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.1 Ittirtt de mandurrnos o últitno origi-
nal do presente nftmero para a tipogra-

fia, regressa Sua Eitunência o Sr. D. Ma-

nttel (lotusalves Cerejeira, Cardial Pa-

triarca de Lisboa, e de-certo jú em úguas

portuguesas, depois da longu e upostô-

lica viagem para assistir ao Congresso
Iníernacional isucarístico de Btieuos Ai-

tes, segaindo etn visita oficial ao Brasil,

onde receheu as melhores demonstracôes

de simpatia e que bem mostram qttanto

o Btasil trtnão vive o amor de Portugal.
Pelos relutos da itnprensa brasileira, e

reproduzidos etn grande parte na im-

ptensa diária desta cidade, jci se v/'u a

grandeza tnora/ da visita de Sua Emi-

r.ência, que fot' uma oportuna peregrina-
cũo de apostoladô, embora num pais es-

trangeiro, na cotnttnlião da mestna Fé.

Coino portttgueses so tert s honrosos
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motivos de satisfacão pela viagetn de

Stta Enutiêiicia, sábia e prudeniernente

aproveiíada paro honra da Igreja e de

Portugal.
Betrwindo se/tt !

Quando .4 União» circular, já Sua

Eminência viverú no Patríarcado u.-, gra-

tas conso/acôes da trittnfal viugetn, qtte
bem mereceu o nome de Grande Em-

baixada.

Com o tnaior respeito apresentanios
a Sua Emincncia saúdacôes de boas vin-

das, associando respeitosos cumprimen-

tos pelo 5.° aninersário da Sua Eleicão,

que ocorre no dia 18 do corrente, pata

Patriarca de Lisboa.

Ad mttltos annos.

•¥■••¥■-

[enlro [alálito Porĩuguês

l.i(;f.o (la Ilistôrm

O sentimento de palriotismo que era o tim-

bre de lodos os bons portugueses, tem nestas

Liltimas tleeadas sofrido rudes ataques. 1: não

sc díga quc foram baldadas taís arremctidas

e que encontraram resistência intransigente da

partc clos habitantes dêstc jarclim a bcira mar

plantado. Época cstn de dcliquências temcro-

sas ! Uma campanlia que há bem pouco era

impossível aflorar, enrraizou, tomou forma e

corpo, produzindo a partícipacão dos repre-

sentantes dos partidos, que luí já vinte anos

governavam o pnís, no pacto dc Sao Sebas-

tião.

Dcssc pacto saiu piimciro a colígacão dos

rcpublíeanos, soeialistas, síndícalistas c comu-

nístas, para a implantaQão da actual república

cspanholn ; e a seguír o conluio dos mesmos

e tlos laís lepiesentantes tlos políticos portu-
oueses para a marxizaQão das duas repiibli-
eas : portuguesa e espanhola, unidas em fede-

raQão !

E éstc conchavo tão extraordinário, que

mc parece devía ter a repulsa de todos os que

pensam e se exprĩmem neste nosso idioma, é

tído como a coisa maís natural e a mais prcj-
pria do momento que passa, para muitos mi-

[hares que, de portugueses, têm o nome, mas

que—pelo facto—são muítos milhares de trai-

dores âquele sentimento de patriotismo que

produziu a cívilizaQão lusa, espelhada nas pá-

gínas imortais da histôría.

Não posso compreender esta atitude de tal

gente sem a intervenQão explicativa da ídeo-

íogía marxísta pervertedora da ideía de pá-

tria.

Também em 1580 houve milhares de trai-

dores, iludidos pelas promessas do imperia-

lismo dominante, promessas que se não limi-

taram â propaganda vulgar e que assumiram

o carácter de compromisso e tratado formal

jurado nas côrtes.

Que prometiam entao'?

A mesma coisa que agora : livre adminis-

IraQão, autonomia e disposicão de tôdas as

iôiQas nacionais, sô para o estrangeiro era

necessária a unídade geográfĩca . . . O facto

da união consumou-se, mas as promessas, não

passaram de promessas, e os outros atraÍQoa-

ram tôdas as palavras dc ilusão que tinham

levado ao esquecimento de que a pátria não

pode pactuar com quebras de deveres que a

indcpcndêncía impôe.
Foi precisa uma longa expiaQão em que

aparecem calvários como a perda de tôdas as

dígnidades, de tôda a nossa frota —

que era

das prímeiras
--- levados os nossos soldados

para longes tcrras a morrer por ideais que não

eram os da nossa terra, perdído
—

em grande

parte—o esfôi'QO colonizador da nossa gente,

os tributos arrecadados para serem gastos em

jardins de recreio como o do «Bueno Retiro*,

de Madrid, e os esbirros estrangeíros a fareja-

rem tôdas as energias nacionais para lhe im-

porem o férreo jugo da submissão tornada

em escravidão tnaís atroz que um povo pode
sofrer.

Foi assim a histôria de 60 anos de ligaQão
com Csastela.

<:', É essa historia que se deseja ver repe-

tír-se em íactos contemporâneos?
Foi a pregunta por mim formulada a um

dos corifeus do demagogismo— tipo daqueles
muitos a que atrás fiz referêncía. E respon-

dcu-me :

Nos nossos tempos, e com governos de-

mocráticos, é impossível a repetÍQão daquelas
ignominias.
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Não teve a coragem de pôr em dúvída o

que éste país sofreu. De-certo porque os factos
hisloricos não podem sofrer a negaQão abso-
luta. Mas quís justifĩcar o seu sentimento de
verdadeira traÍQão â pátiia com a ilusão da

idcologia democrática.

iPernieiosa ilusão, que nem ã verdade his-
tôtica querc fazer cedências !

Há um sô internacionalismo que em nada

prejudica as pátrias, por que as fortalece e vi-

vitîca: c o da religião catôlíca. Contendo so-

mente a verdade, csse internacíonalismo do

bem, tcm comprovado em 20 séculos a sua

vítalidadc e fortaleza em cooperaQão com tô-

das as pátrias, na obtenQão do bem comum e

na vívificaQão da dignidade humana.

+ m +
—

Spcrotariiĸlo (joral

Temos presente um pedido de esclareci-

mento sôbre a razão de ser de ccrtas exigên-
cias quanto a organizacão das míssôes catcí-

lícas nacionaís nas colônias.

Respondendo ao mesmo peciído, devemos
informar o scguínte :

A lei que actualmente regula as missôes

relígiosas no Ultramar, com excepQão do Pa-

droado do Orientc, c o decrcto n.° 12:485 de

15 dc Outubro de 1926 (veja se «A Llníão»
—n.° 200—Junho de 1927—8.° ano), onde está

regulado tudo o que diz respeito ã organíza-
Qão das Míssôes Catôlícas nas colônias portu-

guesas, como personalídade jurídíca, pessoal
e casas dc formacão, dotaQôes, programa, etc.

m

Uma corporagão do Culto Catdlico, orga-
nizada âo abrígo do Decreto 11:887, pede-nos
esclarecimcntos para saber se deve ou não

pagar a contribuieão predíal que íncide num

prddío cedído, ao abrigo do mesmo Decreto,
â mesma CorporaQão.

Não é de crcr que a respectíva repartÍQão
de financas ignore a iscnQão tlc contribuÍQôes
sôbre prédios do Fstado, cmbora, corao neste

caso, cedído em uso e administraQão a Cor-

poraQão do Culto.

Parece, antcs, um equívoco, e, sendo assim,
a sokiQão é desfazê-lo.

m

Desejam saber, alguns Rev. aposentandos, a

quem e como devem lembrar os seus direitos

esquecidos como aposentandos, visto que ca-

recem da pensão que lhes e' devida, cotno

podem provar se o crĩtério do ínquérito acei-
tar as suas provas.

Devemos responder aos ínteressados com

a ConstituÍQão vígente, que estabelece :

«Art. 8.° Constituem direítos e garantias in-

dividuaís dos cídadãos portuguescs:
18." O díreíto de representaQão ou petÍQão

de reclamaQão ou queixa, perante os ôrgãos
da soberania ou quaisquer autorídades, em

defesa dos seus direitos ou do intercsse ge-

ral>

m

Regístamos vátias inscrÍQôes de novos sd-

cios do Centrc, recebídas desde a publicaQão
do último número de «A União»; e a todos

renovamos os nossos agradecimentos com os

votos de acQão pela propaganda dos princí-

pios que melhor podem anímar a mentalidade

renovadora da nossa Pátria.

* m •¥■

Vor piira cror

A par das muitas provas de dedicacão dos

nossos prestados assinantes e amigos tambe'm

as temos, por ves.es, pottco signiticativas da

compreensão e interêsse qtte deveriam ter pelas

publicacôes, como «.4 Uniâo~>, sem outros re-

cursos ate'm da teceita das assinaturas.

Não querem ver ; e sJo estes os picrcs ce-

gSos, porque não querem ver.

Cuidam êles que dispomos de tempo para

responder a consideracces talfiadas no ocio e

na estreita visão dos seus deveres sociais.

Ainda assim, a todos respondemos, e apro-
veitando uma reproducão do jornal «Renova-

ciôn-*, ainda recente, do país viainfio, e crgJc
Ja Juventude do partido socialista, para que

vejam como fica bem o comodismo e a indi-

ferenca a par dos exctnplos adversárics.

Segue a reproducão :

<~Programa de accão:

Supressdo por destrui'cão de todos os nú-

cleos de fôrca armada Jispcrses pelos campos;

supressão Je tôJas as pesscas que pela sua si-

tuacão econômica e pelos seus anteceJentes

possam obstar a revolucão ; impedir por todos
os meios o trânsito de trcpas, rápidas mobili-

stacces nos sttics onde a fôrca dos nossos ca-
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maraJas sc/'a mencr. I luJo istc a l'unJc, sem

ccntcmp/acccs, tctn ncnfntma hesitacJo, sein

atcnder a nclícias falsas. ,-I revolucJo pro/elJ-
ria signi/ica a Jesfrui'cJo Je tcJas as fci\~as Je

Assaltc; nJo a climinacJo Jc cheĩ'es e solJaJos

suspeitos, sem a Jestrui'cJo total, o aniquila-
mcnto e a aplicacJo Je Iribunais pcpulares a

loJos os inJiríJuos do Corpo, a-lim-de que

por mcio de julgamcnlos sumaríssimos respon-
dam, pcla sua aclicidade, Jentro Jo listado

burguês. Muitas sentencas harera que assinar;
estamos ctrtos Je qtie antes e depois os jávens
socialislas com enlusiasmo, estarJo dispostos a

cutnpri-las>-

Dcpois dittn íntlice IJo expressivo, que seria

contrasenso ver sá Je longe, examinem cs ca-

táticos quanto Jerem Irabaĩhar por amcr Ja

sua imprensa, e qtiem Jcra qtie a ncssa irn-

prensa, ao publicar os ncsscs programas Je

accJo, o puJesse fa.zer com aqttcta JccisJo e

laconismo ; ísso seria inJício da exisfência dc

niiineiosas fa/anges e JeciJiJas ronlaJes.

