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Vla tamília

A prt)|x>siK> dos LÍltímos trabalhos parla-
mentares, em que sc abordou a proteccno â

lomilia, pensamos (]ue a íuncão de legislar
cnticguc a eerlos e determínados intiivíduos

neeessåriamente seria informacla pelas idcias e

educoccTo mental tlessas pessoos.

Dotlo, porém, o solucão que se deLi a êste

assuntc) fieomt)s surprecndiclos.
As organiĩacôes cattSlíeas e mesmo a hie-

rart)uía, tlestie o advento das institui'côcs re-

publiennns, apontorom os ínconvcníentes das

leis cio registt) civil -na parte que estabeleceu

a precedência dos actos civis sôbre os actos

i'L'ligíosos e tla institui'cão do divôrcio. Esses

inconvenientes foram-se acentuando do modo

t|tie hoje é monifesto para todos—pela obser-
\ actio tradii-ítia nas cstalísticas- -que e.xistem

\\o pais muítos milhares de famílías iriegular-
mente eonstítuídas, por iĸĩo pcJcrcm satísfa=ei

us elevadas tiespcsas com a legali__acão da

suu siluacũo. Dado o desconhecimento quc

<ts leís manífcstom para ct>m as prátícas reli-

gít>sas c íncongruente a obrigotoriedotle do

precedêncid tlo acto civil. Depois, não com-

pi'eendenĸ)s t]iic leiĸlo t> espírito novo a sua

raí? no ct'isti.inismo, haju relutância em abolir

o divorcio e aquela precedência e em aceitat

como legítimo meio tle constítuicão dc\ icwm-
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lia o matrinĸ.nio calolíco admitkia a trans-

criccTo do registo dêste para o regísto civil.

O que se comprecnde é que as doutrinas

caltSlícas -- pelo focto de o serem ossustom

ainda muitas pessoas tlo nosso tempo, e que
o forca da corrente ■~/iberalis/a» (a-pesar-de
lantos afirmacôcs em contrário, os oi'rasta a

preocupacno de se não mostrarem transigen-
tes com o «ttlframonfanísmo-->. Servír a Igreja
até no Poder, oh ! ísso não é prc'iprio dos no-

vos tempos que embora se alicercem nas tra-

tlícôes tlo passado, adqLiíríram príncípios prc-
gressivos que se não coadunnm com oquclo
velharia I

A verdade, poréni, c (|ue o trabolho da

Igrejo nunco foi tão íntenso e exlenso como

na actualidade. A sua preoeupacâo cle sem-

pre foí obter liberdade de acc'cTo
—

não com o

lim de predomínio polítíco,— o que não . :spira
e (]iie S(S aceitt)ii por ve;es quondo t>s povos

por suo livre c expontânea vontade. e em

cpocas de criscs que stS Ela moslrou poticr
dominar pela verdatle (]iie contém

—

,
mas

coni o fîm, maís alto, de ensínar oos homens

t) caminho tla vitla e da salvacão eternas.

Para ísto sim, quere e e.xíge líberdatle, por-
i]iie lhe ft)i confindn essa missão por Aqttele
que tem o poder sôbre tôdas as cousas.

Tem cla aiitoridade para exígir essa liber-

datle, embora pcse a tôJas as poléncias hu-

manas.

E ai, dos ()ovt)s (]ue não qucíram reconhe-

cer essn auioridade.

I; a histcSrio contemporanen t]tie maís Lima

ve; nos pôe tliante dos olhos a sanc'cTo Ire-

mentla t]tie os aguarda.
Xãt) é imposta, essa sancão, por admínis-

Iracôes organi=adas tle tribunais ou exércitos.

Xoo são prisôes em campos tle coneentrac.To
a tratkiCcTo tlcsse castigo.

O espectneulo t|ue nos dôt) t>s povos (]Lic

se tleíxaram ínvodir pelo <>dio ã Igreja. como
tlti lcússía. tlo Méxíet) t>u da China, mostrn

(|iie essti sanc<To e uma inonttinha de tôdus as

sclvagerítis. c o cáos tenebroso das desortien?

contínuase continuamenlc afogadas pela fôrca.
c a tíranía que contisca tôdas as líberdades

pessotiis c reboixo o tlígnitltĸle humana atc

descer ãs maiores proíundcĩns da escravidão.
é o mêtk) arvoratio em espada tlc Damocles

a espera sempre tium calaclismo sangrento, c

o subvei's.Tt) de ttitlo (]iie íoi con<]iiista de ci-

vili;acão c do espirifta.
I: oquelo atitoridade conlinua c coníinunru

senno naqueles, noulros pt>vt>s a ser reco-

nhecida e a airaír todos os olhares do mundo

e a domínar almas—milhares, muitas centenas

tle milhôes cie almas — que voluntâríamente

não tcm outra preocupacão além da submis-

são a essa autoridade— pese que não pese aos

seus frene'tícos, apaixonados, mas ímpotentes

inimjgos.
É que a Autorídade não resíde na fôrca,

mas no Lspírito que tudo criou ; e a mais pei-

teita manifestacão dêsse Lspíritoestá na Igreja,
realidade objectíva do poder e autoridade

dc Aquele donde procede.
lesus Cristo, nosso Mestre e Guia, foi quem

a críou ; l;le na Sua Paixão sofreu as conse-

qiiências de tôdas as revoltas e despresos dos
îiomens contra a sua autorídade.

A histôria mostra-nos «paixôes" semelhan-

tes no martirokSgío dos Papas, bíspos, padres
e fĩéis, nessa via dolorosa através de 19 sé-

culos. Xela ficaram morcos purpureados pe-
los solrimei.tos de lantos, destle S. Pedro até

Pío VII e Pío IX, destle o ipovo fîél do Mé-

xíco e da Irlanda, desde as tribulagôes dos

perseguidos pelo impe'río romano até âs amar-

guras que tanto pesam scabre os actuaís mo-

narcas.

\ fcTrca. poderá quebrar estes preciosos
vasos (]tie contc-m os refle.xos daquela Auto-

ridade.

Ptirém a cada víolência dessas, mais bri-

lliante e expressíva ela se manifestará, na cer-

lcĩa dc vittSrias sucessívas sem batalhas esem

icvolucôes. \l quantas vezes a hora do Cal-

várío marca também a hora da expiacao para

tas t]iie a despreraram.
Xão tendca aínda sítlo dado aos portugue-

sesogoso de verem nas leis o reconhecimento

e rcspeito integral daquela Autoridade, tenham
contudo a esperanca de que pela contínuí'-

dade dos suos nfirmocôes, outra hora soará

em (]ite nos scin reconliecída ĩustíga.

DORTUQUESES:

Alistai-vos na De-

regrinagão Nacio-

nalaoSantuário da

Conceigão, de Vila

Vigosa.
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A Iíoni <la Familia

COMLNTÂRIOS A UM PARLCLR

l)A C.ÂMARA CORPORATIVA

A Constitni'ccTo Polítíca da Rêpúblíca Por-

tuguesa, aprovada há pouco maís de um ano

em plebícislo nacíonal, consígna o príncípío
de que a Lamília é a base primorclial da so-
ciedade.

Como corolcírío kágíco dêsse princípio
obríga-se também o Lstado a «tomar tôdas

as provídcncías no scntido dc cvítar a cor-

rupCão dos c<)stumes» (ortigo 13.", n.° 5 dc\

Const. Pol.).

Com estas dísposicOes, essencíais na dou-

Irina tlo Lstado Nt.vo antí-lebcral. anti-tlcmt)-

cráticc) c corporativt), não se harmonisa a

legislaccTo sôbre o divorcio, uma tlas maiores

fontes de dissolucão do agregado famílíar e

de corrupgão dos costumes.

Bem andou, poís, o ilustre deputado a

Assemblcía Xacional Dn. l.raga dc\ Cnu* em

apresentar o seu projccto, que visa Ircs lins:

a) acabar com a precedência obrigakSria
do registo cívíl sôbnc o casamento religioso,
disposicão ofensíva dc\ libendade de cnencas,

propositadamente íntrodiiHÍda pelo legíslodon
dc 1910 como anma dc ataquc <T Igneja CattS-

lica e que o Ctádigo tlo Rcgísto Cívil apro-
vado pelo decrett> n." 22.018 mantém, muíto

embora Ihc tenha límado as aspere?as das

sancôes e lhe tenlia tambctn tirado o ear<ícter

sectário e antí-religioso, como em notaoficiosa

do Mínistério da |ustk;a foí explicado devida-

mente;

b) revogar, pura e símplesmenle, a legisla-
g-ão sôbre o tlivtSrcío;

c) abtilír determinados imposios como pre-

íudiciais para o patrínĸSnio famílian.

Estas as bases csscncinĩs do projecto apre-

sentado pelo Dr. Braga dc\ Cru=.

O espínito quc o animou cna o tla deíesa

da Lamília e o de hanmonisan a legíslacao
com os pneceítos conslítucíonaís, cneit) cu.

Pon cste pt'ojccto e pcla conagem revelada

ao apresentcí-lo, louvones merece o ilustne

deputado e, por isso, gostosamente juntamos
o nt)sst> aplauso, embora desvalíost) e mo-

desto, aos que pûblicamente llie íorani dis-

pensados.
Tinha a CcTmara Corporativa, por ínter-

médio das respectívas scccôes e consoante as

disposícôes constítucionais, de dan o seu pa-

necer sôbne o pnojecto e, cle facto, assim su-

cedeu.

Loí seu nelaton um dístínto junisconsulto e

pnoíesson da Laculdacie de Dineito de Lisboa,

o Dn. ]osé Cabriel Pinto Coelho, e assínam-no
o Dr. José Lésås Vital, categoniĩado pnoíesson
da llnívensidade cle Coímbna, e o Dr. Con-

deiro Ramos, ílustre professor da Laculdatle

de Letras de Lísboa e antígo ministro da Ins-

InuccTo.

É um iacto incgável que o panecen rompe

dccítlítlamente com as balientas doutninas in-

dívídualístas que infonmanam o l.ibenalismt).

A sombra tlessas teorías, t]ue no século

XIX e pníncípios daquele em que vivemos fo-

ram consideradas a conquista ni.íxíma d<~

Liberdade, se introduziu o tiivtSncío, c) casa-

mento civíl, a laieiĩacão da Lamilia. numa

palavna.
As consequências nefastas da apl'cac<ĩo

das (k)utninas libenais cstno demasiadamenle

patentes para que peneamos tempo a combo-

tê-los.

Repnesento, pois, o poreccn da CtTmana

Corporativa um grantle avanco, mas, além

tle pccar pcla falta de ItSgica nas suas con-

clusôcs, tica muito ôquém do que senia de

esperar da inteligêncía e saben dos seus dis-

tintos sígnatatios.

Ouanto ã primeina pante do projeclo tio

Dr. ISraga cia Cru_ quc t) pnrecen aprecíou
também em primeiro lugar.

Atigurava-sc-nt>s prcferívcl, como o tcm

defentlítlt) os jonnaís «Xovklades» e «A \"o= ,

tenmínan-se com a tkialidade tle casamento,

atnibuíndo-se eíeitos civis ao casomento reli-

giost) pelo tnanscníc<T(a, no negisto civíl, do ne-

gisto de casamento celcbnado na ignej<).
Com isto hanmoniĩavam-se a libendacle

dos cnentes e o díneito que tem o Lstado cle

posstiín Lim senvi'co pntSpnio de regísto civil.

L nem se d\s^,c\ que sd em regime concon-

datáno isso se podenia conseguin, pois laaíses
hcí que vívcm em negíme tle separacão e as-

sim pnoccdem, como, v. g., o l>nasil e os L.s-

lados tlnídos da Amériea do Xonte.

