
Quem pode perfencer às
Reoís Associoções do
Couso Reol.

Todos os pessoos com nocio-
nolidode portugueso que re-
conheçom os direifos dinósti-
cos oo Senhor Dom Duorte de
Brogonço e seus legítimos su-
cessores, preferindo o institui-
çÕo reol no Chefio do Estodo .

Pode inscrever-se contactando a Causa

Real ou as diferentes Reais Associações

existentes em todo o país.

Ficha de inscrição

http ://www. ca u sa rea l. pVÍi c h a -d e- i n s c ri ca o/

Se tem entre 14 e 30 anos, pode tornar-

se associado da Juventude Monárquica

Portuguesa.

Contactos

Praça Luís de Camões, 46 - 20 Dto.

1200-243 Lisboa

(+351) 2t3 428115 I 213 429702

info@causareal.pt

comunicacao@causareal. pt

www.causareal.pt

www,facebook.com\CAUSAREAL

quem somos
o que fozemos

o que propomos

FAMíIIA REAL PORTUGUESA



Monorquio...
lsençõo e independêncio

O Rei é isento de influêncios por-
tidórios. Noo depende do finon-
ciomento de grupos de interes-
ses. É um orbitro livre entre dos
diferentes sensibilidodes do siste-
mo político. económico e finon-
ceiro. O Rei esto hobilitodo o
representor todos os portugue-
ses. de formo justo e de crcordo
com o interesse nocionol;

ldeniidode e represenloçôo
O Rei é de todos e o todos re-
presento. NÕo divide, ogrego.
Encorno umo Histório e umo cul-
turo comuns. A Fomílio Reol re-
presento todos os fomílios portu-
guesos, sendo um símbolo vivo
do nosso identidode e de conti-
nuidode;

Experiêncio e continuidqde
O Rei é preporodo poro o servi-

ço dos portugueses desde o dio
em que nosceu. Aprende pelo
exemplo e preporo o seu herdei-
ro poro umo vido em prole do
interesse público. ossegurondo o
continuidode e o renovoçÕo do
Chefio do Estodo, num coniexto
de estobilidode e de respeito
por Portugol;

Legilimidode incondicionol
O Rei é oclomodo pelos portu-
gueses, representodos pelo Por-
lomento. A legitimidode ossento
numo reloçÕo solido entre o Rei

e o povo que represento. NÕo
hó sucessÕo outomótico: o co-
do geroçôo, ho umo renovoçÕo
do compromisso de serviço.

Repúblíco...
Porciolidode e dependêncio
O PresidenÍe exerceu quose
sernpre funções governativos
(Prim eiro-minisfro o u Mi nisfro)
e lem /igoções portidorios.
Esfo vinculodo o grupos de
inÍeresse, que /he concede-
ram apoio no suo campanha
eleilorale que exigem re-
compenso e favoritismo;

Frogmenioçõo e porlidarismo
O Presidente, fruto do suo
vida polílica, tende a ser par-
cial conlribuindo pora uma
sociedode frogmenfodo. Fre-
quenfemenfe portidoriza o
Chefio do Esfodo. Esfó des/i-
gado do Histório, o qualnõo
pode ospiror o encornor;

lmpreporoçdo e inÍermitêncio
O Presidenle esco/hido no
esfero dos podidos, feorico-
mente um quolquer cidodoo,
tem um mondofo que é
sernpre limitado no tempo.
Vive o presenÍe mos nÕo pro-
jecfoofufuro.

Legitimidade condicionodo
Por ser porciol e dependenfe
de quem o elegeu, a legitimi-
dade do Presidenfe do Repú-
b/ico esÍó sernpre relaciona-
da com o número de vofan-
tes. Nôo é o Chefe de Esfodo
de Íodos os porf ugueses mos
openos o doqueles que ne/e
voforom.
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"Estar próximo dos portugueses.
Esta é a Herança que recebi e
que aqui uma uez mais as-
sltmo."

S.A.R. Dom Duarte, Duque de Bragança

0 Senhor Dom Duafte tem dedicado a

sua vida a Portugal.

