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'uliorculosi

Conlranoe o coracao ver o que se passu

nas aldeías i'ecuudas tios ccntros com rela-

edo a comotlittatles tle vitia e tle habitac<To e

prtiiícas tlc hioiene. llá aintia betn poucos

dias nunia aldeia dos Ilermíníc>s, coni popula-

c,<To aprt").\iiiiada a trcs mil indivíciuos ouvi-

nios enumerar as pessoas que ali se contam

como irrenietlicTvclmente perdidas, vítimas da

tuberculosc.

Xem a allitude de mil metros nem o ar

eontínuamente aoitado das seiranías, impe-
dem o contáoio assustadt>r t]iie ciiĩima famí-

lias inteíias.

Lsta populueũo, tôtla tle trabalhadores dt)

campo cstá debaixo de um pâníco cruel, por
ver a tôtia a liora o seu visinho em aoonía -

prêsa íatai daquela terrível doenca.
I-Jecursos para (ipôr tibstáculo a tcTo es-

pantoso tlaoelo não t)s tem e ninouétn se preo-

cupa cotn otertar-Ihos.

Assistência por interméclio de oroanismos

olicíaís ou pelu acc<To tias t)bras tle caridatic

tlesconheeein-na. Os médieos da Cutarda po-

dem testemunhar que todos os dĩas bateiri âs

suas porttis. dcstes pobres tioentes, sem quc

consioam um interriameiito em tantos sanatt)-

rios t>ntle t> Lstc.do e os partieulares oastani^t'
já tantos milhares tle contos. <

h
"

\f~s\

V;
'

r

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




15! ) A UNIAO

Parcce, que o sistemu cle aclmissão a ésses

estabelecimentos so permite aos dírioentes de

Lisboa tomarem inicíotivas sôbre admíssão de

doentes. o quc dá lcxgar a que a gcnte que

mora tão lonsje nunca possa ser atendida.

Decerto quc cste faeto é motivado pela
insuliciência dt)s recursos actuais, o que ncTo

deixa contudo de ser deplorável, porque as

privoccSes conseqtientes dessa defĩcíêncía re-

caem precisamente sôbre uma populacão de

pobres trab.ilhadores ruraís, vercladeíros ser-

vos tla oleba que cultivum, t]uc ncm ao menos

leem a sorte tle ver conhecido o seu infortú-

nío por quem esleja ein condieôes de poder
com alma oencrosa acticlír com qualquer re-
métlío ou consolaecTo.

I; conttitlo, toclos lazem parte dc~\ mesma

nac.ão, todos tlevem compartilhar dt)S bcne-

iícíos t]tie dentro (ias suus fronte': us. ctinio

citladcTt)s, possom auleiíi.

Purecia t]iie aloum reir.cdío se poderio
lentar uinda, mesmo eom <is tleticiêncías do_>

recLtrsos aclu.iís.

As a/itarquias locais muito poderíam fa-

Hcr nesle eampo tle aceão social ; vê-se po-

rém. que neste momento outras s<To as suas

preoeLipueôes.
Xc") cnlanto os direitc>s dos pobres que so-

frem parecc t|uc tleveríam merecer preiercn-
cia cm alcneôes e ciiidados, aíncla que maís

ncTo fôsse, senãt) para fn?er sem ru_ũo os cla-

mores dos eomunístas e dos nnurquistas.
Ilá contudt) ainda no nosso país uma ins

litiu\'<To stĸ'ia! criada com a linalitlatle única

dc atcntler e icmedíai' nas medidas tlas possí;
bílitlatles, estas tão instanles neeessidadcs: fi

a Direeeũt) Geral de Satide. L tem cla vcrda-

deíro excreitt) de íuncionnrios e material. Sabe

ímpor-se e dila ordens t|iie iu? cumprír com

río'or.

O seu eampo porcin parece que iuTo vai

até aqueles looores excênlríeos, ou entoo deixo

livre o Assistência Xocionol oos Tuberculosos

os casos como utiuele que nos ocupa.

Se não fôr a nc\<To tlestes oro'anismos Di-

receãt) de Saúde, t>u Assistêneiu aos Tubeiculo-

_>os t>ntle poderno oqueles contnoiados. que
pelo sun ionorâncit. e míséría não têm mcio

de odoptar t>s maís rutlínientares preceitos

que obstem <T propao.ie<To de !<To tenível tla-

o'cit>, enconlrar quem detenha a fôi\'a (]tie os

ía_. elementcis propooodores e infelÍHes da tu-

berculose'.'

Hoje, iaz calofrios c> espectúculo de índi-

fereneo. díreí melhor tle crueldc.de, que oferc-

cem essas populagôes luberculísadas em pro-

miscuidade com criangas e ScTos que âmanhã

VcTo enorossar a legicTo dos doentes! Loí êsse

espectáculo que nos fê= brotar a idea de re-

petir como um dos primeíros deveres de nossa

accôo social, que é obric;'agão de tocios, prin-

cipalmente cios que podem de qualquer modo

ser ouvidos pelo opinicTo ptiblica, invocar to-

dos os sentímentos de bem-faser, todos os

esíoi\os de melhorar a condíecTo dêstes po-

bres doentes do campo, tão esquecidos, por-

que são íonorados desta onda de oenerosidade

e beneficéncia que felizmente brota no meio

duma oeraeão que pretende opôr desmentído

ao epíteto de egoísta c especuladora quetan-
las veres Ihe é assacado.

L útil farcr modifîcar. canalísando-a tam-

bém pora os meios rurois, essa benefĩcêncía

t)ue honta a nossu espécíe e que cieva as

ínicíativos clo Lstaclo e dos citiodãos a verda-

deíros octos tlc igenerosidc.de.
Os ti"c.balhadores tlo campo, com salários

mínímos, portanto sem possibilidode de quaís-

quer reservas poro ocorrer a despesas que

nestes casos sao necessários; descendentes, e,
êles prcSpríos o s<Tci também, de famílios ínteí-

ramente ío'norantes dos mais rudimentares co-

nhecimentos de hí<giéne que é preciso obser-

var para evitar êste verdadeíro incêndic^; es-

tâo nas condi'eôes tle maior preciscTo do

apoío do Lstado e dos seus concidadãos

nesta cmeroêncía.

Prouvcra a Deus que os coiae.ôes fôssem

locados pela verdadc desto necessíclade, e

que oquilo que se vé de oeneroso e bom em

fovor tlos populacôes citadínas se estendesse

ãs rtirais do mesmo modo dionas de socorro.

