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Unir para Gonstruir

Uma Nova Organização para um novo Giclo Politico

1. Breve enquadramento

O Movimento das Reais Associações tem um pouco mais de 25 anos. A

Causa Real que as reúne fez recentemente 20 anos.

Julgamos que muitos dos objectivos que presidiram á sua constituição

foram amplamente atingidos - a territorialidade do movimento numa

relação de proximidade com os simpatizantes e as instituições e agentes

económicos, culturais e sociais de cada distrito; a congregação de um

movimento unitário legitimado e fundamentado na Casa Real

Portuguesa; a articulação e paftilha de meios de promoção e de

divulgação da instituição real; A realizaçáo periodica de acções de

natureza social, económica, cultural e política; o apoio a uma relação de

proximidade entre a família Real e os Portugueses.

Estes 25 anos que devem ser multiplicados por todas as Reais

AssociaçÕes e pela Causa Real, significam muitas horas de trabalho,

dedicação, entrega e cometimento a um movimento voluntarista que se

rege por valores e convicções e nâo pretende mais do que uma

mudança de regime em Portugal, afirmando a modernidade e

actualidade da lnstituição Real.

Pelo meio continuaram a existir "arremedos" de outros protagonistas

e/ou instituições que, hoje não passam de um caricatura marginal e

irrelevante, mais identificada com protagonismos pessoais do que com

movimentos com reconhecida legitimidade e acção politica consistente.

Queremos dizer, que hoje a Causa Real e as Reais Associações podem

chamar a si o mérito de internamente e - na maioria mais séria da

opinião pública, também externamente, serem identificadas como as
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Instituições que congregam e representam o Movimento Monárquico

português.

Estes 25 (às vezes mais) anos de cada Real Associação e estes mais

de 20 anos de Causa Real, são um activo incontornável de todos

quantos nela trabalharam, com o único fito de defender a sua Pátria e o

seu Rei. E nesse sentido não nos parece que possam ser nem

menorizados, nem descartados por ninguém e muito menos que se deva

pensar, nalguma outra, alternativa futura, que tenha o mesmo propósito

de congregar o Movimento Monárquico em Portugal.

Torna-se necessário dar voz à política e finalmente ouvir dos agentes

políticos, toda a verdade acerca da situação em que o país se encontra.

Apenas deste modo poderão os portugueses iniciar um novo caminho

que garanta uma soberania que, por muito formal que hoje seja devido à

grande interdependência económica, financeira e de defesa, deverá ser

mantida como uma garantia de sobrevivência desta comunidade antiga e

que, fora da Europa, soube criar nações que representam um elo vital do

nosso progresso e segurança. A política deve ver para além dos

interesses locais, mesmo que estes sejam já entendidos como os de

âmbito europeu.

Há que apelar ao desinteresse e à abnegação da dádiva à causa

pública. O patriotismo, que na aparência se julga anquilosado e como tal

tratado como coisa passadista, é facilmente despertável, se os

portugueses entenderem que chegou a hora das grandes decisões que

exigem penosos sacrifícios, mas oferecem procedimentos límpidos,

programas perceptíveis e um promissor devir nacional que a todos

congrace numa causa comum.
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2. O Relatório da Comissão

Foi proposto na primeira parte deste Congresso a criaçáo de uma

comissão com dois objectivos principais: (1) fazer um diagnóstico da

actual situação do Movimento e (2) avaliar as diferentes Moções de

Estratégias e concluir da sua eventual conciliação ou

complementaridade.

Julgamos que o Relatório apresentado é muito eloquente nalgumas das

suas dimensÕes e merece uma reflexão profunda das lnstituiçÕes que

presidem à Causa Real.

Diríamos que depois de uma fase inequívoca de entusiasmo e

crescimento o movimento evoluiu para uma maturidade mais

conformista e, mais recentemente, menos articulada na acção

operacional e politica e na representação territorial.

Esta crise de maturidade tem raiz no nosso entender numa

multiplicidade de factores, mas a verdade é que o seu resultado prático

é a constatação de que hoje a Organizaçáo é mais frágil, menos

expressiva e relevante, mais acomodada e inactiva e, pior do que tudo,

menos relevante do ponto de vista político do que já foi no passado.

