Fazei, Senhor, que nunca os admirados
Alemães, Galos, Ítalos e Ingleses
Possam dizer que são para mandados,
Mais que para mandar, os Portugueses.
Canto X, ‘Os Lusíadas’, Luís Vaz de Camões
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Manifesto
O QUÊ?
O Movimento Cumprir Portugal (MCP) é uma força de
intervenção cultural, política e social que vem devolver aos
portugueses a missão de CUMPRIR PORTUGAL.

PORQUÊ?
O nosso património comum é desbaratado pela apatia, pela má
administração da coisa pública e pelo entorpecimento da
economia.
O Povo é progressivamente desmoralizado por estratégias de
lassidão que arrancam as suas raízes culturais e espirituais.
Devemos acordar a alma milenar do país que corre no sangue
de cada português.

O QUE QUEREMOS?
– Voltar para o Mar
– Defender a vida e a dignidade de cada português
– Rejuvenescer o nosso Povo
– Proteger o nosso meio ambiente
– Revitalizar a soberania, as instituições e o Estado de Direito
– Resolver as ineficiências da justiça e da administração
– Erradicar os focos de corrupção política
- Prestigiar os nossos Serviços Públicos e seus trabalhadores
– Recuperar a liberdade de ensinar e o direito de aprender
– Viabilizar as redes de segurança – Segurança Social e SNS
– Liderar na revolução industrial 4.0
Levantar o esplendor de Portugal?
Sim, é possível!
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Avisos à Navegação
Estas Linhas Estratégicas contêm o essencial do que é o
Movimento Cumprir Portugal e os princípios da organização e
funcionamento do Movimento. Como qualquer documento
estratégico, terá de se adaptar e atualizar em permanência, em
função das circunstâncias.

Estamos ocupados e manietados. Vencidos, aceitamos as amarras e os
captores.
Lá vem a saudade de onde não nos lembramos de ter estado.
Portugal, país dos nossos avós e onde se fizeram destinos. Um país de
mitos. Um país que, desperto, é centro do Mundo e, adormecido,
repositório periférico do passado.
As novas vidas conformam-se e os inconformados vão-se embora.
Mas porquê o medo de ser quem somos? E de ser livres? Porque não
soltar amarras? E para que Missão nos espera a Liberdade? Paramos e
lembramos onde estivemos! E logo nos inquietamos: ‘Que utopia! Que
impossibilidade!’ Será mesmo? Ou será antes um atual velho do Restelo
clamando?
Coordenação MCP
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Missão
O MCP é o meio de intervenção cultural, política e social que
devolve aos portugueses a missão de Cumprir Portugal,
preparando uma geração capaz de assimilar a individualidade do
pensamento português e de lutar pelas aspirações de um grande
país marítimo que, ocupando o seu lugar na Europa, religue a
lusofonia e o Atântico.

Visão
Ser um movimento cultural agregador e mobilizador daqueles
que querem levantar o esplendor de Portugal a partir das suas
raízes e projetá-lo como protagonista no panorama internacional.
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Objetivos Estratégicos
1. Formar uma geração consciente da
maritimidade de Portugal
2. Fomentar a cooperação entre os
países da lusofonia
3.
Desenhar
e
Implementar
Estratégia Nacional
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Objetivo Estratégico Nº 1

Formar Uma Geração Consciente
da Maritimidade de Portugal
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Objetivo Estratégico Nº1
Formar uma Geração Consciente da Maritimidade
de Portugal

“Mar,
Metade da minha alma é feita de maresia”
Sophia de Mello Breyner Andresen
“Resta no entanto a esperança de que … um direito português e uma política
portuguesa venham a erguer-se sobre os alicerces de uma pedagogia portuguesa, por
seu turno deduzida da filosofia portuguesa, isto é, da capacidade portuguesa de pensar
com autonomia, com liberdade e com verdade ... e reconduzindo esta caminhada,
incerta e desnorteada de hoje, às linhas mais genuínas da nossa filosofia da história de
um povo essencialmente atlântico, ecuménico e portador de valores espirituais
próprios”
António Quadros, Portugal Razão e Mistério

Voltar para o mar é assumir que Portugal é a nação marítima que sempre foi. É
assumir que a vocação dos portugueses é universal, marítima e ecuménica,
orientada pela sua relação com os Povos que consigo partilham o Atlântico e a
Língua Portuguesa.

