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1* 0 esguema de fluicionamento da Causa t',ionárquj.ca
tem dc estar iteccssàriamente de acordo coill o tlpo e ::úrnero de tare-
fas que o Lugar-Tenente do Sentror Dom Duarte the fixor-t ao ouborgar-
-Ihe em JO de Junho de 1960 o novo Estatuto.

2 - .i{á no ámbito da Causa ffionárquica tr'ás funçõe s
específicas a reali zaÍ i

- Dellberativa
- Dire cti. va

Executiva

A estas funções correspondem cs seguiates orgãos:

Junta Directiva
Secretaria Geral
Juntas Regionais, Profis.ionais e Escolares

Assim, de acordJ com o Íim esp€cíÍ1co de. cada un dos
e scalões da Or.gani zação, cumpre :

2. O - Ao Orgâo De liberativo JUI{'TA ,IRl1ütfVA

Regulamentar o f uncionaiaento de todos os

sector€s da Organi zação.

- Programar a acção da Causa I\tonár'clurca nos
planos da doutrlnaçâo, orga.í]rzação, propa-
ganda, relaçõe s e xte ri or,e s e acinnnistração
interna.

- Aprovar e anular as Íltrações.

- Nomear e demltir os membros da dir.ecção
1,

d os orgaos que lne e sta o sLtbord irrad os .

- Definir as nôrmas a seguir poÍ aqu-ele s 6r-
gaos e pelos filiados.

Estimular os contactos políticos en'crc os

órgâos executivos da Causa l,ioná.rquica € os

agrupament os monárquj.cos .



Aprovgr o orçamento geral da

quica,

Controlar o cumprlme,nto dos r
eprogramâs de acção.

-a-

Causa i\Lonár-

e gularie nt os

2.7- - Ao Orgão Dire ctivo SiruRrlfA.RtA G*RAL

Comunicar supe riornie nte es e;<j-;,á;:rci as ria

Causa I\{onárquica em ma'céria de :regulamen-
tação, apr€)sentar proje ctos e f.azer cumpÍ'ir
os regulamentos estabelecidos.

\-Fr-,rnecer ãi Junta Direci;iva os elementos
nec6ssárlos â estruturaçâo dos pro6.r'amas

a estabe le ce r para a Organi zação iro rnícj.o
de cada ano.

- Dar a'Junta Directiva o seu parec€r sobre
os militantes monár'quicos qu€ cleverão pre-
encher os diversos cargos directivos exis-

tente s na Causa I\,{onárquica,

Processar as nomeações de dlrigentes € as

Í111açõer de monárquicos.

- Dlrlgrr a reali- zação das políticas estabe-
lecidas pela Junta D1rectrva nos planos da

doutrlnaçâo, organi zação, p::opagancla, re la-
ç06s exterir.r€s e adriinis-Lraçao lnte rna 

"

Coord6na.r a acção dos órgãos e xecu-L;ivos,

trlaborar o orçamento geral da Organi zação,
e submetê-lo à aprovaçâo sup€rior.

2,2.- Aos Orgãos Executivos Re gionais:

2,2.Q - JUi\tAS PROVfivufÀfS

Cumprlr ç Íazer cumprir os regulatiientos da

crgani zação.

Cumprir e Í.azer cunprir à e.scal-a provincial
os prog-ramas de acçâo €m ordern à Ooutrina-
ção, â organizaçâo, à propaganda, às rela-
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çõe s exte --ior€,s e à adminrs uraçâo rn-ie rna.

Fornecer a'secretaria Geral botlos os el-e-
mentos de catácter "r'cg:.onal clue posír;Írr scr
úteis at estruturaçâo ce prograrlas furL,uros

ou à e laboração de n.ormas de ,;cçio Liorítica.

Comunlcar à Secretaria Ge,ral as n€c€ssidacies
da Junta Frovincial em matétla oe r"e gulamen-
raÇao,

Transnritir superi orie nte o s €u _par.€, ce .r, s o-
bre os militantes monárqur.cos qu€ cleverão
preencher os diversos c:lrgos das iuntas qu€

the 6stão subordinadas.

