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ÊSTE NÚMERO FOI VISADO

PELA COMISSÃO DE CPNSl.KA

Momonto crítico d;i 4iiostAosocial

Querem as grandes nagôes fixar a sua

grandesa num organísmo internacional da

qual tírem fôrgas de conservacão que se

oponham å obra de desagregac-ão emanada

principalmente do orgulho do seu prôprio

podcrio ? Bem está que êsse organismo seja
a Scicieclade das Nacôes. De lastímar é porém

que nesse empenho essas grandes nagôes es-

quecam a verdade 'do conceito ainda há

pouco lembrado pelo Dr. Oliveíra Salazar:
a moral entre os países esta acíma de tudo e

é imprescindível. O convíte expontâneo des-

sas grandes nacôes ao govêrno que agora
administra a Rússía afasta-se dêsse conceito.

NTn actual k'iissia sô querem ver os 180 mi-

Ihôes que podem pesar na futura guerra, e

esquecem que os políiícos que hoje a dirigem
díetatorialmente são verdadeíramente unssem

p.ítria, destacados por uma ideologia nmbi-

ciosa para fazerem daquela grande nacíona-

lidade eatnpo de experiências e centro cia ter-

ceira internacional. cujo fim é a subversão da

ordem social existente nos países de cívílÍHa-

Cãc cristã. A l-'ranca e a Inglaterra, empenha-
das nesse convite, estiuecem os íncidentes que
a propaganda daquela ideologia tem já levan-
tado nos seus territcírios com o acender de

ôdios de classes, com a pretensão do aníqui-
lamento de todos os conceitos espirituais para
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subslituir a aclual civilÍHagão por uma outra

onde reine um materialísmo grosseíro e uma

igualdade na escravidão, os sínnis de regoHÍjo
por aqucle convite, mnnifestudos pelos sectá-
rios de tal ítleolt)gia, são afericno certa de

que quem pertieu em tal passo íoram os go-

vernos burgueses.
TnlveH \~\S\o dcmoro muito o vermos -pre-

cisamente os mais empenhados sacudir com

mati humor atiueles que agora são ac<irícia-

dos. O bolchevísmo tem a moral como uma

conveneũo burguesa tendente a impor regras
que rcforccm o predomínio político.

Por ísso o regimen russo dirige-se a des-

truir totlos os coneeitos da moral, acirrando-

-se principalmente na luta contra a moral que

pôe seus fundamentos na religião crístã. A

mínoria que governa tâo graiĸie extensno ter-

ritorial tem mosiratio que tudo sacrifĩcn <io

triunfo da sua ideologín. Pnr.i ela o governo

nem tle longe nem tle perlo e ínstitui'eũo

que sc prcocupe com o íiiiciésse conuim dos

governados.
Seja (|itnl foi o inlerêsse que se lcvanle

contra a prática de tão abstrusa polítíca como
é a tlo bolchevísmo o empenho i'mico tiêssc

govêrno é esmagar, destruír êsse interêssc, por
tt)dos os meíos, confanto t]Lie o fim possa ser

atingído. A-pesar-do empenho tlas grandes
nacôes o bolchcvismo há-tie coiitinuar como

até aquí, a lutar pela expnnsão destas ideolo-

gias- poís são elas o tim liníeo do actual es-

tado russt).

Nessa luta, foi uma verdntleíra traicao a

transigéncia tlos estados crístnos, chamando

parn o scu grcmio uquele que apaveeeu e

vive com a finalidade tle tlcstnii-lt)s. Políticos

cheios tle e'xlíos, sũo veitlatieíttimente íneapa-

nes de eooperar em qunlquer (>bra de pan.

Aqueles polítíeos nâo tcm a conccpc.no, nem

reconhecem as naeionalidad.s. Se ínvoeam a

represcntacão dn naoíon.ihtlatie Russa e s >'~

coiiio niétodo de ccinibale conlr.i ns pátrías,
coiiui nteío dc inliltraijão nt> eanipo adverso.

Sím ou não é verdade que as itleologías
bolehevistas tra?cm em si a subversão do es-

lado organirado em vistn tlo bcm coniuni de

todos t)s eidndnos?

Quem no? rcsponde atirmalivnmentc é a

eonstiluíeno e inêtodos de governo emprega-

tlt)s naquele pnís.

Sím ou não é necessária para a vída nor-

mal das sociedatles civilÍHadas a prátiea dos

príncípios de moral baseada \\a religião eristcV'

A histôria da humanidade é quem res-

ponde alîrmatiVcTinente. A verdade repousa

\~a moral relígiosa; e isto é consequência de

ĩnctos piiblicos. que a nínguém de boa fé é

lícito negar. P, como dÍHÍa Lacordaire, a men-
tira absoluta não é possível na ordem histô-

rica. Níngucm pode negar a doutrinagão de

N. S. lesus Cristo, selada com prodígíos so-

brenaturais, repetidos através dêstes 19 sé-

culos cm quc a Sua Igreja a todos se apre-

senta, a totios fala, de nínguém é desconhe-

cída e a ninguém é indiferente.

Tôdas as nacôes da terra são convidadas

a, lívremente, íngressarem no Reino de Deus—

reíno das almas—aceítando como regra o

tivangelho, como Reí e Senhor a Jesus Cristo.
Poi assim que apareccu e se desenvolveu a

cívílÍHacão crístcĩ em tantas nacôes, em tantos

povos que corresoondet'am e.uucle convite.
Ccintinuam essa 'ivilírncc:

•'
e <■-.■> povos a

tlar tesleminĩiio déste Reno. Nlas êsse teste-

iiiunho iĸĸ) lliu renclem somente os adorado-

tes, mas até os pniprios e persístentes esfor-

eos dos incrctttilos, que a maior parte das

venes se transíormam em enraivecidos ini-

migos.
Debalde êsses ínimígos tomam novas ar-

mas, retomam antígos processos para e.xtin-

guír êste Rcíno, que não terá flm, porque é

seu Chefe o pix.prio Dclis. Nôs porém Portu-

gueses conio povo não queremos nem de

longe, nem de perto ter a menor transígência
com inimígos (]iie combatem os nossos maís

íntimos sentímcntos—a fôrga geradora desta

nacionalidadc prodigiosa que a Providência

guarda pnra ĩnst''Limento da expansão dêsse

lêeíno das almas cm que Deus é servído em

espíríto, verdade e amor. Scremos sempre

apôstolos dêste Reino de paH para os que

sao cie boa vontade, mns de guerra sem tran-

sigência para os que pretendem oprimir a li-

beitlade tios filhos de Deus, cídadãos daquele
Reino.

Sãii muito<5. c<->ntíim-^o por centenon- de

inilhOcs os que se levantam contra o Mestre?

Desde o prineípio que assim se tem com-

baticlo, e a yerdade é que «Ple reina, que êle

vence, que Ple linpera, e que o Reíno das al-

mas C) ama sôbre tôdas as cousas, e que Fle

defendc o seu povo tle todo o mal».

-

¥ • ¥
-

Propagar e diíundír A Uniâo, concorrendo

para o aumento da sua assinatura. é um de-

ver que se impôe aos oatôlicos dedícados ã

Causa.
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S;'C!vt:iii;ĸlo (íit.íI Os nossos iiniiiro^

Pelos peditlt)s dt esclarecímento que vêm

sendo dirigítlos a esia Secrctnría, iorna-se

oportuno iníormar :

O Decrett) N." 21.95Ô, publicado n<) DiJrio

Jo ûovérno N." '287 -l.a Séríe— de 8 de ;)e-

Hembrt) de 1932. suspendeu provisoriamcnte
a alienacão de quaísquer baldios munícipnis
ou de freguesía, não podendo scr executadas

pelos corpos adminístratívt)s as deliberaeoes

que nãO tenham ninda protkiHÍtlo quaisquer
efeitos de direíto.

Assim : não pode ser alíenad) o baldio

que confron'a con o templo, conforme uni

tlos casos, ncu é
'

'gal a ulíenaec dc îcrreno

dum .iUio paia o prctendente que o qucre cx-

propríar em bcneiícío prôprio.

•

As frequentes instâncias dos Rev. Púrocos

aposentandos que lamentam o esquecimento
de que parecem vítimas, são, no geral, muito

ponderosas; porquanto já alguns faleceram

em tão manifesta pobrcH.i, e doentes, que de-

veriam ter sído aposentados de preferéncia.
A todos porém é lícito provar, díscreta-

mente, a quem de direito, a sua situac.no cco-

nômica, c, assim, c dc esperar que justica scja

feíta.

¥ • ¥

Aos nossos amigos que nos enviaram pe-

dídos de inscrigão no Ccniro, muíto agradece-
mos a sua dedicacao, bem coiiio as suas pe-

nhorantes palavras.
A todos protestamos t) nosso reconheci-

mento, mais a'mda pela desassombrada visão

que tíveram quando importa ver o caminho

de melhor contianca.

•

((A t lliíltM

Alguém nos tlevt>ivcti A llníão . sem en-

viar o cnderc\"o do clestinatcírio, limítanclo-se

a isto : DevolviJo J tcJaccJo.
Não compreendemos como pretendem

dar-nos conhecimento duma devolugão, sim-

plesmente anônima.

•

Aos Srs. assinantcs que ncio satislÎHeram os

recíbos envindos â cobranca postal, rognmos
a fineHa do pngamento, cnviandci a respectíva

importância a csta Administragão.

Pstiveram nesta cidade e deram-nos a

honrn tla sua vísita, cm 13 de Setembro pas-

sado. o Sr. Dr. Romano Santa Clara Gomes,

conservador do regísto predial, do Funchal, e

em 12 do corrente mês, o Sr. Dr. Antônio

Carneíro da Prada. conservador do regísto
cívil em l.agens das Plôres.

Os nossos reconhecídos agradecímentos.

¥ • ¥

Imprensii
Recebemos o prímeíro número cla crônica

semana' _ _ farsa fiumana que se publica nesta

eiciade, â rna Prancisco Metrass, 105, e de que

6 dírector o Sr. Pinto de Magalhães.
Tem bom aspecto, e, se pela caricatura

mantíver o nível de bom tom, será um novo e

aprecíável valor no jornalismo crítico.

Agradecemos a visita.

