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Í-STE NI'MFI.O FOI VLSADO

PFLA COMISSAO DE CENSLRA

Com o presente núinero entra «A

UnicTO" no 16.° cTiio da sua publicacão.
«A Uníão» comecou a publícar-se em

19 cle Janeíro de 0:20, e npai'eceu para

scrpir como orgão oticiat cto «Ccnfro Ca-

lôtico Por/uaucs-, reftectindo dircctamcnte

a sua oricntacão.
PcTssados quín?e anos, convém recor-

dêii cT doutrína do seu primeiro artíoo,

embora ainda bem víva ná o'rande maío-

ria dos nossos prezados amigos.
«Não vem para exaltar paíxôes, que

por clemais fervem jci nesta nossa socíe-

dade, nem para sustentar qualquer espí-
rito de faceao, qtie desavindcis em e.x-

eesso também andam já por aí os ânimos.

1: de melhor luz o seu objectívo.

Compreendendo e reconheeendo que

as solucôes da hora presente depenciem
mais de conclícôes morais que de condi-

côes de outra ordem, «.\ Uniũo» pro-

poe-se tratar sobretudo daquelas, pro-

curando, tanto quanto possível, ciesenvol-

vê-las na vida portuouesa, num sincero

propôsíto de harmonía, e avivancio a Iem-

branca (que pareee, por vezes, não exís-
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lir) de que todos nascemos nesta terra, e

de que atinal os defeítos, que nela desco-

brimos, são apenas os nossos prôpríos
defeítos.

No entanto, também as questôes eco-

nômícas e políticas atraírão com ciedica-

eão os nosscTs cuidados. Nada do que im-

porte â vida social nos será estranho ou

indiferente. Vimos pôr-nos francamente ao

servico do progresso em todos os seus

aspectos, em tudo o que possa traduHÍr-se

em melhor bem-estar para a humanidade.

Não nos preguntem a que partidos
combatemos, porque ncTO vimos faner

eoiTcorrência sistemática a ninguém na

conquista âo poder polítíco; não nos so-

licitem cumplicídades deagitacão, porque
somos, leal e sinceramente, elementos dc

ordem, c sô queremos trabalhar no campo
da legalídade constihicional; não nos ín-

tei'roguem sôbre seguntlas intencoes, por-

que ncTO somos dísfarce de situacôes equí-
vocas.

Somos simplesmente catôlícos e por-

tugueses: seremos, pois, sempre pela Igreja
e pela Pátría!

Fíquemos, portanto, assím entendídos,

duma vez para sempre.

Não veremos nos homens senão as

suas ideas e accôes; nada mais. A caridade

crístã, que não aos impulsos do nosso

cTmoi' prôprio, pediremos ínspiracôes que
nos gLiíem no mar agítado de tantas paí-
xôes que por aí tumultuam e cachôam.

«A llnícjo- é de catolicos. Estimaremos,

|)orém, que sírva cie edilicucão para os

(]ue ncTo comLinguem connosco, e sobre-

tudo que estes vejam como são levanta-

dos e humanos os nossos processos.

NcTO somos de hoje. Entre os que no

nosso meío lutam, nínguém, como os ca-

tôlícos, oferece títeilos maís antígos e glo-
riosos de nacionalídade.

Sem a nossa fé, ficaria ínexplícada a

histôria c\s\ ptíti'ía. São aitas tigurus catôli-
cas tôdas as ligurus supremus de Portugal,

e profunciamentecatôlíco também o maior

poema da nacíonalidade
— «Os Lusíadas!»

Quem com tais títulos se apresenta

pode encontrar dívergências; mas bem

merece, pelo menos, o respeito dos outros,
sendo estes sínceramente patriotas.

Seja, porém, cctiito for; estamos aquí
em nome do dever, e marcharemos para a

frente, decídídamente, com os olhos em

Deus e na «nossa gente», no dlzer do

grande Épico.
Iremos com energía, não com a ener-

gía que incha em ameacas pcTraquem quer

que seja, mas com a energia que se revela

na serenídade augusta duma grande con-

viccão e no olhar tranquílo cium largo
ídeal cie bondade e amor.

Assim nos facam justiga.
O catc-)lícísmc-) tem tído em Portugal a

Juractĩo da nacíonalídade, antecípou-se-
-lhe no berco, cieu-lhe alma e corpo, e tem

vívício com êle, gioiif.cando-o.
t'oi em épocas de crise salvagão cia

humanídade. Há-de sê-lo também em Por-

tugal».
Dentro clestas balízas milita aínda «A

Uníãon, corrcspondendo, quanto pcTssível,
aos fins cia sua accãc* como ôrgcĩo cJÍicial

do Centro.

1; deve repetír-se c-> que já foi díto no

início do 5.° ano cia sua publicacão:
"A UnícTO» não valerci pelo que va-

Iham aquelesque a têm a seu cargc^i; fraco

valor seria êsse. Valerá princípalmente

pelu deciícacão e solidariedade do meío

soeíal a que se destína.

Pormulem-nos os ínteressados as ne-

cessidades a que haja de atender-se; co-

muniquem-nos solucôes práticas os que

cTs tenham encontrado na vída; exponham-
-nos francamente as suas preferêncías e as
suas discordcTncías ncis varíados assuntos

que se forem oferecendo; e, assim, tudo

recolhendo e consíderando cuíciadosa-

mente, -A União» scrá uma revista â al-

tura do momento histôrico que vimos
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atravessando, faHendo lu_? nos espíritos e

pondo pa? nas consciêncías».

Como então, são, aínda hoje, êstes os
nossos maís vívos ciesejos, felÍHmente, cor-

respondícios pelos numerosos amígos do

Centro, sempre atentos ã sua CaLisa, e gra-
tos â sua Obra.

Não podería A União» esquêce-los
ao comemorar o seu aniversúrio, e não os

convida a receber ouro e prata, mas tem

a grata satísíacão de agradecer ohonrado

esfôrco cios que militam connosco, sem

oportunismos de ocasíãc>, mas íncessante-

mente.

São nossos amigos, porque são ami-

gos cio Centro, e, são amigos cio Centro,

porque pretendem apenas t7 conquista das

nossas liberdadcs rcligiosas, dentro duma

ordem legal, explícíta e exequível, para

que a Igreja Hcut seja dôce ou violenta-

mente desconhecída.

«A Uníão» salída-os e contínua a con-

tar com êles como amígos cia Causa do

Centro; o mesmo é ciircr, amígos, e dos

melhores, du Igreja e cia JAítricT.

*••¥■

Cenlro Caîolíco Portuouôs

Villor <l:| (IÍ-UUÍiIíkIp Íllilivillllill

Rclendo Lima bcla página de CTovan. fîxo:
—

<>que Deus centuplícn c multiplíca <is ratlia-

c'cTes de tôdas as boas vontndes; cada indiví-

tliit) da Igreja terrestre. por suas oracôes. com

suas mortiticacôcs, com ns aplícacôcs que cie

potle faser dum imenso tesouro tle gracas,

lornn-se o bemícitor dumn ímensn Igrcja, a do

PurguttSrio. -A alma cattSlica tem a gLSria de

a/'uJar Dcus a perdour, e a bondade tlc Dclis

conta com ela para propagar o seu nome.»

Quc panorama extcnso e belo se tlísírutn na

contemplncão destas vcrtladcs! Como tica

longe o valor indívídual t]iie as díversas ideo-

log'ías confcrem no homem !

Tôtlas as eooperacôes soeiais, tôdas as so-

lidariedatles humanas, tôdas as tilantropías,
ScTo sombras. ao pé dô realídade palpavel, da

realídade víva do dogma e tla comunhão dos

santos. Quc nobreza há compai'cível ã que de-

riva do índivíduo cooperador de Deus na

obra da felicídade dos outros, quer estejam
nestc mundo, quer se tenham antecipado na

entrada na cternidade! Saber que as prôprias

accôes podem ser titeis ou nocívas. não s<S

para si, mas também para os outros c também

aínda para o preSprio Deus. é tcr a certcsa dc

t]Lie não há aceno (jlic UcTo tenha um valor

inliníto, não há accao que senão prolongue
além de nos proprios e atc mcsmo alcm desta

vída.

6 Onclc cnconlrar foia da Igrcja ídca

dc m.ais poderosa íntluência, ídea clc maior va-

lor socíal? As nossas obras potlcm scr
—

c são

certamcnte -

um complemento dã obra Dí-

vina. StS ísto, que grande contrnpêso do nosso

miserávci egoismo. Quc riqueza (]ue abuiĸLTn-

cia, quc poder tem uma stS de nossas accôes!
StS a Igrcja reccinhece ao homem a sua

verdadeira dígnidade. Em face das stias dtui-

Irinas sôbre ela. oonde ficam osditirambos das

teorias fiIos(Sficas e polítíeas? E esta grandesa
stS é concebível, stS é tangívci, com a Incarna-

C<To c Redencão operadas por Nosso Senhor.

Doutro modo a rascĩo não o atinge, porque

ultrapassa todo o conhecimento.

i Qlic grnndes fôrcas moralísadoras e so-

eiaís contcm a Igrcla ! /\s páginas tlo Evan-

gelht) ncTo nos revelam somente os meios de

salvacao individual. Ncie sc contém também

a cloutiina social |">or exccicncia, aqiiela (|Lic

lem dado através dc 17 séculos de vicissítu-

des cis maís íncquívocos sinais dc cficcícia.

Por cia têm os povos civilisados atingiclo
o grau de desenvolvimento quc presenciamos.
E esta atirmagão eonstata um íacto que todtis

podem vcrificar comparando o estado social

tlt)s pt>vos de cívílisaccTt) cristã com o estado

tlaqueles que estcîo submetídos a influencia

doutrtis relígiôcs e conccítos. StS nos primeí-
ros a personalidadc humana atinge um alto

signiticado; scS nêlc> o indivítluo atinge o de-

senvolvimento e esplendor a que tem díreito

pclo scli destint) ímortal c pcla tinalidatle dú

LinicTo com Dcus ; c também nêles t]ue se fri-

sam. acenluam c rcspeitam os sagrados dcve-
rcs dn família, como célula víva das socicda-

tics r\<~\ lerra ; também por cies é que se

acentna e engrandece o interêsse por todo o

progrcsso humano. <> E tiue tlíremos dessa

pléíadc dc patrias, nascídas tla sua vírtude e



3HS A UNIAO

impregnadas de Iníbitos tle progresso até ali

desconhecído !?

Lôi'Ca construtora igual a SLia, ainda tôtla

a ciéneia não potide descobrír.

As amarguras sofrídas pclas socicdades

aetuaís, devidas principalmcnte aos erros pto-
pagados pclas ideologias libcralistas, socialis-
las, c afins, stS terão um único remcdio: é o

quc foí apontado pelos Soberanos Pontíticcs

nas suas cncíelicas dcsde a -Rerum Novarum

até a "Quadragéssimo Anno».