Mas mesmo quc se consenve a dualitlade

estabelecida entne iĸSs, não víamos inconve-

niente algum cm que o casamento ncligíoso
se nealírasse antes do negisto civíl.

Lm pnínĸ'ino lugan, ptanque. seiĸlo o casa-

mcnto eelebi'ado na repartÍQão do regisk'i ci-

víl o único vnlitlo para t> Lstado, nínguém
deí.xaría de t) celebrar depciis dta efectuado

na igreja, pelos inúmeros ineonveníentes que
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tle aí nesultaniam e ponque tt)dt)s queneniam

assegunan os efcítos civís do matrimdnio. Pano

os casos isolados daqueles que o não quíses-
sem íazei' lá estaniam as sancôes lcgais:

Bastava estabeiecer-se um prazo pana a

nealísaccTo clo casamento cívíl apôs a celebna-

Cão do relígíoso e penas pana os faltosos.

Depoís, é ItSgíco que, vivendo o Estado

em regime de separacão com a Igreja, nada
tenha que vcr com os actos que os crentes

realizam confonme a sua doutnína e com os

sacramentos que nela recebem—o casamento

íncluício.

O que o LstadcT exige, dentno do seLi cli-

neito, é que todos os cidaclãos realizem o seu

casamento pela fonma estabelecida nas leís.

L ninguém a êle faltania, nepete-se, como

ninguém deixa de negistan o nascímento dos

seus tilhos, apesar de o CtStlígo do Registti
Civil permitir a realizacão do baptismo antes

daquele.
Assim, continuando a pneccdéncia obniga-

Idi'ia, muitos dei.xam de rcalízar o casamento

religioso, com grave ruína para a sua cons-

ciéneia, c nem sccjuer se dirígem a reparticao
do registo civíl. Pnefenem as umoes fu>ga.<es a

que se nefene o panecen da Cnmana Conpona-
líva, com gnnvíssímo prejuízo para a monalí-

tladc públíca.
L clari) que a tnanscnícão do negistt) tle

cdsamenlo neligíoso feíta obrigatoriamente
nos asscntos do ncgísto civil tcnmínanía com

todos os inconvenientes e ena o negime ítleal.

Ouanlo â seguntla pante tlo projecto, o

tlivtSrcío é a ruína do agregadt) íamiliar.

Xcio se íaH míster demonstt'.i-lo. O prôprio

paneeen da Câmnrn Corporalíva o reconhcce.

«Se \~\c~. base tlo nosso ordem jiinídica e

constituciona/ se encontra a famílía. proclu-
mando-se soienemenle a necessitlatle tla sun

deíesn e fonialecimento, o pi'oblemo está im-

plicítamenle resolvklo, visto que <) pncápnia

Constítuie<To tleliníu j<í n onicntncãt) cm que

tem de sen nesolvklo o pioblema soeíal por-

tuguês. A tlefesa e engnaiĸleeimento tia famí-

lía ímpôem como conseqiiêncía necesscinía a

condcnaccTo do dívtSncío. qne ninguém con-

testa que seju um factor de dissolucão da-

quela».
L maís adiante :

•<Xão é, com eícito, indifenenle para <i

o|)necíacão tlo problema a considcracão de

t|tie o aclo do casamento nno enia apenas,

nonmalmente. um vínculo ou nclncOes entne

os cônjuges, não detenmína apcnas um estado

ou situacão jumdíca (|Lie a estes respeite. Os

seus efeítos VcTo maís além, e sôbre o acto

dos cônjuges, ao unírem-se, assenta um com-

plexo de conseqíiências, de relacôes e de

eíeitos tie díneiío, que não lhes é lícito des-

prezar em seguída a essa uníão quando an-

seiem pon a desíazer.

Chegamos, pois, ao neconhecímento de

í|tie o divôncio, se não se justifica com razôes

de ondem política e social, tampouco se im-

pôe cio espíi'íto do junisconsulto, por e.xigên-
cias de técníca juiklica. É ísto mesmo que se

afirma com tôda a nitidez no douto parecer

dc\ 15.a secgão, em que se consideram parti-

cularmente, quanto ao aspecto social, os re-

snltados já pnoduHÍdos pela ínstituígão em

PontugaL.
Penmita-se-nos. porém, uma observagão.

I! é a cie que. para condenacão do divôrcio,

não se fan mister o apêlo â teoría do casa-

menlo-insfi/iu'cJo. como o faz o parecer a que

iĸis reportamos.
O easamentt) é um contrafo, pelo menos

ne sua onígem, víslo cjue nesulta da vontade

tk)s cônjuges, que «tnansfenem entre si díreitos

e se sujeítam a obrígacôes». L, porém, um
contnato de natureHa especial, que os interês-

scs superíores dã sociedade mesmo reclamam

lilic seja índíssokivel, como igualmente o re-

clamam os sclis prtíprios fins : a procriacão e

cJttcacão Jos ĩítlĩos (fîm prínĸ.nio do matrimé-

nio) e o amparo nuituo tlos cônjuges (fmi se-

ciiiĸkínío).

L; não se venha alegan que hu uniôes ma-

tnim<)níais sem prole, porque o legislador deve
ter em vísta o gerol e nôo os casos excepcio-
naís.

I<i o tlÍHÍa o graiĸle S. Tomas de Aquino:
x/d auoJ caJit sub iccn's Jctcnninatione, judica-
tttr sccttndum id qucd coimnuniter accidit et

non secundttm IJ quoJ ín aliquo casu potest
accidere» (Summa thcologica, 2, 2, q. 154, u. ot

in Cathrein, Lilosotia Morale, Inad. italíana,
vol. II. ptígs. 44(S).

Acénca tla teoria casamentc) -s/atus legal,
d'\: t\ emínentc cívilísta Dr. [osé Tavares:

«.\ concepcão contratual do casamenlo

contnapôe-se t) conceitc) tla situacão jurídíca
objectiva de um estado social ou cívil regula-
mentatk) poki lei. L o conceito do acto co-

Icctivo de vontade unilatenal, em oposicão ao

tk) contrato, que c um acto bilatcral.

Ora se com aquela concepcão tka casa-

mentt) sfatus legal se pretende dizer que o

casamentt) não é um contnato como os outros,
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tjue a vontadc auk.non.a das partes iĸTo pode
negulan lívnemenle os seus efeitos, decídín da

~Ma dissolucão, estabeiccen modalídades pan-

tículancs, como nos contnatos nelativos ao

patrínĸSnío, diz-se uma gnande vcndade, pois
o casamento tem uma importôncio qucexcede
infinitamcnte a das negociac'oes cornentes da

vída junídica. Mas nada dísso é ineompatível
com a ídea de conlnato; em todos os contra-

tos a vontadc humana tem pon limiie as ban-

neinas do intenésse genal ou da ordem pública»
(Pnincípíos Cenaís dc Dineíto Cívíl, I, pág. 705)

Da mestna fonma se cxpnessam Colin et

Capítant em «Dnoít Cívíl ITnnc,ais». vol. I,

pág. 1 15.

Isto, poném, e um ponuicnon que somente

íntencssa â técnica jurídicu c qtie, tjuanto a

iĸSs, pouco íntluênciu tcm para a condenac<To
do dívcSrcío.

O certo é que o parcccr cla Comara Cor-

poratíva o condena... mas c aqui c (]iie

eslci o seu maíor ilogismo c inconseqiiência
mostra-sc conti'círío â sua abolieão pura c

simples, propondo ontcs umo cxtíneão gna-

dnal, pon conta-gotas.
«/,beítas estus consideracoes, atingítkis c>s

nesLtltados ciue licam e.xpostos, lera de con-

cluír-sc qtie tlevemos tlan o nosst) oeôrtlo oo

projccto do ílustnc Dcputado sn. Dn. lánogo da

CmiH, na pante cm cjlic (anescnevc a ncv<)ga-

C<To puna e símples tle lotlos os leís e tlemois

tlisposicôes (]Lie penniitom o dívtSncio», como

é o pareccr dc\ \5.-> seccão?*
A esta pregunta ícita no pareccr c tladas

as premissas, tcgicamcntc stS há que respon-

der : eridentemente.

Mas como não foí a kSgíca mas a íncon-

seqiicncía que predominou no parccer, rcs-

ponde êste pela pcna dos distíntos sígnaki-
l'ÍOS :

>A conclusão iĸTta nesulta neeessâniamente

das premissas estabelecítias (!!), como p<issa-

mos a demonstnan.

Não Iĸi ckivida tle que o estutlo ate atjui
feito nos condiiH, conio ncsultatlo úllímo, a

contlenacão do divorcío em príncipio; a con-

cluscTo tle (]iie neste scntklo se tleve t>ríenlur

o ace<To legislalíva no nosso país».
Mas. em vez disst), o parecer propugna

que se nevoguem jci algumos disposicôes do

decreto de 3 de Xovembno tle 1910, mantendo,

muito embora, outros.

Ouere (lízer-se: suprímcm-sc upenas algu-
mas das causas do divtSi'cío.

ki é alguma cc>isa cle ímpontante.

Também entendemos que ncTo basta nevo-

gan a legísiaccTo sôbne o divcSrcío pana fazer

a felicídade de todos os cônjuges desavindos.
Pana isso c necessano, como muíto bem acen-

tua o panccen, a difuscTo dos princípíos morais.
Mas é necessánío também evítan a causa

de um maior número de lares desfeitos c cic

cort'LipccTo dos costumcs a que o divcSrcio,

inegãvelmenle. tki lugan.
A Igneja CakSliea jamaís íaltou a sua mís-

são de levan a todos a boo doutnina.

Laca o Lstado por evitan, por meio de uma

boa lcgislacão, quc a Lamílía se desagncgue
e desmoralize.

L clessa conjuncão de esíorcos resultai'ci,

neeessâríamenfe, uma maior moralízacão clos

costiimes, condíCcTo índispenscivel para a paz

e prospcrídade públícas, fundamento da or-

dem socíal sem a qual nenhum Lstado pode
viver.

Onanto â teneeína pante do projecto do

Dr. Bnaga da Cnuz manífesta-se também em

díscontkTncia o panecen da Câmana Corpora-
tiva.

Aliguna-se-nos cjue n supresscTo tio ímposto
succsstSrio nns tnnnsmissOes mcrtis causa, por-

tanto, tle ascendentcs para descendcntcs, pelo
menos cm rclacão a fontunas pequenas. cvita-

nía a pulvcrizaccTo do patiímcSnío familían, ou,

pelo mc.ios, supnimínia uma das causas do

seu enínatjLiecimento.
L preciso não esquecer (]iie o patrimônio

é índispensável â conservac<To da Lamílía.

A'em stS dc pão víve o homem» —

mas dêle

vive tambcm.

Onanto â supncsscTo dos outros ímpostos

pnt)(X)sfa \\o projecto Ucĩo se nos antolha me-

dida exequível no pnesente momento, nem in-

dispenscivel \~~ara o robustecimento tio patri-
nĸSníti tla Lamílía.

Mtis. mesmo contna a supnessão daquelc
inínimo que julgamos necesscínío para defesa

dos bens íamilíanes, levantam-se nazôcs de

ortlem linanceira tjue fazem atlian tal medida

pana mclhon opontunítladc.
Lm conclusão:

Lm atenc<To â liberdade tle cnencas qiTe a

Constituicão Pt)lítíca aetual ccmsigna e pon-

que nenlĸins inconvcnicntes de aí resultaniam
-

at) contrárit) do t]iie pensam os ilustres pro-
curatlores a Câmara Corporativa que assinam
o parecer de que iĸas vimos ocLipando —

cra

altamente louvávcl a suprcsscTo da pnecedcn-
cia tk) ncgistca cívil sobne o easamento nelí-

gíoso; ctanĸa ígualmente se ttirnara indispen-
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Scivci puru o robustccimento e defcsa da

ínstítuieuo lauiiliar a rcvogagão pttra e sun-

ples tlo ciecnelo clc 5 cic Novembno de 1910,

que instítuíu entne ncSs o divtSncio.