-

¥ • *
~

"A lirifio»

O nosst) pedítlt) dirigido aos Senhores as-

sinantes, inserto no tiltímo nilmcro de «A

llnino». ft>i tonititlo em btui consídcraQão por

nlgLtns, o que muito agradecemos, mas ou-

tros, utc <> prcsente, não enviaram a impor-
táneía da respectiva assínatura.

Tendo tlc se repetír a cobranQa pelo cor-

reío, e jcí luí alguns easos de repett'côes repe-

tiJas, resultam encargos de despesas c servi-

qos que poderiam scr poupudos, mais ainda

nelo dever de solidariedade e auxílio que

hoje, como nuncn. é bnsilar â x'\dc\ das publi-
caQoes que servem o liom Combate.

— -'

•¥■••¥■-

()s HOSSOS illllÍii'OS

Fstívernm iillimamente nesta eitladc e de-

rnm-nos a honra dc\ sua visíta tis Srs. Pv-

Adelino Dias Nogueira. de Arganil, e Manuel

tle Freitas l.eite. púroco da vila de Scrpa.

Os nossos agradccimentos.

listøão i iipÊ.ia

Ministério do Snterior

Direcyão Geral de Administragão Política e Civil

Decreto-lei n.» 24.631

N'este diploma delĩneiii-se os requisitos de elegibili-

Jade dos candidatos á Asscmblea Nacional e regula-se o

exercício do direito eleitoral.

Não traĩ o novo díploma grandes innovagôcs quanto

.1 íncapacidade, colégio eleiloral e formacão da lista dos

canJidatos.

As innovacôes <|uanto a incapacidade têm jusliticacão

em si mesinas. lixcluírain-se a<iucles <|tie durante muitos

inos. contíauada e persistcntenicntc. proctiraram lancar a

auitacão ih> Pais. unpelindo-o para a desordem, para a

ytierra civíl mcsmo t'echando os olhos a todos os pro-

<>ress<>3 Ja admiinstracão pública. á transíormacũo benc-

lica qtie o novo cstado pohtico opcrava no País : nenhum

proveito a Nacão tiraría c\a sua actividade. que ntinca po-

deria ser colaborac'ão screna. cuidadosa e esclarecida.

Alterou-sc a leyislacão Iradieional quanto â organisa-

c,-ão do colcgio eleitoral, nias alterou-sc para a pôr em

liannonía com os novos princípios constitticionais.

O cleitor cxerce iun d.reilo, mas dcvc cxercê-lo em

hariiionia com os intercsses da Nacão e com osprincípios

dc or<_>aniĩai,'ão política cm qtie ela se ínspíra, porque,

elegcndo. contribtie para a formacão dc um cirgão de so-

beranía, dc um i'epresentante de tôda a Nac;ão, e assim

t'omo esta é una na sua extensão tcrrítorial. na conciên-

cia dos t]iie a constitucm e no sett destíno histôrico, tam-

bém a forma de designacão sc tlcvc organl_.ar de maneira

qtie a stia rcprescntacão lcnha o mesmo carácter de uni-

datle.

A consetiiicncia logica destas icleas c quc a Nacão

devc constitttir uni único colégio clciloral.

lîsta conclttsão tcin sido eontrariada com cluasordens

de rasôes : unia inclhor escolha e a impossibilidade mate-

ríal dc apuiĸimeiJo Jt votos. O Jeputado rcpre-entaria

maís conipet'.'iitciiienlc a região que niais conhecc, de que

conhecc todos os problemas e tôdas as nccessidades. O

eleitor por sua ve_. conhcceria mais cie perlo o deputado

oti tlepulados que em pc<|tieno iiúmcro íôsscm propostos

por um círculo <lc pequeiia cxtens.ĩo.

'l'udo isl<> parece razo.ivcl. mas a e.\i>cricncia do tempo

passado tornccc cnsinamento tliíercnlc. O deputado ou

depulados ligados ao círculo procuram perpetuar-se na

mcmoria clos clcitorcs. csqueccndo muilas ve__es os inte-

rêsses clo Pai.., para sc> cuídareni dos intercsses do seu

círculo. c antepondo mesmo csses mtercsscs aos interêsses

gerais Muitas vcĩcs niesmo. não são os intcrésses locais
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que Cics promovem c dcfcndem. mas os intercsscs de um

grupo ou de um indivíduo. tora cuia intluência contam

para poderem ser rccleitos.

íl nem o melhor conhecimento das qualidades do

tieito se podc diner que o sístema assegura, porque a ex-

periência tem demonstrado <)ue raras vencs nos círculos

limitados seatende ás qualidades pessoais. mas á facilidade

com quc o candidato sc submete as pretensôcs dos in-

llucntes locais e á solicitudc com quc as deiende. Para

eleger não é prcciso o conhceimcnto particular do candi-

dato, mas símplcsmente o conhccimcnto clo scu programa

e da capacidade de realiĩacão, qtic dcve ter revelado an-

teriormcnic em obras que possatn ser conhecidas íora das

relacôes de parentesco. vi_Jnhanca ou grupo.

A impossibilidacle material ou. melhor. a grande difi-

culdadc dc ordem matcrial . q ie a ioi ma<,ão de um eolc

gío imieo Ja origcm. |a removiJa :m .>a scs dc gr.inde

extensã.) terr Jorial e tic grande ponulaíão. nã ' etiste em

Portug.il

Passemos a oi'gani_:a<;ão J i lisla

A Nacão. no sislema liberal, era concebida como tim

somatário dos indivíduos. e a vontade nacional como o

resultado numt'rico das vontadcs singtilares, individuais.

Compreende-se, portanto, que a representa<,'ão íôssc or-

ganiĩada dc modo a tradunir tanto quanto possível, a

vontade de catla uni dos individuos que compunham a

Nar;ão. limbora para atingir êsse objectivo inttitos sistemas

iossem imaginados, no fundo o principio cic unidade de

representac'ãt) subsistia scmpre 110 campo teôrico. pclo

menos porquc nos círculos uninoniiiiais era cleítt) c) mais

votado c portanto um partido sô podia íaner cleger todos

os candíciatos. o mesmo sucedcndo no ststema dc lista

incomplcta t'om possibilidadc dc dcsdobramcnto.

lanto á maioria como as miitorías, dominadas pclo

objectivo cxelusivo de rctorcar a sua posicão. pouco in-

teressava a vicia da Nacão c os seus dcslínos, e por isso

os prôprios represcntantcs não cram eseolhidos atcndendo

as qualidades ncccssárias para gcrir a causa pública. mas

as posicôcs pohlicas c ás qualidades quc possuissem como

combatentcs. como cultivadores <la actividade puranicnlc

política. lim última an.ilise não reprcscnt.ivam a Nafão

porquc no primeiro plano não colocavam os intcrêsses

desta. mas os seus proprios inter^fses e os intcrêsscs do

seu grupo.

Os principios cons'ilucionais hoje são otttros. .\ N'a-

Cão c um todo org.inico superior e tliferente tlc>s indiví-

duos que a compôem em detcriniiiado ponto da stia evo-

lucão. uma unidade moral. política c ccononiica. tormando

um todo uno coiii o listado e coiii clc intcgrado. A clei-

îão c\<\ Assemblca c por isso mesmo a designacão dc um

dos i>rgãos do Podcr quc promovcm o ínterêssc ptiblico

_ nâo uni eonjuiilo <le íorcas partid.írias prcpar.ĸlas e or-

ganiHadas para a luta politica. Por conseqiicncia a sua or-

ganiĩacão ha-dc obcclccci- aos objcctivos de maíor com-

peléncia dc>s scus membros e ã maior unictadc da ^ua

acc-ão. uiiidadc na orientacâo l'undamental. que não qucre

dincr abdicacũo de opiniôes esclarecidas nem de conheci-

mentos seguros. mas colaboracão sinccra.

Ora a melhor torma dc realiĩar a tinidade .ie accão

na organiĩafão do ôrgão dcliberalivo é. scm dúvicia al-

guma. a de listas completas. pois assim se elimina a com-

peticão polílica. clemcnto perturbador de todas as assem-

bleas. do primeiro plano <\a accão de um ôrgão estadual

tam importante como é a asscmblea legislativa. colocando

nêle. em substituicão o intercsse nacional.

Nestes tcrnios :

Llsando da facu.lade coníerida pela _.

'

partc c\o

n.» -2.) do artigo ICSU da Constituifão, o Govêrno dc-

creta e eu promtilgo, para valer como lci, o scguintc

CAPÍTULO I

Da Assemblea Nacional

Artígo 1.° A Asscmblca Nacional compôc-se de no-

venta deputados e é eleita pelo sufrágio directo dos cida-

Jadãos elcitores.

§ únieo. Ê eleitor todo aqttele como tal inscrito no

recenseamento.

Art. >2.o Podem ser eleitos mcmbros da Assemblea

Nacioiial os cidadãos portuguescs quc tenham capacĩdade

cleitoral, saibam lcr c cscrever e não incorram cm qual-

qucr das inelcgibilitiadcs previstas no artigo seguinte.

