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Relatório de Actividades da Causa Real referente ao Exercício de 2016

1. Breve Enquadramento

A actual Direcção concentrou as suas actividades na execução, o mais rigoros,a possível, da
Moção de Estratégia apresentada e aprovada no Congresso Eleitoral que elegeu os actuais
A-
urgaos soctais.

Uma vez que o Congresso Eleitoral ocorreu já quase no final do Ano de 201-5, para além dos
actos preparatórios necessários, a actividade dos novos Orgãos Sociais iniciou-se praticamente
no início de 2016, exercício a que este Relatório diz respeito.

A Moção de Estratégia supra referida, para recordatória de todos, centra-se em dois pilares
fundamentais: A Organização e a concretização de uma Nova Estratégia Politica.

Muito sinteticamente dir-se-á que a ideía, no que à estratégia organizacional diz respeito, era a

de: (1) voltar a reunir e dinamizar as estruturas locais em torno do actual modelo unitário que
acolheu uma nova distribuição regional; (2) recuperar a perda de territorialidade e a base de
representaÇão nacional do movimento e (3) melhorar e integrar a comunicação, informação e

doutrinação com todos os associados e simpatizantes,

Já no que à estratégia política diz respeito a proposta consistia na adopção de um modelo
incremental que diminuísse o preconceito existente no sistema político-partídário em relação à

Monarquia e à lnstituição Real, através da consideração da Família Real Portuguesa no Protocolo
de Estado, como primeiro passo da afirmação da utilidade que, para Portugal, pode assumir o
referencial histórico e cultural que a lnstituição Real representa. Este seria o primeiro passo de
afirmação do conceito do "Rei dos Portugueses" - Portugal tem um Rei! E de, através dessa
primeira consideração, baixar o nível de preconceito e aumentar, concomitantemente através
de um reflexão serena de, até onde pode chegar a relevância e a "mais valia" da mesma
lnstituição Real.

Foram, neste sentido distribuídos pelouros pelos 11 membros da Comissão Executiva. Muito
pouco tempo depois da Eleição e argumentando razões pessoais impeditivas, recebemos o
pedído de demissão do Secretário-geral eleíto, Dr. Nuno Pombo, facto que muito lamentamos e
que não deixou de perturbar e condicionar o bom trabalho da Direcção que viu a sua CE

Executiva diminuída de um dos seus membros principais, membro que nos termos estatutários
apenas pôde ser substituído no Congresso seguinte.

De toda a forma, a preocupação de a Direcção e a sua Comissão Executiva funcionarem, através
de propósitos e objectivos claros e da competente distribuição de pelouros e tarefas, foi
incrementada e perrnitiu monitorizar a actividade desenvolvida
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Z. Acções tendentes a Melhorar a Organização

A Direcção Nacional teve reuniôes de base trimestral, na maioria dos casos muito participadas
e com a preocupação de uma distribuição geográfica que ,.penalizasse,, 

todos por igual.

Foram promovidas reuniões e contactos com as Reais Associações, em especial aquelas que nãose encontrâm ainda representadas na causa Real. Foi o caso da Real Associação de Trás-os-Montes, com cujos dirigentes foram realizadas diversas reuniões tendendes a ultrapassar umimpasse que durava já há alguns anos e que não permitia a adesão desta Real Associação.

o problema foi, felizmente, ultrapassado depois do trabalho desenvolvido, primeiro junto daReal de Trás-os-Montes e, posteriormente, junto do conselho superior. o mesmo não foi aindaconseguido nos Açores, onde se mantém em actividade a Real Associação da llha Terceira, masonde' apesar de várias diligências, ainda não foi possível encontrar pontos de contacto quepermitam a sua integração na Causa Real.

Apesar da insistência e dos esforços desenvolvidos, não tem sido possível nem através dos
membros da comissão Executiva com esse pelouro nem, como combinado por todos, das ReaisAssociações mais próxímas, dinamizar a acção e a participação colectiva de algumas ReaisAssociações que têm uma actividade e base de representação iuase inexistente.

Falamos, para ser claros das Reais Associações correspondentes às Regiões do Alentejo, doAlgarve' da Madeira e mesmo da Beira lnterior, com presenças inexistentes ou episódicas nosmomentos mais importantes de trabalho desta Direcção e nas suas Actividades maisemblemáticas' Temos que sublinhar esta questão porque não só surge ao arrepio dosnormativos que todos aprovamos, como impede o crescimento do Movimento nessas Regiões
e a concretização da estratégia nacional definida. sem prejuízo, nalguns casos do esforço pessoal
do seu ou dos seus dirigentes.