3. Um Nova Organização

Defendemos, pois, a emergência de uma nova estratégia

Organizacional. Porque consideramos que esta é, principalmente, uma

hora de união. Os sinais de definhamento de qualquer Organizaçáo

começam quase sempre pela falta de articulação e sintonia internas. E

estes sinais têm infelizmente ocorrido, com mais veemência nos últimos

tempos. Para aqui não vale a frase irónica, e aguda do ponto de vista

político partidária, de Winston Churchill. Aqui, de facto, os nossos

adversários não estão, não podem estar do lado de cá. Estão
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seguramente do lado de lá e é contra as ideias ou preconceitos que

defendem que devemos orientar habilmente a nossa acção.

Para que esta nova Organização se reabilite é necessário uma

estratégia que passe por:

a) Uma conciliação das Causa Real e das Reais Associações com o

Seu Estatuto. Não defendemos a permanente mudança dos nossos

normativos - a não ser em casos pontuais ou quando a urgência do

contexto politico o exigirem. Mas pugnamos e pugnaremos sempre

pela sua estrita observância, na consideração pragmática de que os

estatutos existem para servir o Movimento e não o contrário, mas

também na convicção segura de que eles corporizam o modelo que

escolhemos e que deve orientar a nossa vivência associativa e a

transparência e legitimidade da nossa actuação. Com muito esforço

a Direcção presidida pelo Dr Paulo Teixeira Pinto propôs ao

Congresso, na altura desse novo ciclo, um novo Estatuto, feito na

convicção de que a territorialidade do movimento estava garantida e

que era necessário evoluir para um modelo unitário capaz de

protagonizar um discurso e uma acção política únicas e coerentes;

b) Uma revitalizaçáo das Reais Associações - Julgamos que um dos

problemas mais agudos que as conclusões do Relatório da

Comissão trás é o notório.definhamento do Movimento - com Reais

Associações inexistentes, Reais Associações com um existência

quase "comatosa", transformadas numa espécie de sociedades

unipessoais que vivem da figura de um ou dois protagonistas, que se

dispensaram de ter uma actuação regular do ponto de vista

associativo e uma actuação viva e aberta nas comunidades ou

regiões em que se inscrevem. Existem ainda Reais Associaçôes com

bons níveis de actividade, mas que não se têm nem renovado nem

crescido, aumentando a sua base social e a sua influência, e/ou não
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têm conseguido uma articulação interessante, coerente e de valor

acrescentado com a Causa Real.

Existem finalmente, com níveis de actividade e de vitalidade

interessantes as Reais Associações do Porto, de Lisboa e de Viana

do Castelo que, apesar disso, também não têm crescido em termos

de associados, nem exercido um apoio subsidiário a outras Reais

Associações mais próximas. Existe ainda a realidade promissora da

Juventude Monárquica Portuguesa que deve assegurar, tal como

recentemente acordado a ligação permanente às Reais Associações

e à Causa Real na conformidade plena com os seus Estatutos.

Revitalizar as Reais AssociaçÕes impõe um compromisso sério entre

os Orgãos nacionais e locais do Movimento que devem pôr acima de

todos os seus interesses, o interesse de todos! Com o propósito

firme de reconstruir e alargar a base de representação de cada Real,

acompanhar e apoiar as suas actividades e promover a regularidade

da sua actuação. Desse compromisso não se podem dispensar as

Reais Associações, num sentimento de confiança e de partilha que a

todas deve assistir e, em especial, aquelas que pela maior dimensão

ou desenvoltura que manifestam podem ter um apoio activo, quer de

boas práticas, quer de presença, partilha e dinamização de

actividades nessas regiÕes. Desse compromisso não se podem,

muito menos, dispensar os diferentes Orgãos da Causa Real

composto por personalidades de muitas dessas regiões, e em

especial, a sua Direcção que deve ter como primeira prioridade do

seu mandato reconstruir, revitalizar e redinamizar o conjunto de

Reais AssociaçÕes, para que o Movimento recupere a sua acção de

proximidade territorial, alargue a sua base social e não desperdice

todos quantos, sendo simpatizantes da Causa, não conhecem a

forma de a ela aderirem.

