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SECRETÃRIO.GERAL

s€creta.ria gexâ1, quê dotou do poder. entlar
râpidanente. €rt contacto co
do este instrumen o-proaoveu congressos doutrinários,
concentraçôes pa s, eÍectuou campanhas de f1liação à escala
nacional G Íez distribuir pelos roonárquicos de todo o País, aô longo
de dois ano§, mais de meio milhão de impressosn através dos quais
prôcurCIu intetessá-Ios pela problemátlca polítlca de hoje,

Entendendo que as Juntas r'eg:"ona:.s, profissionars e juvenis
devem funciônar cômo cana:.s de coniunj.caçâo dos ór'gãos sutrr6r.1o.r€s da

Causa com as massas nâo monárqureas e como agentes de propaganda e

de enquadramento polÍtico no neio delas, julgou a Junta Directiva
que a sua criação deverj"a lôgicamente suceder ao esta.lrelecimento dos
contactos direcl;os entre o órgão central, da organização Secretaria
Geral e os raonárquicos de todo o País, a fim de tornar possÍvel,
além de uma consciencialização do sector nonárquico em larga escala,
o aparecimento de elementos com aÉ características necessár.ias paxâ
poderom enÍormar os quadros dirigentes da Causa em todo o PaÍe.
Apesar disso nomeou cerca de 10O Juntas, das quais fazem parüe naie
de 70O elementos.
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Ao entrar em cxexcícro de funções a Junta Directiva da Causa
Monárguica estabeleceu as coordenadas da Êua acção em or.dem ao curr*
primento da missão política que the cabe re ali z,ã,Í o Como órgão direc-
tivo impunha*se-.lhe estabelecer ligação imediata não só com os Íilia-
dos da Causa, mas também com os largos nilhares de monár.quicos e1r€r
embora não estiv6ssem a ela directamente suiertpslaceitavars contudo
o seu masistério polÍtico. E, "o* usr?.tdtàl*truturou uma
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Entre 'banto, em cumprimento das determinantes a quc entendeu
dever sujeitar a suã acção política, Ío1 e stabe lecendo cont-ac1;os

f::utuosos com a imprensa reglonal, diária e estrangelr'a, crLou im-
portantes ligações com Srupos polÍticos tanto nacionais como de di-
versos países cuxopeus e americanos c procurou participar dir"ecta ou

indirectamente na condução dos grandes proble mas da ac-i:ualidade , com

vista à preparaçâo de uma campanha de acção monárquica de âmbi"to
mais vasto..

Mas n porque a acção política é extremamente dispendiosa estão
os órgaos superior6s da Causa a envidar'import-antes esÍo.rços r1o sen-
tido de r.eu:rir dois m1l- contos n destrna
panha de doutrinação 'a escala nq

rO§" !-

Em cumpHento dos deveres quê the cabem no processamento da

N{

Ds?+'$+, zação e esta can:r-
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política monárquica, o Secretário-Gera1 entencleu dever elaborar o

projecto de um plano geral de acção monárquica qu€ vai enviar à

Junta Dire cti'ra paÍa ser'vir de base a um plano def ini'uivo.
De sejando quc as Jrmtas da Organi zaçào par'ticipem na elabo-

ração deste documento, torna*o presente, a todos os dirigentes da

Causa para que possam dar sobre eIe as suas sug€stõe s cons'i;r'utlvas.

Lisboa ' 27 d'e sete mbro de L962 
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Lrl\,i PLAIVO GERAL Dll AuçÃO U,OrVÁRQUICA

r struasÃo ito plÍs

1, No PLANo Ecoivóivmco

A situação caótica em que u r€glmen vigente encontrou o

PaÍs há tr6s dec6nios, obrigou-o enicialmsnte à adopÇâo de polí-
ticas financeir'a e económica necessárras ao tempor ffiâs qu6, não

tendo sido n-rodif icaoas cm momento adequado, ttve ram como coÍlseguên-
cias;

l.O, larga concentração de riqueza,
1.1. depauperamento da lavoura.