\rt. 3U São inelegíveis :

I ." Os poitugueses por naturaliHacão ;

L2.o Os c|uc não podcm ser elcitores :

3.° Os quc niĩo tcnham tido rcsidência efeetiva econ-

tínua cm tcrritorio portugucs nos últimos cinco anos. salvo

sc tivcrem saído em scm'co J.i Nacão ou devidamente

do.'umentados :

4.<> Os qtie tiverem sido proíbitlos dc residir em tcr-

ritcírio nacional. nos tcrmos do dccreto n.'1 '23:-203. dc ô

de Novembro dc lci^^;

5° Os <|ue. á dat.i da publicacão do presentc dccreto,

estívcrcm presos por delitos políticos ou sociais, c>u le-

nliam rcsidéncia tîxa por eteito de medida prevcntiva do

Govérno ;

6." Os quc professcm idcas contr.irias ii existência dc

Poi tugal como listado indepcndeiite. ii discíplina socíal. c

noni o lim dc promover a subvcrsão violenta das inslílui-

eôes c princípios fundamentais da soeiedade.

Art. 4-° Perde a qualidade tle tlcputado, alcm dos

casos prcvistos na (-onstiluic;ão

l.° () que perdcr a qualidadc de eitiaJão português ;

>c." O que, por scntciica com trãnsito cm julgatlo, in-

corrcr cm interdicão ou incopacidadc previstas no n,° 3."

do artigo 5." do decretc, n." _?3:40t\ tle '27 dc Dcĩembro

dc I<>33 ;

?." (J qtic. scm motivo justilicado, não lomar asscnto

na Assemblea atc a décima scsíão ou nãc"> comparcccr a

qtiinĩe sessôes consccutivas.
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§ único. A Assemblea Naeional compete declarar a

perda do mandato em que incorrer algum dos seus mem-

bros ;

Art. 5.o Os membros da Assemblea Nacional têm di-

reito, durantc o funcionamento efectivo da Assemblea, ao
subsídio correspondente a 3.000S mensais.

§ 1.° Quando os deputados íorem funcionários públi-
cos ou tenham comissão ou emprêgo retribuidos pelo
EstaJo, dcvem optar entre os vencimentos dos seus res-

pectivos cargos e o subsídio parlamentar.

§ 2." Os abonos aos deputados saĩrão, em qualquer
dos casos, da verba inscrita no Orcamento Geral do Es-

tado para pagamcnto das despesas com a representa?ão
nacional.

Art. 6.° Por cada falta ãs sessôes, não justifĩcada, fi-

cam os deputados sujeitos ao desconto de 100$ se perce-

berem o subsídio, ou ao da importância correspondente

ao vencimento diário se tivcrem optado pelos seus venci-

mentos.

§ tinico. A iustifica<,ão de taltas será julgada pelo pre-

sidente do Assemblea.

Art. 7." Os dcputados tcm direito a transporte. quando

íorcm convocados para tomar assento na Assemblea. logo

que esta cnccrrc os seus trabalhos e sempre que tenham

de deslocar-se para o desempenho de qualquer comissão

por ela confiada.

§ l.° l*i lícito a todos os deputados requisitarem trans-

porte entre a sua rcsidência e a capital do País, atc ao li-

mite de dtias vchcs por mcs, emquanto durarem os traba-

Ihos da Asscmblea.

§ o." As despesas coni o transporte saîrão da verba

para tal tim inscrita no capílulo respcctívo do Or<;amento

Geral do lîstado.

'CAPÍTULO II

Da apresenta;ão das candidaturas

Art. S.o A apresentacão das candidaturas faz-se na

Procuradoría Geral da Reptlblica. perante o Procurador

Geral, até trinta dias antes daqueleque fôr designado paia

a eleícão.

tî único (tr.insitorio). Para as piimciras elci<;ôcs a rea-

linar cssa apreseittacão deverá faner-se até <\o dia ;.-_ dc

Novembro de 1934.

Art. 9.<> A apresentaeão consistc na entrega da lista

contcndo os ncimcs de noventa candidatos, lista que de-

verá ser acompanhada por uma ou mais declaracôes

onde os candidatos afirmem, em conjunto ou separada-

nicnte, c]tie aceitam a candidatura e acatam os príncípios

íundainenlais da ordem social cstabelecida.

§ l.o Cada lista será subscrita por dunentos elcítores,

pelo menos, c instruída com documentos que facam prova

bastante de estarcm, subscritores e candidatos, inscritos no

recenseaniento vigente â data da elei^ão.

§ _>.o Tôdas as assinaturas serão reconhecidas por

notário, uma a uma ou em globo, dispensando-se o reco-

nhecimento autêntico.

§ 3.° Os cinco primeiros candidatos e os dez primei-

ros eleitores que, respectivamente, fĩgurem numa lista e

a subscreverem denominam-se candidatos-mandatários e

eleitores-mandatários, sendo consíderados representantes

dos restantes em tôdas as operacôes atinentes ao julga-

mento da elegíbilidade, bem como nos demais actos a que

neste decreto se fan referência

§ 4.° As moradas dos candidatos e eleitores-mandatá-

rios serão sempre indicadas nos respectivos processos de

candidatura, e, quando qualquer dêles não resida cm Lis-

boa, escolherá domicílío nesta cidade para o efeito de ser

aí notificado.

§ 5.° Os nomes de eandidatos além de noventa ter-

-se-ão como não escritos.

Art. 10.° Os funcionários públicos e todos aqueles

que exercam comissão ou emprêgo retribuídos pelo Es-

tado não poderão aceitar a sua candidatura sem autortøa-

?ão prévia do Govêrno, sob pena de inelegibilidade.

Arl. Il.o I-im igual comina<;ão incorre o candidato

que, com sua aceitae-ão, expressa nos termos do artígo 9.°,

ligure em mais do que uma lista.

Art. 12.o As certidôes necessárias ã instru^ão dêste

processo, cm qualquer das suas fases, e que respeitein ao

recenseamcnto politico, serão obrigatária e gratuitamente

passadas em papel sem sclo a requerimento verbal ou es-

críto dc qualqucr ínteressado, no prano de três dias, in-

corrciiclo as cntídadcs responsaveis pela demora ou não

cntrega dêsses documentos nas penalidades corresponden-

les ao eríme de desobediência qualificada.

Art. 13U As listas a que falte qualquer dos requisitos

mencionados no artigo í>.° não serão recebidas.

Art. 14.° Concluída a apresenta?ão e verifĩcada a au-

lentícidade de todos os documentos, o Procurador Geral

da República classífîcará alfabêticamente cada uma das

lístas admitidas, em scguida ao que as fará publicar, corn

essa classilicacão, no Diário do Gcvêrno e. pelo menos, em

dois jornais de grande circulacão.

Art. 15.o Qualquer cidadão, com capacidade eleito-

ral, poderá reclamar, dcntro dos três dias seguintcs ao da

publicacâo das listas no Didrio do ûovêrno, contra a ele-

gibilidade de algum, ĩlguns. ou dc todos os candidatos.

§ único. Em qualquer dos casos a reclamacão poderá

ser feita num sô requerimento.

Art. lô.o Sô podem servír de fundamento a reclama-

cão circunstâncias que, nos termos do presente decreto

tornem o candidato inhábíl para ser eleito.

Art. 17.° As reclamacôes deverão ser instruídas com

documentos que provem a capacidade eleitoral do recla-

mante e a verdade dos factos imputados ao reclamado.

§ único. S6 é admitida prova documental.

Art. lS.o A reclamacão será interposta para o Pro-

curador Geral da Repúblíca e dela serão notificados, den-

tro de três dias, os candidatos mandatários da lista a que
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pertencer o reclamado, para em igual praHo dedusirem a

defesa que tiverem.

§ único. A defesa será escrita e nenhuma outra prova

além da documental será admitida.

Art. l9.o O julgamento das reclamacôes compete a

um tribunal constituído pelo Procurador Geral da Repti-
blica e por dois adjuntos para tal efeito designados pelo
Ministro da Justíca.

§ úntco. O julgamento far-se-á no pra_o de trcs dias

a contar daquele em que fôr apresentada a defesa.

Art. 20.o Das decisôes dêste Tribunal não há recurso.

Art. 2i.o Julgada procedente a reclarnacão, será elí-

minado da lista o candidato reclamado, e os respectivos

eleitores mandatários serão notifi'cados iios três dias se-

guintes para, em sua substituĩgão, indicarcm outro.

§ único. A substítuic'ão prevtsta far-se-á no prano ítn-

prorrogável dc trcs dias.

Art. 22.° Se até quiii'c dias antes do marcado para a

elei^ão falccer algum dos candidatos, os eleitores-manda-

tários da respectiva lista podcrão, no prazo designado no

§ único do artigo anterior, indicar quem o substitua.

Art. 23.° Havendo substituícão de candídatos, quer

por efeito de reclamagão, quer por molivo de falecimento.

o Procurador Cieral da Repúbliea íará publicar nova-

mentc tôdas as lístas, ineluindo as não rcctifîcadas. no

Diário do Govêrno do décimo dia anterior ao da clei<;ão.
Art. 24.° Depois da publicacũo a que se referc o ar-

ligo anterior nenhuma lista podera ser obiccto de recla-

ma?ão.

Art. 25.° O quc fica disposto nos artígos anteriores

em nada obsta a que a Assemblea Nacional verifique c re"

conhe<;a os poderes dos seus mcmbros, competindo-Ihc

julgar da elegibilidadc dos candidatos que, por fôrca do

disposto no artigo 21.», não tcnham podído ser obiecto

de rcclama<;ão.

Art. 2ô.° A e!ei<;ão suplemcntar para o preenchimcnto

das vagas quc ocorrercm na Assemblea Nacional s6 lerá

lugar quando o nt'imero das mesmas fôr superior a vinte.

§ único. O Govêrno providcneiará nos dcn dias pos-

teriores á verifîeacũo da vaga que implique a realinagão

de eleicôes suplementares dc forma que estas se efectuem

de harmonia com os prceeitos do presente decretoiei

CAPÍTUI.O III

Das assembleas eleitorais e dos actos

preparatôrios da elelcfio

Art. 27.° A eleícão de dcputados c directa e feíta

num sá colcgío eleitoral que abrange todo o continentc

da República, ilhas adjacentes e territôrio do Império Co-

lonial Português.

Art. 28.° As eleicôes realizar-se-ão num domingo quc

será tĩxado e anuncíado no Didrio do Govêrno com qua-

renta dias dc antecedcncia.

§ único. A eleicão da primeira Assemblea Nacional

realiza-se no dia 16 de Dezembro de 1934.

Art. 29.o No continente da República c nas ilhasadja-

centes haverá tantas assembleas eleitorais quantas as fre-

guesias.