XCTTA

Xo tiltímo niimero, e no arti<go Pcla fam't-

lia vem um ciTo.tipoo'ráfîco qtie fo? percler o

sentído ô frosc. 1: ontle se d'\~~ t]tie potlem ser

qucbrados vasos preciosos (]iic são os actuaís

liierarcas (de loreja) e não Monarcas, coniti

saíu.
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ventlo-so NO POnTO

'ItĩIOSQUE TAB01.ETA Tn>A BATALHA

(prôxlmo ã Itjrcjrt de S.mto Hdofon.so)
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[atôlito

I)o"AI'nirii),Mp •Jí) do Mîiin

ilo líl-2-2

(Há 13 anos)

«l-?eali_ou-se. como estavo anunciado, ein

29 e 30 cle Abnl, o _2.° Conoresso Xueionnl tlo

Cenlro CottSiiot > Poitii'_íuc?, na salu Algarre
tla Soc'ietlatL' de Cie.ioratiu, etn I.isboa, Ls-

pei"cĩvn-se, cLiclos t>s ticmenlos tiiie ;e v im

em colaboi'acão, prepnrnndo o, que cons
'

títuirín Lim vertiutlciro acontecimenio; ;nas

excedeu as mcHiores espeetativas. De todos

t>s campos resalta a opiníâo tle qite foi uma

brilhantíssima e scoura mnnifeslacao de Í.Tr-

cas eakílicds.

Três aspectos se tleslncam, principalmente,
nêle. t) seu cai'cictei" inequivocumente nacio-

nal, pois que tevc o concurso de distintos re-

prcscntantes tle lôtlas os dioeeses do conli-

nente e ílhos: o slio ubsoluta correspondencia
cT vontade e desejos de todos os Prelodos de

Portiio.il e cia Santa Sc"; n superior elevacno
inlelec'tual e inoral tlas chtes cattSlicas, rclatí-

vamcnte n quaisquer otitras.

O Conoresso foi, aos oIIms tle comp.i-

triot.is e Lstrnnoeírt), tima ornndc detnonstra-

Cão tle vítalidatle e acccTo. One êle sirva tle

incitamente n continuicão, catln vcĩ mnís pro-
oressíva, dos nossos esfoi'cos."

A Imprensa e o Congresso

Todos os jornaís cnltSlíeos tireram larous

referêncicis ao Cono'resso salientando t> alto

sí<gnificntlo socínl e <i sun o'rnnde importcTncia

polítien.
Tanibém t>s jornais n<To cnt.Slícos tiver.im

refcréncias de niuitu jusiic<i pnru com o Ccn-

Iro; nssím, tlo Mundc, tic l cle >ĩaíc>, rccor-

tanĸ)s os seoiiíntes peric>dt)S:

"Tt'in dccorrido com a inaxiina correccão o c'on-

grcsso Cntolico, c|tic abriu por uma saudue.To at> sr. I're-

sidontc tla lôcpúblic.i.

IVla nossa partc entciĸlcnios quc os congrossisk'is,

pontlo tlc parte as qucstôcs políticas c acatando c> regi

gimen, procedeni da nianeua iiiais leal para com a k'epu

bllca :
•

i.i nerecciico, por isso mcsmo. o respeito pclos

_eus r rcilos.

Seiuo sempre c.-.u a aliíude dos cattSI 'c.-is, cstamos

coiivencídcis de qi t n.To Iia dc scr nunea díncii solucíonar

t|uais.|ucr divcrgcnciis que ainda hojo possam stiryir

ontre a Igrcja e o rcgiinen...

A Pcpúb/ica, tie 3 de >íaicT, publicou o se-

ouínte artioo, d<\ autoria do sen tlíreclor.

sr Rboíro cle Ccrvalho :

L")s otil i os |>o.i -a atcncTo prestarani ao Congresso

c atoli.o a îJo ?iĸ..ia ci; Iĸsboa. lĸ comttido, essa

ni<;iia as.eiiblnia icm t: a aĸissiiia importância para o

nitiiro la po 'tlca lorlugu >sa

\"o campo cxtreniist-i rcp.inlicano. tom li.n-ido sem-

prc ciĩc n :c n. ibsolut imnnio csliipido, meplo e imprti

dentc

(Jiieiii fôr reptitilicano iicTo pode scr catohco...

:sla corien:e, Jesvaírada c ímpolítien. lem o tirgão

mais r.iicoso ai acima no l.argo do Inlciĸlcnle : a Asso-

ciac'To do lccgiso c .-il

M.i5 Jo lado Jc lci, no camnci cxtrciiusta monárquico,

legouga tiui faeciosiMiio egtial

Qiion fôr cat'Slico so pode ser monárquico...

k cntro es:es Jois lacc 'osismos. ambos íiiadmissívcis,

anibos noiĸlcnavci-. tcni andado aos baldôes os cakSlicos

portuguescs. t)u anles o Ceniro Citálico Portugucs. que

c >> ôrgão dii gente ĸ. sna accãc) politica

m

— "Ouem tôr rc.iuĸnca'io
-

yrJam os jacobinos do

lcogíslo Civil —

íuTo pode ser oatolĩco. .

Porqnê '.' Por que motivos '.'

N'ão vale a péna citar. agora. aqueles ostadistas ilus-

Iros, hoinons de letras oti liomens de cicncia. que em tôctas

ds yrandes democracias do mundo tôm sido. ao mcsmo

touino, excelentes republicanos.

Não vn.e a pcna. I:sse eritérĩo. estrcito. laccioso, into-

lerante, síngularmciite estupido. n.To resístc a um minuto

Je cinaiisc.

M.is, stipoiT.inios, por um momento. que îinhani ra-

s.To os iieobinos do k'cgisk) c'-\ J C'c linhim razâo

.quoles b irado-C- : -si cxnai.lia doutri 1.1 ; para se sor

bom rc'piiblie ii;o p.recijo se torn.i n.To acroJitar em Deus.

Mclhor ainda. Suponhanios qtic sc puuha a cada ci-

tlad.To porluĸucs êslc clilein.i leiiiiiaite e catogc'irico ;

"Sc c|iicios scr roptib ícaio, nao podcs continuar

a ser catolĸ'o

L.onui a ynaudo, a onornie a esnagadora maioria dos

portugucscs, c protuiĸ: imente catolica, sinccramonto roli-

gios >. com q.ianicis adeptos a nca- a k'eptiblíea '.'

por issc> d.ĩemos t|.ic scmclhantc doutrina uão c
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uiicnas proiuidamoii c cslúpi la c aiiibém absolulamcntc

ínipolnica.

Qtianlo aos moiiárquicos exlremistas, cancam-sc a

gritar o mesmo contrasenso. Perdem o tempo a deíendcr

o mesmo crro, a prcgar a mesma doutrina detcstávet e

inadniissível.

- "Sc cs cattSlico bratlam os lacobínos monár-

quicos — tens de ser nioiicirquico tambc'm. Sc cs cakSlico,

iĸTo podcs scr republicano...

Porquc ? Por qtic motivos''

Porque a .•Vpública lem porscguído a Igreja '.'