—

¥ • ¥

Lgfllsĩacão . niíispiuiiia
JÛinistério da Justi$a

Direcgão Geral dos Servigos Centrais

da Justiga e dos Cultos

2." REPARTICÃO (CULTOS)

Decreto n.° 24.457

Considerando que, pelo decreto n.° 20:614, dc 12 dc De-

ĸembro de lyil, íoi autorizada a comissão adrainistrativa da

Câmara Municipal do concelho do Seixal a aplicar o edifício de

uma antiga capela situada na Pra^a da República, da vila do

Seital, e a denominada Casa do Despacho anexa ã ijíreja paro-

quial da relenda povoa^ão, a reparti^Ôes públicas e a servi^os
de assistência e polícia municipais ;

Cons ideiaudo que neste mesmo decreto se marcou o prazo

dc tiês anos para adaptar o ediffciu da capela aos fins para qne

loi ijtdido

Considerando que a entidade cessionária representou no

sentido de ser prorrogado por mais três aoos o referido prazo e

peciindo tambeni autoriza^ão para aplicar o edifício da dita ca-

pela ;i instala^iio das cadeias civis e do pôsto da guarda nacio*

nal republ icana, dando assim uma melhor arruma^ão aos servi-

^on municipais a seu car&o ;

Atendendo a que das novas aplíca^ôes a dar ao cdifício ce-

dido resullam vantajjens de ordem econ6mica paia o município
cessionário e que o Estado nenhum prejuíze sofre concedendø a

autorizai^ão e prorroj^a^ão pedidas ;

lĩsando da íaculdade conferida pelo n.° 3.° do artigo 108.°

da Constitui^ão, o Govêrno decreta e eu promulgo o seguinte :

É a eo.Hissão administrativa da Cåmara Municipal do con-

celho do Smal autorizada a adaptar o edifício de uma antijja ca-
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pela sita na Prai^a da Repúbhca. da vila do Senal, que Ihe íoi

def ínĩtivamente cedida pelo decreto n.° 7:*>47, de 20 de Ajjost'i

dí 1 9 -í 1
, conjuntaiuente coin j denominada Casa do Despaci.u

anexa ã i^reja paroquial da inesma povoa^ão, a instala^ão das . a-

deias civis e do pôsto da guarda nacional republicanu, devendo

as obras de adapla^ão f'icar cont luíd.is no prazo de três anos,

contados da pubhca^ão drsíe diploma. iicando sem efeito a ce-

dência e revcrtcndo os bens cedidos y posse do Estado se o pra/o

não fôr obscrvado ou se a éssrs bens se uer aplica^ão diferente

da que agora se Ihes consiyna.

Publique-se e cumpra-se como néle se contém,

Pa^os do Govérno da Kepública, 3 de Setembro de 1934.—

ANTÔNIO ÔSCAK DE FRAG0S0 CARNONA — Mamieí Rodrl

"iies Jtinior.

(Do Diãrio do (jovêrno — N." 207

1.*' Série, de 3 de Setembro de 1934 )■

* % Jf
—

Júinistério da $ustica
Deere.o-lei n. 24:476

I ." Estu Ja o Govérno am i ; nodeu ■

;. uoi umla do novo

sistema peual e Ja 'urtsdí^ã..
■ rirniiiíi!, ■iu~> o eshuo c Jemorado

e a e\i-cucr.:iu Jislaníc poi.jut; i.-iii i'.ialéĩi.t de lanPi importãncia
nunca a rellexão e excessiva e a pondera^ũo demasiada. Todavia,

há iũnova^ôes que podem ser hoje e\ecutadas, poi se saber com

absoluta certeza que teôrícaiuente se enquadrani dentro de pnn-

cípios indiscutíveis e, piáticamente, se podetn reali/.ar desde já,

porque sao pouco mais que modalidades de adininistracao peni-

tenciária, novas formas afinal doy actuais oij>anismos prisionais.
A estas innova^ôes pertence a que nrslt1 diploma se decreia

e regula.

2.° É verdade adquirida para a ciência penal ser mais fácil

e inais útil a luta contra a delinqiiêucia iniantil, ainda que se-

jam misteriosas niuitas das causas do crirae e duvidusos os pro-

ccssos de as destruir. Os dados da experiência dernonstram que

é maior o núniero de delinq'-Ientes iniantis qtie se reconduzem ;i

vida honesta, mesmu quando dela tenham andado al^um tempo

afastados, e a experiência está dc acôrdo com êste elementar ra-

ciocínio: o menor encontra-se no princípio da sua forraacao men-

tal e moral, e, se é licito acreditar na ac^ão educativa sôbre os

destinos do homein. pode justamenle acalentar-se a esperamja de

integrar na vida honesta aquele que na vida deu apenas os pri-
meiros passo3. E c por isso que, merecendo por tôda a parte a

luta contra o crime particular atcnt^ão dos Governos, essa aten-

^ao se exerce sobretudo na luta contra a delinqiiímcia iníantil.

Já entre nás um homein justamente celebrado enlre os que têm

procurado combater <. dí . inq A-n. u intau' 1 t r.
■

. u
■■ i)ei\r:nus

os pais e Luidemos ĸs i.Iíoj^* e, se e ceio. qiu a irase não pode

ser entendida rigoroiarnente, a verdadc é que ela tradu/. uin prin-

cípio hoje domiuante eni polílica criminal.

/i.° É sobrctudo educativa a accão contra a delinqiiência in-

[antil e nem necessita deraonstrar-se, mas da idea de que as al-

mas em forma^ão são susccptíveis de sofrer uma modelacao dife-

rente daquela que ura facto crimmoso revela, se tirou a conclu-

são de que a ac^ão há-de variar conforme as idades e. por conse-

qliência, que deveui ser diferentes os tratamentos, os re^ímes e

os estabelecimentos oc rejjeneratjão.
Formaram os es udiosos uni plano de orĸauiza^ão Lonsti-

tuído por vários graus, se^undo as idades e o acto revelador da

tendêncu criminosa, a cada um correspondendo um estabeleci-

mento especial, e êsse plano há muitos anos vem sendo execulado

em Portujíal. pro^ressivamente sempre e com alyum sucesso. As-

sim se criaram os refúgios, os retormatános e as c.isas de cor-

rec^ão, cada um dêstes estabelecimentos com hin^ôes prôprias.

'_ primeiros destinados a deten^ão e internamento provísério até

;io julgamento e ã observa^ão do m.-ror: os reformatôrios, ao in-

lernamento dos menorcs menos pervertidos; e as casas dc correc-

^ão para aqueles que atingiram já um giau elevado de perversi-

Jade. Falta, porém, entre no3, um elemento dêsse plano, sem

dúvida muito imr'jrtantc, aquele que deve corrigir os menores

de mais de dezasseis anos, há muito existente em vários países
e com êxito, e já prometido pelo decreto n." I5:Hi2, de 5 de

"^lar^o de 1928, pois nos estabelecimentos não podem mternar-se

menores de ídade superior a dezasseis anos. embora nêles possam

permanecer, até aos vinte e um, indivíduos internados antes da-

quela idade.

A Prisao-Escola que a^ora se cria respondc a êste objectivo.
4.u jEin que é que se diferencia êste eatabelecimento de

todos os outros '.

: Quais as razôes especiais que conduziram á sua cria^ao?
Nos refúí;ios, reformatoiios e colônias correccionais preten-

de-se substituir a ac<;ão familiar, a cducacão que na famílía nor-

malmente se ministra, pela pedago^ia correccional. Procura-se

dar ao menor o ambiente da família que os acontecitnentos lhe

lizeram perder, e, ao mesmo tempo, uma educacao refoimadora

especial exi^ida pelos siutomas que nêle recelam uraa alraa em

perií*o ou já mesino transviada.

lĩi. sera dúvida, uma correccão. mas esta é piedominante-
menfe prda^ôyi i, niuito aproximada mesmo da que se ministra

.'m tamilia bem forraada. Na Prisão-Escola recolhem-se indiví-

duus de uina idade já avan^ada, em quem se presume uma maior

reflexao, e em que os actos delituosos levelam, por conseqiiên-

cia, uma perversão mais ^rave. A correc^ao exige em tais casoa

meios mais duros, e é por isso que nos primeiros tempos, pelo

menos, se teni de recorrer não ao processo educativo familiar,

mas á repressão penal. E, assim, num primeiro perfodo, o delin-

qiiente é sujeito a uraa pena, a de prisao com o maior isolamento,

durante a qual seja possível fazer o cstudo do menor de maneiia

a poder iniciá-lo na obra de readaptacao gradual. A readapta^ao

pretende atinjíir-se por meio de um re£ime educativo, familiar,

social e profissíonal. Mas com cautela se procede e, porque assim

deve ser, êste reĸimc será gradual em intensidade e variável no

tempo, ao conlráno do primeiro, que é prôpriamcnte pena, pois
o que com êle se pretende é elirainar o perigo sotial que o estado

do delinquente denuncia. É o período da medida de seguran^a.

Este período c pro^ressivo, reparte-se em graus, raas é igual-
mente regressivo porque o delinqliente pode descer a um firau

inferior se se raostrar neccssáiio fazê-Io. Poderá por isso passar

de um período de confianca limitada, ainda cumprido em isola-

raento, salvo durante a aprendizagem, pa'a um período de regime

de internato, e finalmente para a semi hberdade; mas poderá

i^ualmente regressar a um perfodo inferior, o ponto é qne revele

a necessidade de se actuar mais fortemente sôbre o seu carácter,

5." É ao internamento de menorcs que se encontram na

transicão da idade juvenil para a adulta que se destina a Prisão-

-Escola. A idade pressupoe porta; to um desenvolvimento mental

deieriiunado, já que o que sc
,

lende e indi vidualizar as medi-

das de correcijão a emprejĩar. O.iqni poderia cncluir-sr, <- ooaím

seria no melhoi rigor, uão aever subordinar-se a admissão ã

idade, mas ao desenvolvimento real do indivíduo a internarse.

Êste critério não é susceptível de aplicac,ão neste momento

entre nôs. pois não possuímos institutos de observaijão e exame

suficientes, nem tais servi^os se encontram em estado de perfei-

i^ao que substituam com muita vantagem a experiência dos sé-

culos. É por isso ã idade, e não ao grau de discernimento, qoe

se recoire para determinar os indivfdnos que na prisão-escola
devem ser internados.

6.° Nem todos os menores desta Ídade são, porém, interna-

dos na Prisão-Escola; apenas aqueles que se encontram em con-

dicoei de se julgar útil a forma especial de correc^ão que nela

se encontra orf;anizada. E assim sucede que alguns menores de

de/.asseis aos dezoito anos serão recolhídos era colônias correc-

:iouais, serapre que o Conselho Supcrior doa Servi^os Criminaia
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entenda que não necessitam nem Ihes é convenicnte o regime de

Prisâo-Escola, e outros serao internados nas prisoes deadultos

aquelcs que revelem uma tendcncia criminosa tam viva que fa^a
crer que so uraa san^ão pesada poderã contribuir para a sua cor-

recc,ão. Efectivamente dela são excluídos os delinquentes habi-

tuais bastante perversos ou endurecidos, e ainda aqueles que,

tendo sido internados na Prisão-Escola, se mostrarem rcfract^rios

ao seu rej^ime educativo.

Há igualmeníe um limite máximo para o ínternamento. De-

pois dos vinte e cinco anos não pode nenhum preso permanecer

na Prisão-Escoia, e por isso, se a pena tiver duracão que ultra-

passe aquela idade, será o preso enviado a uma pnsão dc adul-

tos, se não estiver corrigido, e pôsto em liberdade condicional,
se o estivcr,

7.° 0 estabeleciraento que ajiora se cria está na transi^ao
da juvenlude para a idade adulta e abrange uma classe relativa-

mente ampla, compreende os indivíduos que coraetam crimes dos

dezasseis aos dezôito anos, mas podendo cumprir a pena a que

foram condenados, atc' aos vinte e cinco anos. Importa saher se

essa classe tem o ntimero dc de!inqdentes que lustitique uma

instala^ao e as despesas que ela comporta. É deficiente, para

erapregar apenas uma expressao ie.e, a estatistica das prisôes,
não podendc por esta razão dizet-sc com se^uran^a, nein mesnio

com aproximaijão, o número de índi víduos presos das idades

aciraa indicadas que se encontram normalmentc nas prisôes de

maiores, e por isso apenas se refere o niímero de condenacoes

por cada um dos tres grupos de delitos que se indicam.