§ único. Nas colénias havcrá tantas assembleas quan-

tas as circunscricôes ou concelhos.

Art. 30.o Até quínne dias antes do designado para a

eleicão poderão os governadores civis desdobrar as fre-

guesias em várias seccôes de voto oti anexar duas ou

mais freguesias para constituirem uma s6 assemblea.

§ l.° Nas colonias podem os governadores de pro-

víncia ou de distrito. com a mesma antecedência. desdo-

brar as asscmbleas em sec<;ôes dc voto.

§ ».» Os desdobramentos ou ancxacôes serão imedia-

lamentc comunicados aos prcsidentes das respcctivas câ-

maras municípais.

§ 3.° lim Lísboa e Pôrto as antigas assembleas eleito-

rais são divídidas em seccôes de voto que não abranjam

mais de dois mil eleitores.

Art. 31.° N'o domingo imediatamente anterior ao

anunciado para o acto eleitoral, os presidentes das câma-

ras municipais, por edítais afixados nos lugares do estilo,

iarão anunciar o clia. local e hora em que se reiinem as

assembleas ou seccôes de voto, tornando ptiblieos os des-

dobramentos ou anexacôes. se os hotiver, e a ordem das

ireguesias pela qual deve íazer-se a chamada dos elei-

torcs.

Art. 32.o A mesa da assemblea para o acto eleitoral

eonstituir-sc.í pelas nove horas do domingo fîxado para

a elcicão.

Art. 33.o As mesas elcitorais são eonstituídas pelo

presidente, dois secretários, dois cscrutinadores c dois

suplentes. escolhidos, de entre os eleitorcs presentcs, pelo

presidente da mesa.

Art. 34. <> As asscmblcas e as seccôes de voto serão

presididas por um cidadão nomeado pelo governador

civil atc ao ciomingo anterior á eleieão.

§ 1.° O governador civil nomeará tambcm um su-

plente para prcsidir ã assemblca ou scc<;ão de voto no

jinpedimento do presidente efectivo.

§ 2U Estas nomcacôes serão imcdiatamente comuni-

cadas aos presidentes das câmaras municipais do distrito,

que as transmitirão aos nomeados c delas darão conheci-

mento aos chefes das seeretarias.

Art. 35.o O chefc da sccrctaria da câmara municipal

enviará aos presidentes das assembleas eleitorais e das

seccôes de voto. pelo menos dois dias antes do designado

para a eleieão, dois cadernos dos eleitorcs recenseados,

pelas árcas das írcguesias ou secc;5cs de voto, conforme

no caso couber. trcs cadernos para nêlcs se lavrarem as

actas da eleicão, com termos de abertura e rubrícas, e os

demais modelos e mapas que são de uso.

Art. 36.° Sc até uma hora depoís da marcada para

eome.;ar a eleicão não tiverem comparecido nem o pre-
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sdentc cíc J co nem .> stiplcnte as-umitĸi a presidência o

:>rtsidei ''• d.i junta de frcguesia. c na sua falta, qualqucr

uûs cog, is, pret'erindo o inais velho.

ĩ; i'uiíco. I)e igual mod<> sc proceder.i se o prcsidente

ct-<'i\ > o ..iiplente abanlonarem a mesa.

-\ . 37.c Constítuída a mesa. um cdital contendo os

nomes cios cidadãos que a íormam será logo affxado na

porta prineipal do cdifício em quc esliver reiinida a as-

scmblea ou a seccão de voto.

Art. 38.o Se depoís dc constituída a mesa pela forma

prcvista no corpo do artigo 36. », comparecer o presidente

nomcado pclo governador cívil. éste ocupará a presidên-

cia, remodelanclo a mesa se assim o entender.

§ t'mico. l)o sucedido se íará menc;ão na acta, afĩxan-

do-se novo edítal nos termos do artigo anterior.

CAPÍTULO IV

Da eleicão e do apuramento

Art. 39.° O presidentc >• i. n u's componcntes Cas

mcsas votam em primciro lugar

§ l.o i-.m scguitla á mesa podcrão votar os JtlegaJos

clcitorais, os magistrados e aiitoridades

§ 2." lgu.il direíto têm os reprcsentantes dasautorida-

des qu
• ■ encontrcm junlo de cada asscmblea ou scccão

tle voto

§ ?.■■ O- mililarcs de terra e mar e os agentes da fôrca

pública podcm votar fardados mas não armados.

Art. 40.° N'as asscmblcas e scccôes tlc voto todos os

votos são contoclos.

tj i'niico. ;\s listas quc as mesas declararem viciadas

ou nulas ou sôbrc as qttaís recaia proleslo ou rcclamacão

tlc qualqucr eleilor serão enviatlas com os doeumertos

quc llies respeitem. e com a acta, a assemblea concclhia

tle apuraniento, qtic em dcttuitivo rcsolverá se sim ou não

tlevcm contar-sc.

Art. 41.° Os secrctários e os cserutinadorcs procedem

,is descarg.is e <>o eserulínío, podcndo solícitar cm qual

q-.ter altura tlos trabalhos a cooperacão dos suplentes.

Art. 12.» Cada um tlos secrctários deve estar munido

c\e uma C">|>ia tlas iistas em sufrágic). conformc a publica-

trão dclinitiva no I'ia'rio tc ũoverno, e b'-'ii assim docvpe-

lien >

ue>" -sárki .K' > >n: ĸtuiĩi >

\rt. 13.» A cont.igi'r lar-sc-.i pelo iiuiiĸro de votos

tlc cada lís.a c de c.id.i c... .idato nela inscrito

$ I .» Para os cícitoi Jt> tiisposto ncstc artigo. os sc-

eretarios cscrevem adiante d.i designaeão correspcindentc

a cada lista, > n votos t|tie t'sta obtiver e enumeram adiantc

ilos nomt'. dos caiĸlidalos quc a compôem apenas os vo-

tos negativos que sc">bre cles recaírem.

§ 2.» t'onsidera-sc voto negativo a elímina<;ão do

nonie do caiĸliciato na respeetiva lista.

Art. 41.» l)o apuraiiiento assim obtido lar-se-á um re-

sunio tle cimlc conste o número <ie votos obtido por cada

lísta c por cada candidalo.

§ único. Os votos de cada candídato serão osdalista

a quc pertence. dcdunidos os votos negativos que sôbre

éle te.iham incidido.

Art. 45.° As listas para a eleicão de deputados serão

de íorma rectangular, com as dímensôes de 0m.24X0"i,23,

em papel branco liso. não transparente, sem qualquer

marea ou sinal externo. c devcrão contcr, ímpressos ou

litograíados, os nomes e profissôes dos noventa candída-

los, distribuidos em duas colunas dispostas no sentido da

maior dimensão.

§ único. As duas colunas de nomes serão divididas

por um traco. no tôpo do qual será inscrita a designacão

alfabética atribuída á lista. na publicacão do Diário do

Govêrno.

Art. 4ô.o S6 são admitidos a votar os eleitores inscri-

tos no rccenseamcnto da área onde se está procedendo â

elcicão oti os t]tie se aprescntarem com ccrtidão de eleitor,

passada nos termos da portaria n.° 7:543. de 9 de Marco

de 1933.

Art. 17.° Oí clcitores podcrão riscar nomes das listas,

mas nunca substítttí-los por outros.

§ único. Os nomes oíerecidos em substituĩcão ou adi-

tados aos que eonstam da lista não serão contados.

Art. 4S.° Até Irês dias depois do da eleicão, os presi-

dcntes das assembleas eleitorais e sec<;ôes de voto entre-

garão, em mão. ao prcsidente da assemblea concelhia de

apuramcnto as actas. cadernos e mais papéis respeitantes

ã eleicão, incltiíndo o resumo do apiiramento a que se re-

fcre o artigo 1 1»

Art. i9.o A assemblea concclhia de apuramento será

eonstituída. sob a prcsidcncia do presidente da cåmara

niunicipal. por cinco cscrutinadorcs das asscmbleas ou

seccôcs de voto da sede do concclho ou das freguesias

maís proximas e por cle escolhidos.

§ l.» O presidente terá voto tle qualidade.

§ 2.» O apiiramenlo da asscmblca concclhia regc-se

pelas dísposic'ôi'S legais em vigor para o apuramento ge-

ral a quc alutlcm as leis n.»- 3. de 5 de Iulho cle 1913. e

314, dc I dc lunho dc 1915. rcspcctivamente nos artigos

94.° e scguintcs c 31.» c scguintcs.

Art. 50.» A asscmblea concelhia de apuramento reiine

uo primeiro domingo seguintc ao acto cleiloral.

Art. 51.° N'a asscmblea concelhia de apuramento la-

vrar-se-ão Ircs actas que IradiiHam tielmente tôdas as ope-

racôes realÍHadas e actos praticados. devendo uma dessas

actas ser enviada å assemblea geral de apuramento c outra

a Direccão Geral de Administracão Política e Civíl, do

Minístcrio dc) luterior, pelo seguro dc> correio, havendo-o,

ou por prôprio. t|tie cobrará recibo da cntrega.

§ i'mico. A remessa das actas a quc êste artigo se re-

íere scrá feita no prano ímprorrogável de cinco dias, a

eontar do início dos trabalhos.

Art. 52." A asscmblca geral de apuramento come<;ará
a íiincioiiar numa tias salas da Câmara Municipal de Lís-

boa, ás novc horas do scgundo domingo posterior ã elei-
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fão, sob a presidência do conselheiro presidente do Su-

premo Tribunal de Justica.

§ 1." A assemblea geral de apuramento será consti-

tuída, além do presidente, pelo Procurador Geral da Re-

pública, um desembargador, um secretário, sem voto, que
será o secretário geral do Ministério tlo Interíor, e dois

escrutinadores.

§ 2.° Os dois escrutinadores serão designados pelo
Ministro do Interior de entre os presidentes dasseccôesde

voto de Lisboa.

Art. 53." O apuramento será realinado tendo em vista

as actas de apuramento das asscmbleas concclhias e de-

pois de resolviclas quaísquer tcclamacôes alí apresentadas.

§ único. O apuramento respcítante as ilhas e colônias

poderá basear-se em corrcspondência telcgráfĩea transmi-

tida pelos governadores respcetivos.