Sc os agravos c as violências de algitns liomens da

l-íepiiblica podem =er impulados a prcSpria Reptiblica —

c pcla nossa parle não admitimos nem conscnlimos essa

doutrina kiiiibcni nos podcmos i;ii|.>tiLir os agravos o

as víolciic-ías dos homcns do Coiistilucioii-ilisiiio u monar-

qnia Constilucioiial.

b.. enkTo. tcremos chegado a esta conclusão irretu-

lavel ; Se a k'cptiblica tcm pcrseguido a Igrcja. não a per-

scgtiíu uom a vexoti menos a Monárquia. Porquo iicTo ha

nitiito aínda que, no dÍHcr dos absolutistas, os monár-

quicos constilueionais erain apcnns
—

mncons, pedreiros

livres, inimigos do Di-us c tla lyrcja.

Mns, iicTo v.ilo n pona, também. despcrtar a Histôria.

Não vale a pena.

bustn islo : Nem os princípios catôlicos são conlrários

aos princípios rcptiblicanos, ncm os princípios ropublica-

nos são conli'.irios aos princípios catolicos.

Mais ainda : Víve excelenlcmcntc a Igreja em iuuitas

k'epiiblicas. Tem vivitlo pcssimnmente a Igrcja cm algumns

Montirquias.

I: dcpois
'

Depois... Combakim os monáriiuicos a kVptiblica

pclas sous crros. que tcm sido mtiitos. Que têm sído mtii-

líssimos. lĩstarão, assim, no scu papel. Como nôs cstanios

no nosso, combateiĸlo-os tambéni, npesar de republi-

o.inos.

Por questôos tlo roligi.To, não. Porque não tcm ncni

autoriclados noni raHão para isso.

kelirmcnle, t> reeenle Congresso Calolico cc>m o

cicordo o a snncnno dc lcxlos os bíspos portugucscs. poĩ

as eoisas uos seus clevidos lermos. A Igreja nacla lem com

as questôes tle regimcn. Acata c respeita os podores le-

galmentc constituídos. 1: a todos os catcSlíoos diĩ quo

podom sor nionárc]iiicos ou sor republicanos. sem quc

isso ntccle. em coisa algunia, as suas erencas religiosas

Para rematar esta onentaeão, sensata e patriotici, o

Congress<> Catt'ilico, ao oiĸ'oriĸir os seus trabalhos, euviou

uin telegrama de saudaeão ao sonhor Presidento tki IV-

piiblica.

Muito bem I Mtuto bein

Socrotariîĸlo (roral

Segundo pnrece a determínadas autorida-

des administrotivas a realisacão de procissôes

na via públicn e toque de sínos a qualquer
hora do dia ou da noíte dependem de licen-

cas especiais, requerídas <Ts mesmas autorida-

des, e mediante o pagamento de 150$00.
Em face de tais exigêneias, importa aos

l-îev. Párocos conhecer a legíslaeão que regula
o culto públíco, ínteressando dum modo espe-

cíal as seouinles dísposi'côes leoaís:

Díspôe o arti<go 3." do Decreto n.° 3856,

publícacio no «Diário do Govêrno» — n." 34,

l.o séríe - cle 25 de Fevereíi'o de 1918:

«0 culto pLÍblíco de qualquer relíoião

pode, de harmonía com as leís, exercer-se nos

logares adet]uados e a qualqucr hora sem de-

pendência dc líeenca da autoriclade públíca».

O Decreto n.° l 1887, publícado no «Diário

do Govêrno» -— l.a série — ■ n."- 152, 154 e 155,

respectivamente, de 15, 17 e 19 de Julho de

1926, pelo artigo 18. esfabelcce o seguinte:

•O culto público pode realÍ5ar-se fora

dos looares habilualmente destínadc^s, nos ter-

mos em que se exerce o díreíto de reuníâo*.

Posteríormente a actual Constituĩgão Polí-

tica, no título X (jue trata t/c?5 retacoes do Es-

lado com a Igreja Calolica e demais cuiics,

dispôe no artioo 45." :

<E lívre o culto piiblico ou particular tle

lôdas as religiôes, podendo as mesmas orga-

ní;ar-se livremente de hnrmonia com as nor-

mas tla sua hierarquia e díscíplina, constituindo

por essa forma associacôes ou organizacôes
a (]ue o Estado reconhece existêncía civíl e

peisonalídadc jurídica".

Ora, as autoridades que a-pesar-de tudo

stí permítem o culto piiblíco mediante deter-

minatla lícenca pela t]inl exígcm 150S00, dc-

sínteressam-se decertt) pelo díreitc) estabelc-

eído, ou íonotamos a lei que tal autorise-, po-
rém conliecemos muilas autorídades adminis-

trativas que pre=am o cumprímento da lei

sem tais exígências.
Verifica-se. assíni, tima desigualclade de

cTÍtérios que nũt) parecem bem cabidos den-

trt) dns mesmns disposícôes legnís; conseqiien-
temente, é de justíca (]iie sejam tladas proví-
dências para (]tie haja unidade cie critério, e,
cotno intérprctes dos reclamantes, respeítosa-
mente, as pedimos a quem de tlíreíto.



A UNIAO 15..

m

Como é sabído, o Dccreto n.u I 1.887, pu-
blicado no DiJrio do (jorêrnc,

- \ .-' série-
n.os 152, 154 e 155, respeetivamente, de 15, 17

e 19 de Julho cle 1926, reconheceu o ditei/o dc

aposentacão aos ministros da Religiao Cato-

lica qtte J Jata Ja lei Ja ScparacJo Jo P.staJo

Jas fgre/'as Je 30 Jc Abtil Jc 191 1 exerciam

funcôes re/igiosas po'r nomcacJo ou apcsen/a-
Cão Jo IsstaJo nas igrei'as parcquiais, nas Sés

CateJrais e nos Seminarios.

Para a execucão dcsle direíto foí estabele-

cido um praso, durante o qual os interessa-

dos poderíam recjuerer cm ortlcm ao reco-

nheciniento do seu ciircíto Jc nposentaccTo, e,

assím, foi possível a muilos, mas ni\o a lodos.

Ora, o cítado decrcto n." 1 1.887, que mos-

tra satisfaHer instantes e justas reclamacôes,
com a ínterpretaccTo que vem sendo seguida
não corresponde â justissima sítuacao de to-

dos os ministros dã Pciigião CattSlica que

exerciam funcôes por nomea-cão de apresen-

taccĩo do Lstado ã data do decreto de 20 de

Abril de 1911; porquanto alguns ncTo conse-

guiram dentro do limitado praso ínstruír a sua

documentacão para o reconhecímento do tli-

reito, e a outros a-pesar tla oporluna entrega
dos documentos ncTo foi ainda reconhecido o

mesmo díreíto.