Assim se harnionizuria completamcnte a

legísluccTo com os pneceitos estabelecidos na

ConstituiCtTo Política e se pncstava um senvíco
de íncalcukivcl valon moral a Nacão.

P.Mil.O PFĩPl.lk'A

-¥■•■¥-

Pilw do EnsiBD

DISCUSSÃO DO PlcOILCTO DE LEI

SOL.kM. LXSIXO PRIMÁRIO RURAL

O ilustre tleputadt), sr. Dr. Cândído Duarte,

aprcscntou â Asscmbleia Xacíonal um pnojeclo
tlc lei sôbnc ensino pnínĸinít) nunal.

C) mesmo projccto, depois do rcspectivo
parcccr tla Câmara Corporaliva, foi discutido
\\a scssão n." 29 da Assembleia Xacíonal, em
20 tle Marct) passado, scndo dc nofar o ínte-

i'csse cla (IísclisscTo, como os leitores podem
veriticar pclo relato tjue transcrcvemos clo

Dicírio das ScssOes».

Como iiiuiti) bem t>bsenvt)ii o ilustrc depu-
lutlt), sn. Dn. Dim'z tla Lonseca, o prob/ema e

itftgcnlc c o cssencial e' criar um ensino prJlicc
JeslinaJc a prcparar para a n'Ja.

Dc íactt), não faz sentklo (]Lie o ensíno

víĸe uma preparacũo absorventc c tedrica,
:em afeícoar os alunos n vida necessáría.

Portugal, [xtís agríeola, tenía achado agono
unia providcncia para rcsolver um cios mais

iirg'etites problemas nacionaís?
/\ discussũo do pnojectt) foi zelosa, e pa-

i'eee le: tiatlt) kizes e bom scnso pura uma

boa ciTL-ad.i tle iiĸ]iiestít>tĸivel pniveito ,i bem

tla Nac<Tt>.

Seguc n Iranscn'cão tlo rcferido relato:

t) Sr. Presilente: V.niios ciilrar na priti'.eira

inrte cl.i ortleni do Jia proiecto de lei n." -27. scSbre cn

■■>.»> pi'iniario rtuĸil.

r.iii d palavr.. .
• Si . Iicp.ilncío CancJclo Dtiarte.

c") _-n Gândido Duarle. O proj.icto sobre ensino

iniiiciiio iinj' : n __■ ertra e;n tliscussão não traz novidade

Min ilesmeĸte racu z miis tiina lcntativa para qtie sc

iĸic
■ rcv' ĩac'.io Jcsse cnsino.

O rcspeetivo parecer da Câmara Corporativa, que

eu. aqui. st) sintetícamcntc posso apreciar, no uso de um

dírcito de deíesa, e que eu em outro Iocal me obrigaria a

mais considcracôes. é, certamentc. um trabalho de com-

plcia erudicão sôbre o assunto, dadasas caraclcrísticas

da Câmara Corporativa.

É um trabalho <juc me satísian c pelo qual me feli-

cito, atcndida ci circuiistância de cu ter obtido, em princí-

pio, o concordo absoluto. nos pontos marcantcs, e os

quais constituíram os scguintes príneípíos gerais do meu

projecto : ncccssidade da diferenciacão do ensino primá-

rio em urbano c rural ; difieuldades da prcparacão do

pcssoal docenlc: dilîciildades da natureĩa e distribuífão
do cnsino.

Desta concordåncia restilta, c eu quero, desde já,

alĩrmá-lo, que estou absolutamenle de acôrdo com as

duas primciras bascs propostas pela Cãmara Corporativa,

porqttc elas traduzcm, rcstimidamentc, uma grande partc

dos dcsejos manifestados no meti projecto. Com a ter-

ecira base não concorcio.

Poder-sc ía prcver qtie os dignos Procuradores que

subsere. eram o parecer, pclo faclo dc serem pessoas não

liabituadas ao eontacto com estes assuntos, pudessem não

conceber as icleas fundameiitais do projeeto, mas não nos

dcvemos esqueccr de qtic, pela naturcĩa da sec^ão "cien-

cias, lelras e artes.. . csses dígiios Procuradores constituem

iima valiosa partc do escol da intelectualidadc portuguesa.

lĩste acôrdo. a que me referi, honra-me sobrema-

ncira, pela círeiinst.Tncia Je ter sido relator do parecer

um Proettrndor de quciu tenho, pcssoalmcnte, a maior

consideracão e que é consagradamente ílustre por todos

Os scus títulc>s.

I.iilrcmos, agora. nos pormcnores c ajtiiĩemos as dis-

cordcîncias tjue dêles transparecem.

O que concluo imediatamente '?

Quc a Câmara Corporativa fallia. na quantidade da

stia rcprcscntacão. para apreciar idoneamentc várias ques-

IcTcs: c uma entĸlade consultiva, defĩcítária cm ensino té-

cnico.

O ponto niaís importante clo projccto dc lci, pois qtie
é a ac%-ão inicial e cxperimental qtie cnle propôe, diz res-

peito a preparac.To do pessoal tlocente para o ensino rural

n mínistrar ein algumas cscolas primárias.

O parccer da Câinara Corporativa atĩrma na sua

base III : "o ensino nas escolas rtirais será exclusivamente

niinistraclo pclo proícssor prinicirio..,

t") projccto dc lci di? qtic o cnsino rural scrá minis-

tratlo por diplomados das cseolas de rcgentes agrícolas
ou das escolas normais.

O peiisaiiicnilo cla Câniara C'orporativa é uma idea

largaiiicnte espalhada em legislaeão c cm muítos livros es-

Irangciros e nacionais.

LTrancieau esercveii em 1S.5 : "Se o meslre da escola

priniciria pudcr Jespertar nas eriancas do carnpo o gôsto
pnrn lcrem maís tardc. coni proveito, um lívro de ciências
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aplicadas a agricultura. sc Ihes inspirar o gosto pcla viJa

dos campos, c o dcsejo de iicTo a abandonarcm. Icrá pres-

lado um sincero servico ii agricultura

Até cu, na minha posieão humilde, cnlJeiro cnlrc os

dciensorcs Jcssa doutrina com as palavras lîiiccis que cs-

crevi na base \ do proieclo onde digo "Tcndcndo-sc

para a deminuieão >lo oi imeíro .ístcina

/, Porque deiencio cu a organi-.acão simultánea do

ensino rural em grtipos de escoias, feito por regeiilcsagri

colas. c o ensino cm escolas isoladas, teilo por proíesso

rcs prinicTrios 9

Para lornar niais rápida a rcaliĩacão dcsse cnsíiĸ

scm prejuízos dc maior

Dc rcgentes agricolas, 'écnicos com liiii.i uustracao

gcral e profissiona! nitiito para cons dc-rar iormar-sc ia tini

certo ni'imcro habilítado pedagogicanĸ íte pa a ncniino

rural.

A formacão pedagôgica .lo rtgcnle agneoa >o

dcr-se-ia faEer, talve;., cm um ,1110, e assun c-m uicuos cl<

dois anos poderíamos lcr algumas et nlenas de cscolas

agrtipadas, a íuncionarcni com o cnsino rural miníslrado

por iiidivíduos quc iacilitariam o êxito por virtude cla 11

profissional.

O profcssor prim.írio liabilitado xira o
■

nsnni urnl

levará anos a estar apto para essa missâo. porqnc êssc

ensino terá de ser distnbuíJo por v.ii íos unos de cursci

Alcm disso. como é c<\dt\ prote-sor tlestin.ulo a una es-

cola. trabalhar-sc-cí com 11111 nienor ntiiiic:.> dc cseolas c

coiiscc]iieiitemenlc a reahzacão e niais niorosa.

Quando daqiu a niuitos anos hoiivcssc pi'o.cssores

priiiitírios eni iiuinero suticicnlc. os regenlts agreolas .|iie

cxistisscm nessa aetividatlc tcriam denlro do mesnio en-

sino rural outrns aplicaeôes. Mas o parecer da C.îmara

Corporaliva duvitla da possivel capacitlatlc pcdagcigic.i

dos regcnles agrícolas, mcsnio depois de tercni passado

pelas escolas normais.

Apclece, nesta altura, prcguutar : L, qual a superior

eapacidade pedagôgica dos uniilos instrtitores dos postos

de ensino qtic se estão erinndo. em relacno n êsses rcgcn

lcs agricolas?

N'uma ínfelÍH frase, derivada de itlens mal conc'ebiclns

c inscrta 110 pnrccer cla Câmara Corporativa, ntribui-se-mc,

em tiltima an.ílisc. a orgcîníca dc utn "cngcnlioso sislcni.i

tlc transformar os regentes agrícolas cin pcdagogos e pc

dagogos em regcntes agricolas...

Para it.utili-.ai' o efeilo tlesta fra.-e basla mt iiioriiĸii

V. l.x.'i, Sr. Presiclenle, e Srs. Deputatlos. cle qtĸ . tiuaiilo

aos regentes agrícolas-pedagogos. ponclo de torn a cleva

qão do lernio. eti tenho eni nieu poder ccSpia, e sei oiule

cstcí o origin.il. dc 11111 pareeer assinado pclo director yc

ral do cnsino primnrio, autoridade oficial m.ixima dentro

tlo assunto, 110 <]iial se alirina que os regentes agrícolas

poderiam capa.-mcnte desenipcnhar cssa funeôes.

Qtianlo n '->.•' parte dn írasc é de aconselliar. como

absolutamente indispcnsável. a eoiisitltn cto dccrcto

n.
°

__5.4__7. cle S de Abril de 1?35. o t|tial indica o qtie são

rcgcnlcs agríeolas.

O outro ponto, onde há unia aparentc divergcncid

di_ respeito á coiistituieão do cnsíno.

O cnsino rural na cseola primária da aldeia dcveria

ser um meio e não tim lim e minístrado com doís proptS-

sitos : o de criar o anior pela vída do campo 011
— indo

maís longe
—

clespertar iialguns alunos o intcrêssc pcla

admissão nas escolas proiissionaís.

N'ão se trata, portanlo, do ensíno protissíonal nem isso

'e qualquer nioco iransparecc Jo pro;eclo de lei, como

iĩ pcrecbcr o pareccr da t'ãmara Corporntiva.

Dcdu= sc ácilme.tc |tie eu não podcria vcr csse cn-

;iiio norao profĩssiona po.s qtie. neste caso. nunca seria

>ara míni dc admitir quc êlc iossc. cm qualc|ticr hipcStcse.

ninístraJo p< ios pnoíesso-es dip'.omados pelas escolas

orniats.

N.To eu. ina; sim o rclatono da C'cimara Corporativa

c- ciue faz essa confusão ciuando diĩ : "esta modaliclade do

, nsino proííssional associado a instrucâo primáría. cle-

incntar

lĩste t'iro scS deixara cle o ser se o parecer quíser cha-

■nar
-

o que ticTo c provávcl. pela stia falta de elareĩa—

profissional ao cnsino das escolas normais.

Direi. pois, lĩnalmente, qtie o cnsino deverá ser,

use.ido a Irase clc Méline. atilor tambcm citado 110 pare-

'cr da Ccimar.i Corporativa, "o cnsino estátieo, eom o

obieetivo especia! oe cvideneiar as belczas da naturcra c

as vantagcns da vĸla canipestrc...