As restantes Reais Associações com maior ou menor intensidade tiveram participações nareferída concretização da estratégia politica e organizacionar e promoveram também com maiorou menor assiduidade e dimensão, actividades locais de índole cultural, socíal ou política. seriaimportante que no futuro, independentemente das suas actividades locaís de carácter social,cultural ou político, as Reais Associações tivessem como prioridade concretizar nas suas regiões
a estratégia organizacional e politica definida a nível nacional.

Foram também realizados contactos com Reais Associações no estrangeiro e realizado emMacau uma reunião da Real Associação respectiva que aceitou deliberar sobre a aprovação doestatuto unitário, no sentido de passar a pertencer à causa Rear.

Foram realizadas as reuniões constitutivas do novo conselho superior e conselho Monárquico
e eleitos os seus presídentes e restantes pelouros.

Foi, entretanto, apresentado e desenvolvido o projecto de plataforma e cartão único deassociados ao qual estarão lÍgados um coniunto muito extenso de benefícios. Esta acção insere-
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se não só nunra campanha nacional que pretendemos concretizar em 2Ot7 de angariação de
novos associados, como ainda na construção de uma base de dados nacional que permiia uma
permanente comunicação com os associados e o serviço de inscrição e de cobrança de quotas
sempre que necessário.

3. Comunicação

Na área da lnformação e comunicação, foram renovados os esforços de renovação e assídua
actualização do nosso site bem assim como a crescente aposta nas redes digitais e na integração
com os sites de outras Reais (alguns muito dinâmicos - com especial destaque para as Reais
Associações da Beira Litoral e Lisboa) para a transmissão coerente de uma "narrativa comum,,.

Ainda nesta área com a dedicação que sublinhamos da Real de Lisboa foi possível manter a
publicação periódica do Correio Real e melhorar a coordenação editorialconjunta bem como a
sua disseminação por entidades públícas e personalidades.

Ainda não foi possível, mas achamos essencial que tal ocorra que todos os associados e
simpatizantes recebam o Correio Real, realidade que só será possível depois de ser garantida a
base de da'dos centralizada, instrumento essencial para a disseminação e ligação do Movimento
com os seus associados.

Uma palavta de muito apreço para a Gazeta Real, coordenada pela Real Associação de Viana do
Castelo com a qual temos articulado diferentes contributos e que preconizamos possa ser, tal
como o Correio Real, o órgão de comunÍcação digital da Causa Real no seu conjunto.

4. Actividades

Referência ainda em matéria de comunicação para o projecto Educar e para os esforços feitos
no sentido da sua replicação nas várias Reais e integração numa acção permanente de incentivo
do trabalho junto das Escolas e da sua integração, designadamente com o prémio príncipe da
Beira' Este projecto foi insistentemente apresentado durante todas as reuniões da Direcção para
uma propagação regional oportuna e eficaz através de uma matriz que foi claramente
apresentada e da disponibilidade, designadamente da responsável do pelouro para todos os
esclarecimentos. Foi inclusive solicitada por mais do que uma vez a listagem dos associados que
pudessem, sempre que possível ser identificados como ligados ao sistema de ensino público ou
privado' Esta acção, já muito amadurecida pela Direcção anterior, teve representações diversas
nomeadamente nas Reais de Lisboa, Viana do Castelo e Ribatejo e mereceu, dada a proposta
identitária que contém, o convite da edílidade de cascais para integrar.as acções, em 201g, de
"Cascais Capital Europeia da Juventude". Continuamos a julgar da maÍor oportunidade a
aplícação em todas as regiões destas metodologias que tiveram bons resultados sempre que
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experimentadas e que não deixam de aproximar a nossa juventude da história
portuguesas.

e da cultura

Foi realizado o primeiro draft da publicação "Guia Doutrinário" - um guia prático que permitaelencar de forma simples as vantagens da instituição Real em relação à chefia de EstadoRepublicana.

Finalmente, cumpre referir, o trabalho de representação institucional em muitos momentos davida Associativa da causa Real e suas estruturas locais, com intervenções em muitas ReaisAssociações' em modelos de intervenção diversos e sobre pretextos igualmente distintos, comoforam os casos das Reaís de Lisboa, Ribatejo, Porto, viana do castelo, Braga, Beira Litoral eiuventude Monárquica portuguesa, entre outras.

