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A golpada contra a Monarquia! 

Apontar o 5 de Outubro de 1910 como o resultado natural de 
uma emanação popular só pode ser risível ao analisar os 
resultados das últimas eleições do constitucionalismo 
monárquico, que se realizaram a 28 de Agosto de 1910, pouco 
mais de três meses antes da revolução que instaurou a 
República. 

A golpada que derrubou a Monarquia, em 5 de Outubro de 
1910, não foi mais do que um coup terrorista que, meia dúzia 
de positivistas mal-intencionados, apoiados nas bombas dos 
anarquistas, nos interesses dos pedreiros-livres da Maçonaria 
e no seu braço armado, a Carbonária, deram em 771 anos de 
História de um Reino, que apesar de ter tido alguns poucos 
momentos menos bons, foi grandiosa. 

O Partido Republicano Português, longe de ser um Partido 

dilatado em militantes e 
agregador de uma vasta multidão 
de simpatizantes, o Partido 
Republicano Português era um 
grémio ou se preferirem um redil 
com uma pequena caterva de 
adeptos, ou seja, republicanos 
sem público! 

A essa parca abrangência 
popular juntava-se a falta de 
organização e a incompetência 
do seu directório, ele próprio 
enredado em lutas intestinas, só 
que esses membros que nutriam 
uns pelos outros ódios figadais, 
mantiveram a união até ao golpe 
revolucionário que implantou o 
Estado das Coisas republicano. 

Para a 46ª eleição geral, 37ª 
eleição da 3ª vigência da Carta 
estavam recenseados 695 471 
eleitores. 

A ida às urnas traduziu-se numa 
vitória dos Governamentais de 

Teixeira de Sousa (58%), mas sobretudo numa Vitória dos 
Partidos Monárquicos (91%) contra uns meros 9% do Partido 
Republicano Português. 

Governamentais: 58% - 89 deputados governamentais, do 
chamado bloco liberal. Governo venceu em quase todo o País. 

Bloco oposicionista ou Bloco conservador, das oposições 
monárquicas: 33% - 51 Deputados 

. 15% - 20 deputados regeneradores apoiantes de Campos 
Henriques ;  

. 13% - 23 deputados progressistas 

. 3% - 5 franquistas 

. 2% - 3 nacionalistas  

Republicanos: 9%- 14 deputados (Afonso 
Costa, Alexandre Braga, Alfredo Magalhães, 
António José de Almeida, A. Luís Gomes, 
Cândido dos Reis, João Menezes, Miguel 
Bombarda, Teófilo Braga e Bernardino 
Machado por Lisboa) 

Antero de Quental analisou os republicanos 

portugueses do século XIX e referiu-se-lhes do 

seguinte modo: «Mas que republicanos! É um 

partido de lojistas, capitaneado por bacharéis 

pífios ou tolos. É quanto basta para se lhe tirar 

o horóscopo. Duma tal república só há-de sair 

a anarquia e a fome!».  

Miguel Villas-Boas 
Membro da Plataforma de Cidadania Monárquica  
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José Aníbal Marinho Gomes 
Presidente da Direcção da Real Associação de 

Viana do Castelo 

A Real Associação de Viana do Castelo, sai 

hoje á liça com o n.º 1 da Real Gazeta do 

Alto Minho, continuando a cumprir os 

objectivos delineados no Plano de 

Actividades, que passam pela publicação de 

crónicas, notícias, estudos e artigos de 

opinião sobre temas relacionados com a 

Monarquia, a História e Cultura de Portugal e 

em particular do Alto Minho.  

Desde o número 0 até hoje, muita coisa há 

para contar.  

Os Duques de Bragança brindaram-nos com 

a sua presença num conjunto de actividades 

realizadas nos dias 27, 28 e 29 de Junho, no 

âmbito da 2.ª Edição do evento Portugal Real 

100% Alto Minho. 

A iniciativa Portugal Real 100% Alto Minho, 

que resulta de uma parceria celebrada entre 

a Real Associação de Viana do Castelo e o 

Conselho Empresarial do Alto Minho 

(CEVAL), tem como objectivo principal dar a 

conhecer os produtos do Alto Minho e contou 

com a presença e apoio de algumas 

empresas de referência da nossa região. 

Nesse sentido decorreu em Ponte de Lima 

no dia 27 de Junho, na loja regional Cadeia 

das Mulheres, a nomeação do Dr. Nuno 

Vieira e Brito, Secretário de Estado da 

Alimentação e da Investigação 

Agroalimentar, como 2.º Embaixador do Alto 

Minho, que recebeu o testemunho de Sua 

Alteza Real o Senhor Dom Duarte.  

Em colaboração com o Clube de Ténis de 

Viana do Castelo e inserido no programa de 

actividades realizou-se um torneio nocturno 

de ténis, entre as 21h00m do dia 27 e as 

9h00m do dia 28, no qual participaram 

dezenas de tenistas, cabendo a entrega dos 

prémios, a S.A.R. o Senhor D. Duarte. 

Ao Congresso da Causa Real não faltaram 

delegados de vários pontos do país, alguns 

dos quais apresentaram propostas que 

contribuíram para o enriquecimento do 

mesmo, e em particular para a Causa Real. 

Destaco a intervenção de dois ex-vice-

presidentes da Causa Real, António de 

Sousa Cardoso e Paulo Teixeira Pinto, que 

participaram no Colóquio e debate sobre o 

tema “Perspectivas para o Futuro”.  

Uma palavra também para o Colóquio e 

debate sobre o “Municipalismo” com a 

participação do Doutor António de Matos 

Reis e a Doutora Ana Sílvia Albuquerque, 

que contou com a moderação de Paulo 

Teixeira de Morais. 