A convite de autarquias e outras insti-

tuiçoes percorre anualmente o país,

escutando as populaçoes, promoven-

do as tradiçoes locais, alertando para

a necessidade de preservação do pa-

trimónio e da cultura e Íomentando a
sustentabilidade do território .

Quer pelas ligaçÕes familiares com
várias Íamílias reinantes quer pela

estreita comunicação que mantem

com vários líderes de países da

CPLP, Dom Duarte é o grande embaixa-

dor de Portugal, promovendo a ima-
gem do país e da deÍesa dos interes-

ses nacionais .

É apoiado por um Secretariado e por

um Conselho Privado na gestão e pre-

paração da sua acção pública e pela

Causa Real na defesa do ideário mo-
nárquico, dando visibilidade à sua

intervenção cívica e reunindo os rno-

nárquicos numa única estrutura.
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O Senhor Dom Duorle
Brogonço
Rei dos Porlugueses.

Muitos vezes referido por ou-
tro título, o histórico de Du-
que de Brogonço, Dom Du-
orte é o Rei de todos os Por-
tugueses, o símbolo do uni-
dode do noçÕo, que ogre-
go possodo, presente e futu-
ro.
Sempre oo serviço de Portu-
gol, tem um importonte po-
pel de promoçÕo do lusofo-
nio, do línguo portugueso,
no divulgoçÕo do nosso cul-
turo, defendendo cousos so-
ciois e coloborondo em oc-
ções humonitórios.
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Descendente
de
Reis

Herdeiro
da história

de Portugal

S.M.F. Dom Joáo Vl
Rei de Portugal
(1767 - 1826)

0 Senhor

Dom Duarte
é descendente do

Rei D. João Vl

por dois ramos de Íamília:

por seu Pai,

do

Rei Dom Miguel I

(1802 - 1866)

por sua Máe

do

Rei Dom Pedro lV
(1798 - 1834)

Dom Duarte Nuno

de Bragança

Dona Maria Francisca

de orléans e Bragança

Rei Dom Miguel I Rei Dom Pedro IV



Famílla

Rea I

Portug uesa

0s Duques de Bragança casaram a

13 de Maio de 1995

Têm três Íilhos: Dom Afonso, Prínci-

pe da Beira (n.1996) e os lnfantes

Dona Maria Francisca (n. 1997) e

Dom Dinis (n, 1999);

SS.AA.RR, Duques de Bragança são

patronos de várias instituiçoes de

solidariedade, desenvolvendo activi-

dades Íilantrópicas;

Senhor Dom Duafte realiza um im-

portante trabalho no quadro da luso-

Íonia e das Relaçóes lnternacionais.

0s lnfantes participam regularmen-

te em actividades de voluntariado e

de deÍesa das causas nacionais.

Oqueéo
Couso Reol?

Somos um movimento político,
oportidório, que defende
o Reidos Portugueses.

A Couso Reol é umo ossocioçÕo
que tem por missÕo o defeso do
ideol monorquico, do lnstituiçÕo
Reole no limite o RestouroÇÕo do
Monorquio em Portugol.

Nõo somos um portido:o estes
compete opresentor progromos de
governo e propostos poro o Chefio
de Governo. A nosso proposto situo-
se oo níveldo Chefio de Esiodo.

Temos estruturos próprios, com diri-
gentes eleiÍos, reolizomos eventos
nocionois e locois, de coriz político
e culturol, obertos o iodos.
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Propomos

uma monarquia

democrática,
Respeitamos as instituiçoes da de-

mocracia, a divisáo de poderes e,

acima de tudo, a vontade do povo.

Oueremos instaurar por via demo-

crática uma monarquia parlamentar,

algo que já existe em países como

a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Es-

panha, Japã0, Luxemburgo, Norue-
ga, Nova Zelândia, Holanda, Reino

Unido e Suécia,0 Rei nâo tem Íilia-

çáo partidária e náo se imiscui nas
questoes do Governo; é um arbitro

isento Íocado naquilo que lhe diz

respeito: a representação de todos,

a identidade nacional, a imagem do
país, tanto a nível nacional como
internacional.