Se os divcrsos povos, onde a t]uestão so-

cial é pt)sta com ugudesa, metôdícamente es-

tucLisscm c aplicassem as solucôes salutares
aconselhadas pclo Igrcja, dar-se-ía um passo

extraordínciiio no caniínho da pas social e

desanuviavam-sc os horízontes internacionais

pcla unificacão de proccssos lendentes a sal-

vagTkirda dtis tlíreitos tic l>>tic)s e â essencial

proteccão das classes Irabalhadoras. Em to-

dos os sccliIos e para todos os erros a Igreja
teve sempre tim íemédio apropriado sem que

n sun doutrina soira a menor altcraccĩo. 1:

por (jlic a verdade permancce em seu scio,
alhcia <Ts variacôcs cie tôdas as ídeologías. e

resplantieee tlum modo especial quando estas

últimas se eneai'nicam cm combatê-la. Ncssa

mesma íonte inexaiirível encontram as socie-

dadcs actuais virtudes socíaís apropriadas a

remcdíar os males presentes.

¥ • -¥-

Os uossos iiuiiiios

Eslevc nesta cídade e dcu-nos a honra dci

stia vísita a assinantc de .1 Uniao, Sr." I).

loann tlc Mira Galvão, de bcríngci (ISeja),
acompanhatla de scli irnnTt) Sr. I.uíz de Míra

Cialvão e Sua l:x.nĸi Esfmsa.
Os nossos reconhecídos agiadeeimentos.

-

* • ¥
-

«A ( uifio')

SFRVICOS DF COI'.RAN'CA

Alguns dos nossos assínanles aindn nno

correspondernm ao nosso pedido do liltimo

niimero, qual é, o pagamento d<~\ respcctiva

tissinatura sem novas cobrancas pclo coircít);

()oís, tentlo sido envíados os recibos ã eo-

branca. uma, duas. Ires e quatro vescs, ioram

sempre devolvídos, sendo por isso ínûtilmente

gasto, não stS o dinheíro, mas o trabalho e

o tempo.

Depois de tudo isto ncTo devcmos sujeí-
tar-nos a mais dcspesas; porque, se conside-

rassem um pouco os cncargos rcsultantes da

devoluccTo do respectivo rccibo, teriam de-

certo a idea de nos enviar, prontamente, a im-

portâncía cm débilo.

Como nem tudo lembra, vcm agora a pro-

pcSsíto a lembranca da mcsma idea; e tenham

paciêncía, Srs. Assinantcs: não demorem, ou

dígam francamcnte uma resposta, por favor,

respondam.

• -

[j.lw 13 jurisprudênna

Jáinistério da Justi<;a
Portaria n

° 7971

'bactos reccntes mostrant a necessidade cia obscrván-

eia ríyoroía das Jisposicôes le<_>ais relativas å proibicão

da cntrada nas salas de joyo Je asar dos funeionários de

iuslíca, a lim de evitar os perniciosos efeitos <iue resultam

dessa iicTo observcTncici

l>c>r issc>

Manda o yovt'rno tla k'cpiíblica 1 'orttignesa. pelo mi-

nislro da luslic'a. chamar a ntencão tlos mayistrados e oti-

eĸns de justiea. a <iuc se retere o n.° ô clo arligo 3'2.° do

deereto n.° 1 I.t>l3. clc 3 de Deĩcmbro de \9>2T. para a

proibicão eontída nestas disposi'côes, sendo eonsiderada

'aJa disciplinar qtie podeiĸi ir até .T deinísscTo. a sua en-

nea :i.._ salas dc jôgo Jc azar...

(Diari.i tlo Uovåtiio — l.a Séri«

de 9 de Janeiro de 1935).

- * • -

«.!< idcas dc Combcs cstavam entre ncs mtiito em

i7c<i<i tîá '-'cĩ ano.s, Pcla minfîa partc sou pcssoalmcnte par-
liddrio Jo stattt cinc>'>. .1 igrc/'a ftiJo tem a ittcrar conscr-

vanJo-se separaJamente >lo ISstaJo. 0 quc c' prcciso c' dei-

xar-t/ie a alma. tlm padrc nJo poJc nem Jcve ser ttin fun-

cicnJrio coino o.s oulros. As ncgociaccc.s cntabulaJas com o

l'alicano risam a tratar a c/iiestJo reIi</iosa mas e' preciso
cncara-Ia cotn uma nranJc corac/em, ctnbora parcca en/re

nás Je inais la'cil solucJc anc ctn attalauer outra parte. I:

atie ,v;; Porttu/al />.;' apcnas ttma lint'ca relicjiJo —

o Catolt'-

cismo. I: o úovcrno nJo o poJe esc/uecet; se/ain quais t'o-

rem a.s suas iniciativa.sn.

|I)iima entrevista conccdi.Ia pelo Sr. Dr.

Oliveira Salazar a um jornal francês).
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ũoiila DoÉital

1 lllil lUPUSilii'PlU (lo Sr. Cill'iliill

Piiti'iiircit ;ios Porliiiiupsps

rosiilputrs uo l.msil

Os jtirnats clc 23 de Dezembro passado,
publícaram uma sdudacãode Sua Eminência o

Senhor Cardial Patríarca de I.isboa aos l\ir-

tugueses resitlentes no ISrasíl.

I rala-se duma tiposttSlica líc<To cm que Sliu

Fminência com simplícidade e brílho cmpenha
a Pnlavra dc Dclis para exaltar os Poiiugucses

t]Ltc, cm terras de Santa Crus, vivem as vír-

tudes da Terra de Santa Maria; e para t]ue

os leittircs conhecam o scu merecímenlo, va-

mos ai'(]UÍVtí-la no documentái'ío dc .1 UniJo.

I 0 convite do Brasil

Quando rccebi tlo Ciovérno brasileíro o

honroso convíte pnra vísítar oticialmcnte, como

sclis htSspcde de honra, o BrasiL cxultei de

alcgria.
Parcccu-me ciuc aquele convite vísiva mnís

alto que a minha pessoa : a Igrcja e Poiiugnl.
Se quercis c]iie vo-lo diga nuiua palavra st'> :

o Pprtugnl cristũo (]iic fes o l.rasil.

E alinal o Portugal quc tem nome nn his-

USria. Dêle disse Camôes, em versos conhcei-

dos em todo o mundo, que os seus hertSis dí-

lataram pcia lerra

«a Fé e o Império».
Todos ncSs trascmos no sanguc c na alma

a sua gloriosa, pesada rcpresentacão. Se nãti

degeneramos tlo t|iie ntis enraeterísa c deline

no mundo, êsse Portugal vivc aíntia cm nos- ■ ■

MtSrnicnte em vtSs, qije in) l.rasil sois a sna

conlínuaccTo e imagem. F em vos que o véem

e conhecem. os que aí não mergulhani t> seu

saber na histcSría.

Nâo mc honrava, pois, stS a mim o honroso

convíte tio C.ovêrno brasileiro. Fnvolvia-vos

tambcm a vtSs, tS poitLiguescs. cm cujo nobre

c crístcTo peitf) aitle sempre a chama que nos-

sos maíores ucendernm !

Parti para o l.rasil como (]Liem vai admi-

rar na hercúlca pujanca tlum tilho glorioso c\

nobresa do sangtie de (]iie procede.
Disse-o nntecipndamenle, em carta (]ite tive

a honrn de dirigii-llie, ao Fmínentíssinio Car-

dial Leme Arccbispo do Rio de Janeíro:-
oPaiiírei como um peregríno, para beijar a

terra brasileira, onde maos portuguesas arvo-

raram o símbolo cia Redencão— que Vossa

Fmínência hoje segura nas Suas, a frentc dc

todos os brasileiros, com lanta íntelígcncía,

dignidadc c gicSría».
O Pirasil tomou nas prcSprias mãos os seus

gloriosos dcstinos. Diunte dêie, abre-se a es-

Irada ímperíal dum futuro de horísontes ímen-

sos-quc vaí percorrendo a correr. • •

Portugal nao potle deixar de beijar na

íronle, com amor e orgulho, csse lilho gigante,

cjlic, sob a luz de oiro tio Cruzeíro, prolonga
e dilata o seu sangue. a sua hngua. a slut fc.

PortugLiés que não amasse o ISrasil ncgar-

-se-ía a si mesmo. Sería como pai que engei-
lassc tis tĩlhos. «N'ova Lusitânía;- foi o prímeíro
nome cle Pcrnambuco. Mclhor cabc a todo o

ISrasíl -ramo do vclho tronco lusitano trans-

plantado para as terras virgcns da Amcrica,

onde pegou raiz, crcsceu, tloriu c frutifîcou.

Cs crusados. ao avístarem as altas torres

da citlade Santa de lerusalcm, ajoelhavam
Irês vcscs, bcíjando aqucle chão bemdito. por-

c]Lie sôbre éle poisoti os pés, o Scnhor. Dizem

que tizcram o nicsmo os portugucses que pri-
meiro puseram o pc ncssa terra quc chama-

ram de l'era Cru.z.

i'erra Santa» tambc'm c cia para o meu

coi'accTo,- pois a tomaram para «aeresccnta-

mento da nossa santn fé>- os descobridorcs. e

a santilicou log'o de coméco o Sangue do Se-

nhor que Fr. Ilenrique tlerramou misticamentc

sôbre o tôsco altar de Sanla Cruz, e depois o

sangue dos nnírlires t]Lie desbravavam ao

mcsmo tempo as almas e as terras, em cspe-

eial ésses jesuítas heroícos que ioram os ver-

datleíros padrinhos do baptismo c da confir-

macão do Brasil.

Foi com êsscs senlimcntos quc parti para
t) ISrasil.

II A minha mensagem

cTuuiuio chegLiei. bcnitlísendo os mcus

olhos pelas niaravílhas t]iic via, cncontrei-vos

logo ti vtSs, que me reccbicis no coraccTo- o

corac<To onde cu descobría o Portugal que

levava iĸ"> meu, o Porlugal tla Cítis de Ciistt).

Com efeito, junto de vtís cu nũo cra stS um

portugués enlre irmnos. Como aí ioi tiito clo-

qiicntemcnte, em niím era a prtSpria «alma

lusa no t]uc ela tem tle mais porttiguês c cris-

t.To» (]ue ía a visitar-vtts.
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Lcvava-vos as saiidaecTes dc Portugal c as

bênc'cTos da Igreja.
As saiidacôes de Potiugal!
O qtie eu represento, não é apenas um

momento da vída d<\ Nac'cTo: mas a comunhão

espírilual tlc tôdas as gcracôes portuguesas-
Eu eru, a bem díser, a voz clo Portugal

etcrnt) dos portugueses de todos os tempos,
e cm espccial clêsses sôbre CLijas cinzns taivcs
v<Ss caniínhaís.