Não podemos esquecer o Jantar Solidário 

realizado no dia 28 de Junho, presidido por 

SSAARR os Duques de Bragança, na Quinta 

da Presa, sita na freguesia da Meadela, 

Viana do Castelo, que contou com a 

actuação do Coro de Câmara “Contraponto”, 

grupo de jovens cantores, da cidade de 

Viana do Castelo, com brindaram os 

presentes com uma brilhante actuação, 

muito apreciada, tendo a receita do Jantar 

revertido a favor a favor da Casa dos 

Rapazes de Viana do Castelo, a que seguiu 

um arraial minhoto abrilhantado pelo grupo 

“Tocata Regional da Casa do Povo de 

Mazarefes”. 

No dia 29 de Junho aconteceu a visita dos 

Duques de Bragança ao concelho de 

Caminha, que constou de uma recepção 

solene no Salão Nobre da Autarquia, 

presidida pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Miguel Alves, a que se seguiu 

uma visita guiada pelo Centro histórico, que 

terminou com um almoço na “Quintinha D’ 

Arga”, freguesia de Dem, ao som e com as 

danças do Grupo Folclórico de Orbacém.  

Editorial 
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A Sua Alteza Real o Senhor D. Duarte Pio, 1º 

Embaixador da marca 100% Alto Minho, junta-se 

agora o Exmo. Senhor Secretário de Estado da 

Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Dr. 

Nuno Vieira e Brito. 

Integrada na iniciativa Portugal Real 100% Alto Minho 

que decorreu entre os dias 27, 28 e 29 de Junho 

passado, o Secretário de Estado da Alimentação e da 

Investigação Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e Brito, foi 

nomeado Embaixador da marca 100% Alto Minho, que 

pelo seu prestígio e notoriedade e 

serviço prestado à região, dará um 

forte contributo para a promoção dos 

produtos e valores do nosso 

território. 

A cerimónia de nomeação decorreu 

no dia 27 de Junho em Ponte de 

Lima, na Loja Rural – Cadeia das 

Mulheres, local criado para 

promoção de produtos endógenos. 

Tendo a entrega do testemunho sido 

feita por Sua Alteza Real o Senhor 

Dom Duarte de Bragança. 

Os embaixadores da marca 100% 

Alto Minho têm como principais 

atribuições, ser guardiões da marca 

e valores que esta representa; 

Referir a marca sempre que 

oportuno, nomeadamente quando se 

refere ao Alto Minho e quando se 

desloca à região; Fazer o apelo ao 

2.º Embaixador do Alto Minho 

consumo local e nacional, enaltecendo a riqueza dos recursos 

endógenos da região: natureza, cultura, história, gastronomia, 

etnografia, os valores assentes nas raízes, na família, nas 

pessoas. 

O Eng.º Luís Ceia, Presidente do 

CEVAL, agradeceu a disponibilidade 

das duas personalidades que 

aceitaram ser embaixadores do 

projecto, lembrando que o seu 

sucesso só é possível também pelo 

trabalho dos empresários que são os 

que valorizam os produtos da região.  

O Presidente da Associação 

Empresarial de Ponte de Lima, José 

Miguel Vaz, que recentemente tomou 

posse no cargo, reforçou a ideia que 

a Loja Rural – Cadeia das Mulheres, 

lugar onde se procedia a esta 

cerimónia, era um espaço de 

promoção de produtos endógenos, 

“local de excelência onde os 

produtores colocam os seus 

melhores produtos” e que contava 

com todos para fazer crescer este 

projecto. 

Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte, alertou que para a 

valorização dos produtos, os pequenos produtores não podem 

estar sujeitos a excessiva burocracia, uma vez que “não têm a 

capacidade de outras empresas, não se pode pedir a queijeiros 

de Serpa para conseguir os critérios que por vezes a ASAE, por 

exemplo, impõe, ou a um moleiro para que seja uma indústria 
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de moagem”. Alertou ainda para que as autoridades 

que regulam e fiscalizam terem bom senso “nesta 

matéria”: “há dois séculos que se comem queijos 

feitos artesanalmente, tradicionais, nunca ninguém 

morreu, e não vai ser agora, que isso irá acontecer, 

por isso há que ter bom senso”. 

Assim, defende Sua Alteza Real menos burocracia 

para os pequenos produtores que são parte integrante 

na preservação da genuinidade dos produtos e 

terminou desejando sorte ao projecto 100% Alto 

Minho, sublinhando a importância das empresas nesta 

valorização do mundo rural.  

O Senhor Secretário de Estado da Alimentação e da 

Investigação Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e Brito 

disse que ficou surpreendido pelo convite da CEVAL, 

e em tom de brincadeira referiu que nunca pensou 

seguir a “carreira diplomática”. 

Referiu ainda que: “é por valorizarmos o que mais 

importa, que é a qualidade e o empreendedorismo, 

que já estão em prática acções que facilitam e que 

possibilitam que os pequenos produtores tenham mais 

condições”. “Reduzir o licenciamento de queijarias de 

Serpa por exemplo, é promover a desburocratização, 

e por outro lado, facilitar depois a licenciação de 

diversos produtos defendendo a sua qualidade”. 

Conclui a sua intervenção dizendo que Portugal teve 

de pedir rogações à União Europeia para poder 

facilitar alguns tipos de licenciamentos: “hoje produzir 

pequenos produtos já é possível, o autoconsumo é 

agora permitido”, mas “falta um aspecto que é a 

comercialização, uma marca que desenvolva depois todo este 

conceito dos produtos da terra”.   

O Eng.º Victor Mendes, Presidente da Câmara de Ponte de 

Lima, referiu que o projecto do CEVAL “é uma iniciativa 

importante como promoção e divulgação dos nossos produtos” 

referindo ainda que o Secretario de Estado tem feito “um 

grande trabalho de diplomacia económica não só em prol do 

Alto Minho mas sendo embaixador dos produtos deste país”. 