Já no que á dimensão politica diz respeito foi realizado um trabalho junto da comunicação sociale dos nossos meÍos de comunicação aquando das Eleições presidenciais, julgamos que atingindoalguma repercussão e notoriedade' o mesmo aconteceu no 05 de outubro e mais tarde na visitados Reís de Espanha a Portugal, com participação de vários elementos da comissão Executivanos painéis de algumas estações de televisão. Todas estas acções que envolveram dirigentesnacionais e regionais, incrementaram a notoriedade da intervenção politica do Movimento.
Da mesma forma e ho que às Actividades Nacionais diz respeito destaque para o XXll congressoda causa Real realizado em Aveíro, com a muíto dedicada organização da Real Associação daBeira Litoral e para a conferência sobre os diferentes regimes constitucíonais, iniciada em Lisboae depois propagada no congresso, a pretexto dos 40 Anos da constituição portuguesa.

Destaque alnda para o Jantar dos conjurados que correu também de forma positiva e queacompanhou outras realizações desenvolvidas pelas estruturas locais, sob o mesmo pretexto.
Este ano o Jantar contou com um "directo,,da RTp e diversos ecos em vários órgãos decomunicação socíal.

Foram realÍzadas com muita assÍduidade reuniões com a casa Real e renovado um círculo departílha' de confiança e de articulação da acção entre a Causa e a casa Real que nos apraz muitoregistar' Neste âmbito foram não só partilhadas todas as questões respeitantes à acção política,mas também, dados contributos para a Mensagern do primeiro de Dezembro e encontradasformas de articulação e melhor preparação da presença dos membros da casa Real portuguesa.

Foram estabelecidos contactos com as diferentes forças políticas, com participação nalgunsfóruns como foi o caso da presença da causa Real no congresso electivo do cDS-pp.



rBo
oooSoooce-aoo".t."o'

§***^*r#-L

5. lntervenção Politica - a Inclusão do Duque de Bragança no Protocolo de Estado.

Durante o ano de 2016, após longa reflexão e debate interno em múltiplas reuniões e iniciativas,
os órgãos sociais da Causa Real, elegeram como objectivo imediato e prioritário da sua acção
política a inclusão do Duque de Bragança na Lei de Precedências do Protocolo do Estado.

Foram dadas instruções a todas as Reais Associações e a todos os membros dos órgãos sociais
no sentido de focarem a sua actividade política neste objectivo colectivo, que foi novamente
amplamente explicado e debatido durante o congresso em outubro de 2016.

A partir do Verão, o respectivo Manifesto começou a ser divulgado, também através do Correio
Real e doutros meios de divulgação utilizados pelas Reais Associações.

O Manifesto para Revisâo da Lei das Precedências foi subscrito por um importante conjunto de
personalidades oriundas de diversas áreas políticas e sociais, na usa maioria não-associados,
incluindo republicanos assumidos que reconheceram a justeza e justiça dos argumentos
apresentados. (Lista completa de subscritores no site da Causa Real: Www.causareal.pt).

Essa pronta adesão conduziu a partir de Novembro ao lançamento duma petição pública,
primeiro em papel e posteriormente na internet, o que levou rapidamente à angariação dalguns
milhares de assinaturas online.

Esta iniciativa prolongar-se-á por todo o ano de 20\7 com o objectivo de conseguir mudar a Lei
do Protocolo ainda durante o presente mandato dos órgãos sociais.

Apesar de a importância deste projecto ter sido devidamente transmitida no seio do movimento
monárquico em várias ocasiões e por várias formas, deve ser dito que muitos monárquicos,
incluindo associados e dirigentes da Causa Real, infelízmente não corresponderam devidamente
às repetídas solicitações que lhes foram dirigidas no sentido de apoiarem activamente esta cção
política. A todos estes a Direcção Nacional tem transmitido que este já não é o momento de
discutir mas sim de cerrar fileiras em defesa da Casa de Bragança que tantos serviços tem
prestado ao nosso País.