Art. 54." A asscmblea ger.il tlc apuramenlo. examina-

das as actas e os dcniaís Jocumentos apresentados c re.

solvidas todas as dúvidas que Ihe sejam submetidas, pro-

cederá ao apuramento gcral.

Art. 55.° O apuramcnto consíste :

I." N'a verifica<;ão do número total de votos de cada

lista aprescntada ao sufrágio
2." Na proclamacao da lista t]ue tcnha obtido maior

número de votos ;

3." Na proclamat;ão dos candidatos.

§ t'míco. Considerar-se-ão eleitos apcnas os candida-

tos que constituem a lista vencedota c quc obtiverem,

pelo menos, tim tlécímo da votacão total atribuída a essa

lísta.

Art. 50.
°
C)s trabalhos da assemblca geral de apura-

mento serão oríentados de modo que não ultrapasscm o

domingo imediato ao do scu início.

Art. 57.° A acta final será arquivada na Dircccão Ge-

ral de Administraeĸ"ío Política e Civil, do Minístcrio do

Interior.

Art. 58.° O Ministério do Intcrior far<í expedir as de-

terminacôes ncccssárias â completa cxecucao dcste de-

creto.

Art. 59.° O Ministério das Colônias expedirá tclegrâ-

ficamente as ordens julgadas eonvenientes á boa execucão

dêstc decreto em lodo o territcSrio do Império Colonial

Português.

Art. 60.° lim tudo o que não esteia expressamente re-

gulado no prcscnte decreto. vigorará, na partc aplicável

a legislacão vigenle.

Art. ôl.° Estc decretolei entra imediatamentc em

vigor.

Publique-se e eumpra-se como nêle se contém.

Para ser publicado nos «Boletins Oticiais- de tc-

das as colonias.

Pa?os do Govcrno da República, 6 de Novembro de

1934.—Antônio Ôscar di: Fragoso Carmona. - Anto-

nio de Oliveira Salaxar— 'ienrique i.infiares deLima —

yianuet Rodrigues Júnior
— Abílio Augusto Valdez de Pas-

sos e Sousa— Anibal de Mesquita Guimarâes—Jose' Caeiro

da Mata — Duarte PacHeco —Armindo Rodrigues Monteiro

— Euse'bio Tamagniní de Matos TSncarnacão — Sebastião

Garcia Ramires—Pafael da Sitva Seves Duque.

(Diárlo do Govirtio — 1." série —

N.8 261, de 6 de Novembro de 1934).

* ø *

Jtílinistério da $usti$a

Direcgão Geral dos Serviijos Centrais da Justiga

e dos Ctiltos

~-

REPARTICÃO(CULTOS)

Decreto n.o 24:575

Usando da faculdade conferida pelo n.o 3.° do artigo

108.o da Constituicão, o Govêrno decreta e eu promulgo

o seguinte :

É definitivamente cedido â comissão admínistrativa da

|unta de Freguesia da Fonte do Bispo (Santa Catarina),

concelho de Tavira, distrito de Faro, o terreno do antigo

passal do pároco da referida freguesia. com a área de

700 mctros quadrados. a fim de aí serem construídos um

mercado, lavadouro e chafarin, mediante a indemnizacão

única, para os efeitos do artigo 104.° da lei de 20 de

Abril dc 1911, de 1.500S. que serão pagos á Comissão ]u-

risdicional dos Bens Cultuais, por intermédio da comis-

são sua delegada no concelho de Tavira, no prano de três

meses a contar do presente decrcto, que ficarcí sem efcito,

rcvertendo o prédio cedido para o Estado, scm que a

ccssionária tenha direito a qualquer indemniHacão ou res-

titui'cão, se o preco fixado não fôr pago no prano mar-

cado ou se ao terreno cedido não fôr dada a aplicacão

aqui consígnada no prano de dois anos, que eome<;arão a

dccorrer depois da data da publicacão dêste diploma.

Publique-se e cumpra-se como ncle se contém.

Pacos do Govcrno da República. 19 de Outubro de

1934. — Antonio Ôscar de Fragosc") Carmona. — >/<ĩ-

nuel Rodrt'gues Jtinior.

(Diário do Qovirno — l.a série —

N." 246, de 19 de Outnb.o de 1934).

. ——

* # * ■

Não é da índole do Centro dar apoio por

compromíssos.
A sua acQão determína-se por realísaQôes.

De outra forma não seria superíor a partidos
nem a regimes, como afirma.
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Factos e Hola,

Míssôps Catôlioa.s

Importância magna da acgão individual

A UNIVIiRSALlZAQÃO DO CATOLICISMO pela
cooperaQão do Pstado e da Nagão com a

Igreja, o Pstado, pelo interêsse social e político
da expansão da Civilizagão em tôda a Terra,
e a NaQão inteíra pelo interêsse inerente â

prôpria Fé, que está nas suas bases e a sua

grande maioria professa— ,
foi-nos objecto de

um estudo sintético em o n.° 279 desta revista.

Seja-nos lícito deixar aqui expresso o

nosso maior reconhecimento pelas palavras

amigas e altamente categorÍHadas que êle pro-

vocou, as quaís deíxarão no nosso coraQão

um vínco indelevel.

A-pesar-de tôdo êste breve estudo estar

impregnado do mais singelo e vibrante entu-

síasmo pela missão da Igreja e pela honra que
cabe a Portugal em ser chamado a cooperar

nela tão altamente, ainda assim, lendo e re-

lendo o que ficou escrito, pareceu-me que se

poderia concluír que a NaQão e o Estado po-

deríam cooperar na soluQão do problema es-

tudado como que a margem da Igreja, que

por lapso não veiu citada na parte final.

Como, porém, o nosso pensamento era

que o Pstado e a NaQão devem cooperar com

tôdas as suas fôrcas na perfeíta soluQão do

magno problema nacional e mundial, perfei-
tamente integrados no pensamento e no sen-

tir da Igreja, cada qual pelas razôes especiais
que lhe estão maís a caracter,— e ainda por-

que nele apenas focamos o aspecto colectivo

do problema, flcando para novo estudo focar

o seu aspecto indivídual,—eís porque inicia-

mos êste pelo esclarecimento do pensainento

que ínforma ambos, de modo a elimínar tanto

quanto possível tôda a ambigiiídade que pu-

desse, involuntaríamente, envolver matéria de

tanta importância.

E, prestado êste esclarecimento.que â nossa

consciêncía expontâneamente se atigurou nc-

cessarío, vamos estudar sintêticamente a parte
individual que cada um pode ter na soluQão
do transcendente problema, que, humana e

divinamente, natural e sobrenaturalmente, é,
na verdade, o problema máximo da humani-

dade. Êle, e sô êle, poderá tirá-la da cepa

torta em que chatĩna há milhares e milhares

de anos,—ou então devemos renegar de tôda

a esperanga de vermos algum dia a Terra

transformada noutra coisa que não seja um

miserável inierno, e negar que Cristo tivesse

vindo a êste mundo!

E que partícipaQão útil poderemos ter

cada um de nôs em problema tão transcen-

dente,—em proporcionar ao Universo um Bem

tamanho?!

Tôda!...

Simplesmente,— tôda !

Em primeiro logar ponhámos em destaque
o facto de cada qual ser como que incons-

cientemente arrastado a imaginar as energias
e coisas sobrenaturaĩs como umas coisas eté-

reas,
—assim como uma coisa parecida a umas

teias de aranha que povoam as cabeQas apar-
valhadas dos «beatos». É a primeira grande
realidade em que devemos cair, para nos po-
dermos capacitar da grande importância que

tem a nossa existência para a soluQão do

«grande problema*, ou... para a perpetua-

c,ão do mal na Terra! Numa coisa ou noutra

havemos de estar a servir de apoio, forQada-
mente.

Depende sô de nds dá-lo conscientemente

a uma das partes!
Esclarecida a conciência, não duvídamos

de qual seja a escolha de cada um.

Temos pois a reconhecer, antes de tudo,

que as energias e coisas sobrenaturais são as

de maior importâncía que existem na Terra

e as que movem as coísas naturais, sem ne-

nhuma excepQão.
E extraordínário o seu poder, é formidá-

vel o seu alcance! Llma breve palavra— Iesus!

—pronunciada sôbre uma intenQão que se de-

seja ardentemente realizada, é capaz de mo-

ver tôdas as fôrQas criadoras mais misterio-

sas (e te-lo-ía também de mover tôdas as fôr-

Qas destructivas se Deus nao salvaguardasse
a Sua Misericdrdia da insânia humana, no uso

libérrímo e paternal do Seu Poder).
Ao seu lado, quere Jesus colocada outra

palavra— Maria 1— .

. • • Dois simples nomes sobrenaturaís, com

poderes e actuaQão sem limítes no mundo das

coisas naturais e sobrenaturais !

Temos depois as energias sobrenaturais sob
a forma de actos da Líturgia, de oraQôes par-
tículares, de jaculatôrias, de sacrifícios peque-
ninos, de esmolas â pobreza, de concursos

amorosamente prestados em dinheíro, em ser-
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viqos, em propaganda falada e escríta ãs
obras pias e ãs prdprías missôes directamente
e tudo pode concorrer em ordem a estas'
assim como em ordem â solídez da situaQão'
mterna e ínternacíonal da Igreja, e ao desa-
brochamento e desenvolvímento do espírito-
esta em tôda sorte de obras sociaís, políticas
e econômicas que a valfíam, em Portugal e nas
naQôes por ela já informadas na sua Civiii-
zaQão. . .

Que imensídade de tesoíros!
Podemos fazer uma ídea do seu valor e

do seu alcance, imaginando por um momento

que se soltavam todos os díabos do inferno e,
víndo sôbre a tcrra, com uma esponja satâ-

nica, apagam todos cstcs valores.
O que fîcaria scndo a Terra ?
Em tôda a sua redondeza fícaria consti-

tuindo um cemitério mais lúgubre, com lou-
cos— feras a saltarem por entre os cadáveres

insepultos ! Sim, insepultos, porque o homem
é, de sí mesmo, um animal tão desageitado,
que nem para sepultar mortos ficaria com dis-

creQão ou geíto.
Os estabelecímentos uníversitáríos e esco-

lares ficaríam âs moscas, sem ninguém que
sentísse nccessídade de os frequentar. As
obras dc arte, as fábricas, as oíícinas, os esta-
belecimcntos, as construQôes monumentaís, os
proprios edifícíos de habitaQão, e tôda a na-

vegaQão,— tudo derruiría em ruínas eternas—
,

e os templos seriam os primeiros a prece-
de-las!