Referindo ainda que o trabalho do Dr. Nuno Vieira e Brito tem 

sido realizado de “de forma discreta mas eficaz”, Conclui 

afirmando que “primar pela qualidade e pela diferença é 

combater a globalização e a “responsabilização de construção 

do território é de todos nós”. 

Após esta cerimónia, Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte, 

deslocou-se ao recinto da Expolima, onde decorria a VIII Feira 

do Cavalo de Ponte de Lima, tendo jantado no recinto da 

mesma com a comitiva que o acompanhava desde a cerimónia 

do 2.º Embaixador do Alto Minho, onde destacamos o 

Secretário de Estado, Dr. Nuno Vieira e Brito; o Presidente da 

Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes; o 

Presidente da CEVAL, Eng.º Luís Ceia; o Presidente da 

Associação Empresarial de Ponte de Lima, José Miguel Vaz, o 

Presidente da Real Associação de Viana do Castelo, Dr. José 

Aníbal Marinho, o Presidente da Causa Real, Dr. Luís Lavradio, 

o Presidente da Assembleia Geral da Real Associação de 

Viana do Castelo, Eng.º Francisco Calheiros, Conde Calheiros; 

o Presidente da Real Associação de Braga, Dr. Gonçalo 

Pimenta de Castro e diversas individualidades. 
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Decorreu no dia 28 de Junho no Auditório do Instituto 

Politécnico de Viana de Castelo o XX Congresso da 

Causa Real.  

Da parte da manhã, os congressistas apreciaram do 

Relatório e Contas de 2013 e ratificaram o registo dos 

Estatutos da Causa Real, a que seguiram 

intervenções de vários Congressistas, entre as quais 

enumerámos as do Vice-Presidente da Causa Real 

João Távora, dos Presidentes das Reais Associações 

de Lisboa, Nuno Pombo; Porto, Jorge Leão; Viana do 

Castelo, José Aníbal Marinho Gomes; Viseu, Álvaro 

de Menezes; Luís Lavradio, Presidente da Causa Real 

e Teresa Corte-Real, responsável do Projecto Educar. 

Da parte de tarde os Congressistas assistiram a um 

colóquio sobre o futuro do movimento monárquico 

intitulado “Ventos do Futuro” que contou com 

depoimentos de dois dos antigos Presidentes da 

Causa Real, António de Souza Cardoso e Paulo 

Teixeira Pinto. Antes do encerramento do Congresso 

por S.A.R. o Senhor Dom Duarte, teve ainda lugar 

uma mesa redonda subordinada ao tema do 

Municipalismo. 

A Doutora Ana Sílvia Albuquerque apresentou o tema 

“Municipalismo e Sociedade na Época Moderna e 

Contemporânea: um estudo de caso" e o Doutor 

António de Matos Reis, ”Relação entre o poder central 

e os municípios à luz da documentação medieval 

portuguesa”. Esta mesa redonda contou com a 

moderação do Doutor Paulo Teixeira de Morais. 

Embora tivesse apenas participado no encerramento 

do Congresso, Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte 

veio almoçar com os Congressistas.  

À margem do XX Congresso da Causa Real decorreu 

a segunda edição do Portugal Real - 100% Alto Minho 

que contou, uma vez mais, com a presença da Família 

Real Portuguesa.  

XX Congresso da 
Causa Real 
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Integrado na iniciativa Portugal Real 100% Alto Minho, 

realizou-se um Torneio de Ténis Portugal Real 100% 

Alto Minho, que aconteceu durante 12 horas, que 

começou às 21 horas do dia 27 de Junho e encerrou 

ás 9 horas do dia 28 de Junho, uma verdadeira 

maratona nocturna, que ultrapassou a centena de 

participantes e pôs à prova a resistência de todos os 

participaram. Nem a chuva que começou a cair a 

partir das 4 da manhã influenciou o excelente 

ambiente e a boa disposição dos atletas.  

No Quadro A o vencedor foi o atleta Ricardo 

Rodrigues e como finalista vencido o Hugo Araújo. 

No Quadro B, o vencedor foi o atleta Fernando Silva e como 

finalista vencido o Gustavo Coelho. 

No Quadro feminino, a vencedora foi a atleta Conceição Novo e 

a finalista vencida foi a Catarina Lopes. 

Antes de participar no Jantar solidário a favor da Casa dos 

Rapazes de Viana do Castelo, Sua Alteza Real o Senhor Dom 

Duarte visitou o Clube de Ténis no dia 28 de Junho onde 

procedeu à entrega dos troféus. 

Torneio de Ténis Portugal Real 100% Alto Minho 



8 

 

A Real Associação de Viana do Castelo, a Associação 

Empresarial de Viana do Castelo, a Confederação 

Empresarial do Alto Minho (CEVAL) e o Clube de 

Ténis de Viana, organizaram no dia 28 de Junho de 

2014, um jantar solidário na Quinta da Presa em 

Viana do Castelo, cuja receita reverteu a favor da 

Casa dos Rapazes de Viana do Castelo. Esta 

iniciativa, integrada no evento Portugal Real 100% 

Alto Minho, contou com a presença dos Duques de 

Bragança, Dom Duarte e Dona Isabel, que 

"apadrinharam" este acontecimento. 

No final do jantar os presentes assistiram à brilhante 

actuação do Coro de Câmara “Contraponto”, grupo de 

jovens cantores, da cidade de Viana do Castelo que, 

Jantar Solidário a favor da Casa dos Rapazes 
de Viana do Castelo com a presença dos 
Duques de Bragança 

em Setembro de 2012, se juntaram com objetivo de fazer boa 

música, com qualidade e profissionalismo. Todos os elementos 

iniciaram/completaram a sua formação musical na Academia de 

Música de Viana do Castelo, local onde surgiu a vontade de 

criar este projeto, e que se apresentam como grupo a cappella 

ou com acompanhamento musical, interpretando obras de 

variados estilos como a música clássica, o jazz e o pop. A 

actuação deste Coro foi muito apreciada por todos os presentes 

e em particular por Suas Altezas Reais, tendo interpretado no 

final  um encore seu pedido.  