E certo que rasôes ponderosas alteram as

círcunstâncias e sob as mesnias palavras da

lei nem sempre setá possívcl ttmn unídnde de

critérío ; mas tnmbcm e de poiidernr n situa-

CcTo muito precaría dos Lîev. Párocos que so-

trem .is vícíssítudes, porquc nlgiins conhcce-

mos velhos, entrevntlos, e com .iprecinveis

servicos, prestados tlurante nnos e anos, â

Igreja e â Pátría.

Ln(]uanto lu?e o sol d<i lush'ca para tins,

nãoJiiHe para êles.

E nccessnrío poís uma provitlêncín (|iie os

tíre da íncertera. e até porque não diĩê-lo'.'

-diima sítuacão precâríamenle injusta.
I; razocive! e salutar.

A Sua Lx." o Sr. Presitlente tlo Consellni

pedimos líccnca para a sugerír agora, em face

tlos ínstnntes pedídos c]ue nos ehcgam dc

todo o país.

— —

* # *

0s nossos amiii'os

Lsteve nesta cidatle, e deu-nos a honra da

sua vísita cm 13 de Abríl passndo. o nosso

presado amígo sr. l)r. Constantíno Augusto
de Almeida Carneiro, muito dígno sub-dele-

gado de saúde em Manteígas.
Os nossos reconhecidos agradecimentos.

[2

Também nos deram a honra d<\ sua visita,
no dia 6 do corrente mês, o sr. Dr. Manuel

Lstelita Víeíra da Cru=, iiustre advogado, da
cídade de Braga.e no ciia 16 o Sr. Padre Ma-

nuel Marques Rito, de Cascaís.

Muito agradecemos

- •

A.-iT'iĸlocimoutiis M 'Ti-if.o"

Do Peal (âabinete Poriuguês de Leitura, do
Río de laneíro, recebemos há días um ofícío

redigído em termos dc amável rceconheci-

mento, o que muito nos apraz registar, e tam-

bém paro reconhecer quanto aprêgo nos me-

rece tũo patríotíca como insígne instituí-qão.

m

íanibém recebemos um dciieado oficio do

Cctnite OrganL<aJor do II Congressc Interna-

cicnal Jc Ingcnieria Pural, com setie em Ma-

dritl, snudandci A UníJo com penhorantes ex-

prcssôcs dc reconhecimento pela impressno

que Iícoli do n.° 2S5, publícntio no mcs nas-

sado.

Muíto agradeeemos a dístinta dciícadeĩa

de ambas as instítuicôes.

-¥■ • ^
-

JÚinistério das &inancas

Decreto-lei n.' 24:017 Rectificado e anotado

(Imposto de sucessôes e sisai

Dado o interêsse do decreto n.° 24:917 (]Lie

promulga disposicôes sôbre sueessôes, doac-

Côes e imposto de sísa, damos a transcricão
do mesmo tlecreto com as anotacôes publica-
das em separata da revista técníca «Lco de
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I inancns» orgao dOí íimcionái ios da Dírec-

C'To Cieral das Contnbuĩcoes e Impostos e

dos Tesoutciros dc\ i ĸHemin Púbiica, (]ue bem
c ĸicnln íunJt o.ci.íos e interessodos contri-

buíntes.

Decreto-lei n.° 24:917

tlsando da í.ieuldadc coníerida pcla _..■> parte do

n .<> 2.o do artigo lûS.o da Constitin'cão, o Govérno de-

cretn e eu proniulgo, para valer como lei, o seguinte .

Artigo 1." Quando as parlilhas em quc existam bens

imobili írios interncnh.i .idquireiik- tlo tiireito a accão â

lierancn ilíquida c indivisa oomo representante de qtial-

tlticr co herdoiro. a pai lillia ,ão sc iará scm que prcvii

nicntc se cunipra >> nnposto 10 !. tiníco do artigo :s.° ('

do rcgulamento dc _3 clo Dcĩembro de 1S.9, cni rCa<;ão

ã quotu-parte dos imobiliános qtie âqtiele coiupctir

§ i'uiico. () l.-gslo clctilu \o i.is cuii rval >i .1. tlo

rcgislo prcdia! das traiisnnssôes a tjLie aludc "'Ste ailigo sá

poderá eícctuar se quaudo se mostrc cuni| r do o relcrido

preceito.

AiJ. _?.<> Scmpre >|iic sc toi > hci constiluído liipotcca cm

mais clc um ímovcl e, de acSrdo com o orodor se electti-:

a alienaccTo tlo qualquer .ic'les, a sisa sct i n ĸiiclada :>clo

valor c|iic rcsullar cla proporcTo "stabelccida cntic o pm

dtiHÍdo pelo reiitiimcnto colectncc corrigidu do préu t

iilicnatlo c a tolalidadt tlo ciodiio Tinotec irlt ou pelo va-

lor da .líiciiaoão sc ésic íor supciicn

Art. 3.» I.n'îo ,-is recluiu.iooes ordiuarias c nio os rc

cursos exlrdoi diu.irius nespciltiules ao iinposto Jc sisa s.To

ulyatlos, ein I.-1 'iis'jncia pelo lck'gndo cio 'roc ir.ĸlor

da k.epublicd

§ !.<> I: semprc ol>rign:c>rio o rectirs > quando .. dcci

ScTo tor contrnria a I aneiĸla N'acion.il

<5 _>.<> I. ao mesmo in.iyislrado quc. cc>ino u í cias

proccssos de nnposlo sobic sutes.oes c doac-iôesc c

sisa, compele. nos torinos Jo Côdigo io l'roccsso Cíci ,

tleciclir as rccl.iuicicôes sol>i- ntilidadcs m'Tos pralicad.is.

Art. t.» Quantlo das rcĸicôcs a ciuo se dOc o m-

ligo 17. o (>_>) tic' dcctetc dc ■" do M :c> do : •">
'

iã< cons-

lar o lalcoiinciitu l<> atiloi da heraiico . obrío-.lorii i

(1) Art. 18.° ís línico. Nas vcndas, rt'iuír.cias ou crtlências

.le diieito e ac^ão .. hei.-.nca ílf.;iiida, ou indivisa, a conl : . bui\_to
sciií calcul.ida sôbie u pie.,0 declarado, ein icla^aj aus bens iuio

hiliáiios : iicamiu i>..rem, u coiiiprador uhn$;adu au p, tianiei'.Io da

diterenca de con tril ui._ão que se li.iuĸlai ieía: .> enie ao valor

:los imiibiti anus que icceliti na sua ĸaitiliia da lieraiHja.
0 cuiiliefiii et iu qne lôr c.vliaidu put virtiicic- dt-ila sefctinda

liquida^ão terá lôiyi de senlenya, ]>aia ser cobrado por t'xeclicão

listal na kitta de paĸaiiieuio voltmtar 10.