Porlugal não é apenas aqueic jardim cla

Europa â beira mar plantado - que cantarnm

poctas. Enganam-sc os ciuc o redusem a sim-

filcs expi'essãt) geogj'iítica.
Portugal é acíma cle tudo Linia exprcssno

humana de multisecular vida histtSrica. Não se

pode resLimir nos limítados iĸimeros das suas

estalístícas, t]tic lhc contam os actuais límites

c habitantes con.o um poema se não poclc

apreciar rcdusindo-o stS ã aimlise graiiicitical.

Poiiugal cslá em todo o mundo e em sete

séculos. I>em maís pcqueim quc Pt>rtugal era

a Cirécía cLíssíca e vive aincLi m> íundo e i .0

íorma do nosso pcnsair.cn to.

F cstn todo onde está um coracão poiiu-

guês. Está aí, eomo o Sol numa lngríma clc

orvnlho c]uc t) retlccte— com o esplendor dc\

sua alma, e a heranca tla sua histcSria, e a cx-

prcssrio das suas c]Lialidatlcs caiactensticas.

Na !uz dos vossos olhos, eu reconhcei a

luz do ccu de Portugnl. Cada uni tie vtSs era

a imagem t]uerida clo Pátria : a sua ié, a sun

lingun, a sua scnsibílidade, a sua cullura, a sua

Ir.idicão- ■ •

i'otlo o portiigLiés é o resumo tla Nac<To.
Ncle sc concentru e exprime a vicla secular ds\

raca. Fst<í para esta, como a llor c o fruto

para a planta.
Para scr o que somos, vivcram c nmaram

e soíreram e traballniram todos quanlos nos

precederam. O «solar da Raca», no lindo tlí-

zer tle Aírânío Pcixoto, etlilicaram-no c tlc-

lcnderam-no <T ponla tla espada, nn tcrra clos

moircts. A língua, expi'csscTo e instrumeiito dci

nt^-'e cultura, fê-Ia o povo para cantar e re-

Scir. e políram-na com latina lima os nossos

escritorcs: a l'e, deícntleram-na os ncisscis he-

rcSís, c iliistraram-nn c">s nc-issos nnírtires, e cs-

palharam-na os nossos niissíoiníríos, c vivc-

rnm-na os nossos santos, e abencoaram-na os

nossos moribundos, e traiismiliram-no-la as

nossas mães: inspirou as ntissas víitutles, aben-

Cooti as nossas empresns, consolou cis noss(>s

esforcos.
Vtis eontinuaís Poiiugal no l.rasil. O seu

nome c a sua honra estão-vos entregues. A

LÍltímn página da epopeía poiiugucsa no

grandc país irmãc-) soís vcSs quc a estais des-

crevendo. . .

E as bénccTos cln IgTeja.
A Igrcja é o seío matcrno cm cjiic se for-

mou a alma dã Nacão. Deu-lhe o sentido dí-

vino da vida, inspirou-lhc o alto ideal cristão,

formou-lhc as virtudcs anccstraís.

Quando Portugal cra pequeníno, o Viga-
río dc Crísto tomou-o pela mãc>. e por mais

tluma vez o seu legado o salvou das garras

do leão dc Castela, já prcstes a dcvorá-lo.

Quandt) adolcscente scntiu ímpetos de hc-

roicas aventuras, ajoclhou com olhos ílumína-

dos pela kis divina de Cristo, para receber a

bêncno protcctora da Igreja— e com ela partíu
ã dcscobei la e conquistn do mundo, quc o

Papa logo dividia cntre clc e stia tidalga irmã

Fspanha.

A Igrcja tcm ouvicio a confidência de

quási tôdas as atlicôes dc->s coraeôes portu-

gueses, c scmprc as consolou, uníndo-as âs

tlo CoraccTo de Iesiis c comunícando-lhes o

valor intinito das tliile-. e de tantos sonhos de

virginal ímoLicão, t]ue tem povoado a nossa

lerra de hnmanos lírĩc>s de pureza, vitcSría dc

Iliz c tlc graca sôbre <i pesada opacidade dc

nossa naturesa deeaída, c oferecído ternos

coracôes maternais a orfantlade desainparada;
e das súplícas ardcntes clos (|Lie trazem cuida-

dc>s 110 coracão ou pcnsamentos de gkSría na

almn, siiplícas de mães e nmbicôes cie fĩlhos,
rogos chorosos de esposos c aspíraccTes ala-

das de moctis- • • ?

Ainda me lembro com orvalhada emocão,
das oracôcs que em lôdas as casas da minha

altieía mínhofa crístãmente se resav.im, e eu

rczei por êsses ciístantcs, antSnimos auscntcs

c]Lie, entrc pcri<gos dc\ nlma c clo corpc>, cor-

ríam íortuna por sôbrc ág'uas pértidas do mar

e terras incíspitas clo Brasil !

Isto deve vir da era das Descobertas— a

era que no h'vro da histtSria se devera ehamar

de Porlugal cm cjue Portugal todo licava rc-

snntlo, nunni rcligíosn comunhão colectíva,
pelos t]iie, sôbre frágeis earavcias, partiam au-

dazmente, por mares nunca ciantcs navega-
dos, em busca de almas para Cristo e tcrras

novas para o reíno.

A bc'iicno que vc">s trago ccnitém o mérito

das boas obras que tôtln a N'acão tem feito;
c conit) se tôdas as geracôcs se levantassem
tlo |)tS dos tiimulos a abcncoor-vos.
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Envcilvc as Lígrimas tlas nnTcs, cs|)osas, ír-

mãs c filhas t]Lie senliram o coracão partido
ao vercm patiír os cntes amados-, e os saeri-

fícíos das virgens c rciigíosas que, nos seus

mosteiros se ofercceram a Deus, IĸSstías vivas
tle místíct) holocausto, para nmar e soírcr e

merccer pelos (]Lie O esquecíam c ofendíam;
e os ardorcs e suorcs gcnerosos dos nosst)s

apôslolos, (]iic ensínarnm a tanta «gente re-

mota» a lei tle Crísto.

Não fact) 'ítcratura : é a prcSpria verdadc.

Pelo dogmn caitSlico da comunhão dos santos,
os méritos d )S JListos constituem. com os de

Cristo. (]iie são intinitos, o tcsoiro eomum da

fgrcja. ScTo um bcm colectivo da família cristã.

I: a preciosa heranca clos filhos cle Dclis ciue

se vai acunuilando.

E dela que eu vos distribuo. Na minha

bênc-ão estcí a da Igreja íntcira. Como scu mi-

nistro, o mcu gesto liga-a : no meu braco er-

guiclo, vêtle, ct)in olhos cic fc', toclos os bracos
c]iie píedosamente se tém elevado para Deus.

E como é símbcSlicc") que seia eu a aben-

Coar-vos—
-

cu, o sucessor daqucics bispos c]tic

abencoaram os descobrímentos, e os míssio-

nários, e os antígos governantes, c tis povoa-

tlorcs dcssa grande terra. onde vtSs nobre-

mente continuais o seu nomc c obra portu-

gncses !

O PO' AnttSnít) Víeíra, iuim clos nniis altos

vôos d.i sun e cLi humana cioqiicncia, chcgt>u
aí a intimar Deus que tomasse na guerra o

partído clos poiiugueses. que j<í o haviam to-

mado por file.

Tambtin eu, embora modestamentc. rogo

dc todo o coraccTt.) n Deus que vos abcncôc
c gunrde e proteja, nc"> corpo e nn alma (t]ue.
se a pcrdesseís alin.il, tudo o maís estaria tam-

bém pcrdído) -

ptir tudo o t]Lie os portugue-
ses têm feito por Fle nessn vossn segunda pá-
tría : pelo trabalho hertSico com quc a tlcsco-

briram para Cristo: f>cios sacrííícios tle vidas

e fazentla com que a desbrnvarnm, coloniza-

ram e formaram: pcla alegríti com t|tie ncia

plantaram pela primeíra vez n Cruz : pcia ge-

nerosídade com c]iie os seus iinírtires a rega-

ram com o sangue: pelci amor eom que os

seus apcSstolos ensínaram os índios a conhe-

cer e a amar c a scrvir o Scnhor: pela dcvo-

C<To com c]ue crguerani as suas ígrejas: pclas

lágrimas. e oracôes, e cuidados quc tudo isto

custou a Potiugul : pela g'KSria t]iie t"> Brnsil

dá n Igreja e a Cristo. . .

III A li?ão do Brasil

Se vos levei de Poiiugal saudacôes e bén-

gãos, muito trouxe, em troca, do ISrasil. Trou-

xe-o no coraccTo.
i'rés ccvisas aprendi sôbre tôdas : a sentir

maior orgulhc") cie ser portugués, a admírar c

a amar maís o Brasil. e a apreeiar mclhor a

vossa obra gratĸlíosa.
Maior orgulho clc scr portugucs!
Esttui mesmo em crcr que é prccíso ir Li

para bem nvalíar a grandesa de Portugal.
Chamam-nos pais pcqueno os que não sa-

bcm quc os povos, como os homens, sc não

mcdcm aos palmos. Intinítaniente maior, na

histcSria cia humanidade. que o vast<"> impcrio

assiríe, ít)i c) míiuisculo reínt) clos judeus: dêste

saíu a luz cjue ilumina o mundo, Nosso Senhor

lesus Cristo!

A verdadeira grandeza de Portugal me-

dc-se pelas suas obras. Quando se vê c"> Bra-

síl, chega ciluísí a parecer milagroso que êle

tenha podido criar um país t<To grande. E ísto

ao mesmo tempo quc andava cm perígos c

guerras entretído a edíficar novo reino. cntre

gentc remota de África c da Asia !

O Brasil é a obra e a ghSria de Portugal.
Afrânio Pcíxoto. glorioso príncipe das letras

brasileíias, disse na Acadcmía do Rio, perante
a consagrada tlor dc\ cultura tlo grande País

irniiĩo, que o Brasíl era. . . o undécimo canto

dos ItisíaJas, c]ue C<miOes stS não escrcvcu

ptM' ter morrido antes cle conhecer a epopcía
dos jesuítas na terra de Vera Crtt.z.

Na épica emprêsn dc\ íormacao do Brasil,

empenhou PortLigal c> que tínha dc melhor.

Deu-lhc os maís sanlos e heroicos apcSstolos,
inclusívamente o maior génío de eloqiiência
que possuíii; enviou-lhe a sua nobreza, para
o tirganízar, o defender e lhe ctununícar êssc

sentimento da unidade, t]uc é o segrêdo da

sua íôrca ; e o sangue do seu povo. que não

tiuiz míslutai' com o clc raca real dos ju-
deus. ■ .