Elaborar e tornar pr6sente à Se c:re'baria-
-Geral o seu orçam6rrto.

Estabelecer contactos permanentes coiri as

autoridade s re ligtosas, cr.vis e ririh'bare s,
com vista à articulação de Llma política mo-
nárquica à escala provincial,

Estabelecer relaçôes com Erupos de rntelec-
tuais e de polÍticos corrr tg;r-ral rinalr.dade ,

Manter rolações coÍn a :.mpr€-risa locaI a fiin
de não só tornar possíve 1 ei pui-.11carçâo p€ -
riódica de notícias sobre a ac'i,rvrdade da

0ausa i\,lionárqriica, mas talrbém de pi:.ocurar
te r alguma 1nf luência ncr ac u';açâo das dr-
recções e redacções dos riiveisos Jo-Lníjr^s cia

pr ovincia ,

Co ord 6nar
estâo suje

Apre se ntar supe rlorme nte um .r.e 1a bó::r o tri-
me stral da situação geral <}i pr.ovíricra e rla
actividade ds Junta.

a activldade das Jui*rtas qu€ the
itas.
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Organizar um fichelro oruê, de acordo com o

roe io, conipr€e nda os se guin-be s conjuinbos de

fichas:

+ filiados.

+ monárqulcos nao Íiliados.
elementos simpatizantes,

elenientos aoversos aos prrncípios ilonár-
quicos (com rnCicação da sua inílr,rôltcia na
e sf e ra e conóinica , n-o me i o of rcial- €, nas
diversas camadas sociais).

JUii TA Sj;T S,J."ItTTA TS

Contactar' dire ctame nt€ com a J.rnta .L: I ov:.n-
cia1, se existir na sua Província, oL1 con â

Secretaria*Gera1.

Cumprir e Íazer curipr:.r os r'egulaneni;os cia

urganl. zaçeo.

Forne ce r a o e scalâo supe r"i or da OriSanr zação
1;od os os e l-e me ntos de carárcte r. r.e igi onal quc
possam s€r úteis â estruturaçâo de JlrograÍias
futuros ou â elaboraçâo c1e norrdas de eicçâo
po1Ítica.

Comunicar sup€r-i orriente as ncccssicade s da

Junta Distretal e in ma-b érta de regnlailentaÇâo.

Transmitir'ao escalâo sujlerior o Érei-L par,e,c€-r

sobre os riiilitantes monár.o,uicos qtlc cir-verão
prc6ncn€..r os diversos cariios das Jr-rnbas da

sua área,

Elaborar e tornar pÍe se n'i;e ao orgão rnre.ii-L a bo

o Ê€u orÇamento.

Estabeiecer contactos peLmanen-l;e s com as a+

torldade s re lig:.osas, civis e Lni.i:.tar€s
com vista à articulação de Llma po1ítica
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mônárquica à €scala dlsbrrtal.

Estabelecer relações com prrl.r.pos de rntelec-
tuais e de potítlcos, coin igrlal finahdade .

I\fanter rel-ações com a :.mprenset 'Jo tLisLrrto
a flm de não só tor'nar posiívet ar purblica-

ção p€r1óoica de notícias sobre a actlvidade
da Causa l,{onárqui-ca r râs Lanlbár,r 'ce i l}guiiia
1nfluência na actuação das dit'ecções e r€-
dacçães dos diversos Sornais .loceis.

Coorci€nar.no plano cia 1-,o1ítica p;cra1 a acti-
vrdade das Juntas da su-a área, vis bo e las
contactare m drre ctame nte , i:o plano e xe cutivo,
com o Orgâo Dire etivo da Causa l[oLiárcluica '

Apresentar su-p€riormente Ltill relatór'io +;ri-
me stral- da sltuação ge r'aI d o Distri bo e Lla

acçâo rea li zad,a pe Ia Junta.

