Abreu Coutinho (Paço de 
Victorino), Padre António Luiz Fernandes, João 
Soares Lima, Padre José Cândido de Carvalho e João 
de Souza Lobato.
A mult idão presente ac lamou com muito 
entusiasmo todos os nomes indicados para a nova 
edilidade, seguindo-se o lançamento de muito 
foguetes, ouvindo-se os sinos que, de hora a hora, 
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tocavam festivamente. 
Pelas 13 horas do dia 23 de Janeiro de 2019, chegou 
a Ponte de Lima, via telegrama, a notícia de que 
Lisboa se tinha rendido. O povo saiu à rua, tendo-se 
iniciado uma grandiosa manifestação pelas ruas da 
vila, na qual se incorporaram milhares de pessoas 
de todos os estratos sociais. Os sinos repicavam 
festivamente e os foguetes eram bem audíveis. 
Várias janelas e edifícios foram engalanados com 
colchas e retratos de el-rei D. Manuel II. À frente da 
multidão, iam duas bandas de música que 
percorreram todas as ruas da vila, dando vivas à 
Monarquia, à Família Real, a D. Manuel II e a Paiva 
Couceiro atingindo, por vezes, um entusiasmo 
indiscritível, tal era a alegria e ordem dos 
manifestantes, que empunhavam bandeiras azuis e 
brancas (In, Cardeal Saraiva, 23 de Janeiro de 1919).
Integraram o cortejo as alunas do Colégio de 
Meninas da Rua Vasco da Gama, e a multidão, ao 
passar em frente ao referido colégio tomou 
conhecimento de que estava ali a estudar uma 
prima do Coronel Paiva Couceiro, ficou muito 
entusiasmada. 
Os edifícios públicos já ostentavam a bandeira azul e 
branca, assim como muitas casas particulares onde 
também era possível ver iluminações. 
À noite, pelas 21h00, na Praça de Camões, 
organizou-se um grande cortejo, com duas bandas 
de música à frente de uma multidão imensa, que 
percorreu as ruas da vila ao som do Hino da Carta, e 
de muitos foguetes, e do repicar dos sinos de todas 
as igrejas e capelas da vila, com vivas à Monarquia, a 
D. Manuel II, a Paiva Couceiro. 
Às 16h30m, do dia 26 de Janeiro de 2019, chegou à 