A obru aí está. Os histc->ríadorcs cha-

nam-lhe um mílagre»!

Mais <idmirac<To c amor at) l.rasil !

A mlnha vísita ao Brasil não era a tie ar-

tjuecSkigo todo voltado pnra as ruínas do pas-

sado, a qiiom nũo intcressa a visão dã actua-

lidade. Se inTc) podia tleíxar de ver no Brasíl

a ínitigem gioriosa cle Portugal (poís o traz no

Sinigue, nn lingua, na ttadícno, na fé) : o Brasil

titi'tiía-me \~~e\o cspleiulor tlo seu prescnte.
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Rccordci há pouco a irase de Aírânío Pei-

xolo. A outros brasilcíros ouví ainda quc o

ISrasil cra a segunda epopcia dos portugucses
(a primeíra sao os LusiaJas). Mas cu acres-

ccnto: que da epopcía do Brasil os portugue-
ses não cscrcveram senno o prt>logo, os dc~~

cantos csicTo-ntis escrevendt) os brasileiros. • ■

Trago ainda nos meus olhos deslumbrados

a víscĩc") da sua admirávcl belesa, e dígo, cc")mo
\~\c~\ hora clo dcslumbramento : clepois do quc

vi, cKui mais valor aos meus olhos!

Scntí alargarem-se os horisontes cla imagí-
naccTt) ao contemplar a sua grandesa imcnsa,

de recLirsos quási inesgotnveis.
Tive quc aprcssar o ritmo do meu passo

para acompanhar, na sua corrida de pro-

gresso, «os t]ue olham para diante e tcm o pé

erguido sempre para marchar», para mc scr-

vir ckima frase de (ii!bcrto Amado.

I.rguí a fronte para mcihor ver, ne elcva-

C<To clc pensamentos e grandesa de scnlimen-

los, a <ilguns dc">s scus homens mais emínentes

nn |)oiitica, nns lctras, no trabalho.

Ajoelhci comovidamcnte tliante cia apari-

C.To rudíosa d<~\ sua Igreja, cjue c j.í consola-

C<To d<-\ Igreja universal c seici amanhã a

maior Igreja d<i terra.

F com esta viscĩo do Brasil dcntro dc mim,

antcvejo e saiido jcí, com Baptístn Peicíra,

êssc gioiioso scculo vindourt) qtie licai'tí clui-

maclt) nn hísttSría o <scculo clo BrnsiD.

Mcihor aprcciaccTo tla vossa obra gran-

diosa !

N'ãt") im.iginais a t'estíva comocno com cjlic

otivi a algumas das mais autorízadas bocas

brasileiras faser o eiogío da gcntc poiiuguesa!
Nunen senti maior alegria de scr cla vossa

raca. E tic grutídão, apeteceu-me beijar por
v<Ss a mão dos que assím íalavam.

Vistes ctinn) o Supremo Magistiado tla

grande Nac<To irmã e amign quis honrar-vos

nn minlui ficssoa, assistindo <io banquete tLi

Fmbaíxada porque Cardial Patiiarca de Lis-

boa (ctniio me disse cntno) stS e.xístc um no

muinit"), nno abria com isso precedente. F

eíeetivamentc Portugal, no Brasíl. nãt) é um

pnis estrangeíro- F todos lêstes as palavras

magníticas do Fminentíssímo Cardial do Bra-

sil que, at) abracar-me, me disia ser t) nosso

o abraco tlas duas Igrcjas irmãs. ScTo pala-
vras de oíro, para guardar no relic.írio ck)

coraeao agratlecido.
N'ũo é coiiando tis raises proíundas cjuc a

círvore pode eresecr c tiondejar. \Y>s alimen-

tais no Brasil a seiva rica dá sua raca. Sem

vtSs, temo que cie perdcssc o earácter, se des-

nacíonalizasse. . .

Malheiro Días ainda há pouco me fazía lcr

estas palavras quc vos dírigiu um dos mais

cminentcs brasilcíros :
— «tS portugucscs, ír-

nnTos dc\ mínha pátria, servídores leais do

nt)sso csíôrco. eompanhcíi'c->s robustos do

nosso amor, oi'ganízadorcs tla vida mercantil

tla nacãt) brasíleíra»!

IV—O exemplo dos portugueses
do Brasil

llm de vcSs, ctnn lágiimas mais cloqiientes
aínda que as palavras que pronunciava, pe-
diu-mc cm Santos que cu dísscsse aos portu-

gucses o que vira no BrasíL compatriotas uni-

dos em redor do altar de Deus e da Pátría,

tjiie nada pediam a esta, mas Aquele lhe tor-

nasse o nome scmpre glorioso c honrado no

niundo.

Sím : dir-lhes hei que vcSs nos dais alta li-

Cão de cultLira, de carínho e de trabalho—

conlando apenas com o vosso prtSprio es-

íôi'co.
Pudcra cu traduzír a relígîosa imprcsscTc)

t]uc todo o potiuguês scnte ao entrar nessc

vencrando, gioríoso Gabineie Pcrtugués Jc

leilura - santuniio dc\ cultura portugucsa no

Rio dc laneíro c rica mctrcípole de tantos ou-

tros, ou ínstituícôcs scmelhantcs, que ScTo lâm-

pados accsas por todo êsse cxtenst) Brasil com

t> maís puro azeíte do espírito português.
Se nos CTabinetes de leitura brilha a luz

do espíríto português. na floracao maravilhosa

das Beneticências e outras de catidadc, como

as Míseiicordias, os Ilospitais, os Asilos, as

Caíxas dc socorros, que sei cu!, afirma-se o

melhor do nc">sso corac-ão formado a imitagão
do Coracao de Crísto do qual diz a escrí-

ttna quc pnssou íazcndo o bem.

Que diser tlt) trabalho português no Bra-

sil ? No passado foi com a eatequese jcsuítica
umn epopeia: dela saiu o Brasil. Se é vcrdade

(]lic o trabalho cristão obriga a terra a lou-

var t) Scnhor: o trnbalho porluguês tem sido

unin obra dc redenc<Tt) para as terras de Vera

Cruz. Nt) presente ainda vos ocupais lugar de
honra nesse cavalheiroso. franeo País, que

Sardinha chamou o «filho ]U"imogenito», o

■•morgndov dc Ptniugal.
Nem scmpre sc tem íeito em Pc-niugal a

dcvida justica ao «brasileiic)». O português
que eu ví no Brasil dcsmcnte êssc tipci cari-
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caturado de Camilo. Conheci um cscol autên-
tico dc portuguescs, íormados na dura escola
do trabalho c tlor de raca fina : amancio a

Deus, a pátria, a famílía.

Enriquccem-se, cnric]Licccndo â nuineírn

bíblica ((]uc é a boa, isto é, com o suor clo
seu rosto) a opulenta nacão de riquezus ímen-

sas. E com o iruto do scu trabalho ajudam
largamente aci piogresso da iu)ssa terra -sus-

lentando escolas, tlotando hospitaís, cons-

Iruíndo igrejas. ■ .

Ainda agora <|Liizeram depôr na minha

mno consagrada, com gentileza e piedade,
como dom tlo ctuaccTci, a oíerta operosa tla

sua gcnerosídade, renovando por meLi ínter-

nic'dío o milagre dn Raínha Santa. que trans-

formou <is moecias em rosas:--pois Inmbéni

a(|LicIa sc convertern cm tiores tle bencâo
para os t'ilhos tle pobres, quc vai contribuir a

educar no amor dc Dcus c da pátria.
CT l.rasil cstíma-os. Se algum e(]iiívoco tem

havitlo, será ])t)i temer fcomo lembrou o alto

espírito cle iiistão cle Alaíde nt) Gabinete

Português de Leitura) quc Portugal dcgenerassc
tla alnni catcSlíca c]iic comunícou no Brasil.

Creio, <) portuguescs (]ue de longc abencôo,
quc cm algunni coisa a mínlui vísíta serviu

para cjue o vosso nomc fôsse, nessn terrn írnnT,

lão generosamente hospitaleira, maís honrado
e respcitado. ■ •

Ví algtins de vtSs chorar tlc alcgría ao

ouvírdes íalar com tantt) carínho tla patrín-
-nnTi. Como íilhos quc bem sentíeis cjue a sua

glcíría vos pcrtencc.
Loram clías de glcSria, efeclivnmente, êsses

t]Lie pnsseí convosco. O Emínentíssínic-) Car-

díal Lemc, t]uc c gltiria de todo um povo,

tlísse, cm palavras autorizadas, (]iie fcuam

uma afírmativa cle união luso-brasileira, como

nno Ini notíciti desde que somos iuna nac<To».

Regresseí com t) eorncno transborcLindt)

tle gratĩdão.
Nãt) posst") cleíxar de tlizer at]iii o meu

públíco rcconliecimcnto nos altos podeies do

Fstado, dos quais íuĩ InSspcde pela honra e

pcia felícidatle t]iic me tiernm tlc conheccr o

Brnsíl. Na veneranda pcssôa do seu Prcsidcntc

dn Rêpiiblica. sutido gratamciite o Povo Bra-

sileiro.

Beíjando n ]uirpura do Eminentíssimo

Ootclíal l.emc, cuja fraterna nuTo cscondidn

descobri em lôda a parte atcnta. piovídente,
carinhosa tiião atlmirável de comando! —

fcndo as minlms homcnngens aos meus a]">os-

ttSlicos irmãos brasileiros no cpiscopado. cuja
obi'o de luz e paz sígo com admiracão e res-

peito.

Por tudo isto, ao olhar pela última vez

para o Cristo do Corcovado, quc se debruca
sôbre o Brasil a abraca-lo contra o coracão
- Lhc pccii, com tôda a minha alma, quc

abencoasse o Brasíl, e nêle vos guardasse a

vtSs, pat'd t;ue sejais sempre, na grande pátría
irmã, o testemnnho c a honra de Potiugal —

tlo Portugal cristcTo que fez o Brasil e que o

Brasil rcconhecc e ama !

I.isboa, Natal do Senhor de 1^34.

"''"" M. C.M3I"). P.VITOTARCA

-¥■•■¥■-

ũocumentacão Polílita
Publícámos no últímo número o dís-

curso clo Sr. Dr. Cunha Goncalves iu-i

Teatro Nacional Almeída Garrett. na ses-

ScTO de abertura cia campanha eleitoral

para as eleicôes cios dcputados ã Assem-

blea Nacíoncil.

Dentro do ciclo cia mesma campanha,
Sua lix.'1 fez outro discurso, mas pela
T. S. E., por ser ciestínado ac>s eleítores das

colônías.

Damo-lo na íntegra, o que muito nos

aprar, especíalmente |->elas afirmacôes íns-

píradas nas íiguras c\c\ Igreja e cia Pátria

que maís se dístinguíram nc> Pc-»rtugal Mis-

sionúrio:

SFNI lORFS GOVlîRNADOlíCS

F Fd.FIi'ORFS DAS COLCTNIAS

PCTRTUGtlIiSAS !