Tudo ísto, tôda esta multiforme actividade,
que constitui a CívílízaQão esplendente, pro-
cede de a mente humana entrever a Perfei-

cão—Delis— e querer rcalizá-la nos valores
materíais que se Ihe oferecem. Nas energias
sobrenaturaís tudo ísto tem a sua procedên-
cia-fontal e o seu apoío eterno!

Todos os valores da CívilizaQão têm uma

importâncía ínaprcciável, sím. Mas se lhes fal-

tarem as energías sobrenaturaís, tudo como

bola de sabão sc dcsfaz- . .

(Continua no prôximo número)

A. M. M.

* m ¥■

O exercícío das fôrQas morais sô a tradí-

Qão no-lo confere.

Antônio Sardinha.

Missionários

Subordinado ao título y/issionárics, publí-
cou o Diárío Português, do Río de laneiro, no
dia 18 de Agôsto passado, o artigo que va-

mos transcrever e da autorĩa do Sr. Dr. Nuno
Simôes.

E um trabalho que fica bem na documen-

taQão desta revista no ano tla nossa I Pxpo-
sÍQão Colonial.

Segue na íntegra .

Aquele húngaro, ignorado no seu pais mas que quís.
íora dêle, tornar-se famoso. escrevendo em francés um lí-

vro maquiavélieo contra Portugal, ataca em dois pontos

dêste. tão ínjusta como estûpidamente. a obra missionária

catálica, no Ultramar.

Uma vez quando, pretendendo sustentar que o nosso

poderio ultramarino transportou em sí o germen da prá-
pria decadência, pelos sacrifícios de vida que exigiu, com

êles somou o aumento extraordinário,— diz êle—das doa-

côes ao clero, que, elevando muito o número dc celibatá-

rios, tornou lento o desenvolvimento demográfico da Mc-

trápole. liste bem humorado argumento historico não vem

sô. O homem escreve, a propásito, qtie tôda a nossa accão
civilizadora se limitou a converter o indígena porque os

missíonários entcndem que o bom eatciico eorresponde

perfeitamente ao ideal social e indígena c convertído c,

para cles. indígena civilizado, sem necessidadc portanto

de qualquer formacão intelectual.

E vai mais longe na sua audaciosa "boutadc, : Logo
que é catôlico. — afirma, — o indigena torna-se igual aos

colonos portugueses. Pode viver nas mesmas condicôes

em qtie cles vivem. E assim se explíca a mistura de portu-

gueses com indígenas c o cruzamento de racas. caracle-

rístico da colonizacão portuguesa.

A outra argui<;ão aos missionáríos contraria e des-

mente a primeira. A propásito da instrucão em Mocambi-

que, o húngaro nota, com o fîm de deprcciar a accão do

Estado na matéria, que 80 ('/o das escolas primárias da

nossa Africa Oriental são mantidas pelas missôcs.

Desta6 as estrangeíras encontram, da parte do Go-

verno, dificuldades na sua tarefa. F.ssas dificuldades vísam

ainda maís especialmente, segundo o Rev. Warushnis quc

o húngaro cita desvanecido. as missôes não catôlicas,

obrígadas a ensínar ao indígena uma língua eslrangeira —

o português (síc). e não podendo ensinar, por isso, a Bí-

blia. A qtie t'azôes atribui o pretencioso erítico da nossa

colonizacão, as rcstrieôes, justamente íeitas por Portugal,
as missôes estrangeiras não catôlicas. no ultramar '? Êlc as

diz pela bôca de um articulista belga : "O ensino protes-

tante tende a desenvolver no indígena um scntido agudo
da sua personalidade, do seu livre arbítrio, da sua índe-

pcndência. alimentos intelectuais pouco apropriados ao



î(i. A UNIÃO

.1 a'c.r c pissc) quc a rcligiâo catolica lhes fornece

_)!■■■• -.:<•- Jc i'ietlacle modesta, de liumildatle. de rcspeito

■■Ai: rlirra cstabelecida .. Mas o htingaro contcsta que tal

ci

A- 'åzcic^ políticas. invocadas pelo Govêrno portu-

ouc-. p ira
s-
gi ir .■ sc tlefender dos excessos desnacionali-

r.iciorc- Jc eerlo= míssĩonários estrangeiros não passam

para c-le. -- a-pcsar-das cloqiicntes provas cm contrário

quc todos conliecem. — de símples suspeitas. De resto e

scm querer criticar as missôes catôlicas e o catolicismo. o

homem vai aduzindo contra cstc que os países protestan-

tes têm atingido tim maior desenvolvimento do que os ca-

tolicos, argumento ali.is quc ccrtos missionários estrangei-

ros adoptam c adaptam, quando pejorativamcnte fazem

aos indigenas, nas suas escolas, o confronto político c

cconomico da pcqueneH e do atrano de Portugal com a

grandena e o progresso da América do Norte, da Alema-

nha e da Inglaterra.

\s razocs do htíngaro, qucr as falsamentc liístoricas,

qucr as tcndenciosamentc socíais c políticas que repro-

Jttzo, obedecem. nisto como no mais. ao objectivo de de-

prcciacão sistcmática da colonízaeão portuguesa que o

inspirou e são tanto mais revoltantes quando é certo que

ôlc não hesitou em citar. contra nás. o pobre Ross que as

missôes proteslantes tendenciosamentc informaram ; e que

íala tlas missôcs rcligiosas com absoluto desconhccimento

tlo quc tem sido a sua obra bencmérita de civilizacão e dc

patriotismo. na nossa Africa inter-tropical.

®

llma das mclhores rccordacôes que trouxe da minha

viagem a Angola. em 1923, foi. scm dúvida. a das missôes

catôlicas quc visitei na Huila e no Tcheminguiro.
A ambas fui em companhia do General Nôrton dc

Matos <|tie. na allura, a pretcvto dc tim necessárío e mere-

cido repouso quc o mcdico lhe prescrevera. se limitou a

Iransfcrír para a Humpata, a sua ínfatigávcl actividadc.

pois nas suas prctcnsas férias, madrugava na mesma, tra-

balhava na mesuia e tudo via e dirigia como em Luanda.

O tipo das dtias missôes, pelo que respeita ao seu

programa e objectivos c aos clementos materiaís dc insta-

liC.io c ac<;ão c idéntíco.

Mas a da Iltiila tinha e tcm outra ímportância. A frentc

dcla estava Mgr. Bonneíous, tim sábio polígrafo, no maís

amplo sentido da palavra : cngenheiro, arquitecto. etnô-

logo c granĸítíco c um santo pela integral abnegacão, pela
bondade irradiante. c pela devogão iluminada, com quc

;e dedicara. eom os setis missionários, a civilizar e a evan-

gelizar ccntcnas de prclos que eu vi trabalhar ,'cm todos

>s mistéres. muitos dêles \á como bons agricultorcs e arlí-

ices e todos falando e escreveiĸlo o portugués.
li não podcreí nunca esqucccr-mc do Orfeão da Mís-

-ão t|tie eantoti a "Portugue.a... á nossa chegada. c pouco

.lepoís acompanhou, no coro, a míssa solene.

A obra de instrucâo profissional e de cducacão mo-

ral dos índigenas quc as missôes catálicas realizam, em

Angola. é indubitávelmente a mais paíriôtica e útii que

pode desejar-se.

Mgr. Bonnefous, como Mgr. Kelling, como, antes, o

Padre Lecomte, o Padre Antunes e o Padre Barroso, cuja

simplicídade. rectidão de vida e patriotismo, provados em

Angola, lhe abriram o caminho do Epíscopado da Mctro-

pole que, mais tarde, nobrementc trilhou, são todos gran-

des fîguras dc missionários c de civilizadores que conse-

guiram retinir, no mesmo alto ídeal, a Pátria e Deus.

Fôssc o húngaro, nosso detractor, a Angola ; visse os

núcleos dc írradíante civilizacão. pelas suas escolas, ofici-

nas campos, culturas agrícolas e criacôes que as missôes

catôlicas constituem em tôda a província, verifîcasse a no-

bre e sublimc paixão religíosa e humanitáría com que os

missionários catôlicos se dedicam á sua admírável tarefa

dc obreiros incgtialaveis e desinteressados da colonizacão ;

sentisse a atmosfera de considera?ão e respeito, intcira-

mente justifĩcados. cm quc êles vivem nos meios oficiaís e

privados, sem uma censura ou uma dúvida de quem qucr

sôbre o seu apostolado patriático ; e. finalmente, reconhe-

cesse a influência. o prestígio, o verdadeiro domínio espi-

ritual que a figura c a alma excelsa de alguns grandes

missionários exercem nos meios indígenas em que vivem,

e não se atreveria a pensar e escrever as suas malévolas

reícrências âs missôes religiosas, por peor que fôsse a sua

intencão a nosso respeito.

F falando de missionários e de Angola, injusti^a seria

não pôr cm mcrccido rclêvo uma figura que tem incon-

testâvelmente nas missôes e na província o primeiro lugar :

o Padre Manuel da Cunha. N'ão há mais simplesnem mais

bela biogratla do que a dêsse missionário, que oculta em

uma verdadeira humildade cristã, um altíssimo carácter,

um espírito íormosíssimo, uma bondade excepcional e

utna inegualável ísencão.

Tôda Angola sabe o que tem sido a sua vasta e bene-

mérita acijão de muitos anos, iniciada por uma completa

rcnt'incía, na Metrôpole, ãs dignídades da Igreja que Ihe

davam direito os seus diplomas universitários, os seus me-

recímentos dc cspírito e as suas superiorcs virtudes mo-

rais, e pela sua conseqiientc consagrac;ão ao grande ídeal

português dos missionários da sua estatura que ilumina-

ram a época dos dcscobrimcntos e conquistas : "dilatar a

fé e engrandccer o império...

li poucos como êle poderão orgulhar-se de o haver

scrvido com largueza e com maior eficiêncía. É que o Pa-

dre Manucl Alves da Cunha tem conseguido acumular com

a mesma reconhecida compelência c a mesma devocão

cívica. as altas funcôes de que a lgreja o não díspensou e

as de professor e cducador distinto, ao mcsmo tempo que

invcstigador notável revolvendo os velhos arquivos em

busca dc elemenlos para a histôria da ac<;ão portuguesa
em Africa. consultor forcado e imprescindível em tôdas
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as questôes de interésse público e aiJmador necessário e

bondoso de tôdas as úteis iniciativas c esforcos individuais.