No final da actuação, para os mais foliões seguiu-se um arraial 

minhoto abrilhantado pelo grupo Tocata Regional da Casa do 

Povo de Mazarefes. 
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No âmbito da 2ª edição do Portugal Real 100% Alto 

Minho, Caminha recebeu no dia 29 de Junho a visita 

dos Duques de Bragança. 

Para além de uma recepção solene no Salão Nobre 

da Autarquia, presidida pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Miguel Alves, que contou com 

a presença de alguns autarcas e outras 

individualidades, do programa fazia parte uma visita à 

Torre do Relógio, um percurso pelo Centro Histórico 

de Caminha, e uma visita à Igreja Matriz da 

localidade. 

No final da visita ao centro histórico a comitiva esteve 

numa explanada da emblemática Praça Conselheiro 

Silva Torres. 

A visita a Caminha terminou com um almoço na 

Quintinha D’ Arga, freguesia de Dem, onde estiveram 

também presentes, para além dos Presidentes da 

Câmara e Assembleia Municipal de Caminha, o 

presidente da Junta de Freguesia de Dem, o 

Presidente do CEVAL, o Presidente da Real 

Associação de Viana do Castelo, o Presidente da 

Causa Real e outras individualidades ligadas ao meio 

político, empresarial e social. Ao som e danças do 

Grupo Folclórico de Orbacém, o almoço decorreu num 

ambiente acolhedor e tipicamente rural, a que não foi 

alheio o gosto pela natureza de Sua Alteza Real. 

Duques de Bragança em visita oficial ao 
concelho de Caminha 
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As seis constituições portuguesas (três 

monárquicas e três republicanas) contém normas 

que se referem à POSSE e JURAMENTO do 

Chefe do Estado: 

- Constituição de 1822 
Competem às Cortes, sem dependência da sanção Real, 
“tomar juramento ao Rei, ao Príncipe Real, ao Regente, ou 
Regência”, “reconhecer o Príncipe Real como sucessor da 
Coroa e aprovar o plano da sua educação”; “nomear tutor ao 
Rei menor”; eleger a Regência ou o Regente “e marcar os 
limites da sua autoridade” e “resolver as dúvidas que 
ocorrerem sobre a sucessão da Coroa” (art. 103º nºs I a V); 
 “O Rei, antes de ser aclamado, prestará, perante as Cortes, 
nas mãos do Presidente delas, o seguinte juramento «Juro 
manter a religião Católica Apostólica Romana; ser fiel à 
Nação portuguesa; observar e fazer observar a Constituição 
política decretada pelas Cortes extraordinárias e constituintes 
de 1821 e as leis da mesma Nação; e prover ao bem geral 
dela, quanto em mim couber»” (art. 126º). 
 
- Carta Constitucional de 1826 
É da atribuição das Cortes “tomar Juramento ao Rei, ao 
Príncipe Real, ao Regente, ou Regência”; “eleger o Regente 
ou a Regência, e marcar os limites da sua Autoridade”; 
“Reconhecer o Príncipe Real, como Sucessor do Trono, na 
primeira Reunião, logo depois do seu nascimento”; “ Nomear 
Tutor ao Rei menor, caso seu Pai o não tenha nomeado em 
Testamento”; “na morte do Rei, ou vacância do Trono, instituir 
exame da Administração, que acabou, e reformar os abusos 
nela introduzidos”(art. 15º § 1º a 5º); 
 “O Rei, antes de ser aclamado, prestará na mão do 
Presidente da Câmara dos Pares, reunidas ambas as 
Câmaras, o seguinte Juramento - «Juro Manter a Religião 
Católica, Apostólica Romana, a integridade do Reino, 
observar e fazer observar a Constituição Política da Nação 
Portuguesa, e mais Leis do Reino e prover ao Bem geral da 
Nação, quanto em Mim Couber»” (art. 76º). 
 
- Constituição de 1838 
Compete às Cortes “tomar juramento ao Rei, Regente ou 
Regência, e ao Príncipe Real”; “eleger o Regente nos casos 
em que a Constituição prescreve; a marcar os limites da sua 
autoridade, ou ele seja electivo, ou chamado pelo direito de 
Sucessão”; “reconhecer o Príncipe Real como Sucessor da 
Coroa, na primeira reunião depois do seu nascimento, e 
aprovar o plano de sua educação”; “nomear tutor ao Rei 

menor, não sendo vivo seu Pai ou Avô, ou não lhe tendo sido 
nomeado em testamento”; “confirmar o tutor nomeado pelo 
Rei, se este abdicar ou sair do Reino”; “resolver as dúvidas 
que ocorrerem sobre a Sucessão da Coroa” (art. 37º,nºs 3º a 
8º da Const. 1838). 
“O Rei, antes de ser proclamado, prestará nas mãos do 
Presidente da Câmara dos Senadores, reunidas ambas as 
Câmaras, o seguinte juramento: “Juro manter a Religião 
Católica Apostólica Romana, a integridade do Reino, observar 
e fazer observar a Constituição Política da Nação Portuguesa, 
e mais Leis do Reino, e prover ao bem geral da Nação quanto 
em mim couber” (art. 87º). 

As Constituições Portuguesas  

e o Chefe de Estado 
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Nota: 

A Direcção da Real Associação de Viana 

do Castelo, eleita em Março do corrente 

ano e com mandato para o triénio 2014-

2016, vem por este meio cumprimentar V. 