Praça de Camões, o Sr. Governador Civil do distrito, 
Major Martinho Cerqueira, onde era esperado pela 
Banda dos Artistas desta vila, Associação dos 
Empregados no Comércio, Grémio Operário, 
Bombeiros Voluntários, Guarda Nacional, Grupo de 
Civis, funcionários públicos e um grande número de 
pessoas de todas as classes sociais.
O articulista do Jornal Cardeal Saraiva, n.º 363 do dia 
30 de Janeiro de 1919 escreve o seguinte: 
Sinceramente dizemos que não nos recorda de ter 
assistido a tamanha demonstração de regozijo, 
manifestação essas que, sempre na melhor ordem e 
animação, se prolongou até cerca das 2 horas do dia 
seguinte, quando deixaram de tocar de festa os 
sinos e o relógio oficial.
O Sr. Governador Civil dirigiu-se aos Paços do 
Concelho para dar posse ao novo administrador do 
concelho, o sr. Francisco de Araújo Mimoso e 
durante o percurso foi constantemente ovacionado 
pela população. Procedeu, depois, à leitura do alvará 
de nomeação dos elementos da nova Câmara 
Municipal: Presidente - Dr. Francisco de Abreu 
Pereira Maia; Vice-Presidente – Dr. Francisco 
Teixeira de Queiroz; Vogais-Dr. Alexandre de Sá 
Sotomaior, Dr. José de Sá Coutinho (Aurora), Dr. 
Francisco de Magalhães Barros de Araújo Queiroz, 
Padre António Luís Fernandes e Padre Manuel 
Martins Lobo.
No final desta cerimónia e após usarem da palavra 
vários oradores, o Sr. Governador Civil foi descerrar 
a Coroa que encimava as armas nacionais, retirada 
após a implantação da república, encaminhando-se 
posteriormente para o Colégio de Meninas da Rua 
Vasco da Gama, onde discursou da varanda, para 
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uma grande multidão que se encontrava em frente 
ao edifício.
Terminado este discurso ele dirigiu-se à Casa dos 
senhores Condes de Aurora, onde o esperava um 
aprazível copo de água, seguindo depois para a 
capital do distrito.
Acompanhavam o Sr. Governador Civil, as alunas D. 
Maria Armanda Pereira Dias de Oliveira Carvalho 
(Filha dos Visconde de Fraião) e uma prima do 
Coronel Paiva Couceiro, D. Maria Salette Vilardebó 
(Vila Dervo) de Matos.
Em telegrama enviado ao sr. Coronel Paiva Couceiro, 
o sr. Governador Civil, Major Martinho Cerqueira 
referia: Foi uma significativa prova dos sentimentos 
monarquicos do povo d'aquela região, tão quente e 
calorosa, que a ofereço a V. Ex.ª como uma das mais 
brilhantes e patrióticas expansões do coração 
genuinamente português.
O acto de posse da nova vereação, ocorreu no dia 30 
de Janeiro de 2019, fazendo o presidente, Dr. 
Francisco de Abreu Pereira Maia, um magnífico 
discurso ao povo de Ponte de Lima, tendo tocado 
festivamente no final o relógio municipal.
No dia 1 de Fevereiro de 2019 a câmara mandou 
celebrar, na Igreja Matriz, solenes exéquias por alma 
de D. Carlos I e D. Luís Filipe.
No dia 14 de Fevereiro de 1919 foi reimplantada a 
república em Ponte de Lima.
Sabe-se que o Dr. Francisco de Abreu Maia, partiu 
rumo ao exílio na vizinha Galiza, vivendo com 
algumas dificuldades na Corunha e em Santigo de 
Compostela, regressando a Portugal nos começos 
do Estado Novo. O Dr. Francisco Teixeira de Queiroz, 
exilou-se na Holanda. O Dr. José de Sá Coutinho 
(Conde de Aurora) esteve exilado na Argentina, 
donde regressou em 1923.
As novas autoridades republicanas apressaram-se 
a suspender os seguintes professores, por terem 
acatado a junta governativa do reino: D. Justina de 
Melo Pereira de Sousa, Merícia Venusina de Brito e 
D. Rita de Melo da Gama e Vasconcelos, da escola 
central desta vila; D. Júlia de Araújo Magalhães, da 
de Souto; D. Isaura da Cruz Lopes e João da Cruz 
Lopes, da de S. João da Ribeira; D. Maria Azevedo 
Evangelista, da de Fornelos e António de Pádua 

Barbosa, da de S. Martinho da Gandra.
O Republicano “Commércio do Lima” na sua edição do 
dia 16 de Março escrevia o seguinte sobre esta 
suspensão: A notícia causou sensação, por a medida 
governativa se basear apenas no referido 
acatamento, o que de resto fizeram, se não todos, 
pelo menos quase todos os funcionários públicos no 
norte do país.»
Esta Real Conversa terminou já no dia seguinte, tal o 
entusiasmo demonstrado pela plateia, que colocou 
algumas questões aos ilustres professores. 
No final, os conferencistas foram presentados com 
alguns livros, oferta das entidades abaixo indicadas:

– “O caminho português da costa através do concelho 
de Caminha”, da autoria de Aurora Botão Rego, 
oferta do Município de Caminha.
– “Escritas privadas da Mobilidade e da Guerra”, da 
autoria de Henrique Rodrigues e Ernesto Português. 
“Commercio”, de João Gigante e “Festa”, de João 
Gigante. Oferta da Fundação Caixa Agrícola do 
Noroeste.
– “Esparsos, raros e inéditos do Conde d'Aurora”, com 
prefácio de Maria do Rosário de Sá Coutinho. Oferta 
da ADRIL - Associação de Desenvolvimento Rural 
Integrado do Vale do Lima.
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– “Rebordões-Souto no Tempo e na História”, de 
Adelino Tito de Morais. Oferta da Junta de Freguesia 
de Rebordões-Souto.
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Nasceu e morreu (23 de Junho de 1886 - 22 de 
Fevereiro de 1975) em Guimarães. E a cidade 
guardou-lhe a memória, deu o seu nome a uma rua e 
estima-o como um poeta de reconhecidos méritos. 
Jerónimo de Almeida nunca chegou a concluir os 
estudos liceais, mas foi, também, um prolixo 
investigador das coisas da sua terra. 
Cabe-lhe o inspirado recorde na elaboração dos 
pregões das festividades nicolinas: tradições 
vimaranenses – as grandes comemorações anuais 
dos seus estudantes, um longo poema exultante e 
satírico escolhido como bandeira de cada uma. E de 
todos os convidados a versejar tais pregões, 
Jerónimo de Almeida foi, sem dúvida, o mais 
solicitado – logo em 1911, ainda não se levantara 

