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Falece a Princesa Dorothea da Baviera,
Grã-Duquesa viúva da Toscana

F aleceu no dia 5 de julho último a Princesa Dorothea da 
Baviera, Arquiduquesa da Áustria e Grã-Duquesa Viúva 
da Toscana, tia do Chefe da Casa Imperial do Brasil, o 

Príncipe D. Luiz de Orleans e Bragança.
A Princesa Dorothea nasceu em 25 de maio de 1920, 

no Castelo de Leutstetten, sendo fi lha do Príncipe Franz da 
Baviera e da Princesa Isabelle de Croÿ. Era irmã da falecida 
Princesa Maria Elizabeth da Baviera, mãe do Chefe da Casa 
Imperial do Brasil.

A Princesa Dorothea se casou, em 1938, com o Arquiduque 
Godofredo da Áustria, Príncipe da Hungria e da Boêmia e 
Grão-Duque da Toscana, sendo, desde 1984, com o faleci-
mento do esposo, intitulada Grã-Duquesa Viúva da Toscana. 
O casal teve quatro fi lhos, as Arquiduquesas Elisabeth, Ali-
ce, Maria Antonieta e o Arquiduque Leopoldo, herdeiro do 
Grão-Ducado da Toscana, que renunciou ao título em 1993, 
passando o Grão-Ducado da Toscana a seu fi lho, neto da Prin-
cesa Dorothea, o Arquiduque Sigismund da Áustria.

Ao tomarem conhecimento do falecimento da “Tante 
Dorothea”, o Chefe da Casa Imperial do Brasil e seu irmão, o 
Príncipe Imperial D. Bertrand, enviaram conjuntamente uma 
mensagem de condolências ao primo, Arquiduque Leopoldo 
da Áustria. A mensagem, que foi expedida em alemão, era do 
seguinte teor:

– “Caro Leopold. Muito entristecidos pela notícia do fale-
cimento de tia Dorothea, enviamos nossos afetuosos pêsames. 
Queira Deus tê-la no Paraíso e a ti conceder o seu melhor 
consolo. Seus primos, Luiz e Bertrand”.

Na foto, a  Princesa Dorothea e o Arquiduque Godofredo, 
à época de seu casamento.

Faleceu na Toscana, em 7 de julho, com 84 anos de idade, o 
Marquês Luigi Coda Nunziante de San Ferdinando, integrante 
exponencial da nobreza italiana e destacado líder católico con-
servador, defensor da família e da vida. Presidia a associação 
Famiglia Domani, organizadora da Marcha pela Vida, manifesta-
ção que congrega anualmente em Roma um crescente número 
de participantes. O Marquês era muito afeito aos Príncipes D. Luiz 
e D. Bertrand, os quais fre-
quentemente acolhia em 
suas viagens à Europa, 
participando, ademais, de 
exitosas iniciativas co-
muns pela vigência dos 
valores cristãos na socie-
dade temporal. Deixa a 
viúva, Condessa Gabriella 
Spalletti Trivelli e cinco 
fi lhos. Admirador do Brasil, 
o Marquês aqui esteve 
em duas ocasiões, fazen-
do-se conhecido e benquisto por muitos. Recebeu de D. Luiz a 
comenda da Imperial Ordem da Rosa, no grau de grande digni-
tário. Informados do falecimento, Suas Altezas encomendaram 
Missa pelo eterno repouso da alma do amigo. O funeral ocorreu 
em Florença, na igreja dei Santi Michele e Gaetano. Na foto, o 
Marquês aparece ao lado do Cardeal Raymond Leo Burk, durante 
uma das edições da Marcha pela Vida, em Roma.

No Rio de Janeiro, no dia 13 de julho D. 
Antônio, representando a Casa Imperial 
do Brasil, compareceu à Missa Solene de 
reinauguração do Órgão de Tubos-Positivo 
da Paróquia Nossa Senhora do Carmo da 
Antiga Sé, presidida pelo Cardeal-Arcebispo 
do Rio de Janeiro, D. Orani João Tempesta. 
No fi nal, os organistas Benedito Rosa e 
Aloísio Rachid abrilhantaram a cerimônia 
apresentando um concerto. A restauração 
do órgão teve o apoio e o patrocínio da 
Associação de Amigos da Antiga Sé (SA-
MAS), do Instituto  do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) e do BNDES.