Uma estratégia assente na transparência, na partilha, na

racionalidade e na subsidiariedade guê, como referido a todos

comprometa, mas que possa ser simultaneamente motivadora de
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união mais forte e do um mais profundo conhecimento mútuo dos

monárquicos, associados e dirigentes e da actuação local e nacional

do Movimento que deve ser permanente validada e articulada, no

seu envolvimento geral e no envolvimento com a Casa e a Família

Real Portuguesa.

O Movimento tem de perceber que ninguém tem activos próprios,

todos os activos são do movimento para que possam ser trabalhados

e amplificados numa estratégia que a todos envolva e acrescente.

O Movimento tem de perceber que não vale a pena duplicar acçÕes e

esforços em actividades de divulgação e promoção semelhantes que

nada ou pouco acrescentam na sua individualidade e que se

robustecem na sua universalidade.

O Movimento tem de perceber que algumas das acçÕes Nacionais e

Regionais têm que privilegiar os concelhos ou distritos onde o

definhamento é mais nítido e a intervenção mais premente,

abdicando de os fazer nos locais mais óbvios de intervenção, ou

replicando acçÕes que podem mobilizar novos públicos na regiáo.

O Movimento tem de apostar na energia renovadora da sua

juventude, para uma actuação que sem colidir com qualquer

estratégia política que exige sempre conciliação e validação, ajude a

promover, a divulgar, a informar e a cativar para o movimento novos

públicos e, em especial os mais jovens, ansiosos por alternativas

mais cativantes para uma actuação cívica mais eficiente e activa.

Em suma, a prioridade deste mandato é a reconstrução e revitalização da

Organização que conforma este Movimento, na conciliação e união entre todas

as instituições regionais e nacionais, em volta do normativo que escolheram,

mas principalmente apostados numa acção permanente no território que volte a

dar dimensão e estrutura ao movimento, para que o registo e acção politica que

queremos concretizar sejam mais eficientes e relevantes.
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4. Um Ciclo Politico Novo

Depois da prioridade de reconstruir uma Nova Organização deve a Causa Real

preocupar-se em iniciar um Novo Ciclo Político.

As missões da Causa Real são, de acordo com os seus estatutos:

. a defesa do ideal monárquico,

. a defesa da lnstituição Real e

. a Restauração da Monarquia em Portugal.

Apesar de disfuncionamentos internos suficientemente diagnosticados e

reconhecidos, a Causa tem cumprido com eficiência os dois primeiros

objectivos da sua missão e pode congratular-se por isso. Mas falta cumprir o

terceiro e principal.

Para atingir esse objectivo principal, a estratégia, talvez nem sempre

claramente expressa mas suficientemente interiorizada, tem passado por:

o Promover a Família Real e o seu Chefe

. Apresentar a Monarquia como uma forma alternativa de organização do

Estado

. Divulgar as virtudes da Monarquia a todos os públicos alvo e através de

todos os meios disponíveis, sem privilegiar nem omitir nenhum público

nem nenhum meio de divulgação

. Tentar conquistar a adesão de uma maioria significativa da população,

das elites e dos políticos ao ideal da Monarquia

. Defender que a re-instauração da Monarquia deverá ocorrer por via

democrática e constitucional

. Lutar pela introdução de alteraçÕes constitucionais que instaurem a

Monarquia como regime político, começando pela revogação dos actuais

Iimites materiais ou, pelo esclarecimento da sua irrelevância.
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. Defender a realização dum referendo para concretizar a mudança de

regime

Apos um quarto de século de meritórios esforços por parte de dirigentes e

militantes da Causa Real no sentido de, através desta estratégia, atingir o seu

objectivo principal, não há uma perspectiva realista de conseguirmos a curto ou

médio prazo obter uma maioria monárquica na população e no Parlamento que

permita a desejada mudança de regime.

Não pondo em causa a bondade dos nossos objectivos, nem a capacidade dos

nossos dirigentes, nem a qualidade das acçÕes desenvolvidas, terá que se

concluir que a falta de sucesso se deve não só a disfuncionamentos internos

mas sobretudo a uma estratégia desadequada das realidades.