dos bancos da escola, escreveu ele o seu primeiro. 
Num jornal republicano de Guimarães. Coincidência 
apenas, então? O poeta não sofreria, ao menos 
plenamente, os amargos de boca produzidos pela I 
República posto haver emigrado para Inglaterra, 
onde permaneceu longos anos.
No regresso foi também o eclodir da sua veia 
literária. Desde logo, mediante assídua colaboração 
na Imprensa local onde divulgava os resultados das 
suas pesquisas de caracter histórico e etnográfico. 
Por isso a Biblioteca da Sociedade Martins 
Sarmento o incluiu no rol dos seus investigadores.
Mas são ainda da autoria de Jerónimo de Almeida 
diversas peças de teatro e muita poesia dispersa. 
Reunindo-a, finalmente, num primeiro livro 
intitulado Trenos, terá oferecido um exemplar a 
Afonso Lopes Vieira que promoveu o poeta 
vimaranense a «apóstolo da Beleza». Em 1938 deu 
à estampa o Roteiro da Cidade de Guimarães, uma 
obra hoje de interesse histórico acrescentado. E 
1958 foi o ano de mais uma edição poética, a de 
Ainda há Rouxinóis.
Não é actualmente fácil localizar a sua produção. 
Por mero acaso descobri num alfarrabista um 
Sangue da Raça, breves nove poemas de 1960, 
consagrados «A Sua Alteza o Senhor Duque de 
Bragança Dom Duarte Nuno», como «tributo de 
gratidão por gentilezas recebidas». A publicação 
festejava a oferta pela Fundação Calouste 
Gulbenkian de moderna maquinaria para as escolas 
tipográficas das Oficinas de S. José da cidade. E é 
assim o seu Intróito:

Ao dizer Sangue da Raça
Apenas quero dizer,
- Na torva hora que passa
Portugal há-de vencer,
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Pois do Céu lhe vem a graça!

Carregado de invocações históricas – a começar 
pelo próprio design da capa, lembrando a bandeira 
da Fundação – o opúsculo tem, em minha opinião, o 
seu momento alto no soneto «Voz de Portugal»:

Sempre que a Voz de Portugal cá chega
Sempre que a Voz de Portugal aí vai
O mesmo abraço pelo mar navega
As ondas sulca e pela barra sai!

Feliz herança, nesta Voz se lega
O belo Idioma que nos une e atrai,
E mais à Pátria o coração apega,
Tal como um filho que se abraça ao Pai!

Assim ligadas num amplexo estreito,
São duas Pátrias que se fundem numa,
Que se prolongam pelo espaço fora…

E na mesma ventura dum eterno preito,
Na mesma concha que saiu da espuma
Sentem o eco dessa voz sonora...

São tópicos de um estudo a efectuar. Qual, na 
realidade, o percurso de vida do poeta vimaranense 
Jerónimo de Almeida? Quais as «gentilezas 
recebidas» do nosso D. Duarte II?...

Abstract: 

Jerónimo António de Almeida, was born in 
Guimarães, was a poet and researcher of local 
history and ethnographer, who elaborated several 
"pregões" for the annual festivals of the students of 
the city, the "nicolinas", in honor of St. Nicholas of 
Mira.

Key words: poet, guimarães, nicolinas.

Resumé: 

Jerónimo António de Almeida, est née à Guimarães, 
était poète et historien locale et ethnographe, qui a 
élaboré plusieurs "pregões" pour les festivals 
annuels des étudiants de la ville, les "nicolinas", en 
l'honneur de saint Nicolas de Mira.

Mots clés: poète, guimarães, nicolinas.

      João Afonso Machado
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"O mal grandíssimo e irremediável das Instituições Republicanas consiste em deixar exposto à 
ilimitada concorrência das ambições menos dignas o primeiro lugar do Estado, e desta sorte, o 
condenar a ser ocupado , em regra, pela mediocridade."
Ruy Barbosa - político brasileiro e republicano arrependido.
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