Organizar um Íiche j.ro Que r d c acordo com o

me 1o, c ompre e nda os se gurnie s conJuLrtos de

fichas:

filiados.

monárquicos nâo f1liados.

e 1e meni;os si.nrpaLiz.antes,

elcmentcs adversôs âôÍi .t.rrrrr'.í1ri ns n,o'1'1i1-

qulcos (com lndicaçâo da sLia r.rr.l'-lrr.âneia

na e sf e ra cerrnón, ica, no l'rG. I'r' rrIi r''i rl { riÊc

diVrrsns CanadAS SOc,rai s.

2,2,2 JTli!fAS lVrIü{ICfPAf S

Cumprir e fazer
0rganl zaçao ,

Cumprir c fazer
os programas de

.rados.

cumprir os rci.ltr---l-.llilcnbos da

cunrprir a] escala oo c,oncelho

acçâo sullerf o:r'nteni;e e labo*
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Fornecer à. Junta Distrita"I a que está. sujeita,
tod"os os elementos de cará.cter político que

pcssam ser úteis à" orienta"ção gera"1 da. a.cçã"o

monárqu-ica do distrrtc "

Comunica"r por escrito à" Secretaria-Gera1, e fr-

viand"o cópia do documento à Junta Distrital
da" sua á,rea,, as necesslda.des da Junta it'iunici-
pal em matdria de regulamentaçã.o ou de orien-
tação sobre qualquer aspecto da sua activi-
dade "

Tornar presente à Junta Distrital da sua

área o orçamento.

- Flstabelecer contactos permanentes com as âu-

toridades religiosas, civis e militares do

concelho.

- ilstabelecer ccntactos com os intelectuais,
polÍticos e llessoes j-nfluentes do conceiho 

"

- Manter relaçoes com os directores e redacto-
re s dos j orna"is loca.is .

Coordena.r a a,"ctiviCade das Juntas de I'regue-
^,i ^5 rd.

B.ealizar periôdicamente incluéritos que j-nfor-
mem a Secretaria-Geral. sobre a- sítua"Qão da

populaçao do Concelho em ordem âos planos:

+ económico'-social

+ político

+ familiar
+ ou^Ltural

+ espiritua.l e soc ia1

Comunicar superiormente toclas as informações
de carácter político qu-e possa.m ser úteis à

orientaçãro d-a acção moná.rclrica nc plauo geral.
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* Preparar a longo prazo uma polÍtica local
com vista aos diversos perÍodos eleitcraj-s"

- Ê.e aI:zar campa"nl:as periddicas de filiaçao
dentro da-s normas de âmbito geral,

- Orientar a. distribuição cre propaganda'

- Argantzar encontros culturais, sessÕes cie

estudo e de Propaganda-.

- F.ecolher fundos quando receba instru-ções d.a

Secretaria-Geral iia"ra o fazer.
* OrgAnízar e nianter actualj-zad-o urn flcheiro

eue: d.e acorclo com o meioe compreenda os se-
guintes conjuntos d"e ficleas:

+ filiados "

+ monárcjuieos não filiados.

+ elemenios simPaiizantes.

+ elementos adversos acs princípios monár-

quicos (com indicação da sua influêr'rcj-a na

esfera econótnica., no meio oficial e na"s

d ivers as camad as soci-ais ) "

2 -2 -'a - JUiriIAS Dll FifiIGf,lESIA

Curnprir os regula.mentos da 0rganiza"ção.

Cumprir as instruçoes da Junta- luiunicipal do

seLr- concel ho ,

- l'orrtecer à Ji-rnta ivlunicipal torlo§ L)s c-l r-:mr-'lrL';s

de caLrácter político recolhidos no ânbito da

sua Freguesia.
* Estabelecer corta.ctoS Com aS au"torida"des re--

ligi,osas, civls e mil-Íta"res da sÚa F'reguesia'"

- Esta_bele cer contactos com as pessoas inf-l,r.ren-

tes da sua Freguesla."
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-- For:necer à" Junta lviuniclpal informaçÕes sobre
os seguÍntes elementos que vivam na Freguesia:

+ monárquicos;

+ catdl icos praticantes e influentes;

+ siiua.cíonistasl

+ clemocrá"ticos, soci alistas e comllnistas;

+ a.ccJ-fticos conl influência o.e cará"cter
econCimico e socia]..

