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1. ffurFLfCAÇOES Dri ORldlVi rlÀt!,ltlvA I frrl'rdfu"lA DO r-Rui:L,.]iv,A D-ú GOA O

criminoso atentado contra a integr:.dade nerci ona1, come ttd o com

o mais repugnante cinrsmo pe la Un1ão fndlana, <leterniina uma

profunda revolução da po1Ítrca externa portuguesa e cria gra-
v€s condlçõe s de r.1sco pa.ra a estabilrdacle int€rna do PaÍs.

O amblente para-rcvolucionário quc as e sq{p{as vêm de sde

há anos fonentando com rara habilldade, po htrar na pre-
sente crise exc€lentes condl.çoGs de efe

Este condicionalismo torna-se t s grave quanto

sabe mos que as dire itas, natura]@Yrlhgo:,dtts com o re sultado
do assalto indiano, tendem hoj4l§i! Eo quc nunca pa-ra o divi-
sionismo € para uma ve rdade ieilâ*Yopof agia poiítica, através
oa qual vâo u.r";;r"" 

-rà}.s 
v-,toÍ€s"

A cATISA llÍorrtÁRâIrrcA ,á!}»,nrso ,.\Auror\AL - rrm f a-rce de steZ, A CAUSA IVÍor\ÁRQ,urcA rêIf/lr 'RrsE,rrAufor\Al - Em farce deste
condicj.onafr.=*o a roS/organizução política tem tioje a opor-
tunidade única de sc poder tornar o rnstruiuonto aglutlnador
das dire itas e inte grad or das soluçõe s iure diatais num plano
mediato de Salvação hTacional, Para tanto será nec€ssário pro*
porcionar-lhe: -

a) Condições de unidaide dos elenentos rios seus

quadros de dirrgentes;

b) Condlçôes de conLunicabili<lade entrG os scus

quadros de dirrgentes e as ruassas não monár-
quicas I

c) lVIaterial de propaganda que leve a €ss.ls massas



não monárquicas a m6'nsegem integradora das

soluçõe s pa.rce lare s na soluçâo naci onal ;

d) Meios Íinanceiros quc the permitam alcançar
tais object:-vos.

A realização desta obr.i de Salvação Nacional e de paz

entre todos oS portugue ScS, depende ÍundamentakLlente :

a) )o espírito de serviço dos seus dirlgentes c

milltantes;
b) Da sua capac:.dade de estruturação de quadros

políticos;
c) Do s6u esÍorço de penetração nas

monárqulcas I

d) Da sua capacrdade de

proporcionando à ory5f,!!)ãd melos finan-
celros qu€ peqtU$LrtE-la dos instrumentos

1. 0 ccRpo DE DrRlçurvr*âa OAUSA l\lioiiARQUrCA FdRArvf -ci A OBRA QlIs

SE Il/rPõE RllAlfZÁR - A reali zação plena de tâo patrióticos objec-
tlvos depende fundamental-mente da qualidade e determinação do

seu quadro de dlrlgentes.
A Junta Directiva ao entrar em ex€Icício de íunções en-

contr.ou uma organlzação pràt:.caniente sem dirige nte s, A grande

maioria dos monárquicos quc ded:.cada e g€nerosamente se manti-
veram ligados à organização, desempenharam funções teóricas em

Juntas que muito raramente funclonalam. A Íalta de um plano
base de realizações po1ítlcas e de uma estruturação racional
dos seus quadros, não thes deu as posslbilidades desejáveis de

cumpri"mento de quanto the s pertencia real-izaT. Tal e stado de

Çoisas ocasi.onou um total d1vórcio entre os vagos serviços cen-

trais da Causa Monárquica c a maior parte dos órgãos regionals.
Uma institui.ção que por gualquer niotivo não funclon€,

atrai sempr6 elementos qucr por ausência de qualidades pessoais,

não têm lugar nas organizações quc funclou.am em bases normais.