Porto

Lapa

Hospital infantil

D. Antônio de Orleans e Bragança
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A seguir um pequeno registro, apenas exemplifi cativo, das atividades dos príncipes nos últimos meses. Muito mais haveria a acrescentar, 
mas o exíguo espaço disponível não o permite. Convidamos os leitores a acompanhar a “Agenda dos Príncipes” no Facebook da Pró Monarquia.

O Príncipe D. Bertrand esteve 
em Brasília, em 30 de maio, 
para prestigiar o lançamento 
do livro “Orações e Novenas 
Diversas a Jesus, a Nossa Se-
nhora e aos Santos”, de autoria 
da escritora monarquista Rita 
de Sá Freire, Dama da Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro 
de Jerusalém. O prefácio da 
obra é de D. Orani Tempesta, 
Cardeal-Arcebispo do Rio de 
Janeiro. O evento ocorreu no 
San Marco Hotel, e o príncipe 
ministrou palestra intitulada 
“A importância de Fátima e a 
gravidade dos dias atuais”. Em 
seguida, o Círculo Monárquico 
Brasileiro ofereceu jantar em 
homenagem ao Príncipe, oca-
sião que serviu de reencontro 
de monarquistas brasilienses.

No dia 7 de junho D. Bertrand 
recebeu, na sede da Pró Mo-
narquia, a representante da 
organização Fraterna Mão 
Amiga Taubaté, Sra. Valéria 
Cândido Marcondes, e de  
seu fi lho, Vésio Marcondes. 
Na ocasião foi presenteada 
com o livro “D. Pedro Hen-
rique, o condestável das 
saudades e da esperança”, 
devidamente autografado, 
para ser leiloado em prol do 
projeto social que está sendo 
trabalhado para dar assistên-
cia a pacientes com câncer 
em Taubaté (SP).

A convite do Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho, 
D. Bertrand, representando 
a Casa Imperial do Brasil, 
participou, em 11 de junho, 
das comemorações dos 150 
anos da Batalha Naval do 
Riachuelo, data magna da 
Marinha do Brasil. O ato se 
deu no Comando do 8º Dis-
trito Naval, em São Paulo. 
Ao lado de autoridades civis 
e militares, o Príncipe acom-
panhou o Hino Nacional, a 
homenagem aos heróis do 
combate, a imposição de 
condecorações da Ordem 
do Mérito Naval e o desfi le. 
A Batalha, ocorrida em 1865, 
foi decisiva para a vitória da 
Marinha Imperial durante a 
Guerra do Paraguai.

No mês de julho D. Bertrand 
percorreu, em caráter particular, 
por semanas, várias cidades do 
Nordeste, aproveitando para 
manter contato com inúmeros 
monarquistas. No dia 7, por 
exemplo, encontrou-se com 
representantes do Círculo Mo-
nárquico Brasileiro da Paraíba, 
em João Pessoa (foto). No dia 
seguinte recebeu em Recife 
vários simpatizantes pernam-
bucanos, concedeu entrevistas, 
distribuiu e autografou o livro de 
sua autoria “Psicose Ambienta-
lista”. Depois de longo giro pelo 
interior, D. Bertrand chegou a 
Maceió, onde foi recepcionado 
por jovens monarquistas ala-
goanos.

No dia 29 de julho D. Bertrand participou 
de hangout (entrevista pela Internet), 
promovido pelo portal Terça Livre, junta-
mente com o conhecido jornalista Paulo 
Eduardo Martins, apresentador de tele-
jornal da Rede Massa, fi lial do SBT no 
Paraná. O programa teve como mediador 
o escritor e professor Allan L. dos Santos. 
A entrevista – que abordou vários temas, 
entre os quais se a monarquia pode ser a 
solução para salvar o Brasil da presente 
crise – durou mais de uma hora e foi 
assistida ao vivo por mais de 900 inter-
nautas. A íntegra encontra-se disponível 
no facebook da Pró Monarquia, no site 
Terça Livre, no YouTube e em vários 
blogs monárquicos.

O Príncipe D. Antônio e sua esposa, D. Christine, viajaram para a Europa em 
1º de junho, cumprindo extensa agenda de compromissos particulares e de 
representação da Casa Imperial do Brasil. 