("_) Êste aili^u tleterniiii.i quc us olit lais -o re^isto civil,

clevcm enviitr, até ao dia S de cada ..ês, a s chcfes tlas lepaiti-

t:ôes de tinantits, lela^oes de tôdas as pessoas talecidas no mês

anteiior.

apresentacão tla rcspectiva ccr'.idão de ôbíto pela cabeca

de casal. inventariantc ou testamcnteiro.

§ único. Ao serem prestadas as declaraeôcs a quc se

rcfercm os artigos 30.o e seguintcs (II do rcgtilamento de

_>3 de DeHembro de 1S90, serão apresenl.idos os verbetes

cstatísticos. sob pena de. não o scndo, se considcrar trans-

grcsscTo punivel pelos artígos tO-l.o <• lOti.o do mesmo re-

gulamenlo (_>).

Art. . .<> Lĩ elcvndo a oito dias o praso (3) reíerído no

artigo 59° c § 1.° do arligo t>0.<> do cilado regulamento

de 23 de DeHcmbro de 1S00 para a intcrposicão do re-

ctrso \ia;\\ o T'ribunal de -'.>' instâucia cio Contencioso das

Contribtiĩcôcs c hnpostos.

Art. o.o N'as reparlicôes de tinancas haverá um livro

organÍHado conforme o mociélo jtmto n.° _ -A. ondc será

tegis:ado o mposto scTbre as suecssôcs e doaccôes Iíqui-

dadascontta os usufrtitticTrios, pcnsionistas e responsávcis

pelo Dagameino das pensôcs.

§ '.■• \s coíunas I. 2 e 3 dos.e livro serão preenchi-

Jas no acto do regísto, c as restantcs å mcdida que se fo-

on verificundo os débitos.

■3 _!.« N'as direceôes dc fînaneas haverá também tim li-

cro ĩual, po: cada conceli.o oti bairro. com os mcsmos

iiLiincros dc regislo dc cada usufrutuário, pcnsionista e

i espo isciee s pelo paganicnto das pensôcs, corresponden-

:es aos quc Ihe conipetirem no livro da rcparti<;ão de fĩ-

nr>;i<;as, que serci escriturado cm íace da relacão modclo

ti.o 5. aneta ac> regulamcnto tlc '23 dc Dcĩembro de

isoo (T).

S? ã.u Os livros a <|iie se rclere cste arligo scrão au-

:ent cados pclo dircctor cle financas.

_rl. 7.o Se, dcpois dc teita a liciuidacao do imposto

ScTbi e sucessôos e coaccôes, nos casos de transmissão do

uíulitilo. o coiitríbuínte não preferir pagar de pronto as

anincades, de harmonia com o disposto no § 1.° (s) do

1) Lstes artiyos, obn^am ein detenninadas coadi^ôes, a

a(.>tt-se>. lajão uas ieparti;ôes c. mpetentes, das participa^ôes de

pessoas lalec. das.

1) 0 a>ti£_ 1 1)4 u, determina que os testamenteiros, cabe^as
de t as e inventanantes, que não cumprireni as disposi^ôes do

a i^o 85° ( . sio solidaiiamenle responsáceis pela iinportância
da contiihiucão e sujeitos a multa,

riii. ', J'.° Aqueles que, não sendo testamenteiros, cabet,as
de :asal e > n ven tariantes, deixarem de cumprir as obliga^ôes

qoe Ihes sao nnpustas pelos aiti.^os JU.0 e se^uinles, incorreião

i.a ji.ulta de 10S00.

[3) Estes piazos eram dc 5 dias.

[4) U uiudc'lo 5. e a relacão das liquida^ôes mensais.

Arl. .S_>
J

Deterniina -uie ce nåo po.l_" [azer enlre.)a de q|1alquer le-

gaio, ett sem qtie se aciie pag.c ,.u naranlida a lespetliva contnbuí^ão.

(3) Arl. 2 u

§ 1.° N.i ta. o de transinissão do usuíiuto cm

que é pciiinliclu pela lcgisla^ão vigenle o paf>aiiiento da contri-

hui._ao de ie|;islo em anindades, se u contnbuínte pieíeiir satis-

t__.ci de pitnto, em qualquci leinpo, a totalidade das anmdades

im dívijd lem direito a p.iiiai apenas. paia liquidar o seu dé-

bi:o o iniiucio de anuidades indicado na tabela auexa a êste de-

nreto coiitorine u niiuieio de aniudades em dívida e a idade do

fontribuínte ã data cm que ítzer o paí>amento.
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artigo 2.° do deercto de 2t Jc Maio dc lv>: i a liquidacão

<ltic Ihe fôr feífa será registada 110 referido livro.

§ úiuco. Dcslc lívro cxirair-se-á anualinenle. atc ao

Jia 20 dc DcHembro. o eonheciuiciito dd uuu dade vin

cenda om I de Janciro do ano s. guinle do ciual cleverá

constar. alcm do númcro quc ihe competir na relacão de

dcscarga, o da anuídade e o da lôllia dc livro.

Art. S.° Vorilioatla a hípotcse do § 3.o ( l ) do artigo

7 I." do regulamento dc 2n> de Dezcmbro de 1800, o cons-

tatada no processo a cxtinc.ão clo usuiruto, scra fcito, c!c-

poís clc confĩrmaijão polo dolcgado do l'rocurador da

l-Jeptíblica o respeclivo avcri>amcnto no livro de registo,

não se exlraindo uiais con'iccimentos.

§ 1." Os proccssos cm qtio se tenha proferido dcspa-

cho jtilgando cvtinto o ust iru o =e:ĸTo incluicios na rela-

t;ão mcnsal, modclo . tun <i uidica .io do níimero,
nomc da possci.i tlc 'iucin proveio a Iraiisiiiissâo data do

tSbílo ou da doaccão. noino do u.suírutuário > daki do scu

ialcoimcnto, mencionando-sc aiuda na coluna das obser-

vat;c>es a data do rcspcctivo despacho.

§ 2.° Por esta relacão serão ícitos os neccss.írios avcr-

bamenlos no livro da dircocão de linancas.

Art. 9.° (transitorio). As iiiiportãncias das anuidadcs

do ímposto sôbrc as sucessôes e doaccôcs vinccndas na

tlata om qtic enlrar eni vigor cs'c deorcto serno rcgistacias

no livro a quc sc altidc no artigo i5.°. prceiiclicndo-sc d

lôlha rclativa a cada usuirutticirio ou pcnsionista, em pre-

scnca do respcctivo prooosío do líquidaccTo. e iiĸlíc.-indo _e

n.i eolutia das obscrvacôes os conliecimentos jcí pagos c

os i(tic cstejam no rolaxc.

<î tinico. Obiervado o disposto ncste artigo. seiĸi

aquclc livro renictitlo a direceão dc tinancas ptuu se or
■

cjaniH.ir o do distrílo, a c|iic so rcície o § O.o do > . ilado

nrligo 6."