A Causa lrlionárguica, dada a situação em qu€ se encontrou durante



tantos anos, nâo fo1 estranhra a este condicionalismo e ainCa

sofre aÉ ofensi-vas de tais sspecimencs.
Este estado de coisas 1mpôs à Juntei Dlrec-tiva o;i Causa

À,[onárquica um são e rígldo critério de selecção, de acordo

COm oS imperatiVos do nor:Lento polítrco e do novo €squenia de

organização da Causa l,,tonár'qu1ca , aplove itand o os bons e le -
mentos já existentes e notu€ando novoS dirrgentes " O actual
quadro de milltantes comporta prcsentemente mais de JOO ele-
mentos, distrlbuidos por Juntas Provinci.ais, Dlstrltais, Munl-

cipais, de Fre gue sia, Prof isslonais e l1-scol-are s.
Forque Se trata de um novo quadro je responsáveis, Sem

pa,ssado cl1re ctivo dentro O.r Causa, nâo SG te m notado entre
e le s uma grande identldade de crrtérios, de mo{os de enca.Ie le s uma grande identldade de crrtérios, de mo{os de encarar
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Organizações quc têm um largo Pa

I\Ías encontram-sc greças a De

tuaçãoe daquela irrpotênci
car'acte ri zou a ac çã Ua.

.,aÉção r€sponsáve1.
de sentlnientos de frus-

ca qu€ dur;rnte iantos anos

cni a grande preocupação de Íoruentar
monárqulcos Ul" dslfi?f'lu IIOVO - fri:,tls3,

le a1, are jado, vlril € se ni mácula de cr:-trcisnlr: iirlilévolo r oü

de abatimento daninho. fuias não b;rsta quc a Junta Dire ctiva
S€ esforc€ por fornentar tal espírito pare quc ele se torne
uma realldade palpitante e drnamlzadora. Urge poI' isso qu€

os militantes monárqulcos de todos os cscalões da organização
LlJTll-l\[ no sentido de o tornar fundar'ento de toda a acção ulonár-

quica. Só assim será possível corÍesponder ao quc o País na-

turalmente exige dos quc pe1;rs suas ÍuLrções po1ítrcas podem

orj-entar € csclarecer a oprnião política portugugsa,

+, fr\FfL[t?AÇõES FARALIZAIVTtr]S A Causa l\ionárquica não pode Ce sin-
teressar*se da acçâo visível ou invisíve1 dos ou-bros sectoÍcs
po1ítlcos, Por e sta razão montou s€rv:.ços de inÍorliação que

funclonam de acordo com ta1 ne ce ssi.dade " É natural que pe 1os

mGsmos motivos os outros sectores po1ítrcos procur€rn controlar
as suas acções de molde a dlminurr-l-hes a proiecçâo e na me-

dida do possível a parallzar os órgãos notores quc as tornam

viávei s "



Ternos notícla de qu€ eletirentos aÍectos a ggglgJ.SS 1n.te-

g.e-ss-gÇ"o,s_--ep.1_nqglll_qe:g_q5 -ç3Iég!.1*p9f_í.tic_g de se jam de sde vLá

muito possuir o cont.role dos Íicheiros e .rrquivos confiden-
ciais da Causa Monárquica. Conr €ssG Íim procuraram introdu*
zir-se tanto nos Serviços da Secretaria Geral cono nos s€c-
tores,da organização mais propícros a tais objectivos. Como

e sta inf 1ltração não the s f or consenti,Jl,, inrcl,lIârr1 então
uma ampla campanha rle de scrédito daque 1e s Se :rviÇos r através
de proc6ssos desleais.

Essa canrpanha ten ie
poníve1 do bom sÊnso, tiu
inteligente dos militante

Recorirend?-se por iss
at:que feito eos servfços
d a Organi zação , inquiram

€ncontrar pe

sanrdade de e

s monárqu:"cos

o a todos quê

da Secr'etar'j

rcrflte si o irrttro intrans-
spírr.to e da prevenção

;H'*ul'],,,,.
pontos;sobre os

a) Acção útit . co15i@!tr-pro1 da nonürquia,

c) Acçâo r€a1iz;rda pela Causa lltonárquica no

de cor:r:er dos últrriros de zoito nie se s.

Os dir.igentes nunárquf CoS, .re Spuusive rs pclo f u clona-
niento da Causa em todos oS S€uS €SCü]ões, tânr sobre si a

grande rcsponsabilidade da nanutenção do borri r.Lolrie € prestí-
gio dela. Na medlda en quc transmitrrem a quantos os rodei.am

uma imagem honrosa da Orgânr zaçã.o ter'-se -ão vi:r,lori zado a sl
próprios e à Junta de qu€ f-azen parte .
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