Hoje, nem o movimento monárquico nem o País estão preparados para um

referendo destinado a concretizar uma transição imediata paru a Monarquia.

Há que tirar daí as devidas consequências e adaptar a estratégia, para o que

se propõe:

lnternamente: Reconhecer que ainda não estão criadas as condiçÕes para uma

imediata Restauração e aceitar que o caminho paru a Monarquia terá que ser

preparado através de etapas e planos intercalares baseados em pequenos

passos sucessivos e complementares, mas realistas e pragmáticos.

Para o Exterior: Numa primeira fase apresentar a instituição real não como uma

alternativa mas antes como um importante contributo para a comunidade

nacional, seja qualfor o regime.

Aproveitando o prestígio do Chefe da Casa Real, demonstrar a vantagem de os

portugueses, mesmo em República, disporem de uma entidade de referência

intemporal e independente.

Para designar o Duque de Bragança, utilizar sempre que.possível, pelo menos

internamente, o conceito de Rei dos Portugueses, solidificando o estatuto de

monarca não reinante
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Para que possa apresentar-se como representante de toda a Nação, prescindir

de que o Chefe da Casa Real actue, simplesmente como chefe dos

monárquicos e das suas instituições, sem pre.luízo de as reconhecer, legitimar

e apoiar.

Esta visão corresponde ao que tem vindo a defender o Duque de Bragança

que, em Mensagem de Junho de 2002 escreveu com absoluta clareza: "Os

Portugueses devem perceber que a proposta dos monárquicos não é de

"derrubar a República" e as suas instituições democráticas, mas sim de "dar um

Rei à República".

Ainda no passado dia 15 de Outubro, no Porto, o Senhor Dom Duarte voltou a

falar na premência de enfatizar o valor que o Rei pode ter para a República e

em revelar que 70% da população portuguesa acha que o Rei de Portugal deve

ter um papel de representação relevante e reconhecido. E principalmente junto

destes 70o/o de portugueses e da sua abertura para valorizar o papel do Rei

que devemos, determinadamente, actuar.

Sem prejuízo do referido em matéria da premência de reconstruir e reanimar

uma Nova Organização que recupere o território e alargue a sua base social,

propõe-se concretamente a seguinte estratéqia de actuação externa:

Divulgar a doutrina monárquica e a promover a Casa Real;

Promover a Casa Real;

lncentivar a discussão pública de temas estruturantes da organizaçâo

política nacional, como o da arquitectura do regime e das suas

instituições, com vista à denúncia das suas contradições;

No curto prazo, como primeira etapa: Concentrar-se em lutar pelo

reconhecimento popular e institucional do Chefe da Casa Real; mesmo

o

a
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não sendo Chefe do Estado, Porque, afinal, constitui um símbolo vivo da

unidade da Nação e uma garantia da perenidade do seu património

humano, cultural e histórico, independentemente do regime político

vigente;

Apresentar o Chefe da Casa Real como um útil complemento do Estado

e do Sistema Politico, como referencial histórico, identitário, cultural e

moral de uma Nação que tem uma matriz Europeia e uma vocação

Atlântica, às quais esta referência de valor corporizada no Rei dos

portugueses, com tudo o que representa e com as ligações múltiplas

que detêm no Mundo, pode aproveitar.

lntroduzir gradualmente o conceito de "Rei dos Portugueses"

O primeiro objectivo imediato a atingir será formalizar para o Chefe da

Casa Real, no âmbito do regime vigente, um estatuto oficial de

dignidade institucional e protocolar correspondente à sua

representatividade;

Numa segunda etapa a Causa Real definirá as acçÕes destinadas a

influenciar a vontade democrática da Nação no sentido de tão depressa

quanto possível prosseguir os seguintes objectivos:

Atribuir ao Chefe da Casa Real uma relevância institucional crescente;

Evoluir constitucionalmente em direcção a uma organização do Estado

correspondente à das actuais monarquias europeias;

Revalidar as novas etapas que permitam a instauração da Monarquia

em Portugal

a

a