- Procura.r que os monárquicos de confiança con-
cyuistem posições q"ue thes permitam controlar
a-s mesas eleitorais.

* l':"-r:l^,-.T ' a-s filiaçÕes.
* Distribuir propaganCa.

Co-j-aborar na organr'zação cie sessões de es-
cudo e de propas;anda.

Organízar um ficheiro eue, de acordo com o

meio, compreenda os seguintes conjuntos de

fichas:

-F fiiiados 
"

+ monárcluicos não filiados.
+ elementos simpatizantes,

+- elementos adversos eos princípios monár-
quicos (com indicaçã.o da" sr-la inf-lrrêrreia- na
esfera econóriiea, no meio oficia"l e rrãs cii'-
veusâ-s eama"da,s soc;.o* s ).

* Elaborar e execu,tar planos cotrducentes à

criação .Je aml:ientes monárquicos nos locais
onde hab,itualmente se reune eievado. rrúmero de

pessoas3 clubes, cafés, pastelarias, tabernase
f amrácÍa"s, etc . ,
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2,1 - Aos 0rgãos Executivos Profissionals

2.3 ,0, _ JUIITAS P}iOFISSIO}TAIS

Cumprir e fazer cumprir os regulamentos da

0rganização.

Cumprir no âmbito da Junta- os progrramas de

a-cção superiormente elabora.dcs o

F'ornecer à,Secretaria"-Geral todos os ele-
mentos de ca-rácter político que possam ser
úteis à orientação da a"cção monárcluica nos

diversos sectores profissionais"

Comunicar à" Secretarla-Geral as necessi-
dades d"a Junta Profissional em matdria de

regula-mentação ou r1e orientaçao sobrre

qualquer aspecto da sua acti-vidar1e.

Torna.r presente à Secretarla-Geral o seu

orçamento,

Cr:-a-x núcleos de a"cção polÍtj-ca no â.mbito

das organizações conerclais, das reparti-
ções públicas e das organi-zaÇÕes corpora-
tivas, de aeordo com os planos e programas

aprovados.

Estabeleger contactos com dirigentes de

empresas, com vista à articulação de uma

polÍticei monárquica no âmbito profissional.

Estabelecer rela"çoes pessoais com os chefes

d.os depa.rta"mentos públ1cos relaelonados com

os sectores de trabalho"

Estabelecer contactos com as Direcçoes dos

Sindica.tos e com a imprensa rela"cionacla com

as actividades profissionais 
"



_10_

- Re alrzar periõdicamente inqudritos qne dêem

a conhecer à Seeretaria-Geral a. sltuaçao
dos diversos sectores profissionais em ordem

aos planos:

+e condmico-social

+familiar

+po1 ítico 
,

+e spiritual
+cultura1 

i

- Proceder à identifica.ção política dos di- 
i

versos elementos o-ue enformam os quadros

de pessoa.l das empresas vitais à economia 
i

do País. I

- Organ LZar e manter a.ctual íza.do um fÍcheiro '

eüe , d.e a.cord.o com os cliversos meios pro- I

fissionaiB compreenda os seguintes conjuntos
de fichas, dentro do â"mbito de cada empresas

+ f iliados d.a Causa lt{onárc1uica.

+ monárquicos não fi-l iados.

+ elementos simPatizantes.

+ elententos adversos a-os princípios monár-

qüicps (com indicação da sua posição poJ-í-

tica, das organiza'ÇÕes de que faLzem pa"rte

e da sua influência no meio de trabalho)'

- Elaborar e executa-r planos conducentes à

cria.ção d"e am'oientes rnonárquicos rlos diver-
sos locaÍs de trabalho.
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2,4 - Aos 0rgaos Executivos Escolares

2.4.0 - JUIITAS trSCOLARES

- Cumprir e fazer cumprir os regulamentos da

}rganízação. 
.