Em Portugal encontraram-se com as fi lhas D. Amélia, que reside atualmente 
na Espanha, e D. Maria Gabriela, que vive na Bélgica. No dia 5 foram homena-
geados em jantar no Clube de Viseu. No dia 6 o casal realizou peregrinação ao 
Santuário de Nossa Senhora da Lapa, em Quintela de Sernancelhe, acompa-
nhando a procissão e assistindo à Missa, aproveitando para rezar por D. Luiz que 
completava 77 anos naquele dia. No dia 9 os príncipes visitaram a Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, uma das mais das mais antigas do mundo, 
a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova e a igreja matriz desta cidade. 

No dia 11 visitaram o Museu Nacional de Soares dos Reis, na cidade do 
Porto, instalado no Palácio dos Carrancas, que serviu de residência ao Impe-
rador D. Pedro I, então Duque de Bragança. No mesmo dia a direção do Clube 
Portuense, secular instituição privada da cidade do Porto, organizou jantar em 
honra dos príncipes, que contou com a presença de mais de 160 pessoas. No 

fi nal D. Antônio agradeceu o honroso convite, destacando os laços que unem o povo 
português e o brasileiro. 

No dia 12 foram recebidos na Câmara Municipal do Porto. Neste mesmo dia D. 
Christine visitou o Hospital São João do Porto, premiado nacional e internacionalmente 
pelo tratamento de doenças raras em crianças. Na sala de brinquedos, denominada “Um 
lugar para Joãozinho”, conversou com profi ssionais do Serviço Educativo de Pediatria e 
com as crianças internadas. Sempre acompanhada da Sra. Ana Maria Príncipe, relações 
públicas do hospital, ao fi nal assinou o Livro de Honra, onde se encontram assinaturas e 
mensagens de personalidades que visitaram o hospital desde sua fundação, em 1959.Hospital infantil

D. Antônio de Orleans e Bragança
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Devido à grande instabilidade econômica, 
política e social pela qual passa nosso país, 
o Príncipe D. Luiz de Orleans e Bragança, 
Chefe da Casa Imperial do Brasil, emitiu, 
na Semana da Pátria, a seguinte Mensa-
gem aos brasileiros:

Em 1822, o então Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves vivia 
uma situação de relativa instabilidade 

política. Uma revolução liberal no Porto 
impusera o regresso de D. João VI a terras 
lusas, lançando inquietação entre muitos dos 
que aqui infl uenciavam os nossos destinos. 
A situação criada viria a precipitar um 
processo de emancipação política, o qual 
culminaria na declaração de Independência, 
feita às margens do Ipiranga, pelo Príncipe 
D. Pedro, a 7 de setembro daquele ano.

Naqueles momentos de indefinição 
e incerteza, alguns elementos e algumas 
forças atuantes na cena política procuraram 
desintegrar nossa unidade enquanto Nação 
e, até mesmo, derrubar a forma monárquica 
de governo.

A inteligência, a liderança e a sabedoria 
política de José Bonifácio de Andrada e 
Silva, aliadas à argúcia e à determinação 
do Príncipe Regente D. Pedro evitaram ao 

D. Luiz:
“O Brasil atravessa

talvez o momento mais grave
de sua história”

Brasil um esfacelamento indesejado e per-
mitiram o nascimento do País independente 
sob a égide da Monarquia, a qual lhe traria 
um longo período de estabilidade política 

e de ascensão nas sendas de suas legítimas 
tradições e na fi delidade a seus princípios 
cristãos.
  

*   *   *

A Proclamação de nossa Independência 
– que hoje comemoramos – é portadora de 
grandes lições. O processo de diferencia-
ção entre o Brasil e Portugal estava com-
pleto. Circunstâncias acidentais suscitaram 
rusgas momentâneas entre os habitantes da 
colônia e da metrópole. Mas a separação, 
que se fez com a energia e com a força de 
um povo que queria ser independente, foi, 
ao mesmo tempo, marcada pelo afeto e 
pela gratidão.

Quando Portugal e as grandes potências 
reconheceram a nossa Independência, o 
Brasil soube voltar-se para sua própria histó-
ria e para seu passado próximo, reconhecen-
do em D. João VI o monarca sagaz e afável 
que, elevando o Brasil à condição de Reino 
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Príncipe D. Luiz

José Bonifácio

D. Pedro I
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Unido, lhe trouxera todos os benefícios e as 
condições para se tornar independente. No 
momento em que todos os laços se corta-
vam, o Brasil soube restabelecer o laço do 
afeto pelo gesto simbólico de permitir ao 
monarca usar até o fi m de sua vida o título 
de Imperador do Brasil.
  