Grimes contra a seguranca do Estado

Grimes contra a propriedade e contravenc/ôes

16 aos 18 anos 1H aos 20 anos Total

Varrtes Fêmeas Varôes Kêmeas Varôes

1932.

1931.

1930.

1929.

15 .1 t.2 12 77 15
~

1 56 25 64 29

11 7 77 22 11 2')

2.1 4 rtO 12 10.1 16

60 l.S 275 71 335 89

78 ..-16 42i

Grimes contra pessoas

1<> aos !>• ,ino>

Van.es Fênieas Va.ôes F'êmeas Var.lt

1932

1931

153

...
129

3 7

33

4

35

109

686

616

351

542

2:195-

10.!

93

59

112

367

839

745

468

707

2:759

lil)

126

1930... . 117 6
~

1929 165 147

564 476

673 2:5b2 3:235

!<> aos IX anos 18 aos 21) anos Tolal

'v arôes Kêmeas Varries Fêtneas Varôes Fêmeas

1932.

1931

1930 .

153

159

117

23

19

14

13

69

459

336

351

331

1:477

53

53

59

62

227

612

495

468

484

2:059

76

72

73

1929. . . .
153 75

5S2 296

651 1:704 2:355

c) Secc,ão C

d) Sci ^ãn n

Alem destas

Deslina se a Prisão-Escola a indivíduos do sexo masculino

menores de dezasseis a vinte e um anos ; ora os niimeros que aca-

bam de se referir parecem demonstrar que existe uma popula^ão
dêste j^rttpo muito superior a du_:entos. É certo que há a deduzir,

pelo menos em rela^ao a alfiumas comarcas, os condenados a me-

nos de três meses, raas a verdadc tambéra é que o número anual

excede muito a lota^ao prevista, que há penas superiores a um

ano e que a necessidade de evitar a promiscuidade das cadeias

de adultos leva a absolver muitos delinqiientes como solu^ão
para evitar urn mal maior.

I)c tudo ate' ajjora dito e dos ntímeros apresentados ainda é

lícito extrair uma outra conclusão : e c a de que o acrescenta-

mento dêste estabelecimento aos scrvicos de menores implica a

deminuic-ão dos estabclecimcntos de maiorcs que vc a sua popu-

la^ao deminuída.

8.° A Prisão-Escola devcrá ser constituída por quatro sec-

^ôes era pavíthoes distintos, ou, se isso nao fôr possfvel, em cor-

pos diferenles do incsmo cdiíício.

(/) Seccão A de okservai^ão ;

h) Secc,ão P> de confianga limitada :

de inteira confian^a em re^ime de internato ;

de semi-lihcrdade,

h;i uma seccão ciisciplinar destinada aos indi-

víduos que sc mostrem refractários ou contumazes e uraa outra

secc.ão especíal para anormais.

As secc,oes A, B e a disciplinar seiao cclulares com celas

dc dia ou de ísolamento contínuo ; a seccao C será ainda celular

mas coin celas de noitc. Sc se cxaminar o destino de cada uma

das seccoes há-de ver-se que a constitui^ao quc se propoe está df

harraonia com os princípios atrás estabelecidos, que são, afinal,

ho]e assentes cra política ciiminal.

9," Um dos mais importantes, senão o mais importante dos

processos de actuacão a cmpre^ar na Prisão-Escola, c o trabalho,

Há-de p r ísso i Prisão -Escola orj^auizar-se de maneira a poder
aplicar c Dntinuamentc os dctidos e tambeni a dar-lhe uma apren-

di/a^em de harnmnia com a diiteiior ocupa^ão e a futura ocupa-

^âo proviivel.
Coino a acl í vidade que absorve mais brat^os c tambe'm

aquela que mats bracos necessita t* a a^ncola, a Escola organi-
a se com um caractcr predominantei'iente agrícola,

Mas dentio désle critêno ura outro ponto toi preciso con-

siderar. A Escola deverã absorver a quási tûtalidade da delin-

qiiência do respecti vo jjrupo et.irio, não sendo necessário nm

oulro estabelecimento, e como os delinquenles sao de várias re-

^iôes e possivelmente a clas regrcssarão, considerou-se a nccessi-

dade dc adquinr uma propriedadc em que fôsse possfvel fazer a

policultura dc modo a poder dar nocôcs, tanto qnanto possível

completas, do trabalho a^rícola c a aproveitar o conheciraento e

aptidôcs dos detidos. E assim :

Usando da faculdadc coníerida pela 2.a parte do n.° 2,° do
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artigo 108.
°
da t-'onstituiijão, o Governy decrela e eu promul^o,

para valer como lei, o seguinte :

Artijjo 1.° É criado um esiabelecimento para menores de-

linq:ientes do sexo masculino de mais de dezasseis anos, que será

denominado Prisao-Escola e tcrá por fim a readapta^áo social

dos internados
.

§ tínico. A Pnsão-EscoJa b.rá parte do quadro dos estahe-

leciraeutos da Direc^ão Geral dos Servi^os Junsdtciomus de Me-

nores e terá capacidade para conter, pelo menos, 200 internados.

Artii*o 2° Deverão ser internados na Pnsão-Esjola os me-

nores com mais de dezasseis anos, condenados pela pnmeira vez

e sera maus antecedentes, que houverera de cumprir pena de pri-
são correccional de irês meses ou mais, de de<irêdo, de prisão
maior ou de prisão maior celular.

Art. 3.° Poderão ser submetidos ao regime da Pnsão-Escola

os menores do sexo raasculino de mais de dezasseis anos que se-

jam delinq:ientes habituais.

§ único. Serão considerados delinqiientes habituais, para os

efeitos dêste decreto, os menores condenados, embora pela pri-
meira vez, a qualquer pena privativa de liberdade, nas condi^Ôes
das alíneas seguintes:

aĩ) Quc tenham sido :po3tos ã disposii;ão do Govêrno, noa

termos das feis em vigor ;

_>) Que pratiqucm h ibilualmonte nct <.■ ar o-i.>oei.us. por per-

versao ;

c) Oue vivam ein estado h,ibi;ualdt . ! erti'a: n, v adĩ i
.
:i

ociosiviadc ou faisa mendi. ída ir ;

d) Que teahan dado fr. ^..en- _n.mwas:: a^ôes de ĸrave in-

d 13 .: ij'j iĩ tia e rebcl.iia na famil; i, v.< ■■ cola, na vida profis^ lonal ,

uu nura estabelecimento de educa^rĩu,
Art. 4.° Os raenores do sexo ::iascuIino dos deza^ eis aos

dezoÍtr anos, com bons antecedentes, condenados pela pruneira

vez a pena correccional 'superior a trê_> meses por crimes menos

graves e de carácter acidental, poderão excepcionalmente ser in-

ternados era colánia correccional se o Conselho Superior dos Scr-

vi.,03 Crirainais (2.a sec^ão) julgar inconvenicnte o cumprimento

daquelas penas ua prisão-Eucola ou nas cadeias de adullos.

§ 1.° Estes mcnores ficam sujeitos ao rejjime dos menores

julgados pelas tutorias, podendo permanecer nos estabelecimen-

tos correccionais, além do tempo da pena em que foram conde-

nados, até aos viute e um anos, se o Conselho Superior assim o

resolver sob proposta [fundamentada dos respectivos conselhos

técnicos.

§ 2.° Estes menores poderao ser isolados em regime de de-

ten^ão correcciunal nas prôprias colônias pelo tempo da pena

da prisao em qne tiverem sido condenados.

Art. 5,n Os juízes das tutorizs da infância poderão autori.,ar

que os menores delinqiientes sob a sua jurisdicâo com m;iis de

dezasseis anos, incluindo os rcferidos no artigo anterior, déern

entrada na Prisao Escola, quando _ scu regrmc seia íulgado con-

veniente, sob proposta iundamep.ada dos conselhos tccnicos dos

estabelecimentos.

Art. 6." Compete ao ^onsellio Supenoi uos st.i v iijus Crnm-

nais resolver sôbre oa condenados que, ao abrigo dêste decreto,

deverão ser sujeitos ao rcgime da Prisao-Escola ou das colômas

correccionais, sob proposU fundamentada dos representantes do

Winistério Público nos tribunais criminais ou dos curadores de

menores nas tutorías.

§ 1.° Para os efeitos dêste artigo poderá o Consclho requí-
sitar ao respectivo tribunal o processo cni que o meuor foi con-

denado.

§ 2.° De preferencia darão entrada na Prisao-Escola cs pre-

sos com menor ntímero de cond;^nai;ôes, condenados a penas

menos graves, de nienor ídade e que parc^am mais facilmente

educáveis.

Art. 7.° Se os menores estiverem n.is condicoes do artigo

2.", os representantes do Ministcrio Público. apás o trânsito em

julgado da senten^a ou acordão, enviarão oticiosamente á Direc-

jão Geral dos Servi^os Jurisdicionais de Alenores a proposta fun-

damentada do internamento na Prisão-Escola ou em colônia cor-

reccional, remetendo conjuntamente côpia das decisoes condena-

tôrias.

§ tinico. 0 Conselho ou o director geral, antes de decidir,

paderão requisitar um inqu^nto social acêrca do nienor, por in-

termédio da tutoria da coraarca onde êle tiver residido, podcndo
tambéra re^uisitar para êste fim o processo ao juíso criminal se

íôr necessário.

Ait. iS.° Quando uru menor de mais de dezasseis anos fôr

posto u disposi^ao do Govêrno, ou quando no processo judicial
houver indícios ou por outra forma se chegar ao conhecimento

de que se verifica algunia das outras circunstâncias mencionadas

nas alíneas b), c) e d) do artigo 3.°, oc; reprcsentantes do Minis-

lcno Público no> juízos cnrainais darão conhecimento do facto

aos curadores das respectivas tutorias apds o trânsito em lul^ado

da decisão condenatôria, enviando-Ihes côpia desta e uma expo-

si^ão das circuntâncías e factos referidos.

§ 1.° Em face da participa^ão a que se refere êste artigo,
será promovido e ordenado ura inquérito social destinado a in-

vestigar as circunstâncias referidas nas alíneas b), c) e d) do ar-

tigo 3.° e a estudar e fixar a personalidade do delinqíiente, po-
dendo as tutorias requisitar o práprio processo ao juízo riíninal.

§ 2.u Nas tutorias comarcãs, vertficadas as cÍTcnnattmctn

a que se refcre cste arî.go, o inqucrito será logo promovido pelo

iespectiv- rep íesentaute do ^linistério Púbíico, na qualidade de

cur;;dor de cnoies.

S 3.
' 0 ínquérito social, para o efeito de o menor dar en-

traaa na Prtsão-Escola. poderá ser proraovido a todo o tempo,
durante o cumprimento da pena, pelos representantes do Minis-

tério Público, pelos ma^istrados das tutorias ou pelo CoDselho

Supericr dos ServiyOS Cnminais (2.a sec^ão), desde que cheguem
ao conhecim"nto dos factos e circunstâncias mencionados no ar-

tigo 3."