N'ao desei a niiiiiTcias de programas de ensino 110

projcet<> cte lei e simplesiiientc apresentei a orientacão do

ensino nas stias linhas geraís.

I'ara cstudo Jêsscs progranias cu aconselliaria a 10.

seceão <la C.imara Corporaliva a observar a reccnte cría-

Cão alenicT íntitulada "Llm ano a passar no campo.,, as cs-

colas dinainarquesas inspirncias por (jrundtwríg, os pro-

gramas d<\ It.ília, da Argelía, do México e atc d<\ União

Sul-Aíricana. não clevcndo estiuceer um traballio portu-

gucs. nprcseiitadc> em 100S a um eongresso. c intitulado

"A edticacão agricola prímária <lo povo portugiiês ...

Procurou o parcccr da Cnmara Corporatíva apoiar-sc

pnncipalmenle na legislacão íraiicesa. Conhec'O-a. lani-

bc-m. c itilgo saber, ainda. como ela tem sido inactíva 011

pobre uos setis efeitos. I.in 1 nan^a. realmente. nos meados

Jo scetilo pa-îaJf priueipalmente com a reforma de Ví-

nlt>r Dirnv . outios ::,t st Ihe seguiram. preconiĩavam

. cstabclceiciin vanos ti:>c>s dc escolas primcirias. aclaplan-

do-as ás neeessid.ifies Jt eada uin.c Jas rcgiôes scSbre qtie

exerciain a sua acc,ĸTo

No entretanlo l-ĩené i.cnlanc '10 scu livro ISnsino agri-

cola, Í.To npreciado iint].ic.e pais. pela sua campanha

muito apregoou para qtte tôsse cumprida a lci.

Apcĩar dc couipclu- ao; Jcpartanientos a organisa-

C.To clos respectívos programas. em I ranca parecc conti-

ntiar a mesma unifoi mĸlacle cni todas as escolas. como o
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demonslrani os cuidadosos estuclo; de Vicen e DutTvsnc

e ainda. posteriormente. se verilica isso. pela lciiura clas

pp. 170 e seguinles do livro Jo emincnie profcssor Paui

l.apic. reitor cb 1 huversidadc de Paris, intitulado Peda</o-

>lia tranccsa, edílado cm 1000.

Parecc traca. por conscguinte. a experiência franccsa

leila durante oilenta anos. e índicada pcla 16." sccc.To d.i

C.imara Corporativa.

(\í e lá nicis fadas hci.

Tambcm cm Portugal j i sc decrctou o cnsino prinici-

rio ruril, dctcrininanclo-sc que êle devia ser tcilo cm es-

colas tixas e môveis. e indícando-se as atribuicôes do pes-

soal. Vide bases I.WII. I.WIII e L.XIX. ptiblicadas no

DiJrio do Goccrno de 20 Je Mnío de 101 1.

Assim se imilnrum a rranen e a Bclgica.

hi sc deram tanibcni obrigatoriameute lic^ôes de agri-

cultura nas cseolas normais. eomo taiiibéni sc decoravam

no meu tcmpo nocôes dc agricultura. c|tiando se aprendia

na cidade a inslruCcTo piTniciri.i : isto por vntudc dunia

obrígatoriedade iniciada cm Dczembro d>- 1001. I >izia

Guslavo lc l'.on : que taiiibc'm sc reCit.iwiiii as i f.'ĸb Jt

agrieiilttira a scmelhanc;.! tlotilras rcciluedcs eseolar>s . pie

cle tanto condenara,,.

(, O t]tie acabo de citar rcierentc ■ Uorniq íl. para

c]ue serviu c o quc foi mais Jo que nada

A lo.>> scccão d._ Cnmar.i ('orporaii \ .i leria ganho

em coiiheeinienlos especiaîs se livessc !ĸin,ado ns stias vis-

las para a Itália, pais de gr,nide evoltieãc) ocasional c

onde a cxpericnc'ia da rurati.iucJo cla eseola primária da

aldeia se esl.i í.izcndo caiitclosnnicntc.

N'o 5." volume das aelas clo l.o Congrcsso Inlcrna-

eionnl de luisino Agrícola, rcalizado cm Roma no .iii<>

de 1050, cncoutrn-sc, alcm dc inleressanles clcnientos Je

otitros paĩses, unia elucidativa exposicão do que se passa

em Itália.

As preleccĸTcs feítas aos professores prínitirios pclos

tt'cnieos agricolas .T semelhanca dos sistcmas Pain.i c Pc

cile, scrão de aceitar, quando se jtilgue t|iic o anibiciitn

llies proporeioiiarci a devicla eticicncia.

A íalta de unidadc dc direccão, aponlada no pare

eer da Câmara Corporaliva, nãt> existirn, semio bcu:

lirme o acôtclo proposto na liasc Wll do proiecio de

lei.

Palla mais no pareeer tla C'cimara Corporativa a

prova cle saber. para fuiĸlamentar a crilica ao ensino

ngrlcoln a eslabclcccr nas escolas norniais.

llm lapso aind.i sc cncontra neste pareeer. I: a eila-

t;ão ao Minislério cln Agricultura. quaiĸlo. pela oryniiin.i

nctii.il, o cnsíno agríeola lixo tlependc do Ministério da

Instr.ieão Publiea.

lim concltiScTo, podc dizer-se, livre tle qualtiuer inc-

limlrc. qtte, para o estudo de ccrtas qucstôcs. conviria

lalvcz. a Ccimara Corporativa ouvir prcvínniente algun

iiieinbros da Assemblca N'aeional. para ficar mais couvc-

níentemeiitc elucidada e podcr elaborar melhor os seus

pareceres. (.\poiados).

Otivir alguns mcmbros tla /Xssemblca N'acional, disse

eu. e iicĩo ouvír a Assemblea N'acíonal. Pclo menos ter o

cuidauD de c_>uvir os atoorcs dos projceto da lei. (Apoia-

dos).

5c ine tivessc ouvido não teria cometido tantos erros,

coni certcza.

I;. íocados todos os pontos de parccer da Câmara

C'orporaliva t]tie mereccrani a n.inha critiea. tenho dito.

O Sr. Nobre Guedes: — Sr. Prcsídentc : cumpríndo.

muito gostosamente, as praxcs pailanicntarcs, apresenlo a

V. I.vĸi e ,T Ccimara os metis ciiniprímentos de mtiita con-

siderac.To c respeito.

V'enho fazer. o niais rápídamcntc que seja possível,

algutnas consideracôes sôbre o projecto em discussão.

O Sr. Dcputado Cándtdo Duarle, atitor do projecto,

com o ,|ua! estou inteíramcntc dc acôrdo em princípio,

deixou pt>ueo para dizcr: no entanto. nlgtima cousa ainda

ticoti.

Conieearei para iuslifĩcar as eonsideracôes quc tizer

j segtnr. por ler a V. I:x>s a composícão das scccôes da

Ccimara Corporativa que íiitervicram n<\ redaecão do pa-

reccr que comentou o projecto do Sr. Cándíclo Dtiartc.

Inlervíerum : o Sr. Dr. Abel dc Andrade, dislintíssimo

professor da .-'aculdade Jc Dircíio da llníversídadc de

I.isboa ; o Sr. Dr. Ioão Dtiarle de Oliveira. digníssituo rei-

lor Ja Ihiivcrsídacle de Coímbrn e professor de nicdi-

cina : o Sr. Dr. ItTIío Dantas. relaetor do projecto e notá-

vel pocta e cscrítor da nossa lerra : o Sr. Dr. José de Fi-

gueiredo, notável entieo dc arte ; o Sr. Tertuliano Mar-

c]ucs, eoiisagraJo arc]thlecto ; o Sr. Ivo Cruz, inspirado

compositor c regente musical.

Nestcs Icrmos. não é dc esticinliar qtie o parccer da

CiTmarn Corporntiva tenha um sabor literário miiito apre-

cícivcl. . .

Uma V0Z : - I iterano e nitisical. (I'isos).

t) Orador : — . . . mas tenlia, lanibém e naturalmente,

lalhas de gravidade na cloutríiia quc cxpende.

I:m conlrap.ii tida. o autor do pioiecto foi o enge-

iilieuo agronomo Sr. Deputado Candido Duarte, protissio-

nal distinki e. ao niesmo tempo. ehcfe da Rcparlieâo clo

línsino Agrieoln.

I: n colaborar no scu projecto de lci. pelo que lhe

ouvi dízcr aqui, teve o Sr. Dr. I'.raga Paixão. Jirector ge-

ral do enstno piniicirio.

Pnreee. poi lanto. que, tiesle caso, do iado da Ccímara

dos DeputiJos esta a lécniea. N'ão sei o que estcí do lado

da C cîniara Corporativa. . .

A-smi, era ft>rc;oso que o pareccr contivcssc as falhas

■ iue vou apontar inuito clarainente a V. Iix.'>' São, de

cstt>. nuu'c) singelas.
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O br relator co ist llot nlgiin, vros sôbi c o asstuito

c tez girnr tôja c sta argiinienlat;ão
-

vo la c t m 1 e\-

períência t|tie
—

eomo Inmbc'm a |uí di.s.. o cngenlieirc

.ígrtSnomo Sr. C.indido Diidite falhou pn>r complcio o

exeiuplo da IVauea. rain-s< pois, os prinieiios autorcs,
■

não os coment.ĸioies ut téin ai.To.

A seguir não n > unia retercncí! secutcr a cvperiénein

portuguesa, e, contudo houve e\pcriencin em i'ortugal.

Iixistiu de iacto, na l:snoía d< M.tgisU'rio Primario uma

cadeira cle agrictiítui a. dcstin :da natiiralincnle a dar aos

proíessores primários cci tos conlicciiuenios agríeolas, inos

apenas com o propcSsilo, que tem o ensino prim.irio rtt-

rnl, de transmilír aos nlunos, para lhes dar. o tal amor â

terra, e ainda o encaiiiinhn los i>cira tutttra vicla agríeola

Por coiiseguiiitc o parcetr Ju t iin.n <i Corporativa.

na partL' qtie <liz respcito nc> enunciado do problema. esla

.íbsolutamenlc certo. Qual e o obicclivo dcssc problcma,

conheccmos lodos : isso esla uas duas bases primeirns. Mas

na lerceira, quanto a niini, a doulrma ai prcconizada está

absoltitanicnte erracla, porquanto iiela sc cleícnJc qtie o

ensino prim.iric) rurnl deve ser exclusivamcnte minislr.iclo

pelo professor príinarío.

V. I:x>s não sô servidos por tuna cxpericneia feita e

falhada. nĸis porque c légieo raciocínar eomigo. verificam

logo onde cstá o íraeo desta qucslão.