*   *   *

O Brasil atravessa talvez o mo-
mento mais grave de sua história, 
desde a Independência. Numa rup-
tura militante com nosso passado, 
a instabilidade republicana atinge 
um auge por poucos imaginado. 
O País assiste, estupefato, a uma 
degradação moral e institucional 
sem precedentes, enquanto nossa po-
pulação tem manifestado um sadio 
e inesperado vigor na defesa de um 
Brasil autêntico e fi el a si mesmo.

A partir da cúpula governa-
mental republicana, o País assiste 
à implementação de um projeto de 
poder ideológico, avesso aos seus 
mais íntimos anseios:

– Um projeto político-social eivado 
de espírito anticristão que busca, de todas 
as formas, esfacelar a instituição básica 
de qualquer sociedade civilizada, que é a 
família;

– Um projeto que move uma mal dis-
farçada perseguição à propriedade privada, 
direito nascido da ordem natural, garantidor 
da legítima ascensão de um povo, e da li-
berdade individual e familiar;

– Um projeto que busca, por uma 
concepção abusiva do papel do Estado, 
dirigir os que ensinam e os que aprendem, 
subvertendo a educação de nossas crianças 
e de nossos jovens e condicionando a ela-
boração do pensamento nacional, por meio 
da regulação da produção fi losófi ca, literária 
e científi ca;

– Um projeto que insiste no erro fatal de 
conduzir nossa realidade sócio-econômica 

nas sendas de um socialismo estatista, 
cujos frutos trágicos o mundo continua a 
presenciar, inclusive em nosso Continente;

– Um projeto em contínua ruptura com 
nossos valores de convívio pacato, fraterno 
e cristão, que busca lançar a divisão e a luta 

fratricida entre brasileiros e que vai debili-
tando nossa unidade territorial, por meio de 
duvidosas políticas de demarcações raciais;

– Um projeto que tem aviltado nossa, 
outrora, tão prestigiosa diplomacia e nossos 
interesses internacionais;

– Um projeto que rebaixou a política e 
as instituições, fazendo com que a corrupção 
sem freios se assenhoreasse da máquina do 
Estado, em proveito de ambições pessoais 
desmedidas e de cumplicidades políti-
co-ideológicas.
  

*   *   *

De um modo para muitos inesperado, 
multidões saem às ruas, sempre de modo 
cordato, não em razão de preferências 
partidárias ou de disputas da baixa política, 
mas em defesa de um Brasil genuíno, em 
legítima continuidade com seu passado.

São esses brasileiros, quase sempre re-
legados e esquecidos por uma certa “elite” 
progressista e afeita à moda, que querem 
fazer ouvir sua voz, seus anseios mais ín-
timos, suas aspirações a respeito do País, 
dos Estados, bem como de um autêntico 
regionalismo. Mas os dirigentes de nossa 
vida pública continuam a confi gurar as leis 
e as estruturas que regem a vida do Estado e 
da sociedade sem sincronia com seus ideais, 
anelos e modos de ser. O mundo político 
e institucional parece não se dar conta do 
enorme abismo que se vai cavando em nossa 
vida pública, e continua apenas preocupado 
com os conchavos e os acertos de bastidores. 
Suas manobras são de molde a fomentar con-
tradições, gerar a confusão e induzir alguns 
espíritos ao desânimo, à dispersão e à inércia. 
E assim o País vai sendo encaminhado para 
uma situação histórica dramática.

A História nos ensina que o curso dos 
acontecimentos desserve sempre aos 
que dormem. No dia em que come-
moramos nossa Independência, a 
Casa Imperial, movida pelo ardente 
anelo de uma cristã grandeza para o 
Brasil, considera de seu dever alertar 
os brasileiros, e, particularmente, 
as classes dirigentes para que se 
articulem em torno de seus chefes 
naturais, com o objetivo de, por meio 
de soluções sábias e orgânicas, fazer 
refl uir para dimensões mínimas o pe-
rigo que hoje se abate sobre a Nação. 
Assim poderá o Brasil prosseguir sua 
trajetória histórica, sem conhecer a 
degradação, a tristeza, a miséria, as 
discórdias, as agitações e os morti-
cínios nos quais foram submersas 
tantas nações.