MINHAS SEMIORAS!

MIillS SFNHORES!

Gracas a esta niaravílha ds\ ciência. quc
abciliu as distâncias e torntui possíveis as men-

sagens verbais a tôdos os ]-ontos dti globo.
|->cla niinlin bôca vem falar-vos a llnicĩt> Na-

cíonal, em nome de Ptuiugal, ttesta Mne-Pa-

Irtti atkucível, tlesta 1 éníx gicniosa, t]iic luí

mais tle 400 nnos ardentemente amn, protegc
e tlefende, e com o snng'ue do seu ])cito sus-

lcnla as suns eoKSnias, dispersas por três par-
tes do Mundo.

Dirijo-me. cm primeiro lugar, n vcSs porlu-

gueses d<\ hnlía. terra saiidosa do meu
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berco, filha piimogenila dc Portugal, scdc dos
Vice-Reis, eentro cla actividade colonizadora
e do vasto Impérío do Oricntc, c|Lic outfcSra

sc estendía, por iĸimerosas íeítorías e fortale-

sas, desde o Cabo dc\ Boa Esperanga até ãs

llhas de Sonda, no Pacifico. Sôbrc essa cokS-
nia dcve pairar, aíneia, a sombra augusta dc

Afonso tle Albuquerciuc, o fundador dêsse

Inipeiio, o super-homcm, quc não scS foi um

dos maiores portugueses, mas é uma das gkS-
rias do género humano, como o foí o grande
AptSstolo S. Francisco Xavicr, cspanhol de

origem, mas português de nacíonalidade, cujo

mílagroso corpo ali jaz e reprcscnta a alta cs-

piritualidade dc\ cívilísaccTo portug'uesa.
Fm seguida, peco a vossa atencão, portu-

guescs de Moqambique, clessa vasla coltSnia,

quc, se durante séculos csteve em relatívo

abandont) e atraso, é hojc motívo de orgulho

para a colonisacôo portuguesn. bastando para

o atestar a sua bcla e progressiva copítal, c]iie
rivalisa com tnuítas das principaís cídatles da

Furopa. colcSnia que, a-pcsar-tla sua popula-

C<To cosmopolita c hetercíclita, por tanta ma-

neira afirma o seu indefcctível lusitanismo.

F'alo-vos a seguir, com viva simpatía, a

vtSs. portugueses clc Angola, eoKSnia dilccta dc

PortLigal, joí.T apctecída de estrangeiros. o me-

Ihor troco do Império coloníal português,
mercntlo excclente da iiĸkistria e do comér-

eio metropolitanos, tcrrenc) propícío para a

corrente emigratcSrín de [îorlugueses. reserva-

ItSrio da nuTo-dc-obra dc c]iie depende a vida

e a prospcridadc tlc S. Tomc c Príncipc.
Xão vos cst]Lieco, tnmpouco, a vtSs portu-

guescs tlc Cabo Vcrde, Guíné, S. Tomé e Prín-

cipe, que por lanla maneira demonstraís a

eapacidade colonisadora de Piutugnl, sobrc-
ludo nas cxploracôes agríctrlas tla regíãt) tro-

pical.

Xão sei se me ouvireis, ki at) longe, vôs,

portug'ueses de Macau, a muis lcal das cida-

tles poiiuguesas, at]Ltela que nunca nrvorou n

bandcira dos Eelipes, criaccĩo brillmnte de

mercadores e missionários lusilanos no l:x-

Irenĸ.-Oriente.

Aíncla maís receío c]tic as minhas pnlavras
inTo eheguem até vtSs, portugueses de Tímor,

t]ue tão longe trnbalhaís |u_ia nianutencno cio

picstígio de Portugal e pelc> desenvolvimcnlo

tlas riquczas dessu maravilhosa ilha. (]iie j.i
íoi totalmente portuguesa.

A tôdos vtSs. poiiugueses das eokinias, em

euios pcitos, através tle lôtlas as divergcncías,
ditle ]")ei"ene n chama tlum ínvencível pntrio-

tísmo, venho solicitar a vossa concorrência as

urnas, no aeto cleítoral cie 16 do corrente,

aeto que não é banal, acto cjlic será histcSrico,

fnuque é o da cleic<To da prímeira Assembléa

Xacíonal críada pela Constituícão de lt.33,

tSrgcĩo da soberania, cSrgão do que se ccuiven-

cionou chamar o IssfaJc noro, masque, sendo

t) mesmo velho Portugal. stS c noro nos pro-

cessos da sua política e nas suas realízagôes.
Os candidatos apresentados aos vossossu-

frágic-is pela tlnicĩo Xacíonal podem conside-

rar-se cie antemão eleítos, vístci) ncTc> haver

oposítores. Mas. nem porisso ésses candidatos,
entre t)s quaís me encontro, eonsitierani dis-

pensáveis os vossos votos, porque não se trata

scS de fazer triunfar uma Hsta de 90 nomes.

Esta eleicão tem de ser uma vigorosa afĩr-

maccTo dã unídade e da solidaríedade do Im-

ptkío. da unanímidade do sentimento nacional

e dã conjugacão dos csíorcos de tôdos c>s

poiiLiguescs para a construcão dum Pcr/iigal
maior,— nâo maíor em íerrittStio, mas sim no

desenvolvimento progressivo e incessante dos

territtSríos que possuímos c quc algumas po-
derosas nacôcs estrangeiras nos ínvejam e de

t]tie cinicnniente pretendem desapossar-nos.
Sem nenhum título histcSrieo, jun'dico c moral,
cssas nacôcs invocam, a coberto cia sua fôrga,
ora o l'raco argumeiito da sua excessiva pro-

liíeracno, ora a fra(]iieza e pequencz de Por-

tugal. Mas, iĸís niio temos culpa da sua sobre-

populac-to.e, doutro lado, deveríam cias fa-

zer a prévia demonstracão d<~\ sua siiperíor

capacidade nas coLSnías que ainda têm ou

j<i possukum.

A pcquena extenscTo do territcSrio portu-

guês na Furopa não c argumcnto c]iie mcreca,

sequer, díscussão. Pcqucna era a cídadc de

Roma dc Quírino e Xuma. e, contudo, durantc

niil anos, cia foi-se estendendo pcla Europa,
Ásía e Aíricn. Pequena era a Inglaterra de

Cromwcil e da Raínha lsabel, mas possuíu c

aínda consei v.i t") maíor império do muntk).

A [>ec]itencz tie Ptuiiignl não impcdiu que estu

XaccTo gloriosa dcscobrisse dois tei'cos do

giobo teri'cíqueo, no qual con(]iiistou e ocupou

v.istos teriittSiios, criou tlois impérios ati

Orientc e at) Ocidente, c eiviliziui, como con-

línua civilizando. povos de diversas ragas e

origens, ti que tuitras nacêes, prctensamente

SLipericircs, nno souberam fazer.

Poucos [icvos se rcvelaram, na hístcSría,
em igualdade dc ccnidícôcs mnteriaís, tão ri-

cos de energias de tôda a tu'dem. como o

povc> [u>itugLies. I.asta s<i ponderar como
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Afonso dc Albuquerque, em trcs passadas de

gigante, no curto prazo de dois anos, com um

[uinhaclo de bravos, navcgando cm fracos ba-
tcís por marcs ignorados, conquístou Ormuz,
Goa e Malaca, chaves de tôdo o comércio do

Oriente ; e, depois, nas suas rclacôes com os

indígenas, foĩ o mestre uníversal da política
colonial. Portugal, que ícz o vastíssímo Brasíí,
pode c lní-clc convcrter em novos Brasis as

suas coKSnías dc Angola c Mocambítiuc. scm

descurar das restantes, c|Lie ScTc") marcos milíá-

ríos da sua cstrada na HistcSría.

Mas, para isso, c indíspenscível rcagír. in-

cessantemenle, ea e Li, contra os íactorcs tjue

possam [ireJLidíeai' t) renascímento naeional,
contra tudo o que divide e etifraquece. con-
tra os rc/lĩcs Jc Icestelo, contra os hiper-críti-
ctis negativos, ínca])azes de construir c Iníbeís

cm dcmolir, que nada fazem, nem cieixam t]ite

os tuitros íacam. Temos de combater o espí-
rito Jc I'accJo, intlívidualisla, mesquínho, dc-

molidor, c]ue subverteu o espírito nacíonalista,
expansivo, construtivo, íntelígcnte, solidarista,

progressívo. O es[)íríto de faccão, destruindo
ti solidaríedade enlre os ckladãos, favorece

as tendcncías ĩntcrnacionalístas, acrescenta

atis inimigos evternos os intcrnos, suscita a ín-

difcrenca pcios destinos nacíonaís. cslímula os

dcrrolistas c os traídorcs ã pátria.
O espírito de faccão, que há longo tempo

fazia a sabotagem das encrgías polítícas c

ecoiĸSmicas da Xacão, acabtui por arruíiĸí-la
no primeiro quartti clo prcsentc sc'culo. Dis-

penso-me de ex|)or aos vossos olhos, srs. elcí-

tores colonitiís, o (]Liadro tremcndo e dcsola-

dor, a tipagada e vil trísteza dc\ desordem

admínístrativa, polítíea, socíal e moral nos lô

anos decorrídos tlestle a proclnmacão tla Re-

[uiblica, cpílogo natuial tla revolucão e guerra

cívil (]iiásí ininteiTiifila (]iic, dcsde os princí-

pios do séc. XIX, estavti demolindo o cdííício

grnndioso dc Porlugal.
Foi n éste desctiiabrt) que o bxcicílo pôs

lcrmo em 2S cle Maio de IoícS. Mas. nãt"> bas-

lava expulsar das suas tiineheíras tis homens,

qtie tantns ]uovas deram d<\ sua incompctôn-

eia, tln sun imiuobidade e tla sua incapaci-
dadc polítícn e nĸual, ao ponto tle atraírem

sôbre Portugal n nversno e o desprezo dns

XactTcs.
Atliiiínísti'tir um país, tonui-lo prcSspcro,

Ínsê-Io progredir, respeitar e prestigiar. é bem

maís difícíl do que n íngkSria tarefa de pcrse-

guir c rcdusir a miscría c-> clcro, expulsar fra-

tles e freiras e esbulhar dos seus bens ns eon-

gregneôes e a Igreja catcSHca, ■- assim como dc

expulsar das colonías as mísscScs rclígiosas,
instrumento admirável dã civilizacãc") dos in-

dígenas. substítuindo-as pelas coniicas nu'ssccs

IJicas, quc estrondosamente íalíram.