Art. 9,u Feito o inquérito.'nos casos a que se refere o artigo

anterior, a tutoria resolverá, era decisão fundamentada, se deve

propor ao Conselho Superior dos Servi^os Criminais (^.'sec^ao)
a entrada do menor na Prisao-Escola. Se a decisão fôr afírmativa,
remeterá o processo ao director geral dos servi^os jurisdicionais
de meuores.

Art. 10.° 0 Conselho Superíor antes de resolver poderá re-

quisitar quaisquer informa^Ôes ou díligSncias complementares

pcr intermédio das tutorias, estabelecimentos, funcionários e

aj^entes dos servi<;os jurisdicionais de menores. Resolvido o in-

ternamento na Prisão-Escola, a esta será remetido o processo,

para base de estudo e observa^ao do internado.

Art. 11.° As dili^ências prescritas ueste decreto, até ao in-

ternamento dos raenores na Prisao-Escola ou nas colánias correc-

cionais, nao suspendem a execu^ão da senten^a nem alteram o

cumprimento normal da pena no regime prisional comum.

Art. 12.° O mínimo dc tempo de permanência na Prisao-

-Escola scrá o fixado na sentent^a para o cumprimento da pena

em que o menor foi condenado, salvo no caso de Ihe ser conce.

dida a hl-erdade condicional, nos termos do aitigo 15.° e pará
grafos.

§ linico. Se o menor se encontrar nas condic,ôes do artigo

3.°, nunca poderá ser pôsto em liberdade, nera mesrao condicio-

nal, sera ter decorrtdo, pelo raenos, um ano de internamento,

qualquer que seja a pena em que houver sido condenado.

Art. 13.' findo o tempo da pena, se o menor não se mos-

trar ainda corrigido, poderá ser-Ihe prorrogado o internamento

por períodos sucessivos de dois ancs, mediante decisão funda-

mentada do Conselho Superior, sob proposta do conselho técnico

do estabelecimento.

§ único. Se o mcnor estiver nas condi^oes do artigo 2.°,
não poderá scr prorrogado o internamueto além do tempo da

pena _em que se proceda a inquérito social, nos termos dêste

decreto, que poderá ser requisitado pela Prisão-Escola, por inter-

me'dio da Direccão Geraĩ.

Art. 14.' Nenhum preso poderá continuar inlernado na
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Prisão-hscola além dos vinte e cinco anos. Se atingir esta ídade

e se mostrar corrigido, será pôsto em liberdade. que será condi-

cional emquanto não tiver decorndo, pelo menos, o tempo pelo

qual foi condenado, salvo o disposto no § único dêsle artigo. Se

não se raostrar corrigido. dará enlrada no regime prisional de

adultos, ondc ficará á disposit;ão do Govérno, nos termos da le-

gtsla^ão vigente, por tempo nunca inferior ao da pena que lhe

falta cumpi ir.

§ único. Se ura iniernado atingir os vinte e cinco anos sem

haver cumprido metade da pena, dara entrada no rcspectivo es-

tabeleciraento prisional de adultos, para cumprir, pelo menos,

aquele tempo.
Art. 15. n Sá poderá ser concedida a liberdadc condicional

pelo Conselho Superior dos Servi^os Criminais (J.a seccãoj

áqueles que. segundo o parecer do conselho têcnico do estabele-

cimento, se mostrem socialmente readaptados e depois de um

mínimo de um ano de ínternamenlo, salvo o disposto nos artigos

anteriores.

§ l.°Nenhum internado poderá scr posto em liberdade defi-

nitivamente sem ter estado prêviamenle em Iibeidade condicional

pelo tempo jul£ado convemente e que não excecei ■ cinco anos

§ 2.° A liberdade condicional não pudtia strj concedida por

tempoin.feiior.aoda pena ainda não i.umprida.
Art, 16.° Se um internado tiver ;uá conduU no peiiodo da

liberdade condicional, será imediatamente reintegtado na Prisão-

-Escola. Se tiver excedido os vinte e cinco anos, fcar.í ix disposi-

5Ã0 do Govêrno do regime prisional de adultos nos termos da

legisIac,ão vigente.

§ único. Se durante o período a que se refere êstc artigo, e

antes de completar vinte e um anos, o menor cometer um crime,

daiá entrada na Prisão-Escola, mas o Conselho Supcrior decidirá

se deve ou não cumprir a pena nas prisoes comuns, Se praticar

um crime depois dos vinte e um anos, cumprirá no regime pri-

sional de adultos a pena ainda niio cumprida c a nova pena em

que venha a ser condenado,

Ait. 17.° Os rcclusos poderão ser mandados passar ao re-

gime prisional de adultos sempre que se mostran-m refractários

ao regimen educativo da Prisão-Escola, devendo esta decisão ser

tomada pelo Conselho Superior, sob proposta funúamentada do

conselho tecnico daquele estabelecimento.

§ único. Nao poderá tomar-se a deliberai;ão a que sc refere

êste artigo sem o menor ter estado iuternado, pelo menos, trcs

meses em cstudo e observac,ão.

Art. 18
°
0 director da Prisão-Escola ou das colûnías cor-

reccionais cra quc esteja internado um menor, nos Urmos dêste

decreto, poderá pedir ã Direcc.ão Geral que sejara feitos os in-

quéritos necessáiios ao estudo do internado.

Art. 19.° Obseivar-se á na Prisão-Escola o sistema progres-

sívo, que terá por fim preparar o internado para a liberdade de-

finitiva por graus sucessivos, era que a autonomia dos reclusos

e correspondente responsabilidade serão cada vez raaiores.

§ 1.° Um internado so deve ser colocado era ura grau supe-

rior quando mostre vontade e capacidade de se adaptar a vida so-

cial e ao regime que no estabelecimeulo corresponder a êsse j^iau.

§ 2.° 0 sisteuia cducati.o a adoptar deve ter cm . ista 'azei

com que o internado colabore activamente êle prôprio na obra da

sua readaptacao social.

Art. 20° A Prisão-Kscola sera constituída por qualro sec-

cÔes, que devem estar quanto pjssível separadas em edifícios

distintos ou, se isso nao fôr possível, eni dependCncias dit ren-

tes do mesmo ediíício :

a) Scccão A— de observacao:

b) Seecão B — de coniiant^a limitada;

c) Sec^ão C -dc inteira confian^a, em regime dc internato ;

d) Secyão D— de serai-liberdade.

§ único. Além destas, haverá uraa seccão di.ciplinar para

elementos quc se raostrem refractános á disciplina do cstabele-

cimento e uma sect^ao para os anormais, que não devem reedu-

car-se pelo sistema pro^ressivo comutn.

Art, 21. ° Os menores a que se refere o artigo 2.° deveião

estar separados dos outros menores. pelo menos na seccão de

observa^ao.

Art, 22.° 0 acesso de uma sec^ão a outra, o regresso a uma

secc.ão inferior e a colocacão na seccão disciplinar ou dos anor-

inais serão deliberados pelo conselbo técnico do estabeleciraento

em dccisão fundí.mcnlada.

Art. 23.° Os serviijos da Prisão-Escola serão divididos em

tres seccôes :

Secc.ãu dc adnnnistrayão :

Sec^ão lécnwa e disciplinar;

Scci-ão de ser. ii;o social.

§tini-j. Os servii^.s, sob a superintendência do director,

fi arão a cargo de dois conselhos, administrativo e técnico. 1

pnme ro constitt-.do pelo director, pelo secretário e pelo ecô-

nomo, c o se^undo Jpelo airecto: pelo sub director e pelo pre-

cepto; adtunto.

Art. 21.1) Sera put'lĸado um regimentu interno da Prisão-

-Escola, que regulará a orgai.izai;ão das sec^Ôes de internados, o

funcionamento das seci;Ôes dos servit^os e as atribui^Ôes do pes-

soal e dos conselhos adrainistrativo e técnico, de harmonia com

as prescricôes dêste decreto e mais legislacão aplicável em vigor.

Art. 25." 0 funcionamento dos servic.os da Prisao-Escola e

regulado superiormen te pela Direc^ão Geral dos Servi^os Juris-

dicionais de Menores, de harmonia com as instrui^ôes do respec-

tivo Conselho Superior e coin a legislacâo aplicável em vigor.

Áit. 26.° 0 quadro do pessosl da Prisão-Escola e consti-

tuído por director, licenciado em direito, um sub-diiector, licen-

ciado em medfcina, um preceptor adjunto da direccão, licenciado

em direito, um secretaiio e ura econorao, tendo os dois últimos

um curso dc escrituracao e contabilidade.

A:t. 27.
v
Os funcionários do quadro terâo os veucimentos

constantes da tabela anexa a cste decreto e o pessoal assalariado

será ajustado com as remunerat;5es autorizadas por despacho mi-

nistenal.

§ 1. Os restantcs preccptores e scus auuliares, os guardas,

mestres de oficinas, scrventes e mais pessoal auxiliar serão ajus-

tados como pessoal assalariado, na medida do e3tritamento ne-

cessário e couforme as conveniêncías do servico,

§ 2.° Á forma de recrutamento, vencimentos, aposenta^ão,

licenc.as, direitos e regalias dos funcionários e empregados assa-

lariados da Prisão-Escola é aplicãvel a legisla<;ão em vigor res-

peitante ao pessoal dos servi^os iurisdicionais de menores,

Art. 28
°

A iuslalat;ão da Prisão-Escola e administracao da

propriedade em que for instalada são da competência do respec-

tivo conselho administrativo, mas a construc.ão dos edifícios ou a

adaptacão dos iá existentes ficam a cargo do Ministério das

Obras Publicas e Coraunica^Ôes, nos termos do decreto n.° 22.785,

de 29 de Junho de 1933.

Art. 29.° É o v-ovctno autoiizido, pelo Ministério da Jus-

ti^a, a adqtiirir ate n quantia de 2.U00.000$ e pelo saldo do

impo:.to dc iustii;a a que se refere o artigo 5.° do decreto n.°

22.785, de 21* de Junho de 1933, uma propriedade rústica que

rcúna es condi^Ôes necc.ssárias a cste tim.

Art. 30
"
No íuturo oi;amenlo do Ministcrio da Justii^a res-

pcitante ao ano econômico de 1935 I93t>, capítulo 6.°, será in-

cluída a despcsa constante do mapa anexo,

Art. 31.° Pelo >linistcrio da .lustit;a. Directjão Geral dos

Servii^os Jurisdicio íais de Mciuiies, serao publicados os decretos,

regulamentos c inslruc.oes neceasanos a execu^ao dêste decreto

coin fôri^a de lei.

Art. 32.° 0 Conselho Supenor de Servi^os Criminais (2 .

a
.

seci^ãoi designara os menores que dê comêt;o dcverião dar entrada

na Prisão-Escoĩa, ohservando-se as normas prescritas no 6.°,

§ 2.lJ, e sob proposta funda'iientada dos directores ou superin-
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tendentes dos estabelecimentos prísionais em que êsses menores

actualmente estejam detidos.

Publiqnese e cumprase como nele se contém.

Pa^os do Govêrno da República, 8 de Setembio de 1934.—

ANTÛNIO ÔSCAR DE FRAGOSO CARMONA—Antônio de D/i-

veira Satczar—Antonino Raûl da Mata Ootnes Pereira— Matutet

Rodrigues Jiinior— Luiz Alberto de Oiiveira—Anibal de Mesquita
Quimarães- Duarte Pncheco—Arnúndo Rodrlgues Monteiro—Sebas-

tião Qarcia Ramires — l.eovtgiljo Qutimado Fratico de Sousa.