C")s profcssores prim.írios sãt> reerulados cntre 'inntcis

pcssoas que nasceram unias nt> campo e otitras ua cidadtv

As quc naseeram na cidatle podem ser. ct>ino a- oulras

levndas. pc>r efeíto cle uni eonctuso, para a escola ru il

Oru roiiio nunea viram o canipo. eomo iitTo tém icnl tiina

espccíe de espírilo campestre. aconteee eue os igeuosru-

dimentcis de agrictilltira que aprentieraiu inini Tvreeo- e

que não é senão um pt'so morto uo progrnma da cscoia

normnl prinĸíri.i
-

pcTcicm uos por coniplcto I;, deste

motlo, de 1010 a 1050, prazo cni <|tie cxisliu eui Portugal

c'ste rcgime, veritĩcou-sc quc éie eaui iiitetraiiieiitc e scn

eoinbale nenliuni

llá qtic esludar, portanto. a íoi'ma clc adicionar ao

Irabdlho diário dos profcssores primários ai.mma cotisa

maís. Aquilo a qtie a Cámara Coi porativa eli.ima, Inlvez

irtTiiic'nniciilc. tun engenhoso processo dc fazer <lu. pn

icssorcs prímários téenicos de agrieultura e tascr dos re

gcnles agrícolns pedagogos dcvc, qtianto a tnini. tiriilu

zir-se, n.To niim processo engeniiosc), mns porvciiliua ir.uii

proeesso ínteligcnle de obter os rcsullndos desejiitlt .. \3

sim, cslou inteírainente de acôrdo eom o que preoniz.i o

cngenheiro Sr. Oiiĸiido Du.irtc .itĸ.nio n coopcrn<,ĸTo eii

Ire o proiessor prim.tJo e iim leeiiico tle agrieultura.

Sr. Presidente pciisotiuc a rcalizacão clêste probleina

— romo tanlos oulros clc eusino se cleve ínzei' por cu

saios. (Apoiadcs). lístou porleíl.imeuic eoino l.Tcln n gente

devc estar - denlro dcsle prmeip.o um grandc plauo,

tima gran.le refornia. c unia cousa oplima, m.is e. em via

de regrn sobreludo nestc c.iiiiíx) clc eusino , tini pro

ccsso nem semprc nĸus aeous< Ihavc! Je seguir. Admilo

q.ie ;e experinieiJe. quc sc cnsaíe íaz assim todo o

imuitlo e depois i|ue se geneialíze. O projecto de lei tio

engenhc ;o Sr. Cândido Duarle prclencic pôr em exc-

cucão tim ensaio.

N'csta ordcm dc iJeas suponho qtie deve o Govêrno

noricigués. neste aspecto do ;>roblema. cnsaiar. É. aliás,

ccon ■ ímicamenle pouco pesado pegar cm dois ou trés

g upos Je pscolas mais convenientcmente loealizadas c

ensaiar esta experíência. I: cntcndo qtie deve fazer-se

Jéste modo ; o professor prinĸirio deve e se a escola

normal ncssc pcuito o preparar inclhor. mellior ser.i, por-

tltie assim o regente agrícola tirará inais proveíto Jo seu

eusino— exaltar dia a dia. perante o altino, as protissôcs

rurais. prendê-lo ã regicTo, iazci-lhc ven c|tte servir o

campc) c umn proiisscĩo que uão dimínue. e cnlão virá o

lécnieo -igrieola auxiliá-lo nos ensiiiamentos propríaniente

agrícolas. De contrário. se o proíessor prinĸirio iĸTo tTSr

nssistido por tun bocadínho de ensino quc lhe leve o lc-

cnico, resultará improdiitiva a sua tare;-., aliás já falhada

nessas circtinstcTncias.

Sr. Presidente ; para tinalizar saliento cjue dcvc rcco-

nlicccr-se qiin o engcnheiro Sr. Ccindício Dtiarte. nas suas

bases, pormcnoriza demasiado : e desta manetra, como as

duas pnTnciras bascs apontaclas pela Camara Corporativa

sitisíazcm períeiiamcnie, pc>r.|iie são a clc.itiít;ão do que c

o di ;:i3 nrim.írio rural, aJmitamo-ias conipletamente e

sunst lnmic s d sua basc III por uma outra. qnc vo.i cnvíar

p ua >i Mcsn

I eul>o dito.

V0ZS5 : Muito bea
'

Mtuto bnm

O oradcr foi niuito ciiinpriincn/ado.

I proposta da substituicão c a sc</uintc:

Proponho as bases seguintes, em subsiituicão clns cons-

antes , lo i>rc>;eetc>

ISASI; I

t) en-iiio prinĸirio nas escolas ruruis compreendeiĸí

nticôes ger.u; dc agrícultura, tanto .itĸinlo possívcl ada-

ptaJas .i ictividatle agncola dns regiOes em quc cssas cs-

nolas funcioiĸiiii.

i'.AS! II

t)s Tiis e inetOctos Jo ciisino itral, Jt nnitlos cm ins-

irucôes claborudas e expniiclidas pc>i acortto cntrc as

D,.ecc<>ts lîtrais do I.nsino l'rniicirio e do linsino 1 e-

enico.

\s iu>c5cs gerais de agrieulliii a u iiniiistrar nas cseo-

las rtuĸus obedecerão es|>t cialnieile ju dtiplo obicctivo

de eriar no espirito Ja eridiic;a o diuoi a iei i a e aos 'ia-

balhos clc cainpo e Je lie taeu.tai os couheeiiiieiitos ru-
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Jiniciitaes endentes '■>
cotnpreciisão dos íencSmenos e

opcraeôes que inleress.uii .1 vída agrícola.

l'.ASi; II!

O Miuiilério da l:istru<,ão Ptíblica estudaiĸi, pelas Di-

reccôes (ĸrais do lutsino Pritnário e do linsíno Técnico.

a forma de prcparacão do pessoa! doeente a utilizar no

ensino agríeola que deve ser ministrado nas cscolas rurais.

O Deptitado \'obrc Guedes.

O Sr. Moura Relvas : —Venho atiui. Sr. Presidcntc.

para fazer iimn pregunía :
,. potlerá havcr ensino primá-

rio rurnl ''

l-.sta pregiinia pnrec. T pritueira vísta. uma incocrên-

cia, alendeudo ,1 defesa quc, ontcm, fĩz do projecto tle lci

dc> Sr. engenhcíro C.indido Duarte, sôbrc ensino agrícola.
Para esclarcccr, porcm, dcsdc já. V. Hx.o, Sr. Presidente

eti quero afĩrmar tjue. na hipôtcse de se terem discutido,

aqui, as bases do projccto d<- lci t>rímitivo d i<]ue:c

Sr. Deputado, lería proposto a c!,; nn n.,c,.To d ">asc V J,

que rezava assím ;

"Devera scr estudada a inaneira de liabililar

alguns proíessores prímdríos eom conliecimentos

gerais agrieolas nos quatro segttintcs ramos : cco-

nonua. culturas. tcenologia c cxplorac.To dosani-

niais doii.csticos...

I:. posto islo. cu coloco novamenle a questão : ;, po-

dcr.i liaver ensino pi'imário rurnl
"

,', A agrictiltura c tm

não unia cicncia dc observnc.To
''

,.
Pocle ddoplar-sc ntimd

cseolci primáría um mctodo logieo cit> ensíno da agrícul-

ttira '? Depnrem t]ue eu digo "ntima escola primária.,.

Sc a agrieultiira c umn cicncia dc obscrvacão, ela tem

Je íorcosamente basear-se etn ccrtas <]tialídades morais c

em certas qualidaclcs intelectuais, sem as quais íuTo lĸí

observacão : e. nno havendo observac'cTo. iĸTo se podcen-

sinar tima eic'iicín de observacjão a um aluno.

Ora, acontice que as qiialidndes morais dc observa-

e_í<)— segtuĸio os coinpcndios de tilosotia s.To a coragem,

a imparcialidade e a perscveranca. N'ûo sabe observar

cjtiom não é coraioso, <|uem não c imparcial. quem não é

pcrscveraiile.

Todavia, a erianca qtie írequeiita a escola primaria é,

habílualineutc c. sobretudo, 110 iĸ>sso Pais- , eniotiva,

limida. iiii|>ressic)iicivel e instcivel. ScTo as qualidadcs morais

invcrsds daqucTas qtie eonstiliiem as bases morais da obser-

vacão.

/, Mas teiĸi d crianea as qualidades intelcctuais da

observde.To '.' As qualidades inlelectuais da observ-acão —

rezam ainda os coinpcndios ScTo a euriosidade e a saga-

eicldde, cnlre outras.

A ericinga c. dc íacto, ctiriosa ; sagacidade esclarcc'ida

nno lcm. porque a sagaeídade eselarecida c prodtilo de

tinia cxpcriêiicin íiĸlividtial. que permite ao individtto sti

bír do tacto individual ao príncípio univcrsal, ao princí-

pio necessário.

As ciêncías. como a agricullura. não devem, portanto,

scr ministradas nas escolas primárias, dentro do método

nlássico. dcntro do método lôgico.

Crcío qtte esta demonstragão me parecc irrefutável. . .

O Sr. Garl05 Borges (interrompendo) —O ensino

primárío rural é um ensino muito rudimentar. . .

CT Orador : — Deixe-me V. Ex.>> continuar, porque c

possível que esteiamos de acordo.

O Sr. Garlos Borges :
—Oxalá I

O Orador:— Por conseqticncia, não podemos aceitar

na cscola primária o método clássieo, lôgico ; mas pode-

mos adoptar o método chamado activo, que, aliás, é o

preconízado pelo Sr. engenheíro Cândido Duarte.

Parece-n>c, pelo menos, que assím é. porque Sua Ex.a

tliz :i<\ sua bnse VI : "O ensino teôrico—nada livresco—

deveiĸi ter um carcicter absolutamente tttilitário e os assun-

tos, assim como o modo de e.xposi<;ão, serão submetidos

ao parecer ctas entidades ofĩciais julgadas convenientes e

tcndo em vista ainda a oricntacão espeeial dada pelo res-

pccJívo inspeclor ....

listas inesmns consideragocs podem também enqua-

drar-sc dentro do pareccr da Cámara Corporativa, que

sc estendc longameiite, e dutnd maneira talvez compla-

eente de iiĸiis. scSbre escolas activas. esquecendo-se de

rcstringír o critcrío activo com objectivo dc dirigir.

Isto c muilo imporlanle para nôs e é muito importante

porquc. cntre otitras alirmacôes, díz-se 110 parecer da Câ-

niaid Corporativa, na p. 'J. o scguintc :

... mas. sobretudo, no sentido de imprimir

ao ensíno geral, prôprío das mesmas escolas, o
'

colorido dgrícola.,— para tisar da expressão de

iiin pedagogo ilustre—
, colorido que impregnará

tôdus as operacôes do aludido ensino, de forma

tiue a crianca rural crie o amor ã vida e aos tra-

balhos do campo e encontrc na escola aquilo

que scS a cscola —

e não c>s país— lhe pode dar,

que c'- a inleligência de certos factos. a raĩão

f-icntítlea de eertos fenomenos, o sentimento cons-

ciente de certas atitudes cticas e estéticas pcrante

a natureza...

liste pareeer refcte-se. logo dc comê^o, âs arkerbau-

sctmlen, escola dc traballio de kesicfninstcincr, que tem a

suu orígem na Aniériea, a tal eseola activa a qtie me estou

referindo e qtte tem como letna . learning bx doing„.
Dewev supôe qtte o homem aspira a realizar pelo

Irabalho.
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Como parlidário do Hslaclo N'ovo, nego esta afirma-

?ão fĩlosofĩea.

O trabalho é um meio c niĩo um tim

O homem aspíra a ser cada vez melhor. Esta é a

doutrina que eu suponlio coiiformc o listado Novo.

N.To podemos ciicunscrever <,s nocôes lilosoficas â

escola activa ; podemos fazer escolas activas Jirigidas,

condicionadas. estas, nesse ideal supcnor, quc cstá aeima

da cseola do trabalho

liste rcldtcSrio podtria até ser assinado por Pistrab.

autor da reforma russa de I _>__3, porque foi á Arbeitscfiu-

len que Pistrab foi busear a stia reíorma

V i a questão, até agora. sob o scu plano flloscSfico :

voti encará-la agora sob o seu plano pedagogico. ii pre-

gunto : ,; A íiitreniíssão do eusino agríeola na escola pri-

m.íria não irá sobrecarregar tlcmasiadamente as criancas '/

„
N'ão tereinos o enciclope.lisnio agravatlo

"

Ainda há tempos li a última edicão dessa obra dc

Claparc-clc, La Psy:c/iolc</ic de I'cntant, e lá vtm a alĩrma-

cão percniptcSria tle qtic é neccssário acabar o enciclopc-

dismo na escola.