Art. 10." (transitorio). Cmi'.piido o Jisposto iĸiaitigo

anteccdeiitc. o chcfe cln rcpartieão de liiidin; >s procedciĸí

ex-otticio, <i anulacão dos eonliecimciilos d.is anuidadcs a

t|tie se rcíerc o attigo OO', mcdiantc relacao niodclo 27

diicxa ao rcgulaiiionto dc 4 de lanciro clo 1S70.

§ tinico. C) direclor de tiiiiiucus, ao auloriHar a anula-

câo, dcvciĸi dcclaiĸir sc .u iniportãueias dos conht cimcn-

los ncla coinprceiid'dos forniii rcgistados no respcetivo

livro.

\rt i : .o Auluatlos t>s proccssos dt li<|iiidac<To <lc un-

l>osto s<>brc sucesScíe. e doaccôes, _or.T.> cx!ran:>>s verbc

tes, contottiie o modtlo junlo purĸ se oryanko o
■

dice

gcral clos mcsmos pioecssos.

<? tiiucti (transiioi u>i. N'os concelhos ondc i.i. exisiir

ôstc inclioe sciĸi o uicsino orgauiz :Jo no prazo do sois

mcscs.

(I) Êste par.í_>ralo tiata das anindades, sujeilas á condi._ão

de vida nao teiitidas ii morte do usulrutuário, cpif caducam e íi-

cam nulas de pleno diieito, cessaitdo coiu a inorte do usuíiutuá-

ilo a obiiĸacjão do pa^amenlo.

Pubiiquese c eumpra-se como nclc sc contcm,

Pac;os do Govérno da líeptiblica. 10 de laneiro de

1033. AN'TtTNlO CISCAR DIi ! kUGOSO CARMONA - Antánio

de Otiveira Sala.<ar llenrique l.inlĩares de Lima—Manuel

kodricjues Júnior— .-\biIio Augusto l'aldes de Passos c Sottsa

- Anibal dc Mesqui/a ôuimnrJis—Josc' Caciro Ja Mata—

Duarle Pachcco—Årmindo k'odri\iues Mcn/eiro—lSusebio

lainagnini de Malos /SncarnacJo - ScbasliJo ôarcia k'a-

tnires Rat'ael da Siíva .S'eiĸ'.s' Duqnc.

Motlêlo do artigo I l ° do decrelo-lei n.° 24:917

Dis/rito <lc. . . Ccncelho ou bairro de. . .

Processo n.-'. . .

Verlit'e ii.dice dos prũ.issos do imposlũ súire ..cissôes e doacpôeg

N'omc da pcssoa de qucm prove.o a transmissão. . .

Morada. . .

Data do obílo ou da doaccão.

Obscrvacôcs 'a)

(a) Os pronessos apensos sii]citos a liquidai^ão íutiua são

aqui mencionados,

Di.dritc d. . Concc/ho ./. . .

. .
.

-' bairro

II ; :o uas anu; ledes TquiTejas por usjkul.ns ou ptiiisutis

TêrmD de aberluríi

ki-do scrvir cstc livro p.ua o rcgisto das anuidades

úo iiiiposlo sobre as succsscies c doaceôes nquídadas por

usuiruios oti pensoes.

lireccão dc binancJs cio distilo d de...

oe :9

0 Director de Financas.

i'O inesino em inlercalarcs)

\'. lo ndem .... lĩxtraido do processo de liquidaeão

í, ístauiddo tin. .. N'ome clo autor da lieranc;a ou

ilu .loacio ■■. . . Data do c>bito ou doacgão... N'onie do

tiiutrutuni o ou cio icspouscivcl pclo paganieuto da pcu-

cão. . í>loracici. . .

Im.iosto tota! ĩiquídado, oujas cinuicl.ĸles ca-

iiuc ii:i por i.icric do usiilriitii.irio o.i pensionista. . . .S. . .

inpos:o lotal Ttititlatlo. por pciisôes cu|as

anuidaJcs cictc-ni scr logo pagas por mortc clo

pensionista S. . .
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Nuinero do .iiuiidades m ciue lc m de scr pago o m-

poslo... (Doanode .
5

. a 13...)

(1> '2) (3) (41 (>i >t>i 7) |«) (9) 10)

l.a

:>.a

íc'

ÍO

5.a

6."

7.''

H.a

9.
'

10.
a

II.'1

12.
~

\~.~

l-i.a

i :>.
''

tc>.a

i;.a

i.s.
~

1 1."

20."

Tcrno Ue encer ramcnto

t'ontcin ôste Tvro. . . tollias itie v.To nibrieadas eotn

>i i tibrica. . . ,

. |tic uso.

I )irecc.To lc l'Tnancas do distrito u . . . . ... de...

le 19. . .

0 Dire.itor da Finfngas

■¥-•¥-

clíiinisiéáo da 3nslruc.ão Ztública

Direcgâo Geral do Fnsino Supeiior
e tle Belas Aries

Decrcto n.° 25:336

T'endo cm vista o pnrecer do Consellio Supcrior dc

IVlns Artos .

Ilzando da fuculdndo conoedida pelo n
°
3." do cii

-

lígo ICS cla Constiluicão, o Govcrno .lceicta e cu pio-

niulgo o scguinte

N'os lermos do arugo 3.° do decrelo n.° 20.siS5. de 7

dc Marco tle 1932. é classitîcada como imcSvel de interêsse

públíco a igreja malriĩ da freguesia de Sambade, concelho

dc Aliándega da b'é.

P_iblique-sc c cumpra-se como nele sc contém.

i'aeos do Govêrno da Repúblíca. 15 dc Maio dc

h . 5. A..Tc>NIO Ôscar de I'ragoso Carmona—Etise'-

bio Tama</nini de yiatos tncarnacJo.

(Do Dlário tto Oov'ei no— 1 ,~ série—

n.° 110, de 15 de Maio de 1935)

•¥■••¥■

Pactos 8 lis

IVlîls MÍssôps C.ltúliras

Pclo sua ímportcTncía e superior interêsse

tlomos a reproducão de tloís discursos pro-

nunciados na Assemblea Nacional, rcspectí-

vamentc, dos deputados Srs. Dr. Monuel Pra-

lel, e Cônegc) Correia Pínto, publícados no

<Díárío das Sessôes» de 5 de Abril passado.

O Sr. Manusl Frstel :
— Sr. Prcsidentc: vcnho justifi-

car com mais algum desenvolvimento que no respectivo

rclaliSrio, o proiccto de lei quc, Iĸi dias, atitii trouxe e

agora entra em discusScTo. reíereiitc ao artígo 24.o do Acto

Colonial, iiitimnmonte ligado oom o nntcríor.