Exas,  

desejando, desde já, um resto de ano de 

2014, cheio de saúde e sucesso. 

Temos um plano de actividades e 

orçamento aprovado em Assembleia Geral 

para o ano de 2014, que, entre outras 

actividades, inclui a realização do XX 

Congresso da Causa Real (28 de Junho, 

Viana do Castelo) que muito nos honra, na 

cidade de Viana do Castelo e que 

pretendemos executar com a participação 

de todos os associados, simpatizantes e 

entidades que pretendam colaborar com o 

intuito de contribuir e ajudar a dinamizar a 

Causa Monárquica 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 Tesoureiro, 

venho por este meio solicitar a V. Exas. a 

regularização da QUOTA DE ASSOCIADO 

REFERENTE ao ano de 2014, no valor de 

25,00 € (vinte e cinco euros), por 

transferência bancária, preferencialmente, 

para:  

Titular da Conta: 

Real Associação de Viana do Castelo 

Entidade bancária: 

Caixa de Crédito Agrícola 

Agência:  

Ponte de Lima 

NIB:  

0045 1427 40026139242 47 

Número de conta:  

1427 40026139242  

Caso seja possível, envie, por favor, e-mail 

a informar que já regularizou o pagamento 

da correspondente quota (ex: compro-

vativo), para procedermos de imediato à 

emissão do recibo de liquidação. 

Cordiais cumprimentos e saudações 

monárquicas, 

 

 Pedro Giestal 
Tesoureiro da RAVC 

 
- Constituição de 1911 
“Ao tomar posse do cargo, o Presidente pronunciará, em sessão conjunta das Câmaras 
do Congresso, sob a presidência do mais velho dos presidentes, esta declaração de 
compromisso: «Afirmo solenemente, pela minha honra, manter e cumprir com lealdade 
e fidelidade a Constituição da República, observar as leis, promover o bem geral da 
Nação, sustentar e defender a integridade e a independência da Pátria 
Portuguesa»” (art. 43º). 
 
- Constituição de 1933 
O Presidente eleito assume as suas funções no dia em que expira o mandato do 
anterior e toma posse perante a Assembleia Nacional, usando a seguinte fórmula de 
compromisso «Juro manter e cumprir leal e fielmente a Constituição da República, 
observar as leis, promover o bem geral da Nação, sustentar e defender a integridade e 
a independência da Pátria Portuguesa»” (art. 75º). 
 
- Constituição de 1976 
“O Presidente eleito toma posse perante a Assembleia da República” e “no acto de 
posse o Presidente da República eleito prestará a seguinte declaração de 
compromisso: «Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico 
investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República 
Portuguesa» (art. 127º nºs 1 e 3). 
 

Descubra a diferença… 
… de prestar juramento (como fazem os Reis) e prestar declaração de 
compromisso (como fazem os Presidentes da República)… 
 
… entre prestar juramento, antes de ser aclamado (como o fazem os 
Reis) e prestar declaração de compromisso, depois de ser eleito (como 
fazem os Presidentes da República)… 
 
… no conteúdo do juramento dos Reis (com excepção ao que se refere à 
Igreja) e no conteúdo do compromisso dos Presidentes da República 
(principalmente, após o 25 de Abril de 1974)… 
 

Paula Leite Marinho 

 

Sabia que… 
… todas as constituições portuguesas (três monárquicas e três republicanas) 
reconhecem que a SOBERANIA reside… 
 

- “…essencialmente em a Nação. Não pode, porém, ser exercitada senão 
pelos seus representantes legalmente eleitos. Nenhum indivíduo ou 
corporação exerce autoridade pública que se não derive da mesma 
Nação” (art. 26º da Constituição de 1822); 
 
- “…o Reino de Portugal é a Associação política de todos os Cidadãos 
Portugueses. Eles formam uma Nação livre e independente” (art. 1º da Carta 
Constitucional de 1826); 
 
- “…essencialmente em a Nação, da qual emanam todos os poderes 
políticos” (art. 33º da Constituição  de 1838); 
 
- “… essencialmente em a Nação” (art. 5º da Constituição de 1911); 
 
- “… em a Nação” (art. 71º da Constituição de 1933); 
 
- “… reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na 
Constituição” (art. 3º nº 1 da Constituição de 1976).  

   
Paula Leite Marinho 
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Nun’Alvares Pereira 
 
 

Que auréola te cerca? 
É a espada que, volteando, 
faz que o ar alto perca 
seu azul negro e brando. 
  
Mas que espada é que, erguida, 
faz esse halo no céu? 
É Excalibur, a ungida, 
que o Rei Artur te deu. 
  
'Sperança consumada, 
S. Portugal em ser, 
ergue a luz da tua espada 
para a estrada se ver! 
 
 

Fernando Pessoa, in  “Mensagem” 

Povo, Pátria e Rei 
 
 

É de atos com valor 
Que sai uma nobreza. 
Com eles nós crescemos, 
Deles veio riqueza. 
 
Só na liberdade 
Nos podemos assumir. 
Sempre tementes a Deus 
Havemos de conseguir. 
 
A nossa luta será 
Sempre pela Pátria. 
Porque nela nascemos, 
É também a Mátria.  
 
Todos em uníssono 
À volta do nosso Rei, 
Seremos uma só voz 
Com força para fazer lei. 

Carlos Lamas Pacheco  

Para a Europa, a Batalha de Aljubarrota constituiu uma das 

batalhas mais importantes ocorridas em toda a época medieval. 

Para Portugal, esta batalha, ocorrida no planalto de S. Jorge no 

dia 14 de Agosto de 1385, constituiu um dos acontecimentos 

mais decisivos da sua História. 

Sem ela, o pequeno reino português teria, muito provavelmente, 

sido absorvido para sempre pelo seu poderoso vizinho 

castelhano. 