(Do Diário do Qovêrno — N.° 212—

1." Série, de 8 de Setemhro de 1934).

* • *
-

fatlos e Molas
DOIS ASPECTOS DIJM PROBLLMA

XO MFXDO- -EAr I^OHTIOAL

A rniviM'saliz;i<;no <lo r.i.toIiHsin<)

N'O MUNDO

Informaram os jornaís quc dois missíoná-

i'íos catôlicos utiiizaram na sua nu'ssJo uma

película cinematogrcítîca com a Vícla de Je-
sus, tirando os melhores resultados da sua

propaganda feita por éste meio, e tais foram

êles que já se pensa na mancira de realísar

maís películas para êste fĩm.

Com tão simples facto na aparência, uma

nova estrêla parcce surgir a conduzir a hu-

manidade catôlíca, corroborador daquele ou-

tro, conhecído há mais tempo, de Marconi

ter ofcrecído aparelhos de rádío â Santa Sé

para as suas Nuncíaturas.

Parece isto indicar que os 300 milhôes dc

catôlícos do llniverso (supondo que seja cste

o número daqueles que prcEam a valer o seu

nome), chetiados por centenares dc Bíspos,
conduEÍdos por milhares de párocos, assistí-

dos por dcHcnas dc mílhares dc saccrdotcs. e

orientados por um alto Senado dc sclectos c

eminentes Cardiais sob a chctĩa máxima do

Papa — possuídores de deHenas de Nacôes

mais ou menos desoríentadas do seu rumo

crístão por fantasías nocívas, mas. em todo o

caso, crístãs,—possuidores das mais selectas

élites do mundo, na polítíca, no exército. na

Cultura, nas cíências aplícadas, e na econo-

mia,—possuidores dos melhores meios cíentí-

ficos de accc^o.
—Vcĩo utilízar todos estes va-

lores, com os cspirituais, para realÍHarem, no

pequeno mundo sublunar que habitamos em

escasso número de uns 2 bilíôes de almas,

hoje conhecido. o completamento da obra

que há 20 séculos doze símples homens, rudes

e desprovidos de tudo, menos da Craca de

lesus, reali-rai.im e iniciaram no mundo co-

nhecido de enião.

A 1-jreja é uníversal por si mesma. Tornar

esta uníversalidade uma realidade perfeita é

o que constitue o trabalho máximo do ho-

mem neste pequeno Universo.

Não é precíso pôr em relêvo, quer aos

catôlícos, a extraordináiía importância espi-
rítual, quer aos civilíĩados, a grande ímpor-
tcîncía materíal da sua rápida execugão.

Mas convém dar o relêvo máximo a estes

meios que a cíêncía moderna nos fornece, se
forem postos ao servicp de Causa de tamanho

interêsse europeu e mundial.

A T. S. F., o cínema, e a fotografia para

pouco mais têm servido do que para divettír,

cmbora Ciltímamcnte tenham já dado os pri-
meiros iiassos, principalmente os dois primei-
ros, cm cainpos dc tnaior ímportância.

Mas, postos ao servigo da causa catôlica

c universal da Bvan§e!iHagão do mundo, o
seu ínterêsse subírá de maneira tal que ne-

nhuma outra aplicacão, que se lhe dê, a po-

dera igualar.
Pode-se lá calcular o poder extraordiná-

rio de eficiência e vastidáo que adquiriria a

acc.cio missíonária, se cada- missão fôsse do-

tada com o seu pôsto receptor, um cinema e

uma abundante colecc;ão de fotografias inte-

ressantcs para o apostolado, a corroborarem
as palavras e os actos dos valentes e dedica-

díssímos batalhadores dessa autêntíca van-

suarda do crístianismo e da CívílÍHagão, que
são os missionários!- . .

Nenhuma outra sementeíra em dinheiro se

pode fazer que traga tão sasonados e píngues
frutos de tôdas as ordens, como esta !

Oxalá de um extremo ao outro do mundo

cíviliĩado se ouga cm breve, domínando tudo,
cste brado apcnas:

Vamos âs missôes!

Vamos âs missôes ! !

Vamos âs míssôes!!!

Nenhum outro negôcío tem o mundo mo-

derno de mais importante.

EM PORTUGAL

As missôes catôlícas constituem, no seu

conjunto, como acabamos de ver, verdadeira

guarda avangada da Civílizagão, autênticos
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focos de luz dispostos no horÍHonte onde sc

delimita a fronteira de duas humanidadcs.
Na sua frente fica a vastidão imcnsa da

zona das trevas, onde vivc uma humanidadc

mergulhada na barbáric e na superstigão.
A sua rectasjuarda tica a nona da huma-

nidade já civilízada, e viviticada pela luz da

verdadeira Religião, maís ou menos bem com-

preendída.
São os factos.

Registamo-los e sentímo-los, sem os co-

mentar.

O que faHem as Nacôes cívílizadas, vendo
as suas missôes cnvolvidas lá longe na rudc

batalha da Evangelízacão?
Deíxemos, porcm, la as outras Nacôes com

as suas responsabílidadcs, e volvamos a nossa

alengão para as rcsponsabilídades prôprias.
O que faz Portu^al ?

Quantos navios carresjados com brinque-
dos, roupas usadas, agazalhos, etc, saem o

Tejo por semana, por mcs, por ano... ou

por século, com destíno âs missôes da Igreja
em geral e as portuguesas em especial ?

Como temos apetrechadas as nossas mis-

sôes para que elas cxercam eficazmente a sua

actividade importantíssíma ?
Com que carínho c interêsse as encara-

mos ?

llm facto elucidativo apenas...
—Todos nôs sabemos como a ímprensa

em Portugal vivc de amarsjuras. Não é se-

grêdo-.- Em todo o caso a nossa «grande
imprensa», como vulgarmente sc desisjna a

que vivc das grandes amarsjuras, tem uma

apresentacao que nao deíxa envergonhado o

nosso País díante dc nenhum otitro no mundo.

Talven muítos dos nossos lcitores não sai-

bam, porém, que existe no meío dela um jor-
nalzínho modesto. com umas pequeninas 4

páginas de palmci cada, qtie tcm uma aprc-

sentagão muíto linda e interessante. e se inti-

ttila Ci uzada Missionái ia ...

Poís cxístc

. . . Talvez curiosidade dalytim mcnino de

côro oti semínarista, ou eiiião dalsjuma se-.

nhora antíga possuída dc estranho zelo, pcn-

sará o leitor. . :

Nada dissol... Dírís>e-a o prôprio l;x.'"u e

Rev.'"" Arcebíspo cie Ossírínco, Dircctor Su-

premo dos Seminários das Missôes em Por-

tugal!!!_
. . . Êle mesmo, em pessoa.

Poderemos chamar a isto o ôrgão jorna-

lístico das missôes portuguesas.

Oh, Portugal missionáriol. • •

Oh, Fátíma maravilhosa !• . .

Porttisjal querido, Portugal audas de ou-

tras eras,—que malefício te tÍHeram ao san-

gue qtie te circula nas veías, que preocupa-

côes te meteram na alma, para traneres assim

reduzidos os tetis pergaminhos?! !

Meu Portusjal sjrandioso, Portugal missí c

nário,— o teu orsjao na imprensa. o ôrsjão do

teti valor, c isto!. . .

Vê, e compara com os oulros jornais teus.

Quc a causa missionária em Portugal vive

dc meia dúnia de dedicacôes,— dÍH-se. • ■

Benditas elas sejam!
Mas, uma catisa qtie envolve os interêsses

e a grandcza de todos os portusjueses sô pode
existír dignamente vivendo do caloroso em-

penho de Portugal inteíro em intensa e ar-

dente cooperacao com os esforgos do seu

Govêrno !

Esta meía dúzia de dedicagôes, tem, por
honra de Portugal, de reduzír-se a duas ape-

nas:

—A do Estado, com a de tôda a Nagão !

A. M. M.

•

( oiuítosso Eiicarístieo

Jiitoniiieioitiil <lo IJuonos Airos

Realizciu-se na tarde do día l i dêste mês,

dominsjo, a grande procíssão com a qual se
encerrou o Congresso Eucarístíco Internacio-

nal dc Buenos Aires. Resolveu-se qtie, na pro-
cissão se encorporassem apenas 350.000 fîéís,
e que os restantes, aprôxímadamente um mi-

Ihao, assistíssem ao desfile nas grandes aveni-
das dos jardíns de Palermo. Esta medída teve

pcir ftm evitar uma grande aglomeragão de

pessoas. que, certamente, díficultariam e retar-

dariam o desfile cla procissão. Terminada csta,
a multídão aclamou Cristo-Rei, a Igreja, o

Papa, o cardial Paccllí, como I.esMclo Pontifício,
e os rcstantes prclados.

Apôs a procissão. foí cantado um «Te-

-Deum». de accão de gracas pela maneira

brilhante como decorreram tôdas as cerimô-

do Corĸíresso. Foi presidido pelc> Legado Pon-

tíficio. Fste, antes de lancar a Beneão, falou
maís uma vez. Referíu-se ã grandiosidade das

cerimônias. salientando a participagão do

Chcfe do Fstado e do Govêrno arsjentino.
Garantiu que, de viva voz, expressaria a
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Sua Santidade aqtiilo mesmo, tenclo a certeza

de qtie seria uma grande consolaqão para o

Sumo Pontifice saber como na América do

Stil se honra a Dívina Fticai ístia.

Com destíno âo Rio cle laneiro, partiu. no
dia 16 do corrente, o cardial Pacelli, quc foí

dcspedido no caís pelo Presidcnte da Repti-
blíca, Govcrno, Corpo Díplomátíco muitos

Prelãdos, Comíssão do Consjresso e titna mul-

tídão inumerável de pessoas qtie o aclamaram.

No cortejo até ao cais de embarque na Conte

ûrande, o Lesjado tomava a direita cio Presi-

dente lusto.
Sua Emíncncía o Sr. Cardíal-Patriarca de

Lísboa, de regresso de Buenos Aires, é espe-

rado no Rĩo de Janeiro no día 25 do corrente,
or.de o esperam grandiosas solenidades e uma

recepgão tão afectuosa como imponente.
5ua Eminêncía írá depois a S. Paulo, em

comboío especial posto á stia disposicão polo
Fstado brasíleíro, e dalí a Santc>s. ondc em-

bareara' direcfamente para I'oi ttisjal.

m

Mons. Cônesjo Mantiel Anaquím, vigário

geral do Patríarcado, aprcsentou tima tese na

SecgcJo Portusjuesa do Congresso Eucarístíco

Internacíonal de Buenos Aires, subordinada

ao tema seguínte: Portugal aos pe's da Euca-

ristia.

É um trabalho que muíto honra o seu au-

tor, e bem merece ticar arquivado nas colu-

nas de A União.

Segue na íntegra :

«0 ímenso cortejo de multidôes que ha

dezenas de anos vem percorrendo a face do

mundo para celebrar, em cada étapa, as írra-

diagôes, de cada vez mais largas e maís ex-

tensas, do Amor Eucarístico de Jesus,— lembra

um río de chamas qtie circtinvolvesse a terra

lentameute, mas em cujo íoyo ardesse uma

crepitante labareda de almas!