O pr'ogresso rnaterial que se tero vlndo flzeldo sentir em todo
o País é lnsuficiente . Não esou€eanos sqTaltfE crescinento do

r:ux-:"j':::';::;:l L"u'Ír's 
paÍses

2,ue-+4úGB\r17-.--§;;v'-
A concentração da riqueza c o depauperamento da lavoura,

por um lado, e a subordinação sistenrática do factor social ao factor
económico, por ou'i;ro, tiveram como principais re sultantes a prolsta-
rização da classe rrrédia em larga escala e o enfraquecimento da fanii-
11a econômieamen"be e stáve l- e. independente. f sto trouxe como conse-
quências:

2,O, um vácuo social diÍÍc1l dG preencher Íonte de grav€s
ameaÇas para a estabilidade interna do País;

2.1, uma debllidade crêscente nos laços famlliares;
2.2, a perda dos háb1tos cristãos de vida que representavam

a armadura noral da i{ação;
2.i. €squ6cimento Cos deveres sociais do capital;
2.1',. de sprezo pela dignldade i:^umana do 'brabalho;

2,5, aumenbo da criminalidade.
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1, i\lo PLAI\TO D0 EIISINO

A possíve} existência de qualquer pacto, tácito ou explí-
cito, entre o re gi.men e f orças inte rnas, apoladas em f orÇas e ;c-u€rnas,
contrárias ao que parece ser a cssência cio seu sistemar ou ainda ta]-
Yez o rece io de f erir a oposiçâo r ou antigos e le mentr:s da oposlção
que hoje se encont::am já cncorporados nas suas Íileiras, levou o

actual reginien a res'peitar a herança Írlosófica do século passado e a

e strutura de ensino da }a República, o que teve n€ce ss.ar.iamen-L,e como
resultante,s:

1,O. visão racionah.sta de todos os rafts do saber;
3 ,L, ge nerali zação d o e spírrt o mateaiil§l% e laic o ;

+*:ffi;:ilffip-
as :";::;,::"iiã'm* :'H:";:i::";":5}::';l;";,ll: :"-ência das corÍente= qilãIftãs . literárias moder,nas, impor-badas

dos principais "ur.tf.ltturais estrangeiros,a ausência de u-ma ver-
dadelra cult',rra pofà?, e a criação do g&'rr---O$"i-ql no plano do la-
bor do espírito (grupo de escritores, jornalistas, poetas e artistas
da conf iança do gove::no) tornou possível:

1,2, insuf ic1ência qualita-' --^ ' ''
-u'Ítati vo d o pr of es= or,u] 

'" t(
IT§

a insuÍiciência quan-

a formaçâo materialista Co homem médio;
a ausância de uma estruturação mental verdacieiram6nte
portuglte sa;
a faita de compr.€ensâo dos problemas polÍticos do nosso
.l-cr:-n.uull}ru,

lt 7 - ---; ^-!A1-, ), d cr,{u ucnc j"â de duas corrente s antagónicas (cr-rrlpr'indo
a uma de Íender a prsÇa e 'a outra torná*la de assalto);

4,11, a fuga das novas g€rações l1terárias parâ o laclo dos que

se batem pcr uma ordem social anti-Cristã.

LL..l

41 .1.

LL :)
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5. i\TO PLANO P0trtrüO

A concêntxaçâo da riqueza, o depauperamento da lavoura, a
proletarização de grande parte da classe média, o vtácuo social pro-
vocado pela rápida transÍormação das condições de trabalho, devida à

necessária e urgente industrialízaÇâo, deixaram o País aber.to à pene-
tração ideológica de qualquer sector doutrinár.io.

A siti-ração do ensino e da cultura pr€par.aram o e spírito
para a aceitação das soluções de cunho marxista, na medida em que

;};: :ffi:l-:T:: §:"::.;"il":il"::;"[#i.::"n,:r_",':":,.;
TTr" rur6ê preencher o. r::"o" 

: "ifna integral de Íeiç-ao espiritulhlrlt\dt-e condicional-1sno perigoso,
Far'a preencher o v tico e social existente, pode

apr6sentar-"se qualquer d tes correntes doutrinár.ias das di-
rei'üas 

;.:: üfuffi)-,,=.ia) ;

5.L, Co$aYivismo republicano (U,N, );
5.2, fntegralismo monárqulco (Causa Monárqulca) ;

5.5" Democratismo republicano (partidários da le República),
Das entidades que coordenan cor.rente s doutrinárias, ap€nas

a Denocracia Cristã, a União Nacional e a Causa Monárquica podem de-
sencadear râpidame nte amplos movimentos de oplnião.

De todas e1as, a quc sc encontra êm melhor situação para o

f"azer é a Causa llionárquica, na medida em que o fntegralistuo responde
ao conjunto de perguntas do homem moderno , diminuido pelo condlcio-
nali.smo oconómico*socia1, e totalmente desorientado devido à aus6n-
cia de uma Íormação intelectual sólida.