Cumprir, flo âmbito da Junta, os programas

de acção superiormente elaborados.

Fornecer à Se eret,aría-Geral todos os ele-
mentos de carácter polÍtico que possam ser
úteis à orientação da" acÇão monárquíca nos

planos do ensino secundá.rio e superior.

Comunica.r à Secretaria-Geral as necessi-
d-a"des d,a Junta Escciar ein ma'Ldria de regu-
lamenta"ção ou- de orientação sobre qualquer
aspeeto da sua. actividade.

Tornar presente à Secretaria-Geral. o seu

orÇamenlo.

Crj-ar núcleos de acção poiítiea no âmtrito

dos Lj-ceus e da"s Faculdacles da sua área.

- trstabelecer contactos ccm elementos do

corpo docente com vista à" articulação de

Lrma polítlca" monárquj-ca nrs esferas liceaI
e universitária.

- Entabular relações com os elementos da

d j-recção d.os orga.ni silrlf § ci t'crtttL. oseol âres

existentes na sua área, a' fim d-e os torttai:
permeáveis à acção monárquica.

- Re aLLzar periõd.icamente inciuérltos que

dêem a conhecer à Secretaria-Geral a posi-

Ção da massa estudantil em relação aos

problemas:
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+ econdmico-social

+ familiar
+ nolítico
+ 

"oftrr."of
+ espiritual

Proceder à. icientificação polÍtica dos estu.-
dantes que se destaquem no meio es'LudantÍl
e aconpa"nha"r d.e perto a sua actuação.

Organizar e manter aciualtzada i;m ficheiro
que de acordo com os diversos escalões
escolares compreenda os seguintes conjuntos
de fichas dentre das diversas Escolas,
Liceus e Faculdades da sua áreaz

+ filiados da Causa Monárquicao

+ monárquicos não filiados"

+ elementos adversos aos prlncÍpios moná::-'

qulcos (com indicação da sua classifica*
Ção po1Ítica, das organizaÇÕes de que

fazem parte e da sua influência no meie
e studantil ) "

- Elaborar e execuiar planos cond.ucentes à

cria"çao de ambientes monáro,uicos nos rii.v.:r'-
sos locais onde se reunen:l habi"trra.-l.mertte"

0rientar a distribuição de propa.ganda,

Organizar encontros culturais, sessões de

estudo e propaganda.

0 exito. da acção política d.a Causa Monárquj-ca depende,

quase totalmente, do cumprimento rigoroso das obrigações fixadas a

cada um dos escaldes da organização. Se qualquer deles não reaJ-izar
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de forma positj-va e frutuosa a sua finalidad.e, todo o conjunto serd

atingido pelos reflexos de tal. d.efieiêneia,
Iíenhum dlrígente monárquico. pode esqtlecer que a Organiza-

Ção tem de reeuperar em poucos meses, ou em poueos anos, três
d.écad.as perdidas - Três décadas vltais âo processamento de urna polí-"

tlca restauraeionista, estruturada eom vj-sao lúcid.a dos acontecí-
mentos. Por isso a necessidad.e de uma. aeelara.ção no ritmo de tra-
balho, exlge de cad"a um mais dedicação, nnaiores sacrifícj-os e

melhores mdtodos de actuação.
Este condiciona-lismo impõe e todos os d.irigentes monárqui-

a re alr.za.çã.o constante e profunda. c1e uma anto crítica em rela-
ao trabalho produzido e aos proCeSSoS de actuagâo usados,

A Secretaria-Geral pede D. todos os :dirÍgentes monárquicos

um estudo cuidad"oso d"o presente esquema de fgncionamento da Ca"usa

Monárcluica a. fim d.a acção dos diversos escalões da OrganízaçAo llo

deeorrer deste ano se poderá processar de a.eordo com as suas linha-s

de orientação.

Lisboa. 1 de Janeiro de L961

f

O SECRETARIO-GERAL
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( !'ernando de