Nobre e singular personalidadc a dêsse Padrc, simples
e emínente t|tie reune á bondade eâ caridade cristã, raras

qualidadcs de patriota atento e susccptívcl que a política
não seduziu jámais, nos seus aspectos mesquinhos, mas

que não deixou iitinca, pcl.i superior visão dos aeontcci-

mentos e dos homens que Ihe é peculiar, de eompreender
e assimilar todos os problemas primaciais da administra-

?ão ultramarina, na solur;ão de alguns, tendo até tido uma

participacão que muito o enobrecc.

Qtiando. a pretexto da Exposí<;ão Colonial, há que

distinguir. com orgulho, a obra dos grandcs coiistrutores

obscuros da Africa portugucsa, os missionários catôlicos

não podem ser csqueeidos, sem grave injusti<;a.

Imperdoável a consideraria t|uanlo a mím, — que tan-

tas tenho sofrido e lão poucas creío tcr praticado,
-—

sc

não escrevesse as palavras que aí ficam c com tanto mais

oportunidade e razão quando é certo saber eu que o

Padre Manuel Alves da Cunha deu para ocxito da Expo-

sicão Colonial, além de outros, um contributo dos mais va-

líosos que é, ao mcsmo tempo, nova demonstracão dos

seus méritos e devoc'ôes de homcm de saber : a coleccão

etnogr.ífĩca.

Y- • *

A iK'cflO (lilS Fl'JUK'ÍSCîlllilS

Portu.iiiiosas oin Átric.i

Refere 0 Evangelfio, jornal de propaganda
religiosa e ôrgão da Míssão de S. José dc

Lhanguene, de 29 de Setembro passado, uma

patriôtica festa comemoratíva do 7° aniversá-

rio da chegada das Irmas Hospitaleiras Fran-

ciscanas Portuguesas, â vila dc Inhambane, e

organízada pelo Orfanato-Escola dc Nossa

Senhora da ConceÍQão.
Porque bem merece ser conhccida no con-

tinente par.i reconhecímento duns e exemplo
dos que cnsinam scm acordar cleveres e vir-

tudes na alma das crianeas, vamos dar o re-

lato da refcrida fcsta, e com a devida vénĩa o

transcrevemos do cugão da Missão de S. losé

dc Phanguene :

l'om o tim de eomemoiarcm o 7
° aniversário cla

chegada das Irmãs llospitaleiras Francíscanas Portuguesas,

á vila de Inhanibane, organizou o Oríanato liseola da

Nossa Scnhora <i<\ Conceicão uma íesta no dia 9 do cor-

rcnte â qual compareccu qu.isi <|tie a vila em pêso. (.1 sa-

rati anunciado. dram.itico. litcrário. musical, decorrcu

muito animado c divertido durante três horas. deixando

em tôda a iuiiiicioso assistcncia a mais agradável impres-

sao, salientando-se o bom gosto das Irmãs i, . sti.i orgatii-

nar;ão e os talentos dc execucũo das alunas quc ncle to-

maram parte, que mercccram os mais rasgatlos elogios, e

repetidos bis, bis. 'l'erminou a festa por um pi imoroso dis-

curso, declamado pela aluna Aída Mendes que sc mostrou

muilo senhora do seu papel de oradora.

Algumas passagens apenas do seu primoroso dis-

eurso;... "Esta iesta comoveu pelo seti alto signifĩeado.

arrcbatou pela sua simplieídade. inspirou pcla sua trans-

cciidência, espiritualÍHOu pelo seu fim c víviticou pclo seu

exemplo de dedicacũo e sacrificio. Traduz a nossa estima

e vcneracũo por nossas mestras, as Irniãs. . .

listamos congrcgados neste recinto para prestar so-

lcnes homenagens ao pessoal docente desta escola e para

ícstejar ao mesmo tempo mais um aniversárío da ehegada

das Irmãs a esta vila. onde inauguraram csta casa, íoco

de actividadc dondc irradia virtude, ciência c bem. Aqui

aprendemos as belenas da lingua pátria, as glorias dos

nossos antepassados, a t'c dos nossos heroís. o valor dos

nossos guerreiros, os feitos dos nossos dcscobrídores. o

heroísmo dos nossos conquístadores e a santídadc dos

nossos santos. Aqui aprendeaios a praticar o bem, a evi-

tar o vícío e a saborear a virtude. Aqui aprcndemos a

respeilar o hábíto das Irmãs, a batina clo saeerdote, a

farda do militar. a toga do magistrado. . . A<|tii aprcnde-

mos o respeito, o ainor e venerac;ão qtte devemos aos

nossos pais, bem como ãs autoridades, quer civis, <|ticr

religiosas. duas esferas t|ue se complctam, que têm o mcsmo

ecntro quc c Dcus, procurando o nosso bem, um material

e outro espiritual. Ac|tii aprcndcmos a amar-nos como ír-

mãos scm excepeão de côrcs, ra<;as ou nacôes. Somos

coracôcs em tlor. lodavia ja tcmos aspíracôcs mais allas

que as nuvens, mais profundas que o mar e mais vaslas

que a amplidão. Queremos uma cscola-orianato. quc sendo

o abrigo da pobreza, seja [tambéin o amor de nĸi cni

aecão, a gltiria da nossa terra, esplendor da nossa 'ro-

víncia e a reiulgencia da nossa Páiria

— A oradora referc-se .i grandiosa obra comctĸitla na

vila de Inhambanc pelo Sr. Bispo de Mocambique para

abrigar criancas abaiidonadas, mas que devido á crise sc

acha quási quc paralizada. O pcditôrio ieilo ncsta ocasião

em iavor das obras em construgão recolhcu mil e sctenta

e tioi escticlos.

Merece louvores o zêlo clas Irmãs que fazem todos os

sacriíicios pelo orfanato-escola em cujas aulas estão ma-

Iriculadas 242 críaneas com uma média de lôO, sendo eu-

ropeas 27, mcsti<;as 108, prelas 57, indianas 9. niueulmanas

7. listão matriculados nã \.~ classe 131, na 2.-' 33. na 3.'1

I 7 c na 4.'i. 25.

As internas são 47. So o amor de Detis c das aimas

pocie inventar meios para sc manter esta obra qtte cusla

heroísmos.

A falta de aeomodacôes obríga a prosseguir os Iraba-

Ihos dcsta obra. que é absolutamentc ncccssina na vila uc

Inhambane.
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I azcnios sinceros votos para que dentro em breve, o

bcl<> orfanato csteja concltiído, que depois de feito não

lcrá rival em qualquer outra vila dc tôda a província.

A testa rclígíosa t'oi adiada para o dia 12, dia do San-

líssimo Nome dc Maria. data precisa em que as beneméri-

tas Missionárias Hospilaleiras deram entrada em Inham-

bane. Constou de Missa solene, exortar;ão e comunhão

geral em ntimcro de 110 criancas.

Para mais gravar no coracão das criancas a lem-

branca da festa, a direcr;ão do Colégio deu nesse dia um

passcio a tôdas as alunas â praia da Barra.

■¥• • ¥

Kin Espanha

A Assistência Social da Acijão Popular

A Acqcĩo Popular ao íniciar a sua campa-

nha de invcrno de Assístência Socíal, tornou

piiblĩca, num dos últír.os dins, uma expressiva
nota da sua patriôtica acQão. Vamos repro-
duzí-la :

«A Sccqcĩo de «Assistcncia Socíal* de

Acqũo Popular prossegue, actuando sem in-

terrupQão. Dos auxilíos beneficíam dum modo

cspecíal os tilíados e associados nos sindica-

tos antí-marxistas, e aínda as íamílias cujos fi-

Ihos freqíientcm cscolas catcílicas, como tam-

bém outros casos de verdadeira necessidade.

Antes de qualquer auxílio, é necessária

uma informaQão que é dada pelas senhoras

fĩliadas e pelos encarregados da organizaQão
dos distritos eleitorais da AcQão Popular.

Os auxílios sao conformemente as necessi-

dades de cada solícitante: ajudas econdmicas,
pagamento de renda de casa, de dívidas con-

traídas sob cauQão de penhor de roupas, de

medicamentos, e também dá auxílios âs fami-

lias pobres por ocasião de nascímentos e ôbi-

tos, etc, etc.

Dístribuem-se díâriamente numerosos subsí-

dios destinados cxprcssamen.c para alímenta-

<~ão, e não sc descuram os casos de pessoas

da classc média quc, com uma enganosa apa-

rência exteríor, sofrem as mais atrozes mi-

séiias.

Vai comcQar o invcrno. Perspectiva dum

cruel inverno, numa época de crise e de mi-

scria. A Acqcĩo Popular, que não cessou nem

Lim s(í momento na activídade da sua «SecQão
de Assistcneia SocíaP, vaí intcnsificar a sua

accão por tcĸlos os meíos ao seu alcance,

Pertence ao Govêrno o cuidado de provi-
dencíar soluQôes que remedeiem o problema
da assístência ao desemprêgo dos operários
e trabalhadores. Nem estamos no Poder com

plenas faculdades, nem podem resolver-se num

stí dia os males de muitos anos, por isso a

AcQão Popular considerar-se-ia fracassada se

pela sua acQão no Govêrno não conseguisse
uma maior justÍQa social e não acertasse com

uma polítíca que afugente o pavoroso pro-

blema do desemprêgo.
Sendo assim, não é lícito cruzar os braQOS

diante de palpáveís misérias, sendo sagrada
obrigaQão dos particulares e das organízacôes
que, como a nossa, estão em íntimo contacto

com o povo, empregar todo o esfôrQO para

remediar no possível a tríste realídade actual.

Não são lícitas despesas desregradas, nem
devem esquecer

—

os que vívem assístidos de

todo o confôrto — de que em Madrid há mui-

tos operários que querem trabalhar e não en-

contram trabalho; que têm frio, e não têm

com que agasalhar-se; que vêem os seus fi-

Ihos famintos, e não sabem como procurar o

pão que necessitam.

Nem tudo o Govêrno pode fazer.