6. Considerações Finais e agradecimentos

A Direcção não pode deixar de voltar a frisar a sua preocupação na crescente consagração e
prática 'efectiva do estatuto unitário em vigor e exigir de todos o seu cumprimento, no que aos
aspectos essenciais do modelo adoptado diz respeito.

começamos por agradecer neste mandato a ss AA RR os Duques de Bragança pela
disponibilidade e estímulo permanentes, aos membros dos restantes órgãos Sociais pelo bom
entendimento institucional que se tem gerado. Às Direcções das Reais Associações que
concretizaram localmente a estratégia definida pela Direcção e realizaram actividades de
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mobilização dos Associados' E a todos quantos de uma forma por vezes quase anónima
colaboram e engrandecem o nosso Movimento.

7. Contas

conseguimos não só apresentar contas regularmente, como consolidar a posição financeira da
Causa Real, mesmo que de pequenas dimensões.

o ano encerrou sem dívidas a tercerios, mas com um aumento significatívo da dívida de algumas
Reais Assocíações' Registamos situações problemáticas de Reais Associações gue nunca
pagaram quotas, nomeadamente aquelas com pouca ou nenhuma actividade, mas também de
algumas que mantinham as contas em dia e fartaram recentemente.

Mesmo assim, o resultado do exercício foi o mais alto dos últimos anos, 1.620,00 EUR, devido
essencialmente aos custos muitos reduzidos dos últimos exercícios.

Balanço a 3 I de Dezembro de Z0l6

f



Resultados e Contas 2016

3l/12/20L6 3L-Lz-20s

Activos
Existências

Dívidas de associados

Dívidas de terceiros

Dinheiro em caixa

Total do Activo

500,00 €

6.377,00 €,

345,00 €

3.721,22 €.

500,00 €

5.279,A0 €.

2.141,22 €.

10.943,22 € 7.880,22 €

Passivo

Fornecedores

Dívidas a terceiros

Provisões

Total do Passivo

2.726,00 € 1.283,00 €

2.726,00 € 1.283,00 €

Fundos Patrimoniais
Resultadcls transitados

R.esultados do exercício

Total Fundos

6.597,22 €

t.620,00 €

5.751,79 €

845,43 €

8.217,22 €, 6.597,22 €,

Total 10.943,22 € 7.880,22 €

tar dos Conjurados

1.92s,00 €

t. t38,00 €

2.t t2,40 €.

550,00 €

3.0ó3,00 € 7.662,40 €,

Custos
Custos merchandising

Donativos

Outros Custos

Provisões

Resultado 20 l6

t.443,00 €

t.620,0ü €

533,57 €

t.283,00 €

845,43 €.

3.0ó3,00 €
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Dernonstração de Resultados a 3 I de Dezembro de 201ó
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*-No dia vinte e quatro do mês de Maio do ano de dois mil e dez*§s*te, em

Lisboa, reuniu o Conselho Fisçal, devidame*t* conv*cad*, ncs termos legais,

pelo respectivo Presidente, §ng'. Àntánio Ma*eda santcs Braarrcarnp
§obral, estando pre*ent*s além de*t§, os vogair Engo. pedro Jcsó d*
Freitas Caçorino §ias e Dr. Guilhernm* Marqus* da Fanser*.-
Estavam tarnbám pre**nt*s o Tes*ureiro, Dr. §i*g* Tomá* pereira, que

lh*s apresentou as ccntas relativas âo snCI de dois mil e dezasseis.

o resoureiro explicau qu* em dois mil e dcz*sseis a causa Reat

Federaçâo das Reais AssaciaçÕes aprescntou um tct*l de € 3.0§3,üü em

Pr*veitos e Ganhas e d* € 3$§3,0ü em Custos; Estes cust*s devaram-se

essenci*lme*t* a provis$es e âos res*lt*d*s de 2016. O Canselho Fiscal

al*$*u rnais uma v*u pâra o volume de dívidas de as*ociadcs que cantinua a
aumentar {€ 6377,0§} e rneis uma vex pi"opõe quo ss façarn acçôes de
cobrança para qus este valor não aumente no pr*ximo ano.--------

Constatou-se mais umâ vez que âs despesas continr.ram a ser csntidas,

devida à excel*nt* g*stã* da Dírecçáo da Causa Real.

Aprccíadas âs sonta§, o Conselho Físç*t deliberou aprovar ãs contas

r*lativa* a dois mil e dezass*is. --;--*------------

Nada mais hevendo a tratar fçi a sessâo declarada enc*rrada, tendo sidc
lavrada a present* actã, que vai ser devld*mente assinada pelas membps
pre*entes

C. _i'
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