É também assumir que a sua situação geopolítica, a sua configuração
arquipelágica e os seus principais recursos naturais são determinados e
produzidos pelo mar.
,Portugal só pode ter elites à altura da sua missão e assegurar a liberdade e
prosperidade do seu Povo, se der à luz uma geração de portugueses que
reconheça a sua identidade marítima. Assim se cumprirá Portugal.
Deste modo, o primeiro objetivo estratégico do MCP consiste em formar
uma geração de portugueses consciente da maritimidade de Portugal e das
razões para amar a pátria, a nação e o país, capaz de induzir um progresso
cultural que reposicione Portugal de acordo com essa consciência.
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Objetivo Estratégico Nº1
Formar uma Geração Consciente da Maritimidade
de Portugal

A - Editora

C - Documentários
& Vídeos

O MCP fundará uma Editora cujo
objetivo será publicar obras que
alimentem a base teórica que
orienta as ações do MCP.

A produção audiovisual é um
forte veículo de conhecimento,
quer porque oferece condições
adequadas
para
o
devido
aprofundamento
de
temas
estratégicos, quer porque pode
ter um efeito de persuasão e de
atração.

A atividade editorial também
contribuirá para o desenho de
uma estratégia nacional (cf.
Objetivo Estratégico Nº3), devendo
articular-se
com
as
conferências a organizar pelo
MCP.

O MCP pretende produzir e
publicar
uma
série
de
documentários e
videos nas
redes sociais que tragam aos
portugueses a consciência da
sua maritimidade e lhes deem
razões para amar a sua pátria, a
sua nação e o seu país.

B - Conferências &
Tertúlias
O MCP organizará conferências
dedicadas à reflexão e divulgação do pensamento português, com a participação de
intervenientes de elevado mérito
e prestígio.

A série deverá ser financiada por
patrocinadores e através de
financiamento
colaborativo.
Poderá
também
funcionar
através de parcerias estratégicas
com projetos existentes.

As tertúlias dirigidas aos membros do MCP serão organizadas
com periodicidade semanal.
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Objetivo Estratégico Nº 2

Fomentar a cooperação entre os
países da lusofonia
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Objetivo Estratégico Nº2
Fomentar a Cooperação entre os países
da lusofonia

O Mundo de Língua Portuguesa é um Espaço de Cultura, de Desenvolvimento e de
Segurança, à espera de homens capazes de encontrarem as ideias e os consensos
frutificadores, à espera de homens capazes de optar, de mobilizar e de liderar, à espera
de homens capazes de tirar partido da Cultura (não apenas da contemplativa, mas
também da científica, tecnológica e empresarial).
Virgílio de Carvalho — Cumprir Agora Portugal

A individualidade de cada país
que fala português vive da sua
relação com os restantes países
lusófonos, do mesmo modo que
o indivíduo não sobrevive sem
família. Portugal não foge a esta
regra e a sua afirmação depende
vitalmente dos laços fortes que
saiba cultivar com os países
lusófonos, bem como com as
comunidades de portugueses
espalhadas pelo mundo.

O
esforço
aplicado
nesta
empresa será sobretudo pelo
empenho em desenvolver novas
relações
institucionais
entre
diferentes organismos de cada
país
para
assim,
com
a
construção dessas sinergias, ser
possível implementar medidas
concertadas entre os países
lusófonos.