Sem o seu contributo, o orgulho que temos numa história 

largamente centenária, configurando o estado português como uma 

das mais vetustas e homogéneas criações políticas do espaço 

europeu, não seria hoje possível. 

A vitória portuguesa em Aljubarrota permitiu também a preparação 

daquela que seria a época mais brilhante da história nacional - a 

época dos Descobrimentos - que, de outra forma, pura e 

simplesmente não teria ocorrido. 

A Batalha de Aljubarrota proporcionou definitivamente a 

consolidação da identidade nacional, que até então se encontrava 

apenas em formação, e permitiu ás gerações futuras portuguesas a 

possibilidade de se afirmarem como nação livre e independente. 

A Batalha de Aljubarrota 

in http://www.fundacao-aljubarrota.pt/?idc=21#Consequ_ncias  

http://www.fundacao-aljubarrota.pt/?idc=21#Consequ_ncias
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Portugal é o único país do mundo que não 

celebra oficialmente a data da sua fundação 

como país independente, o dia do seu 

aniversário. E este sim é motivo de festa, de 

vaidade e de coesão nacional. 

Ao invés, as nossas autoridades, imbuídas de ideais 

jacobinos, preferem comemorar a data em que, contra a 

vontade do povo, se alterou o regime vigente através de uma 

revolução fratricida entre portugueses, e da qual organizações 

criminosas como a Carbonária, se aproveitaram. O dia 5 de 

Outubro é o feriado do laicismo republicano de 1910. 

A revolução republicana 

não foi sequer, uma 

revolução libertadora: na 

altura existia uma 

constituição aprovada e 

votada no Parlamento; 

havia partidos políticos, 

entre os quais o próprio 

partido republicano e, se 

atendermos à época, as 

instituições democráticas 

funcionavam plenamente – 

ao contrário da revolução 

que ocorreu no 25 de Abril, 

a qual pôs fim a 48 anos 

de ditadura! 

Após a implantação da 

República, assiste-se a 

perseguições cruéis à 

Igreja, a uma enorme 

agitação social, e governos 

que duravam dias. 

A Maçonaria portuguesa, 

influenciada pela Geração 

de 70, que acreditava que o nosso país já não poderia 

sobreviver como nação independente e que só restava o 

desaparecimento de Portugal, pretendia criar uma República 

Ibérica de raiz Hispânica e para isso contactou, no país 

vizinho, organizações irmãs de forma a levarem a cabo a 

destituição do Rei Alfonso XIII. 

Importa referir que algum tempo após a implantação da 

república, os cabecilhas de então, iniciam contactos com a 

Inglaterra tendo por objectivo aquilatar se esse país se oporia 

à absorção e ao desaparecimento de Portugal. No entanto 

estes planos acabariam por sair frustrados com o início da I 

Guerra Mundial. 

Oficialmente no dia 5 de Outubro é comemorada a 

implantação da república que teve como acto preparatório o 

assassinato de El-Rei D. Carlos, por ordem expressa da 

Carbonária, braço armado da Maçonaria, ignorando as 

autoridades republicanas - actuais e passadas - que foi no dia 

5 de Outubro de 1143, com o Tratado de Zamora e na 

presença do Legado Pontifício, Cardeal Guido de Vico, que D. 

Afonso VII de Leão reconhece a existência de um novo 

Estado, PORTUGAL, como REINO INDEPENDENTE. Aliás, 

no portal do Governo considera-se o Tratado de Zamora 

como o tratado que oficialmente deu origem à nossa 

independência mas esquece-se a data de 5 de Outubro de 

1143. Porque será? 

Porque será que o nosso país, com mais de oitocentos anos 

de história deixou de se chamar Portugal e a passou a 

chamar-se República Portuguesa? À semelhança de qualquer 

uma das novas repúblicas 

emergentes de África após a 

descolonização europeia ou 

resultantes da fragmentação 

do bloco de Leste… 

Não podemos esquecer que 

o dia 5 de Outubro de 1143 é 

a data emblemática em que 

ocorreu a Fundação da nossa 

Nacionalidade, devido ao 

esforço e mérito de D. Afonso 

Henriques, primeiro Rei de 

Portugal, que beneficiou da 

acção desenvolvida, pelo 

Arcebispo de Braga, Dom 

João Peculiar, em favor da 

constituição do novo reino de 

Portugal. 

Do ponto de vista histórico-

jurídico o dia 5 de Outubro de 

1143 é a data da nossa 

Fundação – do nascimento 

de Portugal. O respeito pela 

verdade e pela nossa História 

exige que se comemore a 

conferência de Zamora, da qual resultou o tratado que 

transformou Portugal numa realidade até aos nossos dias. 

A República, nunca sufragada pelos portugueses e 

transformada em instituição legítima pela força, ganharia mais 

legitimidade se houvesse coragem de perguntar aos 

portugueses se de facto estão de acordo com este regime. É 

que pelo facto de vivermos numa república não temos de nos 

sentir republicanos. Como não temos que nos sentir sociais-

democratas por o actual Governo ser liderado pelo partido 

correspondente ou socialistas se isso acontecesse. 

Quando será que a Fundação de Portugal 

passará a ser condignamente comemorada - no 

dia 5 de Outubro - apesar de já ter sido há 871 

anos? 