Portanto prcgutito dc novo : ,', Não iremos ncSs agra-

var o ensino na escola primária com a intromissão do

ensino agrícola ? (. Potlciĸi haver um cnsino primário rti-

ral cm condicôes '.'

Suponho que sim.

Desde quc o niétodo a empregar consista eni simplcs

palestras, passeíos, cxeursôcs. eiidltccendo a vida dgrícola,

imnia criteriosa cscolha cle trechos, versando assuntos tam-

bém dgncolas e introduzidos nos compênclios de leiturd

olĩciaís. Parccc-me, realmenle, que dcvcm scr cstes os

meios principais a pôr etn prátied.

A leoria sim, mas ao l.ulo de provas pr.itieas.

"Proccssos aetivos dirigidos,. -pieliro esla expressâo

,T de "mélodo ulilitaristd,, que o Sr. engenhciro C.indíclo

Dtiartc empregou.

Todavia, mesmo que sc adoptc o eritcrio de 'proces-

.os activos dirígidos,,. subsislc o pcrigo dct ivatlo tios prin-

eipic>s lĩlostStieos e pedagogicos qtie cnunc'iei. E vou pro-

v.i-lo.

N'os liceus instituíu -se hú anos a disciplinn de
'

ciên-

cias d<\ natureza..

Mas, Sr. Presidente. dentro etn poueo. o ensino dcssa

disciplina tornou-sc livrcsco.

Creio bctn que a intencão do legislndor ao ínstituir

essn disciplinn foi boa. O ccrlo e que, repito, o eiisino

dcssn maléria lornou-se livreseo. Ii porquê '.' Porque os

alunos tínham chanĸidas nas aulas e tínlidin tte rcsponder

tãmbcm nos exames aquela disciplina de cicncias da iid-

turczd.

Qucrc dizer. as conseqiic'ncias íoram esl.is : aparece-

i .1111 lc <go compêiĸlios. . .

A Sr.i I). Maria Guardiola : V. Iix.> tlá-me licenea
"

É so para iembrar que csses compêndios não são adopta-

dos otici.ilincnie. . .

O Ora-Or:— Eu sei bem. niinha senhora. Mas éles

cstudam se. No liceu em qtie sou mcdico escolar os alunos

utilizam-nos.

A Srĸ1 D. Maria Guardiola : —Há livros impressos,

mas iuTo livros adoptados. Quere dizer : êsses livros não

são atloptados. ncm tampouco os professorcs os podem

ndicar.

O Orador :
—Mas V. I:x.« dá-me 'ncciĸ.-a

"

liu sei bem

quc a ínlcnccTo do legislndor era otitra ; sou sufĩciente-

mente leal para o declarar. CS legislador não queria lornar

êsse cnsino livrcsco ; o quc é ccrlo e quc êsses livros ven-

dcm-se. Alguém os lê.

A Sr.i D. Maria Guardiola :
—V. Hx.< não encontra

em liccu algum a adopeão oticial dum livro dc cicncías

da iiatureza.

O Orador :
—Estou de acôrdo que é dssím. Isto iĸTo

rcprescnta uma erítica, a mais lígeira crltícd, nem aos pro

fcssores, ncm as proíessoras. tanto mais c]ue cu sott mcdico

escolar clos lieeus.

O Sr. Moreira de Almeida :- V. lix. ■• d.i-mc liccnea
"

E iudiciosa a obscrvacão da Sr. D. Maria (ĩuardiola. mas

V. lixn> lcm razão ntini ponlo : é quc as cicneias da natu-

rcza. tal como ScTo iiistiluídas. s.ĩo incxeqtiívcis.

C) Orador :- liti não ciucro cansar a Asscmblea com

as minhas consideracôes. listou no llm

Diz a Srĸ> I). Maria (Tuardiola, e diz bem. que os con-

selhos escolnrcs não indicam livros e reprovam até a stia

existência. Todavia. os livros vendem-se.

O Sr. Marques de Garvalho (interroinpendo) . Têm

v.írias cdicôes. sinal de que se veiidem.

tT Oradũr :- liti cstou a linalizar a mínhas eonsidc-

racôes.

lim restimo :
„ Porque c cjue os altinos dos liccus

compram tantos cxeinplares do livro das cicncias da na-

lureza '.'

liles compram porque tc'in de rcsponder. nas aulas,

sobre ésscs assunlos e, nos lins dos nnos, s.To classíticddos

coníormc os conhecimeiilos c|tie sôbrc tal matcria reve-

l.irem.

Preciso, para me prontmoîar scTbre se devo ou não

aprovar éste projecto, dc saber sc o Sr. engcnheiro CcTn-

Jido Dtiarte entcnde qtie c>s alunos das escolas priincirias

devem respondeiĸ nos seus examcs. sôbre assuntOs agrí-

colas
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5c di__ q ic sim. 11T0 dDro> o ;< di' o contrário. tcm

cntcTo nieu absohilo ,no _i

) s. Cånddo Duarte: NTTo são interrogados so-

n c c sa môtériti.

O Orador : Então tlou o meu voto ao projeclo de

V. Hxv

O Sr. Moreira de Almeida :- Hesiteí muito. antes de

subír a esta Iributia, porque. Iratnndo-se dc uma quest.To
conex.i com cioi; grdtts de ensíno o primário e o téciiico
—

cm que não soti especializaclo, duvideí da vantagcm da

minhd vinda a c'síc lugar

Mas porque a pr.iiiea dc catorze anos de cnsíno nos

liccus mc obrigou a volver vistas de conjunto para o

plano geral do etisino público, dccidi-me a produzir cstas

ligeíras consideraeôes.

Disse agora. e mttito bem. com lôcla a autoridade quc

a As.-enibleci Ihc recoiiliecc. o Sr. engenheiro N'obre Gue-

Jes que as grandcs r.lotnids. aparalosas, rodeadas de

tima pompa dcmasiada. não são per vezes o meio nidis

cticaz dc sc obter uuid iiielhori.i do ensíno.

N'.To dtivido cm coucorclar cm absoluto com Stia \lx.~

Mas qudiido sc tidtd de reformas de cnsino há uma

importanlc dislinc.To qi.c n.To c Je ti;o fazer-sc

Uma cousd .- umi retoiiiia dt índole petlngcSgica c

outra cotisa e iqrJo <ilick .i fcilt.i tlc melhorcs exprcsscTes,

chainarei a polil'C.i . ilosofîe Jo ensino.

Geralmcnte os dssuntos pen.leiitcs tla pasta da Instru-

cão sno traiados como se cssa pasta fosse ĩntci'.ĸimentc

desligndd d.i políJca gcral d<> < iovêrno e dos pnneipios

em que asscnta a oi'ienla<1,.To do listado.

A past.i da lustruedo é at|iiela que tem por incumbên-

eia promovcr n projeecão. no iuturo. dos princípios tiue

norleidm o listddo, diligenciando assenhorcar-se dos que

hão-dc scr os c'oiitiniiatlores da obra do presentc.

I'udo tiuinto se iaz acltialnicntc será lctra morta sc a

geracTo que h.i dc vir iĸTo fôr integrnJn no espírito qtic

ios tininici e no dinamisino tla nossn vontade.

Portaiito, alheir n escold cld orieniacâo pohtica geral

Jo l-istacio é uiii cno fund uiiental, êrro >]iic se tem eoine-

ticlo e cc>n>i;uĸ: , ... .11. ,ei st

NcTo prelendo com c'stas niinhas palavras signiticar

quc sc devn inlrodtiEir na escola a pohtica. no sentido

haíxo tiue t> têrmo potle ter. Não scria iiuiica cssa n 1111

nha i 1 1 1 e 1 1 cj ão

O qtie cu entendo é que todo o ensino. qucr provc-

nhd tle gidiĸlts retoriiids, quer proveuha cle rcfornĸis par-

fc'ldrcs, clevc intcgrnr-sc numd orientacão gernl inspirada

por princlpios tilosoticos c pohtieos que o listadc) pertilhe.

Orn é para cste nspeeto que nunca se olha.
,,
E o<]tie

se lem tcito 110 nosso Pdís dc hd niuitos anos a csta parle
"

Iĸizein-sc' muitns rcíorm.is, unids giandes, outrds peque-

11. is nĸis sem <]ue liaja entrc elas uma unitlaclc, uiiid eon-

catenacão. úispirada poi um pensamcnto geral. de feicão

p >l:tico-:Tlosofĩca

Subi hci dias a esta tribuna para acentuar o que me

pareeia haver dc inviável 110 proieeto de lei do ilustre

Dcputado Sr. engenheit'O Araúio Correia. Não subi agora

aqui para afĩrmar c]tie é igualmente inviável o projecto do

Sr. engenhciro Cándicio Duarte. N'ão. Considero êste pro-

iecto viávcl, mas o que eu posso ter -e tenho de facto—é

muiías dúvidas sôbre a vantagem e sobretudo sôbre os

resiiltados que possam advir da aprovacão das suas ba-

ses
—

, isto salvo o devido respeito e a muita considera?ão

que me incrcce a larga inteligeneia c a incontestável com-

petência do ilustre Deputaclo.

t, O quc é que se prclcnde com o ensíno primário
rttral

"
Isio : prcndcr o rapaz do campo ao c.impo, pren-

Jer o hometn á terra. E ísto. acíma de tudo, o que se

pretende.

Ora a ligacão entre o homcm e a terra—quanto a

nini—não é iuncão cie conlieeimentos agrícolas, não é

iuncão dc técnica agrícola. É funeão de qtialquer cousa

de mais transcendcnte : é funcão da maior ou mcnor soli-

Jez do semimcnto de propriedade. O que se deve fazer.

primeiro que ttido, para prender o homem ao campo é

desenvolver o sentímeiito do amor <T proprícdade, que

doutrínas dissolvcntes têm conscguido apagar atravcs das

últínidS dée'dddS.

T'cm-se combalido o Jircito dc propríeddde, tem-se

prcictiiĸitlo deslig.ir o liomem da nofão. do scntimento

de propricddtle c isso quc o aparta dos campos.

Preiĸler os hoinens .1 terra. íazer eom qttc nclcs torne

a vibrar o ,111101 a lavoura c. poi tanto. mais uma qucs-

tcio dc orientdCcTo polítied do que de i'ctorina pcdagcS-

giea.

liis n iĸizdo porque dtivido um pouco da vantagem

c da eficicncía dc> projecto de lei clo Sr. cngcnheiro Ccin-

chdo Dtiartc, mas, como niuito bem disse o Sr. engenheiro

N'obre Guedes, é unia experiéncía. é tuna tcntdlíva, c, de

iacto. e pela experiêncid quc muito se conseguc nc>s do-

mínios do ensino.

t) Sr. Gândido Duarte :
— litt também dísse que era

inid expei lência.

O Orador:- Trata-sc portanlo duma cxpericncia : e,

senJo assim. clar-lhe-ci o ineu voto. embcira 110 ftinclo cs-

cj.i ceplico qtianto aos rcsultados ciessa expericncia.

