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No dia 5 de outubro passaram-se 873 anos sobre a data do tratado de Zamora, celebrado
entre Dom Afonso Henriques e o rei Dom Afonso Vll de Castela, no qual foi acordado que o

Condado Portucalense passasse a ser um reino. Esta data é assim, muito justamente

considerada, a do Aniversário de Portugal.

Quis o acaso da História que ocorresse, séculos mais tarde, a coincidência de nesse mesmo dia

se implantar a República. É, para os monárquicos portugueses, uma útil coincidência. Ao

comemorarem a data como a da Fundação de Portugal, têm, os defensores da Monarquia,

uma excelente oportunidade para reivindicarem do Estado Português a mesma atitude, ao

mesmo tempo que contribuem para ofuscar a celebração republicana. lncontestavelmente, a

celebração da Fundação respeita a todos os portugueses sem excepção, colocando-se

diametralmente oposta à comemoração da República, nitidamente sectária e divisionista.

A Real Associação de Coimbra tem o grande mérito de assinalar anualmente esta importante
data com uma digna Cerimónia junto ao Túmulo do Rei Fundador, antecedida, sem receio de

laicismos acusatórios, da celebração da Santa Missa em Memória dos Reis de Portugal.

Que grande oportunidade para os monárquicos se unirem e comparecerem em grande

número, numa manifestação de força e de patriotismo. A presença de uma multidão, pequena

que fosse, junto ao Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, unida na celebração do dia em que

nasceu Portugal, e insistindo anualmente, com entusiasmo, nesta acção, por certo não

passaria despercebida aos transeuntes nem à comunicação social. Não será utópico pensar-se

que uma forte participação, ainda por cima anualmente repetida, se poderia tornar numa

pressão sobre o Estado e os seus governantes para estabelecerem o dia como o do

Nascimento de Portugal, ficando assim uma data de verdadeira união de todos os Portugueses.

Será, no entanto, utopia pensar-se numa grande concentração de monárquicos unidos pelo

superior interesse nacional?

Naturalmente que, a 5 de Outubro, a República não desleixa as comemorações dela própria.

Esmerando-se por lhes dar um cunho nacional e popular, multiplicam-se as iniciativas. A

comunicação social, com destaque para as televisões, não poupa transmissões em directo,

entrevistas e documentários, enaltecedores das evocadas virtudes do regime republicano.

Desde manhã, nos noticiários deste dia que voltou a ser feriado, exibia-se, entre alusões às

cerimónias oficiais, uma reportagem sobre a recreação teatral da implantação da República

efectuada por meninos e meninas de um colégio lisboeta (de orientação manifestamente

republicana). Representavam os acontecimentos de 1910 como se de uma revolução popular

se tratasse, na qual o Povo exultava de alegria por se ter finalmente livrado de uma penosa e

longa opressão e miséria induzida. Entrevistados, os meninos e meninas diziam que aquele

pretérito dia foi o mais importante da História de Portugal, pois se instituiu a liberdade e se

acabou com uma feroz repressão. Naturalmente que estes alunos estão bem instruídos nos

princípios orientadores do colégio onde estudam. Mas outras entrevistas televisivas, dirigidas

ao público anónimo, nas ruas, demonstram que predomina a mesma ideia sobre os factos,

embora, na generalidade, de uma forma vaga e desinteressada.

Todos nós, monárquicos, expectadores da televisão, desejaríamos que naquele momento se

desse voz à verdade, com uma reportagem ou entrevista de cariz contrário. Assim

acontecendo, seria positívo, sem dúvida. Mas modificaria a errada e yaga ideia que persiste na

maioria dos portugueses? Dará a grande maioria do público televisivo, ou leitores de jornais,

verdadeira atenção a estas notícias? Será um assunto com que se identifiquem intimamente e

que os mobilize?
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Da mesma forma, as cerimónias oficiais e os discursos de circunstância do Presidente da

República e de outras figuras do Estado, também escapa à maioria das pessoas, ou "entra por

um ouvido e sai pelo outro". O mesmo acontece aos parcos artigos e às raras intervenções

reactivas de cariz monárquico.

De facto essa percepção republicana dos factos e da ideia monárquica torna-se quase

instintiva na maioria do povo e resulta de décadas de acção da República, branqueando a

História e deturpando o carácter da Monarquia.

Neste ambiente a República assume-se como facto consumado, como resultado natural da

evolução da sociedade humana, intuindo que a Monarquia pertence a um Passado

ultrapassado e irreversível, pelo que difunde não ser razoável questionar o regime actual.

Apesar de tudo isto, os monárquicos que actuam junto à população sabem que existe no Povo

português um indelével sentimento pró-monárquico, que se encontra adormecido e mal

reconhecido.

Não é possível restaurar a Monarquia sem despertar a consciência monárquica gue existe

oculta em muitos portugueses. A Monarquia não será possível se não se desfizer a percepção

errada da História e do regime monárquico promovida pela RepÚblica.

Sua Alteza Real, o Senhor Duque de Bragança, granjeia junto ao Povo grande simpatia e

respeito. O mesmo acontece com toda a Família Real. É frequentemente chamado de rei pelos

populares. Este tratamento é, por certo, carinhoso, mas não corresponde, regra geral, à plena

consciência do seu significado. Um rei existe em Monarquia e, quanto a esta, a grande maioria

das pessoas retém preconceitos negativos.

A essência da acção monárquica consiste em despertar as consciências para a natureza e

bondade do regime monárquico. É uma acção que deve ser efectuada junto ao Povo, de forma

próxima e leal. Não se trata aqui de agir com armas e bandeiras em guerra contra a República.

Muito menos deverá usar as tácticas e métodos das escolas dos partidos políticos. Na primeira

forma geraria distanciamento, na segunda desconfiança. Trata-se sim de agir com sinceridade

e verdade, mostrando que a nossa luta é em defesa do Povo português, das suas raízes, da sua

secular História, e pela continuidade da ldentidade e da Soberania de Portugal. Fazendo

entender que o Rei, em Monarquia, é pelo Povo e para o Povo.

Nada avançará, no caminho para a restauração da Monarquia, sem esta acção. Não se

conseguirá a união de todos os monárquiÇos sem este rumo claro e objectivo em prol da

verdade monárquica. É um trabalho continuo, lento, persistente e longo, mas que encontrará

terreno fértil.

Sua Alteza Real exerce exemplarmente a sua Missão de autêntico Príncipe, sendo digno de um

dia se vir a tornar num verdadeiro Rei.

Façamo-s nós também de forma excelente a nossa luta pela Monarquia.

No próximo congresso, daqui a L ano, que avaliação faremos dos nossos avanços?

Viva a Monarquia!

Viva o Reil

Viva Portugall


