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Portugal necessita, de renooaçã,o

Alguns decénios de política republicana colocaram Portugal perante as mais graves

alternativas da sua História.
O País aguarda respostas urgentes e adequadas a todas as incógnitas da vida portu'

guesa de hoje. O problema ultramarino, o problema económieo, o problema social, cingidos
pelo problema político, neeessitam de soluções corajosas e integrais que não podem ser
proteladas por muito tempo.

Todos os sectores de opinião compreendem que o destino próximo do País será deter-

minado pelos que melhor e mais concretamente souberem responder às incógnitas do Portugal
de hoje. Todos entendem que a Nação se enf,regará confiada à chefia dos que melhor preen-

cherem o vácuo d.outrinário que a torna trrcrplexa e até por vezes reticente, nesta grave encru-
zilhada dos tempos.

Os sectores de opinião sabem também que já não são aceitáveis as meias respostas,

as soluções incompletas ou mistas. O País só escutará aqueles que lhe propuserem a

adopção de princípios que lhe dêem uma noção completa da sociedade e, portanto, urla nova
perspectiva de vida.

Se as meias soluções já não podem ser praticadas, na medida em que não são soluções

integrais, duas únicas ficam, frente a frente, no terreiro político: a monárquica e a mar'
xista, pois só elas fundem hornens totais, embora de dimensões diferentes e de sinais doutri'
nais opostos. A uma delas será certamente entregue o volante da História. A opção depende
grandemente da capacidade de aliciamento e de expansão doutrinária das organizações que as

seriTem, que as procuram concretizar e gue sabem não ser possível qualquer forma de coexis-

tência: Causa Monárquica e Movimento Comunista.
Se a Monarquia é a única soluçáo verdadeira, total e completa a opor ao Cornunismo,

à Causa Monárquica pertencem especiais responsabilidades na presente conjuntura política.
A Pâtria já não pode ser defendida de tão grave perigo através de vagos nacionalismos,
sem autêntico conteúdo ideológico, nem esquema político concreto. Por outro lado, o triunfo
resultarâ necessàriamente do grau de perfeição da máquina que os monárquicos tiverem em

funcionamento. E esse grau de perfeição depende da têmpera do seu espírito renovador.
É imperioso que a organização se encontre, no momento próprio, ajustada. ao pulsar da

vida moderna e apta a adoptar, com rigor, os princípios da moderna ciência política.

. .. Mas a. renoüação não se opera. sem aegão

Â necessâria reforma implica, antes de tudo, uma aegão criteriosa, calculada e fria-
mente sistemática. Todos os impulsos, mesmo os mais nobres e generosos, têm forçosa-
mente de ser submetidos à disciplina do planeamento bem fundamentado, da concretizagáo
metódica.



A prepamqão de um pa.ís para a aceitação de Um regime político não pode ser em-
preenalime[to de iluminados, mas sim tarefa de um corpo de obreiros que entenda e

[ecessidade de sincronüação ale esforços, dentro de princípios e de processos cuidâdosamente
eshldsdos em ordem âo fim que prctetrde âtingir. As habilidades histriónicas no trâpézio ala

fantasia políticâ já não apaixonâm os povos desejosos de bom Bovemo.
É portânto nêcessário âgir câlculanalo, sjstematizando e coorcle[sndo, de modo que,

dentro de uma economia equilibmda de esforços, toalâ a parcela de acção se possa traduzir
imediâtâmente em adesão de inteligências e de vontâdes e nâ conquista de novas fontes ale

energia, amplificadorss alâ câpâcialaale dê acção.

.,, E a acção implica colaboraqão

A realüsção séria, concr€ta e objectiva da finâlidade üti.ma ds Causa MoEárquica
implica â col&boração âctivs de todos os homeDs de boa voÀtade llos mais diveraos plalos e

sectorea.
Esta colabomqão, de acordo com â situação profissionâl, tempo disponível e compro-

Eissos anteriores, pode processar-se em diveEos 8lâüs ou escâlôes, que vamos procurar sin-
Íf'1dzar:

- Contribuir com donativos para as deslÉsás especiais de propagande, que podem

ser e[tregues à orgârdzação centrâl ou às que lhe são sübsidiárias;

- Exercer o apostolado das ideias monárquicâs, pârticipârdo em congressos ê coló_

qúos, comprândo obrâs de feição doutrináriâ, âssinando os periódicos monárquicos ou mo_

nârqüizentes, e âinda esclârccêndo dúvidas em matéria políticâ, destruirdo preconcei_

tos, cativando os não doutrüados e inicia[dlo os simpatizartes;

- Fazer parte dos quatlros da Organizaçáo, submetendo_se à sua disciplina de tra-
balho, aos seus métodos e aos seus imperativos.

Todos poderão, poúanto, co4tribuir psxe o triunfo dos nossos princípios políticos
dentro da sua €sfem de acção própriâ e dos recursos que têm ao seu âlcance para o con-
seguir.

Sem este apoio, sem esta colabomção, â máquinâ, por melhor que te[ha sido concebialâ,

não funcioEará, pois o seu carburarte châmâ-se GENEROSIDADE MONÁRQUICA. Náo
basta, poúaEto, que a.l8uns queimm â Restauraqão, ou melho. a Ln§tâuração É indi§pen_

sável que toclos a desejem e promov€rm.

A colaboração impõe a crd,esã,o...

Á. colaborsção, sêm umâ forma cotrcr€ta de adesão, não pode exprimir-s€. É neces-

úrio um elo que ligue o moÀárquico à Orgànüação, donde emanáln âs norÍlas gerais e â3

linhas de Iamo concretas em relação aos p ncípiGs, âo momento político e a,o l1lgrr olde



cadâ. um pode pr€ster a sua colaborâção. ú desljável, é impeúoss a, filia4ão de todos os rr1o-
náiqúco6 coEscietrtes das suas responsâbilialades.

Dierte desta realidede, a Seeretâria-Geral, coÍl & aprova.Qão da Julta Directivâ, ds.
cidiu enüar a uma grande massa de monárqúcos e a alguDs simpstizartes, boletins de
iDscriQáo aa Causa Mo[ârquics. scompatrhados de sobrescritqg já eEdereçaalos e com o porte
!ago, À fim de:

1.' Prpmover a iDscrição dos que até hoje, posslvelBente por legítiDâs razõ€s, ainda
não se teDham irscrito;

2.'Tol"llâr os EoÃárquicos já filiado6 proponetrtes de Àovos filiados ahavés d€ uEe
l&rga câhlanhâ na qual deêempenhâúo o p6pel Esis importâite.

Pede-se umu. adesão generosa e consciente

O Pe.Ls espêre de cada portüguês, Eests horÊ de vigília iêcioÀa.I, uma clara e ineqrÍ-
vocÊ toDadê dê posição.

Â C&usâ, MoDârquica é ulna grande e podercBs trincheira do espírito onde deatro de pria-
eípioe perenes, carregados de experiência de seculos, §€ poderE operar as rcforãâ^s mgiB arro-
jada6 e fecundas. Est , obra, de salyaqão Ãscionel a.guards s.p€Irsá a adesáo abertâ e geneross.
de todos os homeEs de boa voDtade. A Juntâ Directiva e I §eatetâlis,-Geral esperaB de cadr
Eoaátquico uma só pâla','râ: PRESEIÍIE !

Lisboa, Maio de 1961.
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