Ilã ainda tim ponlo que descjo tocar e que é o se-

"uinte ; pode iicĩo scr apcnas improtlutivo o projecto dc

ici do Sr Deputado t'andido Duarte

Deceio que êle v.i sobrecdrrcgar amcla mais o muito

que iã sc cnsina na escola iirimária. /. NTTo advircí dêstc

proieeto uma nova iuilat;ão do ensino prim.írío '.' Oxal.i

tltie êste perigo scia atastado.

Pela muita considcracão qtic tne mcrece o aprcsen-

t.inte clo proiecto e. de eerto modo. pcloavalque lhedeu,
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com a sua autondade o 5: . engeuhciro N'obre Cmede;

estoti na disposicão dc Ine >iar o mcu voto n_.s nuc o

t'azer esta reserva , duvido dos restiltadus quo éle possn

vir a dar.

O Sr. Gândido Duarte:— iista 10 seu di eíro.

C) Orador,—Quis apenas dcíinii a m nh.i posic.T >.

(T Sr. Franco Frazão: — Sr. Presíclentc parccia tal

vez inútil a mínha vinda a esta tribuna, para falar acêrc.i

dc um projccto que iulgo já estar suíicienlemente esclare

cido perante V HxT- e sôbre o c|ual usdratn da pa aviĸi

pcssoas quc cotiheccm o asstinlo perfeiiamentc.

N't) cntanto. parccc-inc quc cstc projcett) .cvantou as

siintos que convéiii ponderar

Dcclarou, onlem at]tii nesi a incsna ribuua um lus-

Irc Doputndo que Portugai era um pais essenciaimente >.i

íorcadamcntc agríeola. repetiiĸlo. assim, iima afirniacão

que vem desdc h.i imuto e que certainente toi feita iiuinc

rosas vezes cto allo desta Iribtma. Mas, de facto, p.irece

quc lal ciiirma<;ão, lam longamenle repotida. de potico ou

nad.i tcr.i valido.

lícconheccmos nos o quc .

.', Portugdl, p.iís cssencidlmcnte agríeola. no qti.il a;

actividadcs agríeolas tc'-m vivido, por assim dizer. ao

abdndono '.'

„ Portugdl, país c'ssencialmcntc ayneola. ondc por as

sím dizcr, não exístcm aqueles estudos basilares, t|ue se-

ríam neccsscirios para a orientacão da agricullura
"

(, PoiTugal.paísessencínlmente agrícola. onde em 1035

c prcciso discu'ír sc convcm ou não lazei a org.iiu_.ai;ão

priin.íríd agrícola '.'

lislranhd c curicisd díirriidc'cTo a<]iiela e. por isso. .-ti

nno a quero repctir. n.To vcnlia a aeoiiteeer que. a'inna:

do-sc Porlugdl conio um pnís c'ssi'iieialnieiite agrico 'a, mc

venhani a pregunlar. como \<\ ine lcm dconleciJo no es-

Irangeiro : <', mas, afinal, Porttigal. pais agricola como

deve ter, n.To é verdade. '.im Iĸrgo desenvolvu íento l<

lôdns nqtielas cousas que são csscuciais cgrieiiltuici o <>

seti ensíno cleve estnr orgiiiizndo cteiine ucss_ cspu ite

ngrícold. n.To e dssllll .'

Orn como i:ifeli_.mcntc <t;> ii,i;i si.c ic 'in
'

u

gnl, ac> passo t]tie em outros pnises .jlic u'.o s.ĩo -ssc ĸt dl

mcntc dgrícolds, como a \l>
■■

a i>i por cvemolo tioiicc

o bom senso tle reeonhecer a 'icce-sidaJc .lc Jar ao »

sino tim certo espírito agricola, aclio que não Jevcmos

oontiiiiiar a aiírmar ]>or loda n parte. ciuc- Portugal e "in

pais esscncícilnienti' ngricold

t") projecto clo Sr. eiigenheiro C.Tiidido Diĸirtc prc

tenclc, cxactamente, que o espírito agrícola scja inscrlo n<>

programn do ensino piinĸirio. N'ũo se Irata de materia sc>-

bre cscolas proiissionais lecnicas, pois ôsse e oulro pro

blcmn que ler.i também tlo ser pôsto aqui. n.To sencio po

icin. êste o momento de o discutir.

Agora trnta-se apenas
—

e é cste o leit niofit'do pro-

eclo do Sr. Engenheiro C.indido Duartc- de fazer com

que liai_i amor peia agrieultura. conseguindo-se que nos

orogramas da esnola primária sejam insertas essas nocôes

ig-icolas, >]tic lain indispcnsárcis são nuin país como o

nosso.

oi isto o que se pretcndeu com éste trabalho e

íada mais.

E de facto, betn necessíno e t]uc isto se íaca : quc sc

cnceredĩ por tai caminho port]ue, dc outro modo, o en-

_mo prinarif) não ati.iqTá o seu objeclivo. /. -IpoiadcsJ-

Hoi ocSsto. lambén., aqui o i eceio que êste projecto

>ode .razer a certo; espintos. I- certo que niuitas vezes

ísias doa> boas e generosds s3o iransformadas : mas ísso

não c razcTo para se alacar es;e projecto, porcjue tcxias as

abras estão Jcstinadas a ser desviadas da<|tiela íinalidadc

;)r.ni;tiv>i > ::io Jnhnin

t) pioblema do cnsm. > prinicirio agnoola é de tal

modo importante que alguns países íoram mais longe do

qtie se pietende neste prcijecto de lei.

A llungria. por excmplo, instituíu cscolas primárias

Je agrículttira inJependentes, onde se preparam exclusí-

vamente. dcsde as primciras letras. os futuros agrieu!

tores.

Crcio que Scio csto; os dspectos principais que o pro-

lecto do Sr. Dcputado engenheiro Cnndicio Duartc le-

vanta.

I)c íaeto. o qtie parecc transparecer, através do pa-

recer da (".iinira Corporativa. o tun poueo o tlesejo dc

repctir uma e.\p> riê icia 'tie ĸi ioi feita em Portugal e na

ITĸiiica

lim Hranca preiendc-se. cm qtiarenta licôes, iormar

ũs professorcs prímirios tle tortna a poderem niinistrar

lícôcs dc agrícttltura : c cssa; doses de preparacão cx-

ti'dordiiiciridinonte teorica n To ivcram qual<]iier viabilĩ-

datlc

Nes'c p.us, para os professores podercm ctunprír a

su.i nusScTc) na oscola piĸiiiana, es:abe!eceu-st a ;u i cspe-

.•iah 'aecT.), iĸĩo so na partc agrícola. mas também indus-

'rinl e ii.iulic'.i. Dc'sdc 1007 que comecou essa orientaeão,

ma; n.To tem Jado. na pr.itica, resultadci clieicnte.

Qtiert'-me pareccr que esta colaboracão. qtie o Sr.cn-

g >ii u<> C 'inJ'Jo Dinrte pooura reil'zar en'rc dois Mi-

ntsi i ■_ <> tl.i \grictilttiiĸi coíii o da lnstrin;ãc> . é basi-

l.ir o in. isi'.'rsdvei, ])<>]>, scui ,i

'

gayão Jestes Jois depar-

lanĸ ntĸs lci i stado. iuincĸi êstt piobleuĸi loiĸi 'inĸi sc>luc.To

.10. > nĸĸni

l fll!:o dllo

O si . Diniz da Fonseca: Sr. Presidente ; o pro-

blenĸi c]tie hoje se tem <tiseutĸlc>, a proposito do projecto

Je lei Jo Sr. engenheiro Cctndĸlo Dtidrle, pode dizcr-sc

'.inĸi setiucneia Jo que onteni loi discutido nesta Assem-

blca n.To tcm inenos itilorcsse. n.To tcm menos valor : pôe

realmente diante dc nos c do l'ais a iiccessicladc. a meu
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vcr urgenle de ĸizer quilquer cou-a de mtJhor no cnsino

da instrueão prim.iria. diíercnciá-la. modificá-la. acabar
se assim nic- é pennitido clizer, com o divcSrcio que cxiste

cnlre a cscoia pi .iiiárin e a vida.

lodas as nossas cscolas, a comcc;ar na escola primá-
na, tc'.n por dcstino tormar bacharéis e íuticionários pú-
blicos, dcixando sem preparacão convcniente para a vida

que são chamados a segtiír ciois tcrcOs dnquelcs qtie as

irequcntdm.

Hstd c. Sr. Prcsídentc. a realidade á qual não pode-
mos nem devemos fechar os olhos.

O Sr. engenhcíro Cândido Duurte procurou de certo

moclo ir ao cncontro dela, pela íntrcv.lu<;ão, iĸi escold pri-

mcírin, do onsino agrícol 1

(, Oomo tiev
•

iaer-se csse ensíno '.' <, Por quem deve

ser íeito c ,_«_ cnsiiĸ'
'

Tais os dois aspectos íocados e sô-

brc os quais ouvi brilhdiitemente disserlar.

Os Srs. cngenheíros Ccindido Duarte e N'obre Gtte-

dcs acabar.un por concluir quc havia necessidadc de se

tazcr cnsaios, tcntatívds, para. de algumn forma. maís cons-

cicntenienlc se poder asscntar na mancira melhor dc pre-

parar o pessoal doccntc ã altura das íaladas modiíieacôes

tlo cnsíno prim.irit).

H. a csse objcctivo de aulorizar. oti antes, de pcrmitir

ao Govérno o fazer ésses cnsaios, sc destinam as bases

aprcsciiladas pclo Sr. Deputado N'obrc Guedes.

O problenid. repílo. c urgcnle. E preciso <iue iĸSs

modiíiqucinos o ensino primário, que o tornemos titil.

como o cxige o grande nt'unero de altmos e dltinas que

írequcntcim as escolas prim.'u ias, n.To s<S nas cidades. eomo

lambém por cssas aldeias do País.

I; o facto c' <]iie, se cles iĸTo quísercm ott puderem

seguír um ctirso seeund.irio. a cscola priniaria pouco

Ihcs forncce daquilo quc os possa prcpatĸir a valer para

a vída.

Hu creio até que nâo havia qtie discutir tcTi'icanientc

sc o cnsino dcve scr ieito tliima íorma oti doutra : o ne-

oess.irio. o es-cnei.d. é eníar uru cii-íno i'iĸiiico dclinado

a preparar i >d> i ,: icia.

Hsse ciisinc) deve ter menos nocôes teoricas c fazer-se

sobrctudo pela imítacão, quc íoi semprc n grntĸle t'orma

de transmitir aos outros <]tiaísquer coiihccímentos pra-

ticos.

Maís proveilosa do <|iie preleccôes clc téciiicos scria

por ao latlo Je eaJa escola femiuina. por exemplo, tima

crechc; ao lado da eseola rural uma granin agrioola mo-

dêlo on unin escoin de artcs c oíícios, ondc sc aprciĸia a

fazcr vetĸio fazer e iazendo.

t") Sr. Moura Rel/as:— V. E.\ĸ> tla-me licenea '.' Gos-

l.nia de saber ctmui práticainente V. E\ĸa conscguiria ttmn

oíic'ína ao pé dc cada escola rural. . .

C) Orador: - liu estnva colocando o problema den-

tro do scu aspccto gencríco, não cleixando de abraiiger o

onsíno agricola. Mas cti digo a V. Ex.o : por exemplo.

iiuma aldeia, por mais rudimentar que seja alí o ensino

agrícola, há sempre a possibilídade de arranjar um pe-

queno campo.

Hm príncipio, o problema, tal como o apresentava a

Câmara Corporativa. visaria a fazer do ensino agrícola

u m eiisíno post-escolar ; mas eu creio quc entre nôs, pelo

contrário, como post-escolar deveria scr considerado o

ensino dcstinado a preparar alunos para cursos secundá-

rios. organizando-se como primário o qtte visasse a pre-

pa'-aeão para a vida da maioria dos alunos, que não po-

derão reccber outro.