Há no aparecímento dos Congressos Eu-

carístícos Internacionaís o clarão surpreen-

dente de uma das grandes alvoradas que a

Providência do Infinito Amor e da incomen-

surável Piedade de Dcus descerra e faz raiar

sôbre o transcurso e o entrever das dolorosas

agitacôes da htimanidadc!

A medida que o sansjue das guerras imola

a ínocêncía dos bergos e pôe a fome de sen-

tinela aos casais;
— â medida qtie as concep-

Côes fementídas de um estatísmo pagão ditam

novas ícírmulas de tirania sôbre os povos;
—

ã medída que o mundo saciíficado nas carni-

ticinas bélicas sai das trincheiras para os de-

líríos do cafarJ oti para as revoltas sociaís;
— â medida qtie o ctilto da íôrqa, o enfeítiga-
mento doen'ĩo clos prazercs. e a febre dos

mundanismos empestam a sanidade dos bons

costumes, ameagam a estabílídade cristã da

Famílía e fazem desviar as íntetígências e os

bragos da quotídíana honra do Trabalho; —

é ver conio por tôdas as partes, em todos os

Povos e Nagôes, írrompem os cânticos que

satidam e apelam sequíosamente, diante dos

Sacrárĩos, para o seío misterioso onde perma-

nentemente víve e promana em transbordante

amor o Coragão Eucarístico de Jesus!
\'o negrume com que os ôdios, os cansa-

cos, os desesperos, a trístura e o medo de ví-

ver. vão teccndo a tei'a de uma vasta, frígída
e terríve! noíte sôbre a terra,

-- dir-se-ia qtie

cic stibito se opera a alcs>ría de tim Natal re-

novador :
---

em cada um dos milhôes e mi-

lhôes de templos acendem-se mais em braza

os lumes dos Sacráríos, e de repente, na opaci-
dade dessa noite que cresce, a humanídade

reencontra os luzeiros eternos dos seus desti-

nos provídencíais e torna a ver iluminados de

revelacôes os setis camínhos!

Como ha vínte séculos, ao findar a Cidade

Antiga, no frayor dos desabamentos, os Po-
vos marcham novamente para lesus, sentindo

a eternídadc cFi Igreja na Sua divina Presenga
eucarística, e compreendendo a exactídão

com qtie os Padres de Trento denominaram a

Eucarístía,— sinal de vida, laco de caridadc,

símbclc de concôrdia e de pa.< ■ . .

Os Congressos Eucarísticos Internacionais

sao, em verdade, a glôría processional dêste
rearesso de almas, passeada por todos os

céus, para qtic em todos os climas e latitudes

se faga, crie e perdure um sd clima e uma sô

latitude cspíritual aci coragão ciliciado do ho-

mem, ac>s seu^ bons anseíos. âs suas aspira-

côes para Detis.

A jornada dcstes Congressos recalca no

leíto das estradas do Mtindo, a jornada se-

cular e eterna de lestis transcurando do

mesmt") passo as linhas divisôrias das fronteí-

ras nacionais e as diíerenciacôes de Ragas,
enlacando mais forte a unídade catôlica e

apostcJlíca da Igreja, e realizando (na hora

em qne as lutas pc^líticas e econdmícas são

mais fundas) a tinica comunhão que tica atra-

vés das idades :
—

a das almas em prece, es-

cutando no seu silêncío interíor a voz de Je-
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sus Crísto, e a da antcvísão evangél'ca de tim

sc3 rebanho e de tim scí pastor. . .

Eis quc êste cortejo de exaltacão desce

agora o hemísfcrío. c baíxa novamente ås

promitentes terras da América, î'onte de novas

idades, herdeíra. ao norte e ao stil. das prc-

cíosas fecundagôes da alta civílizacao com

que o Cristíanísmo renovou a face da lerra, c

que êle aquí trouxe ao surto das cnseadas. ao

recesso do pampa, ao nínho das cidades nas-

centes, aos aldeamentos dos aborigcnes, aos

acampamcntos cios colonos-lavradores, nos

quatro bracos da cruz crguida, pclas mãos

dos setis primciros Padrcs Missionários.

Alé parece, Senhorcs, quc agora se faz,

sob a bencão apostôlica tracada nos arcs da

Amcrica latina pela o.i^ra.la C'us:odia erguida

pelo represcutante ilustrc clo \ 'igárío dc Crísto,
—

agora se faz, direí, a contirtnacão das pri-
meiras bencãos que baptisaram de nomes

cristãos a terra livre e admirável em cuja opu-
léncía de esplendores pasmaram seti encanta-

mento os dois pilotos portugueses que pri-
meiro depararam com éste maravilhoso es-

tuário.

Na universalídade dcsta manifestacão ín-

ternacional de fé cucarístíca, a evocagão hís-

tôrica dcstes factos, e a espontaneidade dcs-

tas entusiástícas recordacôes, sôbre o sok")

ubérrimo da grande Naqão Argcntina, sol-

tam-se a paz, no duplo caudal da minha fé

catôlica de Sacerdote da Igrcja, e do mcti

sangue latíno de Português, cujas latejacôes
ela alimenta, e a cuja vocagão ela ciá secre-

tos rofeiros e destinos.

E que, ncstc momento singular de consa-

gracôes e tributos espírítuaís, é-nos, a nôs

portugueses, tão grato meditar cm que pisa-
mos ã maryem do mesmo nosso Atlântico uma

terra como csta vossa, írmã latina peia raga

peninsular donde provimos, como relembrar-

-vos aqtií que Portugal sustenfa e conserva

entre as suas mais Pelas tradícôcs de tilho da

Igreja, a honra prinuís cle liuver criado e erí-

sjido dentro das suas fron'etias e ciepois cie

Roma a primeira Confraría ac> Santíssímo Sa-

cramento!

Estabelecída na capítal do orbe catdlíco

pelo Papa Paulo III, a Confraria dc"> Sactís-

simo Sacramento, em 155!., í'oi Arrífana,-—pri-
mitívo nomc da acttial cidade de Penafiel— a

primeira terra qtie, cle facto, entre tôdas as do

mundo catcSlíco, fundoti tima confraría da-

qtiela ínvocacao. Scus estatulos foram confîr-

mados por um breve apostolico do mesmo

Papa, a 13 de Julho de 1540, oíto meses de-

pois de aprovados por éle os da confraria ro-

mana.

Pcla importância que tal iníciativa assumia,

íoi a nova coníraría cstabelecida na Igreja
do Espíríto Santo, a maíor e melhor daquela
localídadc. E ali assim resplandeceu o ctilto

eucarístico, sob os arcos clas trcs altas naves

quc íormavam ao estílo do tempo, o corpo

claquela igreja portuguesa, onde viceja pela
vcz primeíra organizada em confraria a de-

vocão a lesus Sacramentado.

Os velhos arquivos dessa píedosa confra-

ria encarística dão eco do seu renome e da

fé daquela boa gentc portuguesa.
Parece cjtic cm remotíssímos tempos, por

costume que restara dos anos clas invasôes

bárbaras, o Santíssímo Sacramento era levado

a ocultas ac^s enfermos. O Papa Inocêncio II

oicienou, porém, em Bula que, quando a Sa-

grada Eucaristia fôsse levada aos doentes, a

precedesse uma campaínha e acompanha-
mento de ltizes. E como fôsse notada que

nem sempre havia povo para êste piedoso

acc^mpanhamento, o Papa Paulo III, naquela
mesma dita Btila que ínstituía a confraria ro-

mana, cleterminou que fôssem renovados os

estatutos dela, que residia na Igreja de Santa

María Madalena, pertencente a Ordem dos

Prêgadores.
Souberam desfas detcrmínacôes pontifícías

os moradores de Penafiel, e logo pediram ao

Papa que Ihes concedesse ísjual privílégío, o

ciue viram deferido por Bula de 13 de Julho
dc 1540...

Perdoai, Senhores, qtie de tão longe
acudisse a êste logar para vos contar uma

honra da mínha Pátria junto dos altares de

lesus Sacramentado.

Mas as festas tríunfaís com que nas terras

argentinas agora ínternacíonalmente se perlus-
tram as glc^rías dívínas. atando os lacos da
velha e ncibilissima Furopa ac";s da América

cspcrancosa e cheia de juventude, como ou-

tras a reatarem, nas terras do genial e santo

Bíspo dc llipona, do cc^ntinente africano, re-

quercm c|tic todos os povos aqui tragam, pela
voz dos setis naturais, o excelso louvor âs

sjrandezas do Rei dos Reis. numa simultanei-

dadc clc línguas e de afectos ccjm qtie um mi-

lugre dc amor eucarístico, em pcílída visão

humanamente possível.refaz o deslumbramento
da tarde de Pentecostes !

Disse com verdade um nosso orador, no

Congresso Eucarístico Nacional de Braga em
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1924, que a base hisuíriea da vida cívica c

política de Portugal loi .1 igreja malríz, com o

Sacramento 110 Sacrário, ã luz tranqíiíla dc

uma lâmpada. porque daí saíram as raízes dos

dois grandes agregados administrativos que

formaram a nossa Pátria :
—

a freguesía c o

munícípio.
Mas qtiem melhor quc vôs o poclerá com-

preender, recordando-vos que do Santíssimo

Sacramento feve o nome a Colônia que em

1620 foí fundada entre os rios da Prata e do

Uruguai, e que ela brotou aintia da mcsma

devogão do povo português a Eucarístía?

Quem melhor do que vôs, nesta costa

amerícana do sul, onde a cruz é desenhada

nos céus por diamantinas estrelas, recordara
connosco a chama apostoiica qtie pandeou
as velas das naus que ao berco da Prata troti-

xeram João de Lisboa e loão de Solis, ambos

cotc'.lícos e nascidos em Porlugal?- ■ •

Senhores : o culfo da Eticarisfia, 1:011:0 o

ctilto da Mãe de jcsus, víve em Portugal clcsde

a mndrugada cm quc a Nacão. atrás do seu

primeiro e grancle Reí, vclou as armas que Ihc

lalharam as írontciras íniciais.

A tradícão do milagre de Ouriquc, o

aparecímento de lesus Crucificado a D. Aíonso

Henríques, tiurante o estridor da batalha que

repelc a moírama c cría a corporatura do

reino —

o que é ela senão a prova do quc

vos digo ?

As Cínco Chagas de Jestis, mostruáiio da

Sua ímolaccîo divina, ficaram dcsde entâo no

centro do escudo de Portugal !

Depois dessa batalha, contam os cronistas,

D. Afonso recolhe ao convento de Lorvão.

Alí comunga e dá acgão de gracas- • ■

Era ísto. meus Senhores. ao termo da cam-

panha, o pacto jiirado do preito de Portugal
â Eucaristía !

E csse pacto dc tidelídade cumpríu-se ate

hoje.
Notitia hora cm quc <j Nagão invadida sc

funde tôda no sangue e na alma clo Condes-

tável Nun'Alvares hoje beatificado pela lgreja ;

— noutra hora culmínante para a integrídade
nacional ;

- noutra hora de batalha decísíva,

em Aljubarrota, csse herc">i e santo comunga

o Pao dc>s Fortes clas mãos do arcebispo de

Braga, D. Fourcnco.
Depoís, ainda, vêm as Descobertas, Senho-

res, os Navegadores que deram ao Mundo as

rotas da cívilizacão, ncnhum dcles partiu de

Portugal sem comungar. Vasco da Gama pas-

sou a noíte de vcspera da sua partida para a

Indía, a resar diante cie ]esus-Hôstia. E repa-

rai também em que apenas se fazem ao mar,

os capelães das Armadas recomegam os exer-

cícios divinos, e logo que descem âs novas

terras os c.tpitães erguem a Crtiz dos Padrôes

e otivem a S.mta Missa.