*   *   *

A 22 de agosto de 1822, quinze dias 
antes da declaração de Independência, meu 
tetravô, o futuro D. Pedro I, viajando do Rio 
de Janeiro para São Paulo, rezou diante da 
imagem de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, prometendo-Lhe consagrar o 
Brasil, caso se resolvesse de modo favo-
rável a intrincada situação política. Hoje, 
seguindo seu exemplo, coloco-me aos pés 
de Nossa Senhora Aparecida, a quem rogo 
que vele solícita pelo nosso País e por seu 
povo, a fi m de que permaneçam invictos 
e, com energias vivifi cadas, possam rumar 
para a luminosa e providencial missão que 
os aguarda neste século.

São Paulo, 7 de setembro de 2015

Luiz de Orleans e Bragança
Chefe da Casa Imperial do Brasil
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Dentre os milhões de manifestantes 
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estavam o Príncipe D. Bertrand (na Av. 
Paulista)...

...e incontáveis monarquistas
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Há 600 anos,                                  
o início da epopeia                          

das Navegações

O presente artigo está sendo escrito no 
dia 22 de agosto de 2015, precisa-
mente na data em que se comemora o 

VI Centenário da Conquista de Ceuta, cidade 
situada no norte da África, diante do Estreito 
de Gibraltar e a pequena distância do extremo 
sul da Espanha.

A conquista de Ceuta foi o primeiro lan-
ce da expansão portuguesa pelos mares do 
planeta. O descobrimento ofi cial do Brasil, 
ocorrido 85 anos depois, foi, de certa forma, 
consequência desse episódio da História de 
Portugal. Daí a importância do centenário 
para a História do Brasil.

Desde a Antiguidade, Ceuta sempre foi 
considerada praça da maior importância mili-
tar e econômica. Conta-se que o nome lhe veio 
de sua topografi a peculiar, constituída de sete 
montes dispostos em semicírculo. Os romanos 
os designavam como “Septem Fratres” (sete 
irmãos). Do “septem” latino, por corruptela, 
chegou-se a Septa e mais tarde a Ceuta.

Meta sempre visada por quantos preten-
dessem estender seus domínios da Europa à 
África, ou passar deste para aquele continente, 
inicialmente a ocuparam os cartagineses. Os 
romanos a tomaram depois. Seguidamente, 
os turbulentos vândalos e por fi m os godos 
lá se estabeleceram.

Os maometanos se apoderaram da cidade 
em 710, devido à traição do conde Juliano, 
que a entregou aos agarenos. Utilizando-a 
como base, puderam estes partir para a con-
quista da decadente Espanha visigótica. Por 
isso, uma velha crônica referiu-se a Ceuta 
como “chave da Cristandade e terror da 
Espanha”.

Ademais do evidente valor estratégico, 
Ceuta foi adquirindo, no correr dos séculos, 
cada vez maior importância comercial. Em 
seu porto faziam escala os navios mercantes 
de Veneza e Gênova que atravessavam o Es-
treito em demanda do Atlântico. Produtos do 
remoto Oriente – sedas, tapetes, especiarias, 
metais e pedras preciosas – eram encontrados 
em abundância nos seus numerosos armazéns.

Compreende-se por tudo isso quão zelo-
samente velavam os maometanos pela segu-
rança de Ceuta. Orgulhosos de suas riquezas 
e confiados em suas próprias forças, não 
poderiam supor que alguém ousasse investir 
contra a cidade. Tudo podiam esperar, menos 
um ataque frontal de quem quer que fosse. 
Até mesmo porque Ceuta não se encontrava 
isolada, mas tinha por trás de si todo o norte do 
continente africano, maciçamente muçulma-
no; e o poderoso reino de Granada a resguar-
daria contra qualquer pretensão hispânica. 

Foi no início de 1415 que o rei de Por-
tugal, D. João I, resolveu tomar de assalto a 
praça forte maometana, a instância de seus 
três fi lhos mais velhos, D. Duarte, D. Pedro 
e D. Henrique, que haviam chegado à idade 
de serem armados cavaleiros. Dispunha-se o 
“Rei de Boa Memória” a promover um vistoso 
torneio, no qual pudessem os jovens mostrar 
o valor de suas armas para merecerem, as-
sim, o ambicionado galardão. Para espanto 
do monarca, porém, a ideia não despertou o 
entusiasmo que seria de esperar. Objetaram os 
três que melhor seria provar seu valor contra 
inimigos da fé do que em fi ngidos torneios. 
Não estava Ceuta ali próxima, quase à vista? 
Por que não atacá-la?