Sendo uma doutrina completa, pode, s6m a hostilidade gera1,
enfrentar'e bate:: a invasão marxista. (lepois...os movimen'bos do
centro, do centro-direita e do centro*esquerda allnhar.âo corn qual-
quêr vencqdor...)
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ff - SOIJUÇO.IIS

Em f ace do actual cj.rcurstancialismo inpõe *se n€cessàri.a-

1. Fomentar a participação dos pequ€nos capitais na estru-
turação das grandes empr€sas;
Elevar econômicamente o nÍve1 da lavoura I

Encaminhar' construtivamente a áns1a de pr.omoção socj.al
das classes proletárias ;

1l-. Desenvolver o sentido das r'esponsabilidades morais do

capital e do trabalho; .^

?,i;lffilff;::"ffi:::;'il s.pr. ren.vad.r e

B, Realizar uma campanha â escala nacional de. esclar.eci-
mento polÍtico e social;

9, Chamar à realização de todos estes imperativos nacio-
nais o grupa polÍtico das dire itas que csi.,á i,iais Ín-
dicado para a chefia de un largo movimento de doutri-
nação, de penetraçâo e de acção política;

10. fmpeli-Io a orientar os grupos políticos do centro-
-dire ita, do centro e do centro-e sque::da num sentido
monárquico;

l-1. Faze-lo penetrar em todos os sectores da vida portu*
guêsa com a intenção de conduzi-los a posiçõe s coj.n-
cidentes coa as da Causa,
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rrr - acÇÃo

I'omentar o de sanuvj.amento social;
Fromove r a re visâo da e strutura cio ensino I

fnf luenciar o me i^o cultural num senti,lo português;
organizar uma campanira de esclarecimenro polÍtico à

os fi 't i ,.À ^^ "I{If,gU(JÕ,

grandG massa monárquica;
simpatizantes I

indlferentes

junto da
junto dos
junto d os

atravàs:
?-,1-l-, da Organi zação da Causa;
-) E À^^ *;^-"^^ Ã^ i-:---^^:^ ^r^--^.^^--^r^ .-^---r--rtt ) t uu,:r- orgi;nisaos de direcçâo clarame nte monárqulcas;
2,6, da impre nsa claramente monárquica ou rijcnarquizante

7, E indire ctaniente:
'/,A, junto do Gove rno I

7,L, junto das ft>osiçõe s;
7,2, jrinto dos grupos culturais;
7,i, junto dos p:roprletários dos grandes gornais, o os

.seus dire ctores, che f es de ::e dacÇâo, e -bc, 
;

7,+, junto das e ditoriais;
7,5, junto da lavoura;
7,6, junto dos industriais, com6rciantes e Írnance:.ros,

através:

Onamada a Causa }flonárquica à ctieÍla efectiva de um grande
movimento polÍtico, nâ medida u* qLu é portadora da única sol-ucão
portuguesa de feição integral, ela texé, como objectivos:

1,
2,
7).
L.

C
)o

escala nacional;
Conduzir os aconte
todos os sectores
possÍve1 cm pouco

Estes objectj.vos só çados na rnedida 6m eu€ a

6 corno -bal actuar

l. o.
')lLa+a

'-.t )

(-.).

Causa l/lonárquica funcionar c1f
6. rirectam"tíIl§\

oroando po1ítico
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7,7 de influência possoal;
7.8 de organizaçõe s de t1F,o cent,rista;
7,9 de interesse s p€ssoais, económi^co e f inanceiros I

7.10 de promessas de satisÍação oe certas r€ivindica-
ções de carácter social, que possam ser cu-apridas.

Para poder atingir estes Íins, a Causa ltllonár,quica criará
inediatamente:

B, Um instituto de estudos económicos, sociais d, de orga-

;::il í:.' : ffi::::t;,I r,ldifoi::. :i ":,fi ;,. 
"

-social e permita dar d:

patronal;
e ll,i*;"'ffi :'::ili:ri :;ií:5, :, ",

'ao 1n1c10
atraídas

as Íorças polÍtlcas do centro.

ITo plano interno da Causa llonárquica nâo irá muito a modl-
Íicarr flã m.edida em que o seu e sque ma d e organizaçâo obedeccu à ideia
de torná-la um comando político à al-tura dos inperativr:s do momento
presente.

O.O.O.O.O.O.

Este esboço de plano de acçâo monárquica é obrigatôria-
mente anbicioso, na medida ero que fo1 estruturado cle acorrio com a
grandeza dos problemas naciorrais. Por isso naverá naturalmente um

importante desnível entre o NTiCESSÁRfO e o POSsÍVUlr-bendo em vista
os actuais r'ecuÍsos rla Causa lfonárqui^ca, mas a gr.avidade do momento
actual exige do escol monárquico um esforço salvador.

1o. ::-:ffipm;,;:'ix;;":":l:;:;;:';l ;. 
"po* plJou* da sua conÍianqa e às quais se jam