Em 1 >• 10 aci libertnrmo-nos. logo apôs a

vitôria, o primeiro movimento dos quarenta

fîdalgos heroís da índependêncía, foí o de

írem agradecer a Deus a vitdría nacional ou-

vindo a míssa e comungando na Igre)a de

5ão l-íoque em Lísboa.

Qualro anos depois, o grande jesuíta Pa-

dre Antonío Vieíra cujo nome, com o de José
Anchíetta, enche estas partes da América,

prêgava do Santíssimo Sacramento diante da

Côrte na igreja da Encarnacão.
Em Santarém, uma Igreja denomínada do

s>anto Mi'ac-re, testemtmha, há séculos, o es-

tranho esplendcir da ímolagão Eucarística de

lesus â uma pobrc mulher no povo.

Durante o século XVIII, quando Pio VI

concede a Portusjal o privilégío de rezar âo

Santíssímo Sacramento como no dia de Cor-

pus Cfiristi, a Nagão ínteíra festeja esta graga

pontífícía com extraordínária alegria.
F entretanto, o país povoa-se de Igrejas,

de conventos, dc catedrais, e em cada uma o

Sacrárío rcune â sua volta a devogão espe-

cíalíssíma do povo cm oragcĩo ao Santíssimo

Sacramento. E neste envolver de séculos,
dá-sc o nomc cie Sacramento a rtias e fregue-
sias, como acontece em Lisboa. O dia do

Corpo de Detis era de fcsta nacíonal, decre-
tada por lei.

O povo e as autorídades solenízavam-na.

Procissôes cie tríunfo em tôdas as sedes de

concelho. com os vereadores â frente, acom-

panhavam a Jesus Sacramentado pelas ruas

cheias de flores e colgaduras.
O I.ausperenne e as Quarenta Iioras são

devoeôes eucarístícas nacíonaís. Os actos de

b.icrílc'Lĩio comovem a almu cio (xivo e pro-

vocam imedíatos desagravcJS.

A F.ucarístía dcdicaram os nossos grandes
artístas de ourivesaría, em custcJdias maravi-

Ihosas, cm cibdrios e em cálices de fina la-

vrantaría, prímores de engenhoso gôsto e em-

brincado trabalho.

\ Eucarístía c exaltada nas grandes Igre-
jas monumentais que celebram no gôtíco e

110 manuelíno, as grandes festas herôicas na-

cíonaís, como em Santa Maria de Guimarães,
em Santa Maria de Belém, em Santa María da

Vítôria !
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A Eucaristía vive na-- lelas dos nossos pin-
tores clássicos,— nas lábuas do grande Nuno

Gongalves, como no (luadro de Frei Carlos,

e no dc llcnrique SectLicírj. . .

Portugal. meus Senhores, não c so a terra

de Santa Maria. é .1 Nacâo do Santissímo Sa-

cramento, h >je como ontem. ontem como

amanhã e eo:i»"> semprc!

No sei" das nossas populucôes rtirais, aos

domip-^os á tarde, a voz dos sinos chama os

fiéia para ao íechar do dia e ao comcqar a

semana, receberem a bencão do Sanlíssimo

Sacramcnto. Depoís. os smos desprendem do

altci dos campanários sons clc fcsta... em-

quanto o povo regressa a suas casas canlando

louvcires a Dcus- . .

|á vêdes, scnlĸires qiic se em Porlugal, cic-

pois clc Roma, íoí erígicia a prímeira Confra-

ria do Santíssímo Sacramento, por íniciativa

dos habitantes de uma povoacão rural,— estes

factos que nos enchem clc sanla alcgría, ccir-

respondem a uma tradigão relígíosa tão anlíga

que nasccu com a nossa prôpría nacionali-

dade.

Portugal cumpre um dever de fc c grati-
dão tomando pronta particípacâo nestes gran-

des Congressos Internacíonaís. Os Portugueses
qtie aqtii vêem, junto dos seus Bispos e agora

jtinto cia figtira prestígiosa do seu querido e

eminente Cardial, têm a honra de scr porta-
dores de tim mandato espíritual, em ctijos ter-

mos e condigôes fala tôda a sua histôria na-

cional. e cuja expressão superior e tixada pcia

profunda crenga religíosa do nosso povo,

pela stia dcvogão a Sagrada Fucatistía !

Díz o velho aforismo que a \~oz clo povo

cie Portugal, é-o cotn certeza, meus senhores!

Escutai. . .

Vamos em espírito, trnnspondo estes ma-

res, a uma dessas lindas e pacíticas aldeías de

Portugal onde estão as suas melhores reser-

vas morais, e víve tim povo bom e simples no

seío de tima paĩsagem elieia de ridcncias ílo-

ridas, 011 tocada da grandcza das altas mon-

tanhas.

E de noite e a aldcia íntcira adormeccu.

No sílêncío diiuso da mcía luz dc tun luar t]iic

aínda aão nasccu, escutam-se sômentc latídos

e mugidos de anímais c os sussurros do vento.

De SLibito, ouve-se tocar largamentc o síno

grande da igreja parociuial. F luzes aparecem,

por aqui, por alem. âs janelas das casas. Vul-

tos assomam âs portas e tomam o caminho

do templo. Nas i'anelas ticam castícais acesos.

Nínguém pregunta para que acordou o silên-

cio a toada do sino. Todos sabem :

F ao Scnficr fora !

F lesus Sacramentado que vai sair da

ígreja para ir dulcificar a agenia de alguém
doentc.

F dalí a potico. sob o umbela, ou sob o

púlio, rodeado de luzes, o Sagrado Pão sai

sob o véu, nas mâos do pároco da aldeía.

Homens e mulheres e criancas fazem o acom-

panhamento. O sino grande continua a soar

compassadamente.
E então, ergue-se um grande côro de vo-

hcs, a cantar alto e lento o cântico de louvor

io povo cm Portugal â Eucaristia :
—

o Bem-

Ji/o.

Bemdito e touvado se/'a
0 Santissimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre sagrado
Da Virgem Pttrissima Santa Marial

Pelas rtias mal socalcadas da aldeía que

velas accsas âs janelas tîbiamente alumiam,
atravds dos campos e cios bosques, aquele
cortejo passa, deixando apds si o rasto da

coral imensa ctijo cco invísível sobe para o

ccti cheio de astros, como o futno dos turí-

bulos díante dos tabcrnáculos. . .

Qtiando o acompanhamento chega a casa

dcj doente, e o sacerdote lá entra, o povo fica

ainda rocleando aquela moracla que a morte

vaí vísitar, ajoelhado cm massa ca fora e a

cantar:

Bcmdito e /otn~ado se/a
0 Santissimo Sacramento da Eucatistia!

como se a piedade do povo crente quisesse
dar ao pobre agonízante, nc"> ambiente fervo-

roso clo scu cántíco, c> cierracleiro calor da

vida ...

Dcpoís, ci padre saí. Dc novo o cortejo se

reforma e toma o camínho da igreja paro-

quial. Os cânticos íicĩo cessam até que Jesus
Sacramentadc") reentre no reíúgio do seu Sa-

crárío. F dentro em pouco. sô>bre os liltímos

ecos, passos e vozes, a aldeia tornou a ficar

silcncíosa. . .

Na paz daquela noíte, Senhores, ticou ape-
nas pairando entrc c") céu de Detis e a terra

ondc se ama e se trabalha, se luta, se padece
e se morre. aquele cântico popular da Fé do
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meu país, com que eti, homem clo povo da

mínha Pátría e padre da mínha Igrcja, qtiero
saiidar por fim éste imponente c grande cená-
culo ínternacional em redor cle Jesus-Hôstia,
nas livres terras da Argentina :

Bemdi/o e touvado se/'a
0 Santíssimo Sacramcnro Ja Eucaristia !

—

* • *

Xos Imstidoirs <la l'olíticii

IllttM'llilCÍOllîll

Como é sabído, o nosso país votou con-

tra a entrada da Rússia no organísmo de

Genebra.

O Minístro dos Negôcios Estrangeíros, Sr.
Dr. Caeiro da Mata, ioi a Clenebra anunciar

na Assemblea cla Soc iedade das Nagôes o

voto de Porlugal, or :ci .or, a recusa de vo-

lar, baseada nuu...i ,11 >tu ntacão que bcm

traduziu a o;nJ.iuc> nacioii.ii.

A Assemblca reaiizou-se no clia 17 de Se-

iembro passado: âs 16 horas e 40 abriu a

sessão da sexta comíssão.

Aberto o debate sôbre a entrada cla U. R.

S. S. para a Socíedade das Nagôes, o Sr. Dr.

Caeiro da Mata expôs as razôes pcias ciuaís
o seu país não votaria em favor da admíssão

dos Sovíetes.

O discurso do chefe da delegagão portu-
gtiesa, segundo os relatos da ímprensa, foi o

seguínte:

«0 Govêrno da Repúblíca Portuguesa jul-
gou que não deve votar em favor da admís-

sao da U. R. S. S. na Socicdade das Nagôes.
É em seu nome que devo agora enuntiar as

razôes que detcrminaram sua atitude. Portti-

gal não desgonhece os dcvcrcs qtie lhe ín-

cumbem como membro da Socíedade das

Nagôcs, cíevcreb c)tie cumpriti sc.npie de modo

tão tiel quank") resoluto. Reconhcce que é pre-

sentemente, depoís de horas cle granclc ínquĩe-
tagão, que a Socíedade das Nagôes comega
a saír vítoriosa de uma ciise profunda. Porlu-

gal pertence ao ntimero de países que estão

convencidos de qtie a Sociedade das Nagôes
desempenha uma fungão vital e representa
um instrumcnto de protecgão do díreito dos

povos contra o cspiríto de conquista. Ncsse

pensamento dá a sua colaboragão a tudo

quanto sc finer para se reíorgur e consolídar

a instituigão de Genebra.

l)c outro lado ĩ'ortuga', como qualquer
outro Estado, não podc permanecer indífe-

rente ás exígêncías imprescriptíveis da vida

interna e da pressão soberana da sua opiníão
pública. Consídera tão sagradas essas exigên-
cias quantc") seus deveres internacionaís. Adop-
tando a atitude que vos anunciei. meu país
julga servir do melhor modo o~ interêsses do

mundo. A oposígão evídente e n.«smo a ín-

compatibilíclade entre os princípios >_econi-

nados pela Rtissia Sovíétíca na ordem eccmô-

míca, jurídíca, polítíca c moral e as concep-

gôes que são a base da nossa civilizagão se-

cular, eis as razôes de ordem geral que se

opôem, em primeíra linha, ao voto t'avorável

do Govêrno portugués. Não discuto êsses

princípíos. Não seria a hora, nem o lugar para
fazê-lo.