armaNDo aleXaNDre Dos saNTos

Prudente, o rei não quis decidir sem ouvir 
as autorizadas opiniões da rainha D. Filipa e 
do Condestável São Nuno Álvares Pereira, 
respeitado como estrategista militar e vence-
dor dos castelhanos em numerosas batalhas. 
A rainha aprovou inteiramente a proposta dos 
fi lhos e o Condestável, cuja idade não havia 
extinguido o ardor combativo, imediatamente 
se ofereceu para acompanhar a expedição. Em 
sua longa vida de lutas, sempre havia preci-
sado pelejar contra outros cristãos e nunca 
tinha podido terçar armas contra infi éis, o que 
muito lamentava. Mas agora, era chegada a 
oportunidade se ser, ele também, um cruzado! 
O entusiasmo guerreiro do Santo contribuiu 
poderosamente para dissipar as dúvidas 
que ainda alimentava o rei, o qual, por fi m, 
determinou que se recrutassem com presteza 
as tropas necessárias.

Depois de alguns meses de intensos 
preparativos, cercados, aliás, do maior sigilo 
quanto ao objetivo visado, afi nal partiu de 
Lisboa uma forte armada. Comandava-a o 
rei, pessoalmente. São Nuno Álvares também 
foi, discreto e modesto, comandando apenas 
uma das naus.

Cruzado o estreito de Gibraltar e ten-
do Ceuta à vista, dispôs o monarca seus 
navios em ordem de combate e ordenou o 
desembarque das tropas. A cidade ofereceu 
feroz resistência. Os três fi lhos do rei reali-
zaram prodígios de valor entre os mouros, 
e o próprio monarca, apesar de sua idade já 
avançada, também combateu a pé, sendo até 
ferido na luta.

Depois de algumas horas de combate, 
já não podendo conter o ímpeto da ofensiva 
cristã, a resistência muçulmana cedeu e Ceuta 
foi inteiramente dominada pelos lusos. Ainda 
no campo de batalha, o rei sagrou cavaleiros 
os três fi lhos, e sobre a mais alta torre da 
cidade foi içado o pendão real, com as Cinco 
Chagas do Salvador. Isso aconteceu no dia 22 
de agosto de 1415. 

A mesquita, que até então fora o orgu-
lho da cidade, toda de mármore e mosaicos 
coloridos, foi canonicamente purifi cada e 
tornou-se templo católico, condição que 
conserva até hoje. No altar-mor, colocou-se 
a imagem da Virgem que o rei trouxera de 
Lisboa, para abençoar a expedição. A tropa 
a designava como “Virgem de África”, nome 
pelo qual passou a ser conhecida. Ainda 
hoje é venerada em Ceuta, como padroeira 
da cidade. 

Ceuta foi a única cidade portuguesa que, 
após a Restauração da independência lusa, em 
1640, não retornou ao domínio de Portugal, 
mas continuou espanhola. Até hoje permanece 
cristã, constituindo um enclave espanhol do 
reino de Marrocos. Muitas vezes tentaram 
os maometanos recuperá-la, chegando certa 
vez a cercá-la durante 33 anos ininterruptos 
(de 1694 a 1727!), mas Ceuta resistiu e con-
tinuou cristã.

Infante D. Henrique na conquista 
portuguesa de Ceuta (azulejos na 
Estação de São Bento, Porto)
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R ealizou-se na cidade do Rio de Janeiro, em 6 de junho 
último, o XXV Encontro Monárquico Nacional. As reu-
niões, de temas bastante variados, tiveram lugar 
no salão de eventos do Windsor Flórida Hotel, 

contando com a presença do Príncipe D. Bertrand de 
Orleans e Bragança e do Conde Alexander zu Stol-
berg-Stolberg, bem como de mais de uma centena 
de veteranos e jovens monarquistas de todo o Brasil.

A recepção aos participantes ocorreu no início da 
manhã. Em seguida D. Bertrand abriu os trabalhos, 
passando a palavra ao primeiro conferencista, o ana-
lista político José Carlos Sepúlveda da Fonseca, que 
falou sobre o tema “No Brasil de 2015, o divórcio entre o 
País legal e o País real: a monarquia, verdadeira intérprete 
de uma Nação em legítima continuidade com seu passado”. 
Após breve intervalo, as reuniões foram retomadas, discor-
rendo o diplomata Alan Coelho de Séllos sobre o tema “A 