Era preciso corrigir os antigos processos
aJmínistrativos. estabelecer novos princípios
legais e morais na gestcTo tia causa públíca,
cxecutá-los com tenacidade e continuídade,

dar í\o Fstado nova organízacão, sem c>s de-

ieitos inerentes ao liberalísmo do csttípiJo
séc. XIX e de marca francesa, e. sobretudo,

criar uma doutrína e uma mentalidatie novas

para as gcracôcs acluaĩs c vindouras. Tuelo

isto, porein, exígia homens superiores, e.xigía
um génio.

Mas. o Exército poiiuguôs, para fclicidade

d<\ Pcítria, descobriLi csse génío e pô-lo â írente

dos negtScios públicos. Chama-se AnttSnio de

Oliveira Salasar. Este homem não é scS um

proiessor, não é scS um linancciro ou polítíco.
Fle é iim vcrdadeiro condutor dc homens, c

a incarnacão da alma nacional. Xiĩc"> o dígo
por baíxa lísonja. Ilaverá, deccrto. quem tlis-

eorcle dêste conceílo.. Mas a hiskSria llie fará

lôda a jush'ca, colocando-o na tila dos bene-

méritos da Paltia. ao \c\do clo Infnntc navega-

dor, de Xuno Alvarcs Pereira, do Conde dc

Castcio Melhor, tlo Murquês dc Pombal. A

sua obra formidcível cshí â vista dc tôda a

gente. Ela constítuí o pasmo de nacionaís c

cstrangeiros!
Xo cuiio cspaco dc scis anos, cquílibia-

ram-se os orcamentos, os antigos Jclici/s eicS-

nicos foram substítuídos por avultados saldos,

pagc>u-se quási tôcia a dívida tlutuante d<~\

soma supcrior a 3 milhôcs de contos, c pnrte
da dívida de gucrra, rcconstruíram-sc as es-

tradas, construiram-se portos, estn-se críando

râpidamente uma esquadra de belos navit">s

modernos. atalhoLi-se o gravc prt->blema do

dcsemprcg'cx nicihorurain extracu'dinâriamentc

cídades, vilas e akleías, nuiltiplicaram-se ficu"

milhares as esccdas, estabilístui-se a moeda,

icirtaleceu-se o coniércio e a indiistria, ttipli-
eou-se n [UtitluctTo tit) trigo, aLiiiientaram as

exixuiacôes. subiram as cotacôes dos títulos,

substitLiíram-sc as nojentas ncitas baiicai'ías.

para trocos, por belas mocdas tle prata, con-

cluiram-se tis bairros sociais, restabeleceu-sc

a libeidadc c a paz relígiosa, ergueram-se \~c\-

Incios para os servícos públicos, reformn-

ram-se leis, ccinstruíu-se a Fmiissora Xacional,
as elasses socíais c as corporacoes passaram

a scr tugãos do FslatKi, a mullicr portuguesa
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íoi admitida ã vida polítíca. Enlim. Portugal
íoí a LÍníca XaccTo que resistiu sem abalos â

crise inieiada no atĸi terrívci de 1931 ; e, não

S(S se reconquístou o perdído prestígio, mas o
nosso pnís é apontado por estrangciros como

e.xcmplo a ímitar, a nossa Constituicão dc

Fstado Novo é ínvoeada pelo dcputado fran-

eés Adríen Daríac, eni pleno Parlamenlo,
eonio modclo que a Franca tleve copiar, e o

chcfe tlt) Governo português c etiuiparado,
com vantagcm, a Mussolini, llitlcr. Dolfuss, Pil-

sutlsbi c Roosevelt. Dêstc modo, Portugal que,
Llantes, nn polítíca ínternacíonal, ía sempre a

reboquc da Inglaterra, quando na Socíctlade

das Xacôcs se tratou da admissão dos Sovíe-

les dc\ Rússia. teve o aprumo de se opôr, con-
tra a maioría das Xacôcs, marcando a sua

pcrsonalidade c ckiiníndo a stia doutrína, (]uc
nũt) é acomodatícia e incoercnte.

Ao Kitlt) da Ct)nstitLii'CcTo cla iiietnipole.

potcin, as colcinias, cnglobatlas numa entidade

novti,
-

Impcrio Cclcnial, passaram a ter a slui

CcinstítLu'cão cspecial, t) Aclo cclcnial, ha-

vido como parte integrante daqucie outro dí-

ploma. IScm scí (juc a alguiis inTo agradou
esta expressão de Acto co/cnial, esquecidos já
tlo saiídoso Acto aJicional a Constitui'cũo dc

ISícS. XkTo gostnram tla palavra «colonias-,

qtie é alias de ust) universal; prcferiam a ve-

llni desig'naccTo dc proríncias ultramarinas,
scm repararem em (]Lie as prcrincias, como

lais, não podem tcr personalidnde juríclíca,
ccnno as coltSnías tc'tn. Mas, em tôdo t) caso,

o Acto colonial tleu âs coltinías um aperfei-

coado sistcma de administraccTo, cm vcz da

aulonoiiiía do tí[)t) ingics, que sci redundou em

desordcm administratíva c financeira. A auto-

nomia é contraria ã tradícíonal política dc

assimilacão, (]Lie é uma cias maiores virtudcs

da colonisaciĩo portuguesa. A autonomia tcm

o gravíssimt) tlefeito de contribuír p<irn a pau-

latína desagregacãt) do Impcrio, conio n In-

giateiJ'a o veritica.

Cumpre salienlar, no Ac/o colcm'a/, o tí-

tulo II reíerenle aos indígenas inTo-cívilisados,
como os da Aíric.i c Timor. 1: um exccicntc

corpo de doutrina, cm que ndquiriu vigor e

passou a eonstítuir matéria constitucionnl a

[lolítíca esbocada na l.eí nO' l'77 de 1914 e no

Dccr. n." 7.00S. |<í no Decr. n." P2.533, o Fs-

latlo nc)Vt") dcra aos mcstnos inciígenas o seu

f'statulo ciri/ e crimina/. Agora, o Acto colo-

tu'al í'cforccui essa política civilisadora. Sem

tkividn, estn política niĩo íoi innovaclora em

nbsoluto. I.ogo no ínício dt) Imptkío, Afonst>

de Albuquerque a estabeleccra na índia. onde
o índígena tínha já uma cívilisacão sua ; e o

Marqués dc Pombal ampliou-a nas suas notá-

veis Instruc'Tes ao Vicc-Rci D. )osé Pedro da

Cãmara. Mas, em Afríca, quási nada em tal

sentido se lîzera ; e o que se decretara desde

1914 nno se transíormara, aínda, em hábitos

mentais, em prática ciíuturna, como de futuro

teici de scr. Focando a tôcia a luz esta atitude

tlo EstacK") novo, cle nenhum modo pretentlo
deminuír alguns notáveis homens de Estado

do scc. XIX. comti Sci cia P>andeira, Andrade

Corvo e Barros Gomes, que, em váríos diplo-
mas, iTrocuraram abolir e reprimir a escrava-

lura dos ncgros. Mas, dali ao Dcc. n.° 12.533

e ao Acto colonial vaí uma distâneia enorme.

Aqui têm, mcus senhores, o que é o Iss-

taJo S'cvo. Mas, vtSs já sentístes os benéficos

cteitos dt> sistema saíazariano. Pela primeira

vez, tlesdc a proclamacao dã República, um

minislro das ccionias foi vê-las e palpar pes-
soalmente as suas necessidades, mínistro que

é oLitrn fîgura cmínente dt> Estado novo. Pela

primeíra vez, o mesmo estadista, que brilhan-

temente presídíu â XX sessão do Instítuto cos

lonial internacionnl, dcu a portugueses o es-

pectcículo magnítico tla Cc)nferêncía imperíal
dos g'ovcrnadores, que teve tão frutuosos re-

sultados, — sístema prefcrívcl ao dos Altos

Comisscirios, que facílílou altíssimos erros de

adminístracno.

X'ão quero ct)in islo dizcr quc as coldnias

cstcTc) eontentes. Os problemas eoloniais, e cm

cspccial os tlc Angola, têm cspecíal gravidade,
e grandes diticukiades oferece a sua rápida

soluccTo. llma [U"oíunda crise como a cie An-

gola S(S se vence a poder de porfiados e lon-

gos csft)i'cos. Os (jue sofrem com tal crise im-

[nicientam-se e profereni amargas censuras

aos governos, como ,se estes ptissuíssem
Lima varínha mágica. 1: cuiioso ver-se como

Lim gcivênĸ) novc> é acusatL"> de inTo remediar

Jepressa os erros dos seus nntecessores, con-

Irn os t]Utiís os interessados nãci pi"<>teslaiam
em tempo. e^///7/ /acrimae tcruin.

X'o cntanto, acabaram-se nas cokSnias,

lambém, os Jcticits orcamentais. .-\ grande co-

KSnia tle Angola deixou tlc ser a voragem do

lcsouit) [uuiug'uês. o etcrno doentc carecido

tle íi"et]iientes transíusôes de snng'Lie da mc-

IrcSpole. Vâo-sc vaKuisaiĸlo os angolares. Ilá
niais facilidtide de transfercncias. Anímam-se

as exportaeôes.
As coKinías portuguesas. dcpois de brilha-

rem na l.xf)osicão eolonial de Paris, clcram
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nova e lisongeira demonstracão dns suas pos-
síbilidadcs c do seu progresso na Exposicão
colonial do Pôrto.

Mas, scndo muíto o quc já se fes, é pouco,
em coníronto com o cjuc resta por íascr. Não

éjusto que esta íutura tarefa rccaía tôcla no

Govêrno. E tempo de que a X'acão colabore
nessa tareía e assttma as suas prdpiias rcs-

ponsabílidades. Porisso é convocada a Asscm-
blc'a Xacional. As coKSnías cumpre ciucídar

os seus problemas particulares. e dar tôtlo o

seu a[)oít) at) eorpo legislativo, que acêrca

lIcícs terá de legíslar e ao Govêrno, quc cxe-

culajci as leis votadas.