I.ste artigo. o 23. o, tcvo a sua origem em 1SS5.

l.fcctivamcntc. eni comecos de 1SS5, impcrando o

oniiiipoleiilc Princípc dc bismarch, que teve como divisa

da sua vitla política "A foi\a prcvalece scSbre o direito,,,

realÍHOti-se a Conferencia tle I'.erlim. da qtial saíu. em

parte a cx nonsas nossas. o listado do Congo, quc nos le-

vou a margcm tliroita do Zairc, c ncla se est.ibcloccram

alguns príncípios quc para o futtiro dcveríam ser respci-

ladt>s pclas polôncias possuicloras de territon'os na bacia

cc>nveneit>n.il do Congo, otitra criacão da mesma Confe-

rc'iicia.

Assim o arligo c>.<> do Acto Gcral obriga-as a protc-

gcr c tavorocer, sem distint;ão do nacionalidadcs e cultos,

lotl.is as liistituicôes religiosas. cicnlilTcas c de caridadc.

A liberdadc de conscicncia e a toleiĸîncia são cxpressa-

monte garantidas aos indigenas. aos nacíonais e aos es-

trangeiros ; o lívre c público excrcício clc todos os ctiltos,

o tlircito de crigír cditicĩos religiosos e organizar missôes

iicTc> tioiiram submctidos a iicnhunia rcstn'cão.

Sois anos niais tartle, cni lunho de 1391, como eonse-

quoncici do cclcbrc uttimatum mglcs. dc 1 1 dc laneiro do

cino antcrior, ciu que se tez bom nquele lcma, assináva-

mos com a tii'cT-Brelanha tim trnlado que, delimitando a
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uossa colonia de Mocambique c devdssando-.i em todos

os scntidos, acaliava com o nosso ma| > côr dc rosa, en:

|ue accnltiávamos o nosso intuito dt uinr Angola a Mo-

,'aiibiquc. sem solucão de conlii:ai<ia.:e O seu art;go 10."

iispunlia o sequmte .

'

l.m todos 05 err.tôrios da Aírica
cicidcntcil c C-Cnira! perlcncente. ãs dtias potcncías, 011

sob a iníluência Jelas, goHar.io os m ssioiĸirios de uma c

oti.ra iiacno de pleua proteccão. IJc a garanlida o toleran-

ci.i relĩgiosa . a liberdade >le :odos os ciillos c ensino re-

liglCĸ-O.

ksles principios, tendo coniecado com iimitncôes geo-

giáficas nas Coniercncias tic lieiJin 0 de líruxelas, tive-

ram depois, 110 Pacto das Nacôcs. longuíssima amplitudc,

uinguém já hoje pcnsando em c>s oontesiar ou restringir

mas apcnas cm os e-tudar : rcionalmente, d>* harmonia

com o I rat.ido <le S.i.nt crnidin cii-kaie. N'ôs domos-

-lhc íorma 110 arligo 23.0 do Aclo Colonial por êste

motlo : "C") l.slado assegur.i uos seus territôrios ultramari-

nos a liberdade de conseicncíu c o livrc exercício dos dí-

vcrsos cultos, com as restricôes cxigidas pelos direitos c

interêsses da soberania dc Portugal, bem como pela ma-

nutencão da ordcm pública, c tle harmonia com os trata-

dos e convcneôes internacionais.,.

Mas aqucle ultimatuni desorictitoti-nos profunda-

mcnte. seguindo-se uns anos tle alucinacão, qtic nos lcga-

ram exigcncias injustas c nos laiigaram 110 camínlio das

concesscTes ao desbarato, até com direitos polílícos, dc

que aitĸla nos restam asda C'onipanhia de Mocambiquc,

dc tal sortc c|tie se tornou neccssário publicar o dccreto

de 27 dc Setcmbro de IS9 1, deíxando dependonlcs da

aprovacão parlamentar as coneessôes |ci feitas mas em

que ainda nâo houvcssc contrato coin o Govêrno 011

conipanhías com estatutos aprovados. Ao mesmo tempo,

dcscnvolvíanios graiĸic aciividade em ambos os lados do

oontinente negro e obiĸivamos prodigios de valor para

iuiidar e coiisolid.ir o nosso domínio, baslante prccário.

Vcio clepois o regime republícano c luí-dc dizer-se

00111 inteira ímparcialidade t|tic atc <T Ditadura de Maio tlo

I92cs. snlvo 11111 011 oulro homom ptiblico com bom senso,

qtt.ísi todos cxereeram accĸTo pi'cjudiciul 0111 rclaeão ao

ulírumar, impelidos por icléns irrcineas acêrea de desccn-

Iralime.To administrativa e autonomia tinanccira c prinoi-

palnienle levados pcla ingéiiua preocupac.To dc não con-

íundiioni o novo ic»u> e com as pr.itioas da monar>|t;:a,

conio so csla ínlanlilid.idc apagasso a lliston 1. dc oncte

consta que íoí 11.1 vigciĸJa dela que nasceu e se consoli-

dou a nacíonalid.icte ptirluguesa ; suryiu c se cngr.indc

ceu o nt>sst> vnslo imporio ultrainarino ; so cinpi'ccncleu e

cfectuou n obra porlenlosa do l'.rasil e. desinantelado 0

pcrdido pnrtc do nosso patrimonio. pela loi\a clas cir-

cunst.incias <|tie ningtiem poderia cvitnr. sc comccou a

rcorganÍHac.To cio Império Colonial 0111 quc vamos pros-

scguiiĸici.

I.ni inukria do iinssôcs, missionários catôlicos e casas

dc íot nidcão do rcspeclivo possoal. a aceão do novo rc-

gunc. ainda imbui'do das doutrinas de 1793, íoi de resul-

tados perniciosos, que nos iam prccipítando ntim desas-

Irc irrcparávcl.

N'os primeiros tempos ícchou ttSdas as casas de for-

mat;ão dc missionários e auxiliares dc ambos os scxos,

exlinguíndo o prôprío colcgio das missôes ultramarinas

de Snrnache do liomjardim.

Fôrn a portaria dc 21 de Maio de IS14 ciuc fundara

110 Bombarral um colégio para as missôes da China. pre-

sídiclo pelo Bispo I). Veríssimo Monteiro da Scrra. cleilo

de Pequim. o qual oíerecera as casas para se erigir o co

légio, onde éle proprio cnsinava o chinês : em 2 dc Agostô

de IS55 transícria-se êste para Sernachc, transformando-o

cm colcgio das missôcs para o ultramar.

Dcpois o dccreto dc 22 dc N'ovembro de 1913, apli-

cando a Aírica e a Tiinor as disposicôcs da Lci da Scpa-

rat;.To do kstado clas Igrejas. exígia das missôcs exislentes

certas transiormacôes que a experiêneia provoti serem in-

vicíveís.

I:m 1917 criava-se o Insliltito de Míssôes Coloniais

para íorma<;ão do pessoal leigo destinado ãs míssôcs ci-

vilizadoras lcigas clo ultramar.

