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TUGAR.TENÊNcIA

Áos M}IYARQUTCOS PORTUGUESES

Ao assumir interinamente as funções de Lugar-Tenente de S,l.À. o Senhor Dom Duarte,
na qualidade de Presidente em exercício do Conselho da Lugar-Tenência, deparou-se-me como
primeira tarefa importonte a de nomear uma noya Junta Directíva para a Causa Mondrquica,
visÍo ter íerminado pouco tempo antes o Íriénio pard que fora nomeada a Junta presidida pelo
Senhor Conde de Caria e tanto este como outros componentes da mesma Junta, por motivos da
sua vida particular, insistirem perante mim no seu pedido de substituição, jd anteriormente
formulado junto de quem de direito.

Tendo, porém, a Junta cessqnte acedido a continuqr interinamente no exercício de funções
até se enconffqr constituída a nova Junta, foi-me possível dispor do tempo necesstirio para um
estudo atento da actual situação da Causa Montirquica e para uma larga troca de ímpressões a
esse respeito, quer com o Consellto da Lugar-Tenência e com cada um dos seus membros, quer
com várias outras personalidades de destacada posição nos meios mondrquicos e com valíosafolha
de serviços à causa da restauração das Instituições tradicionais portuguesqs.

Nesses Íermos, e antes qinda de iniciadas diligências para a constituiçdo da nova Junta
Directiva, decidi propor a S.Á.R. o Senhor D. Duarte, na sequência de sugestões unânimernente
aprovadas pelo Consellto da Lugar-Tenência, o alargamento do mesmo Conselho, em termos de
o tornar mais representativo e, consequentemente, mais eficaz e qctuqnte na sua missão consulíiva
e informativa.

Além desta remodelação, dignou-se,S.l.À. o Senhor D. Duarte aprovar também um novo
Regulamento do mesmo Conselho,no qual se procuraramfixar commaisrigor as suas atribuições
e funcionamento.

Depois de remodelsdo o Conselho da Lugar-Tenência e de fixado o âmbito da sua campe-
íência, procedi, como se me impunha, às diligências necessririas para a constituição da nova lunta
Directiva da Causa Monárquica. Procurei fazer incidir a escolha dos noyos membros dessa Junta
em pessoas de comprovada independência política e notõríamente conhecidas, pela sua fotha de
serviços,'como de indiscutidafidelidade e lealdade à Causq da restauração montirquica e a euem
neste momento histórico q sintetiza e personifica.

Em obediência a este critério, nomeei jd para Presidente da Junta Directiya o Prof. Dr. José
Bayolo Pacheco de Amorim e, para vogais da mesma Junta, os Senhores Eng.o António pereira
Caldas de Álmeida, Prof. Dr. Arnaldo Deodato da Fonseca Roseira, Dr. Aulticio Rodrigues
de Almeida, Francisco do Cazal-Ribeíro, Dr. José Pinheiro da Sitva, Dr. Samuel Rodrigues
Sanches e Árq.o Vqsco de Morais Palmeiro (Regaleira); e os Senhores Dr. Jodo Vaz Serra de



Moura e Dr. António João Martins Serras Pereira, que, por designação do Presidente, exer-

cerão os cargos de Secretdrio e Secretdrio Adjunto,
Ao tornar pública a nomeação de quem fica investido na pesada responsabilidade de orientar

e dirigir os destinos da Causa Mondrquica no triénio abrangido pelos anos de 1964 a 1966, é meu
primeiro dever dirigir a todos os membros da Junta Directiva a que tão devotadamente presidiu o

Senhor Conde de Caria e a todos quantos com ela mais directamente colaboraram uma palavra

de louvor e de reconhecimenÍo pelo zelo e pela dedicação com que serviram nos seus cargos, sendo

de justiça salíentar que conseguiram, à custa de pesados sacrifícios pessoais e renúncias materiais

- (rue ficam igruorados do grande público e dos próprios filiados da Causa Monárquica, mas

que, pot isso mesmo, mais são de louvar e de agradecer - levar a cabo uma importante obra de

reorganização interna da Causa de que a acção da nova Junta Directiva muito poderá vir a beneficiar.

Cumpre-me igualmente exprimir a minha confiança na Junta Directiva que acaba de ser

nomeada, a cujos membros se fica desde jd a dever um relevante exemplo de dedicação e espírito

de sacrificio, na forma como prontamente acederam ao chamamento que deles foi feito para servir
a Organização Monárquica no primeiro escalão da sua hierarquia,

Não é tarefo simples aquela em que acabam de ser investidos, porque, se <<a Catua Moruir-
quica é uma organização que tem por fim orientar e promover a doutrinação e a acçáo monár-
qtúca ao serviço da Nação Portuguesa>> (artigo 1.o dos seus Estotutos), e se à Junta Directiva
compete, como <<mais alto órgão político da Causa Mondrquica>> (artigo 5.o dos mesmo Estatutos),

assumir a responsabilidade dessa doutrinação e dessa acçáo, o problema verdadeiramente delicado

que à mesma Junta se depara é o dos limites dentro dos quais a acçáo e a dotftrinaçáo devem

moyer-se, em termos de a Causa Monárquica ser suficientemente act:uante e eflciente sem se trans-

formar num pafiido político, que não é, e que, acima de tudo, importa evitar que seia.