E ccrto (juc na Asscmbléa Xaciona! as co-

KSnias iicTo terão. como tiantes, cada uma o

seu deputado, csse detxitado que passava

isolado, destituído dc fôrca polílica, alhcado

c ígnorantc dos problemas metropolitanos c

ocupado em arrnnjar empregos para os scus

eieitc>rcs, ou respectivos protcgidos. Em com-

pcnsaccĩo, terão as coKSnías 90 deputados, quc
esltidai'cTo os [uoblemas eoloníais com o

mcstnt) euidado c selo tjue os da mcirtipole.
Por mim vos prometo tjue tlos problcmas co-

loníais me ocuparei eom a maíor dedicaciTo
possívcl, nos limites dos meus conhecimcntos

e aptidOcs,

Talvesscjaeslranhatla aforma desta cicicâo.
A unídatle tia Xaeao e do Imptiio ímpu-

nha o circulo l'uiíco, a lista i'iníca. Fntre as co-

kinias c a metrôpole devc e.xistir, agora e sem-

pre, completn solidariedatle; umas e oulrn

consliluem um stí lerrittSrio, t]iie o mni' une e

nno scpara. F poís t|uc vtSs lôtlos, cieílores

coloníais, sois cidadãos de Portugal, Lí e 01,

Lima scS te nos cleve acalcntnr, um stS kleal nos

guíarti, é comum a m>ssa histtSría ; e, porisso,

para tôdos a palavra cle ordcm é coimim, a

palavra tlo gi\mde Chel'e da tlniâo XncíonaL

« IttJo pe/a .Wacao I NaJa contra a S'acJc /»

Fidis . Nolas

MÍSSÔPS CîltolÍl'ilS

mpoiiância magna da actjão individua

(Conci.us \o)

E tiíntla nos ocupamos stS tla accão indi-

vidual.

Todtis. [itu'ém. -snbem o extraordinário vn-

lor e aleanee t]iie sôbre csla tem a oracao

colectiva (e acc<To é t)rac<To em obra obra

natural, assim como ciracão c obra cm acc<To

sobrcnalural).

XcTo temos onde retinír l'iicilmentc ?

E as rciiniôes nns ígrejas paroquíais e ca-

pclas ?
... E Fcitíma?!

XcTo tcmos onde nos expandir?
I: as salas das nossas associacôes privati-

vas? E a nossa imprensa ? E os nossos eseri-

lores ?

Xno temos quetn actuc ?

1: os nossos mestres ? E as nossas e'/ites rXão

hci e'lites dentro do catolicismo portugucs?. • •

Falta o :<nervo»
—

o Jinheiro-]
E os cajutalistas catcilicos? E ptu'vcntura

constituítlo stS por pobretanas o catolicísmo

português ? Pohre, -é aquele que niĩo tem

Fé... .Aquelc que a tem, até as peciras con-

vcrte em dinheiro para o aplicar âs obras do

scu amor! Os escrnvos da avareza natla dcTo,

porque nûo a têm. ■ ■

XcTo temos quem eomande?

F os Chcfcs?

O Papa, quc é o Chefe clos Chefcs, csta

cansado de faiar. Podc-se dizer qttc em cada

día que passa Flc niio faz oulra ct"iisa senão

íalar cie missôcs.

Quanlt) a Potiugal, cspecialmente:
Sabemos bem a o|)erosidade sacriticada

das AssoeiaetTes dedicadas â Propaganda da

Fé. Elas assemelham-se a postos quc sc man-

lêm heroicamente na linlm de fogo.

Queremos deixar-lhes a(]iií prcstada esta

síngela honicnagem.
Resta-nos foear, por uma analogia, cornc

aetuatn o~ meíos 011 energias sobrcnaturais,

para dcixar, bem em destac]Lie, a realiJaJc

dos seus efeilos e assim deí.xar cm cada um a

certeza cle que. ao maneja-Ias, movc fôrcas
cficazcs cjlic atíngem concretamente o fim que

sc lhcs assínakxi,- muito mais reais do que as

tjLic scntimos (]Liando apanhamos uma marte-

lada num dedo, ciuandt) despedimos uma pe-

dra. (juantlt) dis[)aramos um tíro ao alvo, 011

quaiĸlo dumos oli recebemos uma ordem de-

vítla.

«C.Ts pensamenkis siĩo coisas»,— disse al-

guém.
Se uma pessoa alimcntar pcnsamentos de

medt), tle niakLitlc, tie mesquínhez. etc, est<ir<í

posto em disposiciĩo de receber os mesnĸ-is

IXMisamentos emitídos pcu" outras pesscxTs assím

envilecidas. Desta maneíra estará continun-

menie mcrg'ulhndo ncsta vcrdadeira lama, ou

esctSrias. do pensamentc").
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Da mcsma maneira, se outra pessoa alí-

mcntar somente pensamentos claros e vivos,

dívinos, de bondade, Fé, ínstrucão, grandeza
paternal, coragem, prosperidade, etc, estará
também -continuamente mergulhada em pen-
samentos clêste género. sãos, e estará encor-

porado no grande Pensamento que tudo pode
e faz na \ kla, como verdadcira emanac-ão
que c clc Dcus.

Mas, aquele desgracaclo. como êste fciís,
lanto recebejn como emítcm pensamentos clo

seu género. Este, c uma verdacleira escora do

Bem univcrsal, como aquele é uma veidadeíra

escora do Mal, -pcio simples emprêgo habí-

lual que dão ao seu pensamento.
■ • • Pcio cmprégo quc fazcm interíormentc

do seu tempo. atinal o são! Tão g'rande é o

valor do tempo. . .

Quereis exemplos do vigor prJtico cln

acc<To dos pensamcntos?

Quando cm ítladcs rccuadas, rão exístía

nem ttiégrafo, ncm rapores, como se explíea
que acontccímentos [)assadc-is a granties dis-

tâneias fôsscm subítamcnte sabick>s aquí, como

(|Lic por um presscnlimento •'

A êste feiĸSmeno chanu-sc pressentimenlo,
nnis a rcalidade cjue esta ficilavra tracluz não

é mais do que a cia eficJcia Jo pensamcnto ao

atingir almas sensivcís a um ckierminado ge'-
nero dêlc.

Aínda em nossos díns tivemos um dêstes

ietĸimeiĸis demonstrativos da SLia acc<To,

c[LiancK) surgiu o Dr. Asuero com a sua clcs-

coberta sôbre o frige/nio. Trés quarlas partcs
do muntlo, pelo menos, preparavam-sc para

cair no consulttSiio do célebre médico dc

S. Scbastian, subítamentc convencidas do pcn-

samcnto Ja ctira peios seus prci)Ccssos.

Ah ! A «conuinicacão dos santos» que to-

dos os días alîrmamos no Credo, ncĩo tem sidci

para iĸSs objecto de compenetraeão bastantc

de que a santiJaJe, substûncía dcste dogma,
é o elemenlo t]iie liga totlos os cristãos entrc

si e a Deus muito mais cio que a electrícklade,

a luz do Sol, e tock">s os elemcntos naturais li-

gam todos os seres â Vída e os solidarízam

cntre si ncla ! EI.i c a condutora da oraca

muito mais víviticante j)ara a alma, clo t]Lic a

lus do Sol e os tuitros elenicntos natnrais, con-

dutores da saúiu: o são para o corpo. Ela

condus-nc-is c conserva-nos a <)k>ACA divina, se

a buscarmos e a qui.zerinos com tilial Amoi:

Flemento condutiu pura o homem de, mais

polente e maís valiosa das suas energias!. • •

NcSs ínTt") temos sabiclo olha-lo com atenciTo

bastante, como a realiJaJe concrcta que está

encorporada em ncSs e nos permite tácilmente

tornarmo-nos a iôrca maís poderosa de trans-

formacão do mundo.

Julgam os inimigos da Fé que as obras da

Igreja ScTo possíveís apenas pclo simples facto

da sua aceítacão por almas fracas, que assĩm

dão corpo, por inépcía, a uma nebulosidade

inconsístente—o sobrenatural.

XtTo. Isto niio passa de um simples as-

pecto, apenas, e muito grosseiro, da parte ma-

terial, clíremos assim, da accão do sobrenatu-

ral. Assím como todos somos lívres de des-

presar a clcctriciclade, não a canalízando ín-

iciígentemente para os usos da Cívilizagão,
sem que por isso ela deíxe de e.xistír e de se

manifestar pelas trovoadas e por outras for-

mas, dci) mesmo modo,— se todos abstraíssem

das energias sobrenaturaís no uso da sua li-

berdade, cada um viría a encontrar para si

uina reprise do mal cjue procuroti para osou-

Iros por êrro ou maldadc, mas nem por isso

o sobrenatural dcí.xaria de exístir e cie se ma-

níícstar cxpontcTneamente, já conservando a

consciêncía cle cada um, e jci deixando entre-

ver o Bem e solicĩtando o coi'ac<5o a íncli-

nar-se a cle e resístir ao mal.

O Pensamcnto da Igreja, as energías so-

brenaturaís, o eontacto que Ela efectívamente

estabclece entre o liumano e o que é de Deus,

existem, apezar cic qualquer abandono que se

Lhe vote, e actuam, apesar da fraquesa dos

agentcs que os nccitcm. E pelo terem sabído

reconhecer, (jue sao precísamente os seres

mnis íntegros e aptos aqueles quc tem exer-

cido na Igreja maís larga e profunda accão.
F: na humanidadc . . -Santo AntcSnío. S.Paulo,
Sanía Teresa, Santo Agostinho, S. Tomas, e

S. Francísco, por exemplo, sem falar de tiios-

suet e de Leão XIII. . .

A Verdade ínteíra sôbre a accão do so-

brenatural. é que Ela é muito maís vasta c

muíto maís [uofunda do que se possa imagi-

nar, pois toca e revolve todo o género hu-

mano desde o mais fundo das suas entranhas,

tiandc) ao homcm e ao Mundo um aspecto
novo c felís.

Mas a cíêncía modcrnn oferece-nos meios

maravilhosos pura a analogia t]iie nos levará

â sua compreensiîo. . .

As ondas heiisianas. Eis a T. S. F.... Te-

mos, para exemplo, um posto emíssor e mí-

lhares clc postos receptores.
Parcce ser tim íacto adquíiido para a ciên-

cia que as ondas elcctro-magnéticas partcm
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do posto emissor, balem n.\ alta almosíera
como em teeto de ressonância, e dali são

reenviadas si)bre a terra. F; a mesnni atmos-

fera que tudo cobre a que dá conJu/ibi/iJaJe
<is niesmas ondas para a sua propagaecTo.

A scnĸihanca dc\ cleetrieídatle niisíeríosa,
c Deus o scr que tudo enche com uma accâo
normal.

Para (]iie uma accno extraordíncíria se sus-

cite, é preciso que um novo intercsse se mn-

nifeste e (]Lie um novo factor surja a promo-

vc-la,— a oijacão, eomo obra d<~\ Reiigião e

de Píedade coordenada no todo cla humani-

tlade c tla Igrcja. L.stc novo faclor toca no

Seío Dívíno e volta de !<i carregado cle Divi-

nas energias sôbre o objccto da nossa aspíra-

CcTo e d<\ nossa inteneão, \s missôcs. e caio

missao dc per sí.

A mesnia Mísericcírdia divina quc dá con-

(kictibílídnde ãs nossas vibracôcs normais e

ítuiteis, propagará eontenle estas novas e sa-

días vibracôes extraortlíiĸírias, tjue s.To ver-

dadeiramentc do Seu género.