Diplomacia Perene: o legado monárquico”.
Após pausa para almoço, reiniciaram-se os trabalhos. A pri-

meira palestra da tarde foi proferida pelo historiador Armando 
Alexandre dos Santos, tratando do tema “A verdadeira face do 
Conde d´Eu, revelada em sua correspondência pessoal”. A segun-
da, “A função da escola na formação da sociedade”, foi ministrada 
pelo professor José Paulino Rodrigues Salgado. A terceira foi 
proferida pelo professor Rogerio da Silva Tjader, sobre seu livro 
“Sua Majestade Imperial D. Thereza Christina Maria de Bourbon 
e Bragança”. Em seguida jovens lideranças relataram brevemente 
suas atuações nas respectivas cidades: Bernardo Meger Bravo 
e Natan Oliveira, no Rio de Janeiro; Caio Bellote Delgado 
Marczuk, em Belo Horizonte; Diego Mayer, em Florianópo-
lis; Eduardo Lebbos Tozzini, em Londrina (PR); e Marcus 
Falleiros, em Franca (SP).

Depois de uma pausa para o café, o Príncipe D. Bertrand 
encerrou o Encontro falando sobre “A Nação brasileira em 
uma encruzilhada de sua História” e foram distribuídos os 
diplomas aos participantes.

No Encontro, ocorreu também o lançamento da mais 
recente edição de “Parlamentarismo, sim! Mas à brasileira: 
com Monarca e com Poder Moderador eficaz e paternal”, do 
Prof. Armando Alexandre dos Santos. 

Todas as conferências estão ao acesso do público, na íntegra, 
na página da Pró Monarquia do Facebook.

Missa solene em ação de graças pelo 77º aniversário do 
Príncipe D. Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial 
do Brasil, foi celebrada no dia seguinte, 7 de junho, na Igreja 
da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, 
contando com a presença de muitos monarquistas. Em homena-
gem ao Chefe da Casa Imperial seguiu-se almoço, no Windsor 
Flórida Hotel.

D. Bertrand e o Conde alemão 
Alexander Zu Stolberg-Stolberg

José Carlos Sepúlveda 
da Fonseca

Armando Alexandre dos Santos

Alan Coelho de Séllos

Jovens monarquistas 
compõem a mesa                                  
com D. Bertrand

José Paulino                                    
Rodrigues Salgado

Prof. Tjader entrega                          
diploma a participante

Eduardo Lebbos Tozzini

Público presente
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Mulher sapiens gosta de mandioca – A República brasi-
leira mais uma vez surpreendeu o mundo, com a oratória de sua 
primeira mandatária, Dilma Rousseff, saudando a mandioca. 
Perante uma plateia formada por aborígenes que foram a Brasília 
para os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, afirmou ela: “Hoje 
eu tô saudando a mandioca, uma das maiores conquistas do 
Brasil”. Não acreditando no que ouviam, os índios ficaram ain-

da mais vermelhos do que 
já são. Com uma bola de 
palha debaixo do braço, a 
“presidenta” continuou seu 
inspirado improviso: “Nós 
somos do gênero humano, 
da espécie sapiens, somos 
aqueles que têm a capaci-
dade de jogar, de brincar, 
porque jogar é isso aqui. 
O importante não é ganhar 
e sim celebrar. Isso que é a 

capacidade humana, lúdica, de ter uma atividade cujo fim é ele 
mesmo, a própria atividade. Esporte tem essa condição, essa 
bênção, ele é um fim em si. E é essa atividade que caracteriza 
primeiro as crianças, a atividade lúdica de brincar. Então, 
para mim, essa bola é o símbolo da nossa evolução. Quando 
nós criamos uma bola dessas, nos transformamos em homo 
sapiens ou mulheres sapiens”. O texto entre aspas foi transcrito 
literalmente. Deu para entender? Passaria no exame do ENEM 
o aluno que escrevesse isso? Comenta-se que muitos aboríge-
nes, considerando-se já aculturados, pretendiam se radicar na 
Capital Federal, mas depois do discurso tão confuso, ilógico e 
desconexo da principal autoridade brasileira, decidiram voltar 
para a selva e continuar comendo mandioca, pois lá certamente 
teriam um futuro melhor.