H essencial, repito. um ensino prático, destinado a pre-

parar para a vida.

E. prâticamcnte. quantas vezes os alunos de nove e

dez anos podcriam já ensínar os teôricos que íôssem fa-

zer-lhes símples preleccôes sôbre agrícultura.
Podíam cstcs dar-lhes a mais, conheeimentos científi-

cos, mas, a meti ver, as criancas não estão em condicôes

dc rcccptividade para aproveitarem com cles.

liu creío. Sr. Presidente. quc estamos scndo vítimas

dunid iluScTo : a que stipôe quc o ensino principioti no

nosso País com a funclacão das escolas nor.rais e das ou-

tras escolas oficiais.

o Queni ensínou os clássioos da língtia portuguesa.

que fazem aíndd hoje a nossa admíracão e os melhorcs

modclos ? ,', Quein cnsinou os opcrários que fizeram as

mais belas catetlrais, que as trabalharam tam admirâvel-

mentc, titic eram mcstrcs duma intelígéncia artístíca tam

supcríor. dc perfcicão tam grande '.' ('. lĩxistiam porventura,
ncssa altuia. os grandcs mclodos, as grandes cscolas pc-

dagôgicas. toda cssa floresoênci.i de literatura pcdagô-

gica que hoje cslamos admJ-ando '.' Dcfiníam-nos me-

nos nids aplic'civam-nos melhor. lĩsses opcrários admi-

iĸiveis apareceram pelo método c]ue iulgo mais eficaz :

o da imitacão. /.prenderam a h-abalhar, trabalhando.

("> Sr. Moura Relvas:— <", V. lixu', Sr. Presidcnte,

dátne lieenea
"

O Sr. Presi tente : — N'ão é a mim, mas ao orador,

quc V. Ex.o tem de pedir licenca.

O Sr. Moura Relvas: <; V. Ex.c Sr. Dr. Dínis da

Honseca, dá-me licenca '.'

tîe.v/o atirmatiro do orador.

O Sr. Moura Relvas :
,,
I. quem ministrava êsse en-

sino imitativo, êsse ensino prdticaincnte imitativo, po-

derid ser o rcgente agrícola c)ti o proícssor primário '?

O Orador: No dia em queos professores primários

fôsseni uma cousa inteíramentc diferente do que são hoje

cles poderiani scr os mcstres práticos.



A UXIAO 4 47

Hsse ensino seria complc tado c continuado pelas au-
: iridadcs sociais da localidale.

Tudo qttatilo ncSs sabcmos em maleria de agriculttira
nas nossas provmcias se aprendeu vcndo trabalhar.

O Sr. Moura Relvas íem Jparte) . -A rotina.. .

O Orador:—A rotina niantém-se e há-de inanter-sc

.cmpre, emquanto aqtielcs que ScTo autorídades sociais

não ensinarem a produzir melhor, a trabalhar melhor, es-

ior<;ando-se clcs prôpríos por alcangar os conhccimcntos

quc lhcs taltain.

O Sr. Mário de Figueiredo finlerrompenJo): V. Iix.->

osclarecerá a Câmara . . .

Visto qtte V. Iix.>> fala cm ímitac.To, t, qucm c quc se

li.í-de ímilar '.'

O Oradũr :
— Imitava-se o profcssor dc artcs e ofí-

cios que tivcsse aprcndiclo a t'azer e a ensinar : o técnicn

agrícola que cnsinassc iiuina granja agríeola a trabalhar

novos métodos e proccssos de cullura.

liu não cstou em desacôrdo eom os princípios iun-

damentais do projecto, com as suas íinalitiades. Permito-

mc apenas focar tuna modalidatlc diíercnte de conceber a

sua execucão.

Demais, as consideracôes quc acabo cie tazer vieram

por simples iiicidentc, pois não ci' o problcma da instrtĸ;ão

prímária no seu conjunio qttc estcí em discussũo e tem

sido n minha norma invariávcl. nesta Iribuna. cingir-me
aos aspeclos em debale.

A ela subi, desta vez, no intuito dc dizcr quc o pro-

iecto do Sr. engenheii'o C.indido Duurte puscra ã Assem-

blca iim problcma urgenlc, um problema oportuno, e que,

dada a conclusão. a que lanto S. Hx.J eomo o Sr. Depu-

lado Nobre Guedes chegnram, da nceessiciddc dc fazer

lcntativas e cnsaios para uma sohĸ;ûo dcíinitiva a encarar

na reforma que tocios jiilgamos necess.iría. me parecem

dignas tle aprov-cieão as bascs aprcscnladas pelo Sr. enge-

nheirci N'obre Guedes.

Tenho thto

t) Sr. Prestdente : Como mais uingticn: tiucrc

usar da palavra, vai passar-se a tliseiissão na especi ile

daclc.

Como V. lix. >- sabcm, csta nn Mesn uma Proposla do

Sr. cngcnhciro N'obrc Guedes. comptista tic três l>ascs dc

substitui'c'ão as bascs apresciitadas pelo Sr. ctigenhciro

C.indido Duarte. e eu vou ler novamenle cssa proposta a

V. Ex.'is.

I.ctt.

/>e</uidamcnte t'orain aproradas. sem JiscussJc. as ba-

ses I, II e III Ja proposta <ic substittiicJo aprescntaJa pclc

_>>. Is'cbre GueJes.

DORTUGUESES:

Drestigiaio Nacio-
nalismo das ideias,
conhecendo a Da-

droeira Nacional—

a Senhora da Con-

ceigão.
-

* • *
-

fatlo. e Motas

'-.." Coiurivsso ]iitiTiiacÍon;il

ilo KnuiMiliiiriîi Iîunil

O Comité C.roaniĩador do 2° Congresso
Internacional dc Lnoenharía Rural a reali'Har

de 26 dc Setembro a 3 de OLitubro do cor-

rente ano, em Matlríd, já tornou público o

prt)orama dos trabalhos.

A ímportâncía tlt)s assuntos a ventilar é

a'ratĸlc e a sua utilídade indiscutível : dívuloar

o seu conhecímcnto é um pcdido ciue muito

nos aorada satísfa;cr, porque nt) niimcro dos

nossos assínantes e lcítores há tcenícos c la-

vratlorcs intcrcssados no estudc> tlos problc-
mas t]Lie no referído Ct)noresso vão encon-

trar os solueôcs maís adeqíiadas c ctinsenkT-

neas com a boa técníca e a eeonomía.

(Ts trabalhc)s tk) Con<_jrcsso dístribuem-sc

ptM' quatro sccec>cs :

l.a Seccão : Ciência do solo. Midraulica Agrieola.

\ct>tidíc:onatiit'iito Jas exploraeôes ttirais. H.stes assunlos

;erão .lescnvolvidts nos seguuitcs três pontt>s ; I - llni-

dades e proecssos de avaliac'cTc dos clemcnlos earacterís-

cos do solo, sob o ponto dc vista da circulacão <ubter-

iĸTiiea das aguas e >la resislc'ncia mecânien. II — Eôrniulas,

eoelieicntes de atrito e gráticos d<\ circulac.To cla água em

regimen ttnitorme nos drenos. canalizac'ôes e canais aber-

ic>s. Determinacão dos coelicientcs dc ctirvas. III - Rela-

Cão enlre as precipitacôcs atmosféricas c as perdns 1105

fircnos. canalizacôes, canais abertos c correntes de cígtta

sccttncicirías. Processos de mediccio daspcrdas. Drcnagctn.
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2." Secpão : Consirucôes rurais. Departe-se êste cs-

ludo pclos scguintcs ponlos: 1 — Mélodos de vcntitacão

dos esl.ibulos. I! I) sti íbui'cão moderna : a) do eslábulo

i>ara vacas . b) da pocílga : c) da cuvalarica J) tlo gali-
iheiio: e) tlo ovil. III — Novos matei ĸus de construcão

na agricullura ; IV - Construcôes para colonizacão de

rcgiôcs sujcitas a planos dc mcllioramento.

3.a SecQão: Mecnnica Aoiíeola Aplicacôes Agríco-
las dc electricicladc

Compreende esta secc.To os scguintcs grupos : I —

Questôes relativas ao trabalho do solo. II —

Condícôes
de circulacĸTo dos veículos agricolns por caminhos e nos

campos. Dastos massi<;os e pneum íticos. II! —

Qtiestôc;

rclativas a ni>it>>rc; c carburdntes. IV -- Meios meeânicos

para a alimentacão clo gado. V - Aplicacôes Agricolas
da clc'clricídadc.

4. ' Seceão : Organiza<;ão cíentitica do trnbnlho na

agrículiuiii.

Distribuí-se cste csluJo pclos scguintes capitulos.
- ■ Intliiência tla disposíc.To tlas eonstrucôcs na titili-

zac.To racional da mão tle obra.

I! — Organizaeno do trab.ilho por ajuste (modalidade

c resullados oblidos).

II T'rabalho por contrnto q>reparaeão tlo solo, Jc-

bulhai.

IV —Hstabclecimenlo de norma; para trabalho; igr:

colas

As comunicaeôes clcvcm ser cnviadn; dc tormn a cs

lar cni potler clo t'onulé antcs tlo I." Je Itmlio dc 1935,

As inscriccics tlevem ser peclidns n Dr. Hi. Ar.indn ile

redia, secreldrio do Comilé CSrgdiiizndor Amadeo Vivcs,

10, Madrid íl'J) lispauha.

LT; congressislas inscrilos ticnui com o dircito cle re-

ceber as publicacôes eclitadas pelo Congresso

-¥•••¥■

DORTUQUESES:

Fixai esta data—

28 de Abril de 1935
—

o dia da Deregri-
nagão Nacional ao
histôricoSantuário

de Vila Vigosa.

«,-\ llníão» cnccmtra-se nt)s seguíntes lo-

eais :

Lm Lisboa :

Livraria Ferin, Lua Xova do Almada, 74.

Lîvraria Aillaud & Lellos, L.'1", Rua do

Carmo, S0.

Casa Sacré Coeur, Lua do Arco do Ban-

dcira, 1S3.

Tabacaria Monaco, Rossio.

Tabacaria Adamastor, Rua 1.° de DeHem-

bro, 2.

Tabacaria do Café Nacional, Rua 1.° de

Dezembro, ?3.

Tabacaria Rocio, Rua do Ouro, 295.
Tabacaria Lusitana, Rocio, 108.

Tabacaria do Café Chiado, Rua Garrett.

Tabacaria Luiz Abrantes, R. do Carmo, 90.

Tabacaria Passo, Rocio, 55-A.

I.m ITraoa :

Livraria Cruz, Rua Xova dc Sousa.

Ausîusto Costa & C.a, Pra<;a l.arão dc S.

Martinho.

Xa Cuiattlu :

Emprêsa Veritas, kkia Matquês de Pombal.

Ltn Laro :

Livraria de Antônio dos Santos Capela.

Lm Olhão:

Sucursal da Livraria de Antonio dos

Santos Capela.

Xa Lío'Lieíra da Voi ■.

Adminislraeão do lornal O Devers.

Rua tlc S. luliũo, \2.

Lm Coimbra :

Casa do Castelo, Mnrco da Leira, 13.

Lm lîraoanea :

Xa AdmínístraecTt) do quinzcnário Terras de

Braganga.

Lm Gi>iĸk)mai :

Escola Gráfica, Vila de Gt^ndomar.

Xo Lra;iL

Affêucia Moura Fontes, Rua do Ouvidor,
145 Rio tic Ianeíi'o.
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