Porquc são [)recisas tantas valvulas c tão

ttelícadas niim bom posto receptor? Por scr

difícil ajianhar a simpliciJaJe Jo clemcnfo que
se cnptn, a tieclrícitlatlc, nas sttas vibracôes.
Pela mesma rasãt) é cm cxtremo diíícil n um

scr quc sc deíxou sobrecarregar de mil preo-

CLipaccTcs, ca|)tar, rirer das encrgías sobrcna-

turais, que, como coísas mais proxímas de

Dcuis, Scr síni|")lícíssinio, ScTo, em extremo sím-

ples. O mesmo facto explica a niaíor rccepli-
vt'JaJe das camadas [uuutlares, pois a maior

simplicklade e pureza dos seus componentes
torna-as extremamente mnis aptas a reccbc-

rem as vibraeôes simplicíssimas do pcnsa-

mento».

As míssães, Li longe, assemelham-se a pos-

/os receplcrcs dc ptimeirn ordem, por(]Lie nos

annim a iĸis (]ue constítuimos a Igreja ii recta-

g'Linrdn das linhns de bntalha cjlic ocupam c

erêcm lirmemente na bcieza e na possível
.ibuiĸLTncia dos írutos da Fé que dcdieada-

mente propagam.

N'tSs é que nos assetnelhamos a uni pcsto
cnu'ssor mudo, t]Licísi sem funcíonamento e a

unia NacJo relaxaJa tjue dcscurou os seus

soKkĸlos cnvolvítlos no Kuige em vivo com-

bate e carecidos de tudo e, mais (]ue dc tudo,

do scu íntercsse e tlt) seu carinho. sem nos

darmos bastante conta da amcaca (mesmo

matcríal) cjue uma tamanhn >massa» de bár-

baros rejucsenta para nos e purn as nossas

XactTes, e clo perigo quc ela envolve até para

as nossas almas, porque, se no nosso julga-

mento no Tríbunal Divíno «havemos dc ser

tratados conĸi por Ccí houvermos tratado os

outros*. ncSs iieTo podercmos esperar a nossa

salvaeão se também não tívermos salvo o

nosso prtSxímo pagão e bcírbaro do seu es-

tado infernal e degradante,— e sem conside-

rarmos bem (e c o príncípal) no desgôsto qtie

ísto intiíge ao dulcíssimo e boníssimo Coracão
de Crísto e de María Santíssíma a quem dise-

mos amar c servír ncstc mundo.

Que maís set'cí preciso para se compreen-

dcr prâticamente a realiJaJe cfcctira da accão
das eneigías sobrenaturais?

O antigo Presídentc da Repiiblíca, Sr. Teí-
xcira Gomes, no encerramento clo Congrcsso
Colonial que se celebrou na Sociedade de

Geografîa disse, em ar de conversa, â assís-

tência cjue, apezar de selecta, traclusia bcm a

bísonha consciêncía nacíonal, semi-incrédula

dc possuír tamanhas e t<To boas cohSnías:

X'<Ss, nicus scnhores, aquí na MctrcSpole
constituímos apenas a cabega de um granclc
totk) formado [u_ias nossas ticas e vastíssimas

ccUtinias, c, tamanho êle c, tjue nos coloca no

tcrceĩro logar â cabeca das potêncins colo-

níais de todo o mundo. Lste todo, perlen-
cc-nos ; são colcínias nossas, scS nossas, e muito

nossas, que nos pertencem. e das quais pode-
mos. fascr o t]Lic quisermos. . .

E uni totio eonstituído por /.7/7/u.vcentenas

de milhares cle quiKSmetros. povoado por

tantos milhôes cic habítantes. . .

As suas ínexgotcivcis ritjuesas, a sua popLi-

lacno, c a sua grandesn, chnmam por inSs- • ■

(Isto poueo mais cxi menos).
Pariiíraseanclo êste antigo Prcsítlente, tam-

bém ntSs diremos â Conscíéncia adormecida

do catolicismo nacíonal e do mundo ínteíro-
— «Os vatíssimos terrenos dc missão quc

aíiĸla hci no llniverso, rĩquíssimos de almas

em bruto, constítucm ns C'okinias cla grande
Xac<To do Espírito, que é a Ig'teja cm que nos

integramos.
Pcrtencem-nos. . . A vastíssima obra de

transformacno quc nelas Iní a opcrar-se, e

nossa, muito nossa, scS tĸissa, e terá de scr

nossa.

Acudamos-lhes. Elas csperam o nosso vivo

ínterêsse lní milhares de anos. . . Cliamam por

ntSs incessantemenle- ■ • Somos iĸSs tjtte temos

de civílís<i-las, cristíanizando as. . . Sc niĩo

soubessemos honrar nobremente as nossas

rcsponsabílidades seríamos traíclores a Crísto
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e ã Cívilísacã ) (c a Porlugal tamlxún). Envic-
mos-lhcs missoes. Dedí(]Lienic)s-llics interêssc,
vida, c oracoes.

Nc) ciía cm c]ue os cat(SIicos portuguescs c

cle todo o munclo acordarem jmra êste felíz c

vibrnnte estado de Ccuisciência, uma nova

gKSría, gKSría imcnsa! — comecou para a

Igreja, a Pátria, e o Universo.

E, desde o Cckt, Deus envolverii a Terra

num Sorriso amoroso de benevolêncía ínfinda,

alcgre da íelícidade humana,... por vossa

culpa aínda tûo infelíz.

Fnterrcmos o mau jxissado, corajosamente!
Facamos comecar esta fciicidade ainda

hojc. A. M. M.

Doutrina e Hiiria
*Tres sJc as Jirersas pcs/'coes etn qttc po-

Jem colocar-se o homcm público, o homcm

chamado a pionuncíar scbte questces Jc gra-
n'JaJe e importJncia tla que lîoje Iratamcs.

A primeira e a mais fJcil c seguramente a

Jaqueie qtte nem por si a loma ,- que leraJc

Ja lorrente Jas opiniôes, e citt'JanJo ciírigir as

turbas, quanJo nJo e senJo einptirraJo pcr

c/as, itnaginanJc-sc forte sô pcrque se pôs Jo

lado da lôt\~a, ra/ ccm o podcr qttc reina, eslJ

pe/a potencia quc impcra.
Is'sta posi'cJo e, como disse. a mat's Ucil, e

para ccrlos olhos (at'nJa bem que nJo para cs

meus I) a mais brilhanlc: os aptausos estJo em

rcJa dela, as rccompcnsas Ihe c/îorcm em

cima ; e coroado hJ-Je Scr Jeceiio qaem a

ocupa; que se/a Jas fcl/îas de carralho do rc-

ptíb/ico fribuno, ou Jas pcrolas feuJais Jo ba-

rJo aristccrJticc ; a diferenca estJ na lorma, a

coroa é a tncsina, rale c signilica pcJcr, ga-
nhou-sc e dea-sc pe/o mcsrnc moJo.

QuJsi IJo fácil é a scgunJa posi'cJo, (íácil
de tomar. enfenJc) aparcnfanente maís nobre,
netn semprc mais JcstnfcressaJa ,- tnas sem Jt't-

n'Ja mais /isongeira para o amcr prcpric de

qiiem a escctheu por stta, e a daquc/cs qtic

aparcntanJo (Deus sabe âs rexes cctn quc

ãnimc) integriJaJes Je Catãc, parecem plei-
tear justica com cs ccus, pra.<-!hcs a causa

rcnct'Ja, so porque o c, dcfcndem quanJc eslJ

Jebaí.xo, so' porquc o csfJ ,' e j'usla ctt iniusla,
e sua scmprc a partc Jcs que sc Jí.<ctn oprimi-
dcs. NJo e IJo ínJepenJcntc ccmc ialre.- pa-

rece esta posicJo, netn Ihe l'altam ran/agens.

Nela se l'ormam muitas vexes repulacôes

que alt'Js fcra impossírel aJquirir : também lh~e

sobejam aplausos ,- e U estJ, mat's longe sim

mas nJo mais incerta, a perspectiva Ja recom-

pensa, a quert'Ja esperanca Jo galardJo/
.4 historia Je tôJas as revolucôes nos apre-

senta, sempre e pelo mesmo mcJc, f'orte e nu-

inercsamente ccupaJas esfas Juas post'côes.
.hnbas sJo as Ja ambi'cJo; para elas vai, para
clas forcosamente hJ-Je ír a mdxima parte
Jos hcmens.

Terceira post'cJo hJ— Jifíci/, Jesgracada e

árdua, de pcucos seguida, de poucos enten-

dida, caluniada dos muitos ; pode-se qtiást' di-

.<cr que despre.nada de lodcs. Raros a ocupam,

rarcs deixaram ainda de morrer scs como en~

Iraram, abandonados e malquisto': Na pele/'a
nem um voto os ant'ma .- os aplausos da vitá-

ría não os tecm, que nJo ha vitéria para êles;
na Jesgraca nem sitnpatias, porque não Jão

espcrancas ; na boa fortuna. ■ • onJe hJ boa

fortuna para os jttstcs e inteircs ?

t'slJ-se-me a fortnar ncs IJbics, qtte o não

posso reter, o nome Jcs rirtuosos Girondinos,

nJo poupaJos ncm Jo pcSstumo sarcasmo Jc

um historiaJor nosso comlempcrJneo, Jêsse

Frasmo político que fex o pancgirico da cor-

rupcJo cte Mirabcau ! Historiador repttblicano,
cstaJista mcnJrquicc/. . ■ 0 que não diriam

cstas sôs palarras a um poro que as soubesse

entcnJcr! Mas os poros /cm o entendimento

Jificil e a memôria ctttia : hJo-de se ir edu-

candc a sua cusla.

Issta sim, csta úllitna Jc que l'alo, e a oosi-

cJo Jo homem inteiro, e inJepcnJente Jcrcras,
do homcm que Jescrcreu t/orJcio, c a quetn

x'on ("ivium ak>dor prava iui.i:ntium

xon vui.tus ínstantis tvrann'l

Miíntt; cjuatit soi.ida

/; sôlitia co/?7 efeito, e Juramenle arraigada
cm sttas conviccces e mt'ster qtte este/'a a alma

Jo hcmem quc tal post'cJo escolfícu, cnJe nada

c ccnfcrta, c tudo o desampara.
Dciestado Jc inimigos, aos seus prôprios

mal aceito nJo the resta senJo o testemunho

Je sua consciência--qtte muilo e todavia, que
c tuJo para almas assim lcmperaJas!

Is' a vc.< Je Dcus, e' a ro.< íntima e t'nspi-
raJa, que soa tnat's allo Jo que soariam os

babcis Jc lcJas as rc.zes Jcs hcmcns reũnidas,

quandc batc no coracJo Jo homem honraJc,
c Ihe Ji.<: tiseste bem.

(Do discuiso parlamentar de Almeid- Garrett, na

scssão de 9 de Outubro de 1837)
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