Turma dos Mandiocas – Invadir fazendas se tornou um 
ótimo negócio no Brasil. Além de ganhar terra, bolsa-família, 
financiamentos a perder de vista etc., agora o invasor, assentado, 
acampado ou quilombola, tem também o privilégio de concorrer 
às  60 vagas somente a eles destinadas para o curso de Direito 
na Universidade Federal do Paraná, especialmente voltado para 
a revolução e a luta de classes. Segundo o site do MST, a for-
mação dessa turma é uma conquista do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA), e cada estudante 
terá moradia gratuita e bolsa-auxílio, além de outros subsídios. 
Diferentemente dos Cursos de Direito tradicionais, a nova turma, 
ainda segundo o site, “seguirá a pedagogia de alternância, ou 
seja, os estudantes passarão um período na universidade e outro 
na sua comunidade de origem” para não perderem seus vínculos 
e “atenderem às demandas do meio rural”.  É importante que 
eles plantem e comam bastante mandioca, para ficarem homens 
e mulheres sapiens... Gostaríamos de sugerir um nome para o 
próximo grupo de formandos: “Turma dos Mandiocas”, em 
homenagem à mulher sapiens que os patrocina.

Olho nas pesquisas! – O portal Câmara dos Deputados 
dirigiu aos internautas a seguinte pergunta, a título de enquete: 
“Você concorda com a definição de família como núcleo formado 
a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que 
cria o Estatuto da Família?” Os números à primeira vista surpre-
enderam: 51,62% responderam NÃO, 48,09 responderam SIM, 
e 0,29% foi o índice dos SEM OPINIÃO. Desconfiado com tal 
resultado, tão dissonante da posição conservadora e tradicional 

da sociedade brasileira sobre o assunto, o Deputado Diego Garcia 
(PHS-PR) requereu uma apuração séria para saber a origem dos 
votos. As informações foram reveladoras: mais de 3 milhões de  
“nãos” vieram de apenas 66 computadores; 1,6 milhões vieram 
de um único computador; 122 mil foram registrados num único 
dia a partir de Garanhuns (PE), cidade com 112 mil habitantes; 
60 mil também no mesmo dia de cidade dos Estados Unidos, com 
apenas 8,5 mil habitantes. Se, conforme constatações científicas, 
até urnas eletrônicas podem ser manipuladas, o que dizer de pes-
quisa como esta? Tinha toda a razão o genial Winston Churchill 
quando afirmava, em tom de blague: “Só confio nas pesquisas 
de opinião que eu mesmo falsifico”...

República dos paralelepípedos – A Procuradora do Mi-
nistério Público Federal do Mato Grosso do Sul, Damaris Rossi 
Baggio de Alencar, forneceu informações alarmantes sobre a 
escalada da corrupção na República brasileira, especialmente 
no esquema Lava-Jato, da Petrobrás: o valor da propina até o 
momento atinge R$ 6,2 bilhões e, segundo ela, isso é apenas a 
ponta do iceberg. Em seguida, cita estimativas da ONU: cerca de 
R$ 200 bi são desviados anualmente no país nas esferas federal, 
estadual e municipal. Para ilustrar até que ponto esse desmando 
enraizou-se no meio político nacional, afirmou que a corrupção 
é até utilizada para justificar a própria corrupção. Citou para 
tanto o advogado do acusado Fernando Soares, Mario Oliveira 
Filho, que afirmou em entrevista: “O empresário que faz uma 
composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, 
se não fizer isso não tem obra. Podem pegar uma Prefeitura do 
interior, uma empreiteirinha com quatro funcionários, se não 
fizer um acerto não põe um paralelepípedo no chão”. Diante 
de tal descalabro, impossível deixar de dizer: Ou o Brasil acaba 
com a República, ou a República acaba com o Brasil!

Causa mortis dos negócios – O gráfico acima dá a noção 
exata de como o Brasil republicano trata seus cidadãos. Ser 
empresário aqui é padecer num inferno fiscal. Não bastasse a 
burocracia insana para abrir o negócio, o pior vem depois, com 
sua automática sujeição a uma absurda legislação tributária e 
trabalhista. São dezenas de impostos e recolhimentos, cada qual 
com regras específicas, contrarregras, exceções à regra e às con-
trarregras. Além dos altos impostos, que na média já beiram os 
40% do PIB, as horas dispensadas para entendê-los e recolhê-los 
chegam 2.600 ao ano, enquanto na Austrália são de apenas 105. 
Dentre as 15 maiores economias mundiais, nesse quesito nosso 
país bate todas de longe. Não é de estranhar, portanto, o alto 
índice de mortalidade de nossas micro-empresas, exatamente as 
que mais empregam: cerca de 100 mil óbitos por ano!