O MCP tem este objetivo estratégico como uma das suas
prioridades nos próximos anos.
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Objetivo Estratégico Nº2
Fomentar a Cooperação entre os países
da lusofonia

A - Associação de
Amigos da CPLP

B - Apoiar Iniciativas
de Apoio Cultural

O
MCP
propõe-se
criar,
conjuntamente
com
outros
organismos da sociedade civil,
em
especial
pessoas
(individuais ou coletivas) que
tenham especial apetência para
a cooperação lusófona, uma
associação de amigos da CPLP
que desempenhará as seguintes
tarefas:

De modo a aprofundar relações
entre o MCP e os vários grupos
de intervenção social e cultural
de cada país, temos previsto
apoiar ativamente, até 2025,
pelo menos uma iniciativa em
cada ano de âmbito social ou
cultural em países de língua
oficial portuguesa

a) Acompanhar, nas diferentes
jurisdições, o impacto de atos
políticos nas relações entre os
países
lusófonos
e
seus
nacionais;
b)
Exercer influência na
tomada de decisão de titulares
de órgãos políticos no sentido
de favorecer a cooperação
lusófona;
c)
Promover
e
divulgar
iniciativas dos seus associados.

As
propostas
de
apoio
a
projetos
dos
vários
países
devem
ser
entregues
pelos
membros do MCP.
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Objetivo Estratégico Nº 3

Desenhar e Implementar uma
Estratégia para Portugal
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Objetivo Estratégico Nº3
Desenhar e Implementar uma Estratégia
para Portugal

A grande coisa seria conceber Portugal como uma série de navios em terra, espalhados
por aí, com seus comandantes, mas haver, como também há na marinha, um conselho
de guerra pronto a julgar todos os comandantes que se excedessem. Suponho que, se
Portugal tivesse o navio como modelo, aí é que haveria um bom sistema político e não
só.
Agostinho da Silva — A vida conversável.

O MCP propõe-se pensar uma reforma política profunda e desenhar uma
estratégia nacional para Portugal, com base no conhecimento e
pensamento desenvolvido nas suas iniciativas. Além de propor uma
estratégia nacional, o MCP lutará pela sua implementação.
Tal política e tal estratégia terão por finalidade concretizar com palavras e
atos a maritimidade de Portugal, como vimos necessária à promoção e
concretização da dignidade, liberdade e prosperidade dos portugueses.
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Objetivo Estratégico Nº3
Desenhar e Implementar uma Estratégia
para Portugal

A - Grupo de
B - Gabinete de
pensamento estratégico comunicação
O MCP constituirá um grupo de
pensamento estratégico (GPE) que
ficará encarregue de executar as
ações necessárias à implementação
deste Objetivo. O GPE será apoiado
pelo grupo de responsável pela
estratégia
de
comunicação
&
informação.

O MCP contará com um gabinete
de comunicação & informação,
apetrechado com as melhores
ferramentas de comunicação.
O gabinete de comunicação &
informação
será
também
responsável por implementar a
estratégia de comunicação do
MCP.
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PARTIR!
MEIOS PARA ARRANCAR
DO PAPEL

PARTIR!
PARA 2021 PRECISAMOS DE:

• Uma sede (12.000€)
• Lisboa
• Produção Audiovisual (5.500€)
• Computador
• Software
• Encenação
• Rede Sociais & Sites
• Produção de Fotografia e Vídeo
• CPLP (2.500€)
• Promoção da iniciativa anual
• Serviços de assessoria
• Editora (5.000€)
• Produção e Publicação de 2 livros

É impossível que a missão se cumpra

SE NÃO HOUVER AÇÃO!
Faça as ideias sair deste papel!
PT50/ 0033 0000 4557 8718 9980 5
MBway: 912295316
geral@cumprirportugal.pt
cumprirportugal.pt

Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma.
E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu-se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda, do azul profundo.
Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.

Senhor, falta cumprir-se Portugal!

Fernando Pessoa,
'O Infante' em Mensagem

PORTUGAL NÃO SE
CUMPRE SOZINHO.
cumprirportugal.pt