Tem, na verdade, a Junta Directiva-e, com ela, íoda a Organização que chefia-de
contar a toda a hora com o embate de duas grandes incompreensões: a dos que sempre a acusarão

de não ter um progroma político minucioso e rígido, executada com verdadeiro fogo revoluciondrio

se lembrarem que esse caminho levaria à transformação da Cqusa Monárquica num partido
pol{tico e, consequentemente, à sua destruição como verdadeira <<Causa de El-Rei>> e <<Cqusa da

Nação>>; e a dos que, pelo contrdrio, logo a acusorão de sectária e paríiüria à míníma posição

política firmemente assumida, mas discordante da sua maneira de ver pessoal, nlesmo dentro

daquele domínio em que ela não pode deixar de tomar posições firmes e claras sob pena de se

negar a si própria.
À Junta Directiva compete estar prevenida contra esta dupla espécie de reacções, seguindo

sererut e firmemente o seu caminho, para que a Causa Mondrquica seja verda.deiramente o que

deve ser: o ponto de confluência de todos os que, através deformas de pensar e de agir diversas,

tanto no que respeita a orientações teóricas como a situações concreto.s, mas dentro dum plano de

compreensão e de respeito mútuos, yêem na restauração do Poder Real a salvaguarda da conti-

nuidade da Pdtria, una e independente, como a fizeram os nossos maiores e como e obrigação

nossa transmiti-la às gerações que depois de nós hão'de vir.
,4 doutrinaçáo e a acção que a Junta Directiva da Causa Monárquica tem por dever

estatutário orientar e promover têm de mover-se, assim, entre adefesafirme e iníransigente dum

idedrio e dum programa político mínimos -fora dos quais a Causa deixaria de ter o cardcter

nacional e monárquic o que a justifica - e uma larga liberdade e tolerância para com as difermtes
maneiras de pensar, agir e querer dos seus filiados e dos grupos de estu.do e de acção política
que à sua sombraflorescem e actuam. Porque, se não podem admitir-se defecções, divergências

ou sectarismos eníre os filiados da Causa em tudo o que directamente põe em jogo os valores

fundamentais que a mesma Causa serye- psys, Pdtria e Rei-, competindo à Junta Directiva

fixar a esse respeito directrizes e fazêJas rigorosamente cumprir e respeitar, nada obsta a que os

filiados da mesma Causa e os grupos de estudo e de acção da sua simpatia tenham posições doutri-

ndrias diversas e preconizem caminhos dferentes para a solução dos vdrios problemas políticos,



económicos, sociais, educativos, etc., com que o País hoje se debate ou com que hd-de debater-se

a Monarquia restaurada de amanhã.

Não é em yão, nesse sentido,que os Estatutos da Causa Mondrquicafalamem <<orientar

e promover a doutrinação e a acção mondrquica>>, como razão de ser da Organização e como pri-
meiro dever da Junta Directiva, pois se a tarefa que a esta incumbe, em tudo o que respeita aos

aludidos valores fundamentais que a Causa Mondrquica serve, é marudestamente a de orientar

e marcar directrizes, que não podem ser desrespeitadqs sem pecado de heterodoxia, de sectarismo

oudetraição,emtudoomaisasuatarefaéantesadepromovereadefomentaraactividade
pessoal ou agrupada dos filiados no estudo livre, inteligente e reflecíido dos problemas e na livre

escolha dos métodos mais sérios e eficazes de acção, corrr vista ao objectivo comum que a todos nos

une, que é o da restauração do Poder Real.

Dentro desta visão, os ydrios grupos de estudo e de acção que entre si têm formado os

militantes monórquicos, longe de constituirem, como tantqs vezes se afirma, um sintoma de divisão

e defraqueza, que mina a unidade e a eficiência da Causa, representam antes um sinal de vitalidade

e deforça actuante dos ideais moruirquicos, de que a Organização só poderá e deverd beneficiar;

e o ideal seria que a Causa pudesse ter uma situação finonceira suficientemente folgada para sub'

sidiar e incentivar as actividades de todos esses grupos, colhendo e centralizand.o osfrutos daacção

de cada um deles, em benefício do objectivo comum que prosseguem. Ponto é, tão-sàmente,

que cada um desses grupos se compenetre de que não é, por si, o exclusivo detentor da verdade polí-

tica moruirquica, taxando de heterodoxia todos os demais e exigindo, à sombrq disso, a sua segre-

gação dos quadros da Causa Monárquica como condição prévia para com esta colaborar, ou

negando a esta a sua colaboração enquanto não q virem aceítar o seu próprio programa político

como única fórmula salvadora e redentora dos ideais mondrquicos,

A Causa Mondrquica serd o que deve ser se deyidamente nos compenetrarmos de que hd

lugar, dentro dela, para todos quantos seryem com abnegação, fé e entusiasmo, pelos caminhos

mais diyersos, a Causa de Deus, da Pátria e do Rei. Importa apenas que cada um tenha o neces-

sário espirito de unidade e de disciplina, para acatar as directrizes que a Junta Directivaforçosa-

mente tem de definir e de impor, em tudo o que há de essencial no movímento político que chefia,

e o imprescindível espirito de tolerância e de compreensão mútuas - que eu preferiria chamar

espírito de verdadeira caridade cristã-, sem lugdr à auto-suficiência ou a orgulhos pessoais ou

de grupo, para aceitar que outros possam, lado a lado , pensar diferentemente a respeito de problemas

cuja solução pode ser diyersa segundo os tempos, segundo o condicionalismo político, económico

e social em que se qpresentam, ou até segundo as preferências temperamentais de quem é chamado

a resolvê-los.

É a este espírito de unidqde e de disciplinq e a este espírito de compreensão e de tolerância

de todos os monárquicos que neste momento confiadamente dirijo o meu apelo, na certeza de que

cada um saberd yer na Causa Monárquica a organização destinada a servir de centro de conver-

gência de todos os rectos caminhos, de todas qs boas vontades e de todos os esforços bem intencio-

nados para restaurqr a Instituição Reul, mais necessdria do que nunca à sobrevivência de

Portugal como nação livre, progressiva, una e índependente.

Coimbra, 20 de Fevereiro de 1964.
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