Mas, não hesíto em dízer que a admíssão

cios Sovietes acentuará a contradigão em re-

lagão âs conccpcôes que regeram os povos

mais civílizados durantc os úitímos scculos e

sôbre as quaís ergucu-se a sua honra e tam-

bém a sua gloria. Um grande europeu, infati-

gável deíensor da paz internacional, o Sr. Be-

nes, na carta que dirigiu ao Sr. Borel, Presi-
dente do Comité dc Cooperagão Europeía,
por ocasião da abertura da retinião para o

csttido do espírito europeu no í'uturo, consi-
derava necessáría, para organízagão da Eu-

ropa e da paz no mundo, a identídade, tão

completa quanfo possível do regíme político
dos Estados.

Para uma eficaz cooperagão internacional

e para a criagão de um verdadeiro espíríto
europeu de solidaríedade, contrário ao espí-
ríto de isolamento- o isolamento é já um co-

mêgo dc guerra— é cle facto índispensável que

exista,um fundo comum de moralidade e cul-

tura. E comum êsse íundb entre a Rússia e os

outros países? Confesso sínceramente que não
sei como a admissão dos Sovietes poderá
críar pciĸpectivas Livoráveis ã obra da paz

no mundo -invocada no preâmbulo do pacto
da Socíedade das Nagôes, que deveria consti-
tuír a magna carta de todos os Estados mo-

dernos.

A admíssão dos Sovietes na Socíedade

das N'agôes, com o símples aumento de pres-

tígio que daí resulta'á para a U. R. S. S. não

terá como resultado tornar maís eficaz a pro-

pagancia destínada a derrocar as instituígôes
sôbre as ciuaís repousa tôda a política social?
F lambém por causa dessa propaganda e

pelo que ela podería ter de nocivo para meu
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país- país cie ordem c disciplina, de sentímen-
tos crístãos profundamente enraĩzados, de

maís alta moralidade familiar, e de fîrnie res-

peíto pelos ciireitos indívíduais-- que o Go-

vêrno da República. que não reconheceti

aínda a U. R. S. 5., pronuncia-se pela rejeigão
do pedído dc enlrada dos Sovietes na orga-

nÍHagão dc Geaebra.

E aincia <-im problema cuja delicadeza não

escapar-'': como concilíar o íacto da admis-

sũo cios Sovietes na Sociedade das Nagc"">es
<-rOtn a prática dos processos em vigor para o

reconhecimento dos Estados? Reconheci-

mento etu Genebra c não reconhecimento
fora de Genebra ? Cooperagão internacional

na Sociedade das Nagôes, que implica os

maís sciios compromissos internacíonaís, e

abstengũo fora da Liga? A admissão na So-

ciedade das Nagôes não acarretará lôgica-
mente e necessãriamente o reconhecimento

tlo Govêrno sovíétíco pelos diferentes Esta-

dos? Qtial será a situagão dos que não qui-
screm ou não puderem neste momento assu-

mir essa atítudc?

O voto de Portugal não sera senão a afir-

magão dos príncípíos que tizeram a exístêncía

multí-secular do seu vasto Império colonial e

da sua sítuagcio econômíca e financeira, qtie

atínge o equiííbrio entrc o desequilíbrío qtuisi

geral.
Se, a-pesar-de ttido, a tese que acabo de

defender não triunfar, quero exprímir minha

íé na fôrga da Socíedade das N'agôes para

díssípar todos os mal entendídos cnlrc os po-

vos e para desfazer as orígens das perlurba-

gôes que inquietam os espíntos e que prívam
os Estados clos elementos cie oríentagãc") índis-

pensaveis para vencer as diliculciadcs acumu-

ladas. Tenhc") confianga que a Sociedade das

Nagôcs consegtiirá pela supremacia dos valo-

res morais com os formidaveis recursos cie

que díspôe lornar detinítiva a paz que ora é

íncerta».

A oragão do Sr. Caeíro da Mata foi muítc

aplaudida, e muito prestigiou o Govérno pela
desassombrada atitude quc tomou perante as

potêncías, servindo. sem servílísmos, a von-

tade da Nagão.

•

As leís da natureza anímal actuam franca-

mente desde que nâo são coarctadas pelas
leís da natureza moral.

Oi.ivi.ira Mawtins.

0 Sac<T<l<'x'io <lo onsiiio

Vamos publícar o texto dum honroso do-

cumento oficíal.

A sua lcítura, volvicios oitenta anos, pa-

rcce dar fôrga ao cn'tério que preferísse, quanto
a pcslcs Je ensinc, e quando seja prâtícamente

possível, os Rev. Párocos; porque o ensíno

dos analfabetos reqtiere atributos pouco vul-

gares em pessoas como as que, no geral,
aparecem maís de pronto para a regência dos

mesmos pcstcs.

Segue a franscrigão :

MINlSTI:RIO OOS XFGOCIOS

DO RFINO

l.a I)lk'ECCÃO= l." RHPARTigÃO

Tcndo sido presente a Sua Magestade
El-Rei, Regente em Nome do Rei, por in-

formacão do Conselfio Superior de /ns-

truccão Publica, os bons servicos que o

Governador Civil de Villa Real tem pres-

tado a bem do ensino da mocidade, no

districto a sett cargo, convidando os Paro-

cfios a abrírem cscolas gratuiias, denomi-

nadas~—-dc Pobrcs— para ensinarem os

meninos das sttas /'reguczias; mandando

preparar, imprimir e distríbuir pelos
alumnos ttm abccedarío; e insinuando as

Camaras a conccderem grafiftcacôes aos

Parocfios que, com reconfiecido proveito,
exercerem o sacerdocio do cnsino; fia o

Mesmo Augusto Senûov por bem Mandar

louvar, por tal modo, o dito Governador

Civil, Esperando que elle continue a dar

provas do <<clo com que procede em tão

importante ramo do servico publico.
O que, pcla Secretaria d'Estado dos

Ncgocios do Rcino, sc participa ao refe-

rido Conselfo Supcrior, para sua intelli-

gencia, e fins convcnicntcs.

Paco das Ncccssidadcs, em 16 de Ou-

tubro dc 185 'i "Ronu'ioo da Fon'sp.ca Ma-

GALIIÃHS.

[Ditíito do (iovirno. n.° 245, de 18 de Outu-

bro de 1854).
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Doutrina e

5) /: inviolável a HberJaJc Jc ccnsciéncia

e de crenca, e garantido o livre exercício dos

cultos retigioscs, desde que nJo contravenfiam

å ordem ptiblica c aos bcns ccsttimes. As asso-

ciacôes religiosas adquitem personatidade ju-
ridica nos termcs da let' cívil.

6) Sempre qtic solicitada, scra permiiiJa a

assisfência religiosa nas expeJicccs militarcs, ncs

fiospilais, nas pcm'tenciJrias e em otttros esta-

belecimentos oficiais, sem ontts para os cofres

públicos, nem constrangimento ou coaccJo dos

assistidos. Nas expedicoes militares a assistência

religiosa sô pcdcrá ser exercida por sacerdotes

brasileiros natos.

7) Os cetnilcrios terao caracfer seca/ar c se-

rão adminis/rados pc/a autoriJaJe mttnicipal,

sendo livre a loJos c.s cit/tos 'cl/Sii ~-sos a práttca
Jos lespcctivc' rt'/.w ,'in :cl\\:c aos scus crcn/cs.

As associacôc.s rciigk ,.is poJ rJo manter cemi-

tc'rics particu/ares. suh itcs, porcm, a tiscali.za-

cJo Jas autort'JaJcs ccmpetentes. E-lfies prcí-
biJa a recttsa de scpullura onde nJo ficuvcr

cetni/erio secttlar.

(N."s 5, o e 7 Jo art. 115° Ja Constitui'cJo

úa República dos Estados Unidcs do Brasil).

®

Art. 144." A família constitttída pelo casa-

mento indissoluvet, cslJ scb a proleccJo espe-

cial Jo EstaJo.

§ único. A lei civil Jeterminara os casos de

desquite e de anulacJo Jo casatnento, fiavendo

sempre recurso ex-ofícío, cotn efeito suspensivo.
Art. 145° .1 lei regulard a apresentacao

pctos nubentes de provas de sanidade física e

mental, tendo em atencJo as conJt'côes regio-
nais Jo país.

Arf. 146.- O casamento serJ civt'l e grafuíta
a sua cetebracãc. O casamento perante nu'nis-

fro Je qualquer confissão religiosa, cu/'o rito

nJo ccntrarie a orJem pública cu os bons cos-

tumes, produzira, todavia, os mesmos efeitos

qtte o casamenfo ct'vil. desde que, perante a

autoridade civil, na fiabilitacJo Jos nubentes,
na verificacão Jos impedimenlos e no processc

da oposi'cJo, se/am observaJas as dispcsicôcs
Ja lei civil e se/'a êle inscrito no Pegisto Civil.

O registo será gratuíto e obrigatcrio. A

lel esfabelecerJ penaliJaJcs para a transgressJc
dos preceitos legais atinenles a celebracão Jc

casamento.

$' tím'co. SerJ tatnbem gratuita a fiabilitacão
para o casamento, inclusivé os Jocumentos

necessJrios, qujnJo o tcquisitarem os juis.es
crimínais ou Je mencres, nos casos de stta com-

petência, em favor de pesscas necessitadas.

Art. l'r7S~ O reccnfiecimento dos filfios na-

turais serJ isento Je quaisquer setos ou emo-

lumentos, e a fieranca que lhes caiba, ficará
su/eifa a impcstos t'guais acs que rtcaiam sc-

bre a Jos fi/fios legitimos.

_£

Arf. 153." O ensino religicso serå de fre-

qiicncia facuttaiiva e ministrada de acôrdo

com cs princípios da ccntîssJo religiosa do

alttnc, manifestada pelos pais ou responsáveis,
e constiuirá matéria dos fiorários nas escolas

públicas primárias, secundárias, profissionais e

normaís.

Art. 154." Os estabelecimentos particulares
Jc eJucacJo gratuíta primJria ou profissional,
olicialmente const'JeraJos t'Jcneos, serão isentos

Jc quatquer tributo.

(Da mesma Constilui'cJo).
-

* m *
-

«Os homens que subordinam tudo ao

triunfo prévío do seu respectívo partido, fôsse
muito embora com o pretexio de que lhes

parece mais apto para a defesa da religião,
colocam de facto, por uma funesta inversão

de ídeas, a polítíca que divide acíma da reli-

gião que tine. E sería dêles a culpa, se os

adversários, explorando as suas divísôes, como

tantas vczes o têm feito, chegassem por fim a

esmaga-los a todos».

(Leão XIII, Caita aos Cardeais

franceses, de 3 de Maio de 1892)

-

* • *
-

«,V..o é tiumana a obra do homem em que

falta o coracão. O espírito retigioso como

elemento indispensárel de moralizacão deve

enformar o ensino e a educacão do recluso.

Assim o proclamam todos os congressos

Penitenciários Internacionais, ptincipalmente
o de Paris, em 1S!)5 ; o de Budapeste, em 1905;
o de Washington, ern 1910; e o de Londres,
em 1925. De seiscentos e lantos presos, que

presenternente. se encontram na Penitenciária,
contarn se, por dois tercos, os que recebem

assisténcia espiritual catúlica, o que é signi-

ficativov.
(Palavras do Sr. Dr, Almeida Euzébio,

Dirtctor da Penitenciária de Liíboa,

a um jorntlista)
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