A Sociedade tem obrigaQão, a iniludível

obrigaQão de colaborar com o seu esfôrQO.
A AcqSo Popular, em face cio ínverno, vai

intensiíĩcar a sua campanha de assistência so-

cial, e dirige-se a todos os que têm alguma
coisa para que ajudem os que não têm nada.

Por todos os meios se pode ajudar a esta obra
de verdadeira caridade cristã e justÍQa social,

entregando roupas, subsístêncías, donativos

em dinheiro, medicamentos, segundo a pro-

porQão das possibilidades de cada um, e de-

vem ter em conta que não é lícito que numa

sociedade cristã haja homens que nadam na

abundância, emquanto que outros não podem
dispôr sequer do índispensável para o seu sus-

tento.

Com esta nota inicia a «SecQão de Assis-

tência Socíal* de AcQão Popular a sua cam-

panha de inverno que há-de continuar por

todos os meíos modernos de propaganda, fa-
zendo chegar a uma parte dos espanhtíis a

inquietaQão de conscíência que lhes faQa sen-

tir ao vivo os seus deveres para com os seus

irmãos, os necessitados.

Os donativos em espécies, roupas, medica-

mentos, etc, recebem-se na Secretaría de

«Assisténcia Social*, e os donativos em di-

nheiro, directamente na Caixa de Acgão Po-

pular*.
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A V Assemblea Nacional da Juventude Catolicaem Espanha

xi-

V Assemblea Nacional da Juventude
Cattíhca que estava marcada para os dias
22 e 25 dêste mês em Sevilha, foi adiada
sine die devido âs presentes circunstâncias.

* • ¥

I). An^el Horrera

Vem a Portugal fazer uma série de confe-
rências sôbre as realízaQôes da AcQão Cattí-

líca no seu país o Sr. D. Angel Herrera, pres-
tígioso Presídente da AcQão Cattílíca cm Ps-

panha.
Fm Lísboa, fará I). Angel Herrera trcs

conferéncias no teatro Politeama, nos días 23,
24 e 25 do corrente mês, pelas 18 horas,.

No dia 26 fará uma conferêncía em Evora,
no dia 28 em Coímbra, nc"> dia 29 no Pôrto, e
no dia 2 de Dezembro em Braga.

■¥■•■¥■

0 ( 'ou.í'tosso .luríilico

Internaeional

Realizou-se em Roma, no dia 12 do cor-

rente, a inauguraQão do Congresso Jurídico
Internacional comemorativo do sétimo cente-

nário das Decretaes de Gregorio IX e do XIV

centenárío do ctídigo Justiniano.
O acto inaugural foi iníciado pela Missa

do Espírito Santo, celebrada na Igreja de Santo

Apolinárío.

Aptís a Míssa efectuou-se a sessão inau-

gural do Congresso com a assistêncía de 10

cardiais, numerosos bispos, corpo diplomátíco
e muitas indívídualidades.

O Cardial Bisletti saudou em nome de Sua

Santidade os congressistas, falando em latim,
e depois em italiano o Cardíal Pacelli pronun-

ciou o discurso ínaugural, e tcrminou por dar

aos assistentes a benQão aposttílica coníorme

o encargo que tínha recebido do Sumo Pon-

tífice.

Na mesma manhã tízeram as suas comuni-

caQôes, especialmente dedicadas a questôcs
de direito romano, vários professores.

*•-¥--

O Centro é uma coluna de avanQo desti-

nada a cobrir a acQão da Igreja ondc seja

nccessário ir.

6

Fábula para néscios é o sonfiado nivela-

mento das classes; e quanto mais livre fôr um

Estado, tanto menos poss'wel será eta de rea-

lisar.
(Almrida Garielt, na sessão parlameotar de 7 de

Outubro de 1837)

m

Mal do povo português se não ouvir e en-

tcnder ao menos a fiistoria do sett tempo, para

aprender nos erros alfieios!

(Almeida Garrett, na sessão parlaraentar de 8 de

Fevereiio de 1840)

m

A religião e para um pa'ts o princípio e o

complemento do ensino; é, segundo a bela

frase, tam cansada já, mas tam bela ainda, e
tam verdadeira de um jurisconsulto ilustre, o

sttplemento ao Côdigo criminal da nacão.

ÍAlmeida Garrett, na sessão parlamentar de 10 de

Fevereiro de 1854)

m

Para os liberais verdadeiros, para os que

dese/am o poder civil fotte e constituído pelas
leis e segundo etas, para os que querem o im-

pério da rasão e da justica, para êsses não fiå

recurso senão na religião. Nenfiuma fôrca fiu-

mana, nenfittm poder criado, nenfiuma obra

dos fiomens, pode suprir a sua omnipotência.

(Almeida Garrett, na sessão parlamentar de 10 de

Fevereiro de 1854)

m

Nâo seria possível êsse movimento espon-

tâneo e igual, que se observa na felix aclama-

macão do Senfior D. João IV, se uma íntima

união não ligasse entre si todos os portugue-
ses. Sô a idea da Pátria pode confundir assim

numa aspiracão única tôdas as classes t todos

os cidadãos.

(Lifão dos Factos, por Luiz de Almeida Bra(a)

m

É sobretudo no crepitar do fogo patriôtico,
no amor apaixonado pela Pátria, no orgulfio
dum povo independente e na magia dum nome

que vive no coracJo do nosso coracJo—Por-

lugal; e' sobretudo então que Maria Padroeira

e' cantada e sentida numa quinta-essência de

amor.

(Do discurso do Sr. Dr. D. Antonio Pereira For-

jaz, no Primeiro Coníresso Mariano Nacional, rea-

lizado em Braga, em Haio de 1926)
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Livros lloi

3Iissôos Franeisoaiiiis

htrtiiíuiesas <Ie Mooiunbiqne
e dii Gniné

Num livro de magnífica factura, edÍQão do

«Boletím MensaP de Braga, dêste ano, apre-

senta o Sr. P.e M. Alves Correia um ilustrado

relattírio do movimento e acQão das Míssôes

Franciscanas Portuguesas, tão oportuno como

necessário para clucidaQão tanto dos que fa-

lam como dos que ouvem falar sôbrc a Cbra

das Míssôes.

Muito nos apraz transcrevcr uma das suas

passagens para o leítor tiear com uma resu-

mída idca do intcrésse da mcsma obra:

Os Missionários Franciscanos Portugueses traba-

lham actualu_ente na Colánia de Mocambique, onde

têm a seu cargo a Missão de Santa Ana da Munhuana,

em Lourenco Marques, e tôdas as missôes do distrito

de Inhambane e territôrios da Coinpanhia de Mocaa-

bique; e na Colônia da Guiné.

No distrito de Inhambane há as seguintes missôes:

Missão-Paroquia da vila de Inhambane, cntregue aos

franciscanos em 1925 ; Missão do Môngũé, restaurada

em 1903; Missão de Homoine, fundada em 1910;

Missão do Mocumbi (ou S. Francisco de Inhambane),

fundada em 1909.

Nos territôrios da Companhia de Mogambique:

Missão-Paroquia da cidade da Beira, fundada em 1898;

Missão de Amatongas, fundada em 1918; Missão-Pa-

roquia de Macequece, entregue aos franciscanos em

1918; Missão de Chupanga, a cargo dos franciscanos

desde 1929.

Na Guiné: Missão de Bula, fundada em 1932;

Missâo de Cacheu, fundada em 1932; Missão de Bo-

lama, principiada em 1934,

As Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas

prestara servigos na Missão de Inhambane, em S. losé

de Lhanguene (Lourengo Marques) e na Missão de

Bula (Guiné). Têm alguns colégios na Iudia Portuguesa.

As Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria diri-

gem as escolas femininas das missôes da Beira, de

Homoine e de Mocumbi; e a Casa de EducaQão da

Munhuana e Jardim Infantil, em Lourengo Marques.

Há algumas Franciscanas Missionárias de Maria nas

Missôes de Angola.

NO PAÍS «DOS APACHES» -pelo Dr. Cae-

tano Bernardi.

É da colecQão Leituras Missionárias—série

romántica—o volumesínho No País dos -Apa-
cfies» pelo Dr. Caetano Bernardi, editado

ainda há pouco pela Sociedade Portuguesa
das Missôes Cattílicas Ultramarínas. com sede

em Cucujãcs.
Trata-se clum iívrinho de sã leitura, de 104

páginas com díversas gravuras adequadas ao

texto, que bem se pode recomendar âs bi-

blíotecas dos lares de famílía.

m

ALMA.NAQUE POPULAR CATOIJCO (PARA 1935)

(EDICÃO DACASA NLIN ALVARES- PÔRTO)

É uma publicacão que reiine tôdas as indicacôes que

são de esperar nos L>ons almanaques.

Completo como nenhtim do seu género, é um prega-

dor popular cia Boa Doutrína. eombatendo o comunismo

c as falsas dotitrínas sociaís.

tiscrito ao sabor popular, toma-se ainda mais acessí-

vel onde mais é necessário e útil.

E editora a Casa Ntai'Alvares—Rua de Santa Cata-

rina, 630—Pôrto, que, além do limitado prego de S50 cada

exemplar, distribue valioíos brindes aos compradores e

habilita a grandes prcmios quem propagar mais de 25

exemplares.

-¥■•*-

iniprensa
O JORNAL DO COMÉRCIO E DAS COLÔNIAS

Para comemorar o Sl.° ano da sua publicacão, O

Jornal do Come'rcio e das Colár.ias publicou, no dia 17 de

Outubro, um excelente número eomemoratívo, com boa e

cuidada colabora<;ão ao carácter do velho paladino que

hcá Sl anos pugna pelo engrandecimento do comércio na-

eional.

Mtiito nos congratulamos pelo seu provecto aniver-

sario e fazemos votos pela continuacão da sua vida de

prosperidades e a bem dos problemas econômicos na-

cionais.

--¥■•¥

«A Uníão» encontra-se nos seguintes lo-

cais :

Em Lisboa :

Livraria Ferln, Rua Nova do Almada, 74.

Livraria Bertrand, Rua Garrett, 75.

Lîvraria Aillaud & Lellos, L.da, Rua do

Carmo, 80.

Casa Sacré Coeu •, Rua do Arco do Ban-

deíra, 183.

Tabacaria Monaco, Rocio.
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