5 de Outubro - o dia em que Portugal nasceu 

José Aníbal Marinho 
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Reis de Portugal 

D. Sancho I 

 

 

 

 

 

 

Nascimento  

11 de Novembro de 1154, Coimbra 

Morte  

26 de Março de 1211 (56 anos), em Coimbra, onde está 

sepultado no Mosteiro de Santa Cruz 

Reinado  

06 de Dezembro de 1185 — 26 de Março de 1211 

Coroação  

9 de Dezembro de 1185, em Coimbra 

Consorte  

D. Dulce de Barcelona 

Dinastia  

Borgonha 

Cognome  

O Povoador 

Filhos  
Beata Teresa de Portugal, Beata Sancha de Portugal, D. 
Raimundo, D. Constança, D. Afonso II, D. Pedro, D. Fernando, 
D. Henrique, D. Branca, D. Berengária, Beata Mafalda de 
Portugal, D. Martim, D. Urraca  

Pai  

D. Afonso I 

Mãe  

D. Mafalda de Saboia 
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POETAS MONÁRQUICOS PORTUGUESES
1
 

GUILHERME DE FARIA 

Esta pequena antologia de poetas 

monárquicos portugueses, Iniciada com 

Alfredo Pimenta, Vimaranense insigne, 

prossegue com Guilherme de Faria, 

insigne vimaranense. E bem está que 

seja assim, já que é Guimarães o berço 

da nossa nacionalidade, logo, o berço da 

Monarquia Portuguesa. Honremos a 

antiga capital do Reino, honrando os 

seus poetas, ao dar-lhes, neste trabalho, 

direitos de primazia, na ordem de 

apresentação. 

Nascido em 1907. Guilherme de Faria 

(Guilherme Augusto Pessanha de 

Sequeira Braga Leite de Faria) revelou-

se, ainda adolescente, um poeta adulto, 

como que prevendo a brevidade da sua 

passagem pela Terra: como quem, à 

semelhança de Sebastião da Gama (e 

vou citar versos do autor de Serra-Mãe), 

não quisesse morrer, tal a Cigarra, com a 

sua canção em meio: “Cigarra que se 

preza, quando morre. / Não deve estar a 

meio da canção.” Por isso, durante a sua 

curtíssima vida (faleceu em 1929), deu à 

estampa sete volumes de poesia, 

deixando organizados mais três: 

Desencanto, Saudade Minha, que é uma 

recolha dos seus principais poemas, e 

uma Antologia de Poesias Religiosas 

portuguesas  ̶  todos eles publicados 

postumamente.  

O seu primeiro livro, Poemas, veio a lume 

quando o autor tinha apenas 15 anos de 

idade. E nele se revelam já, implícita ou 

explicitamente, os principais temas do 

seu lirismo: a trilogia Deus, Pátria e Rei, 

que sempre o norteou, e o Amor, este, 

delicadamente celebrado, em termos 

literários, sob o molde tradicional dos 

velhos Cancioneiros luso-galaicos. A 

Galiza, aliás, teve em Guilherme de Faria 

um fecundo admirador, louvando-a ao 

louvar poeticamente a sua maior 

intérprete lírica, Rosalia de Castro; ao 

reconhecer a autora dos Cantares 

Galegos como ancestral da sua musa 

saudosista: “Rosalia!, Rosalia!, / a voz do 

teu sentimento / Teve na minha poesia / 

O seu último lamento". Isto fá-lo 

emparceirar com outros (bem poucos) 

poetas portugueses, que nas suas obras, 

quer escrevendo em galego (João Verde, 

Alfredo Pedro Guisado, João da Rocha, 

Maria Manuela Couto Viana), quer 

cantando-a em seus versos (Afonso 

Lopes Vieira, Teixeira de Pascoaes, 

Carlos Lobo de Oliveira, Natércia Freire), 

amam, na Galiza, a maternidade 

dulcíssima da nossa Língua e da nossa 

sensibilidade.  

Orgulhoso de se conhecer português 

(“Que eu, por graça de Deus, sou 

português”: "Senti-me bem português": 

“Português de raça”, “Nasci em 

Portugal. / E, graças ao Senhor. / Nasci 

bem português”), Guilherme de Faria 

sofre profundamente com a “apagada e 

vil tristeza” da sua pátria dos anos 20, tão 

semelhante à nossa pátria de hoje (“e 

hoje, entre a Moirama. / Vives 

degredada, / Morres de tristeza. / Alma 

namorada. / Alma portuguesa”); vê, com 

pesada angústia, descer sobre ela a noite 

da desgraça (“E eis que a noite desce / 

Sobre Portugal / e, nas almas, cresce / 

em tristeza igual”).  

É a noite (repare-se) uma imagem muito 

cara à maioria esmagadora dos versos 

de Guilherme de Faria. Mas uma noite 

onde sempre brilha um ponto de luz (“Luz 

do encanto e da ternura”), que pode ser 

luz de Deus, luz do Amor, luz de um 

Ideal. Porém, na noite da pátria, o poeta 

começa por não vislumbrar essa luz 

redentora (“nasci em Portugal. E 

peregrino / De caminhos de luz, vi, no 

degredo / Mais vil, a minha pátria que tão 

cedo / Deixara de brilhar no céu divino”). 

Quanto isto lhe dói, a ele que, “peregrino 

de caminhos de luz” (veja-se como bem 

se auto-retrata), continuamente sonha 

com o anunciador luzeiro, esse “lume 

brando de uma nova estrela / 

Alvorecendo Portugal”! E dominado, por 

fim, pela fé; confiando, sem vacilar, na 

vontade de Deus, que há-de resgatar-lhe 

a pátria, põe-se a cantar, como quem 

reza: “Exilado no torvo desvario / Desta 

hora fatal, espero a graça / De Deus...” 

Então, “na cerrada treva / Desta hora 

amara”, já sagrado “Trovador do Quinto 

Império / Entre falsos e mesquinhos / 

Portugueses”, escuta, vinda da névoa 

sebástica, como rasgão de Sol, a voz do 

rei Encoberto, a remir-nos do escuro 

cativeiro: “Oiçam, Portugueses, / Essa 

voz que plange / Sonhos e revezes, / E a 

alma confrange // (...) É a voz” do 

Encoberto. / Lá, no exílio, a sós: / Voz 

que ao longe e ao perto / Fala a todos 

nós". E o poeta, arrebatado implora em 

nome de todos: “Vem a nós, Rei 

peregrino, / Por vencer e escuro mal! / 

Senhor do nosso Destino, / Capitão de 

Portugal!”. E deslumbra-se com o vigor 

com que a grei encontra eco no seu 

peito, onde a esperança cada vez mais 

cresce e floresce: “Senhor! Senhor! Em 

mim / Renasce a minha grei / E eu sinto 

bem que assim / Ousado afrontarei / O 

mal a que hoje vim / E, com a pátria, 

expiei!”. Porque o Sebastianismo de 

Guilherme de Faria (é preciso que se 

saiba) não paira no vago, é, antes, uma 

aspiração com formas definidas, 

nitidamente concretas; não se apresenta 

jamais como discípulo do de Afonso 

Lopes Vieira (ainda que o autor de 

Saudade Minha aprenda do autor do 

Encoberto a bela lição formal, certos 

ritmos musicais, certas subtis imagens...). 

A prova desta asserção revela-se nos 

trechos de uma carta inédita, em meu 

poder, dirigida, em 1914, pelo poeta de 

S. Pedra de Moel, a António Sardinha, 

mestre do Integralismo Lusitano, por 

essa data ao serviço de EI-Rei D. Manuel 

II que, no seu exílio londrino, 

personificava, então, para o jovem 

movimento monárquico, o rei Desejado. 

Contra tal identificação protestava Lopes 
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Vieira:  

“Não compreendo porque não 

deixaram no Vago - essa 

suprema atmosfera, essa 

superior ambiência de quem 

aguarda com esperança 

profunda -; como não deixaram 

no Vago a figura do Desejado... 

Assim o Sonho perde muito do 

seu prestígio antigo. (...) Ah! 

porque não quiseram antes o 

Vago, onde cada qual metesse 

o seu Encoberto, deixando aos 

jornais de efémera acção 

política, aos artigos de fundo 

que as senhoras saboreiam à 

hora de chá, o campo muito 

menos interessante das 

realidades e das efectivações?”  

Lopes Vieira, confessa-o ele, 

era um místico e não um 

político. Guilherme de Faria 

tinha o arcaboiço de um político, 

servido por uma alma de poeta. 

O seu Desejado possuía, pois, 

um nome, era uma realidade. 

Chamava-se D. Duarte II. É este 

o Rei que ele exalta em dois 

poemas; o primeiro, composto 

quando da morte de D. Miguel II 

e de que cito alguns versos:   

“Senhor, Senhor! Oh Virgem 

padroeira! / Acolhei a grande 

Alma portuguesa / D'EI-Rei de 

Portugal, na verdadeira / / E 

eterna glória Vossa  ̶  pela qual/

Ele viveu, sofrendo, com 

grandeza, / Toda a humana 

injustiça, todo o mal / / Que já 

Seu Pai excelso perseguira: /   ̶ 

Seu pai  ̶  Rei peregrino e 

cavaleiro / De Deus, na guerra 

santa e vil Mentira. / / (...) E que 

o Sol de claríssima pureza / 

Que, além da antiga névoa, 

paira e brilha. / / Doire a fronte 

gentil de Sua Alteza // O 

Príncipe mui alto e glorioso / 

que é hoje nosso Rei! - Real, 

real / Pelo Rei mais amado e 

valeroso, /Por Dom Duarte, Rei 

de Portugal!”.   

O segundo é já todo dedicado 

ao “Novo Príncipe”, “A S.M. EI-

Rei o Senhor Dom Duarte II” 

e aqui o transcrevo na 

íntegra: 

“Portugal, livre de moiros,  

Vai outra vez reviver!  

E, em sua glória, hão-de os loiros  

De Camões reverdecer! 

 

Pois vem cumprir seu Destino  

Já do cantor celebrado,  

O Capitão peregrino  

- O nosso Rei Desejado. 

Sois Vós o milagre certo  

Da Vossa heróica ascendência:  

Em Vós, Senhor!, o Encoberto  

Quebra a cruz da sua ausência. 

 

E enfim vencida a Moirama,  

A eterna luz da Saudade.  

Que de Alcácer se derrama,  

Ilumina a imensidade! ...” 

 

Guilherme de Faria crê, com 

toda a sua alma e com toda a 

sua arte, na instauração da 

Monarquia Portuguesa. Sonho 

(“Que sonho de maravilha, / O 

Reino de Portugal!”) que ele, 

através dos seus versos, nos 

transmite como magnífica 

mensagem, para nos ajudar a 

tomá-lo duradoira e perfeita 

realidade.  

Mercê da amabilidade da ilustre 

Família do poeta de Manhã de 

Nevoeiro, temos o júbilo de 

apresentar aos nossos leitores 

um poema inédito de Guilherme 

de Faria, manuscrito pelo autor, 

onde o seu monarquismo uma 

vez mais se expande, numa 

beleza cortês que foi, também, 

timbre da sua musa.  

1 publicado no Jornal “Monarquia 
Portuguesa”, n.º 5, pág. 9., 1983.  

Sendo um dos objectivos da Real 
Gazeta do Alto Minho a divulgação da 
Cultura Portuguesa, publicamos agora 
o 2º artigos dedicado aos Poetas 
Monárquicos Portugueses. 

Em Setembro de 1993 a Real Associação de 

Viana do Castelo publicitava assim em meia 

página no Jornal Cardeal Saraiva a 

organização do tradicional arraial minhoto, 

por altura das Feiras Novas, festas 

concelhias de Ponte de Lima, com a 

presença de S.A.R. o Senhor D. Duarte. 

Para a história da  

Real Associação de  

Viana do Castelo 

António Manuel Couto Viana 