N'cTo vale a pena descrever o que isto foi ; basta saber

que, demonstrada a sua ínanidadc e perante ataqucs sc-

rios â nossa sobcrania promovidos tantas vchcs pclas mis-

sôcs estrangeiras e sob a pressão instante dos govcrnaclo-

ros das coltSnías. o Govcrno de 1919 resoivou envercdar

pelo caminlio tle <|ue iiunea se clevera tor aí.islado. ptiblí-

cando o dccreto 11» 6:322, de 2t cle Dc'Hemnro —

a data

de 21 dc DoHcmbro é sugestiva
—

,
e mais tarde o dccrclo

11.0 S35I, cte 20 do Agcisto dc 1922. Tôdas as missôes ca-

tcSlieas eslabclccidas oti subsidiadas pclo I.slado foramdc-

olaradas nacicmais c continuaram a ter doat;ôes e os mis-

sioiĸírios e auxiliaros dc nuibos os scxos cerlos vencimen-

los e vantagons. providenci indo se tambéni acêrca das

casas cic formacão do pessc>al porluguês. Já a esse tempo

o jaeobinismo sc ama. inra : o Govcrno porttigttc'S rccla-

niava o seu dircito dc impor o chapéu cardinalício ao

patriarca cte I.isboa e o Presidonle dn léepiihlica fôra re-

ccbído cm Viana do Caslelo sob o pálio.

I: ora tempo de acudir ã derrocada. Na Aíriea

Portuguesa assentavam arraiais missôes cxclusívamente cs-

Irungeíras 0111 Angola e Mocambique. com niimcrosas

cursais e cstacôes, cscolas o oontros de catequesc. sustcn-

tadas por pouorosas sociedades da kuropa, e da Amé-

1 ica, dispoudo dc abtindantes teeursos para o scu descn-

volvimento e propngaiĸla, quantas vezcs lcvantando

cĸinipnnhas c fomentando intrígas conlra nc'is cntre os in-

diyeiicis e íunto dos seus govcrnos. No tocante a missôcse

iiussioiuirios portugucses, cm 1919, n dnta da publicaCcTo

daquclc dccreto. a situacão ei ,1 a segtiintc

l.m Angola, das 30 parociuías antigas, poucas funcio-

navani e, das 4 missôes cto clero de Sernache, 2 cstavam

fcchadas. Das 24 missôcs do lĩspírito Santo, 2 cnccrradas
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e as : cstanies com pessoal cada vce mais reduzido. pre-

vcndo-se >|tie ou'ras iriam cicsapareccr.

I;m Moc.ambique, das 10 parocimas missionárias. ape-

nas 4 iiiantiiiham os scrvivos, c, dc 30 missôes, |á 17 esla-

vam paralisadas.

N'o resto das colonias a siluacão não era mclhor

N'a Guínc as parc'iquias missionáríns cm actividadc ti-

nham passado de 5 a 2: de 10 a 5 em S. Tomé e Príncipe;

dc 19 a mcnos de mct.itle tm Tímor. onde as míssôes dos

padres sccularcs desapareciam timas apôs outras.

Chcgou o 2S de Maio c, dai a pouco, o assunlo era

vanlaiosamcnte tratado no dcereto n.° I2.4S5. de 13 dc

Outubro dc 1920, pclo maiogrado Ministro loão Belo,

N'no é ncocssaria para aqui ,t npología dã acijão clas

missô_s no nosso ultramar. riein narrar a proiicuidado

dos seus admirávcls scrvicos. Ninguém prcsentementc Ihcs

conlcsla o valor.

Natiucle diploma sc tomaram providêncías acerladas

.icêrca da. easas de ĸrmaeãt do nesso

'

:>ara as missôes

o sc dissc quc O Govcrno aooi'i a colaborafão das mis-

socs catolicas portugtcsas em cont < t>cs ospcciais consi

gnndas ncslc diploma,,. "_.To olie a.mcntc consictcradas

missôcs catolicas pui lugucsas as <|<ic endu sido uu vindo

a sor cslabclocídas de .tcurcio coiu o Govôrnu in puss. s-

scTcs do Portugcii teiili.un dolacôcs 'rcdincil.iis c esleiam

inleirnmcntc sujciias â ]iirist1ii;nc> cspirilual c vigil.Tncia dos

prcladoi portugucses

Por str.i vo_- o \cto c'ol'Hiíal. ciu vigor h.i citiásí

einoo anos, dcsclo tiuc, utiiua inicrínidadc tic .ilguns ine-

ses, o uctiiiil Piesidente do Conselho passou pela p.isla

das Colonias, é uin prolesto vil.runtc c unia reacão cncr-

gica contra o cstacclameiuo c a dissociacão dos nossos

domínios de além-mar. lĩle afirina a solidariedadc do Im-

pério Colonial nas suas partcs componcntcs c com a me-

irt'ipole, dcíonde a sua intogriciatle, consolida a nacíonali-

;ai;ão. protcge os íiĸlígcnas, eskibclece a cicscentralÍHac.To

.idmiiiistrntiva e a autonotnía fiiianceir.i cni liarmonia com

as coin t'iuc'ucias nacionais.

Rclalivainentc a<> assunto t|tio agora uos intorcssa. o

.irtigci
•' l ° ttispoc .|tic "As missôes rcligioscis do ulti'umur

iislruincnto cto . vili_.d<,'ãc> o dc iniltioiieia nacioiial. c os

i'slaLiclccinicnlcas tlo íoiui.ieão clo possoal para os sorvi-

eos dolas o do PaJro.iJo Poiduguc s, terão peisonali Tadc

jtirídíoa c soiĸTo protcgidos c au.xiliados pelo listado. como

instituic;ôcs de eusino.,

P.irece que a retlaccão do artigo iicîo pei nnle ciuvi-

das ; as niiss.Tcs religioso.s do ultiĸiniar. a que o artigo sc

refere. ScTo. íiianifesl.iiiientc, as misscTes catolícds pc>rtu-

guesas do ultrainar. Mas ns eousas de Afrioa sâo niuilo di-

íorenlos das eotisas tki l'Ttropa. Ilá ali os indigonas. ban-

Jeira qtic cobre inuitn liipocrisia. e uni dircilo iiiternaeio-

nal stu' </eneris. quo rctcstc .t soberania dc tanlo disfarcc

que, por vczc's. a lorna íriccoiiiiLcivc' c ainda outrascou-

sas. Por ísso. sc d.i >o attigo una cdacccio aínda mais

clara, qtie a C.iui.iia t'oi noraua aplaudc e com o qtial

uiteiramcntc concorda. De harmonia com o Acto Colo-

mal c outra lcgislacão em vigor, há, presentemente, ins-

critas as seguintes verbas :

Orcainento da mctropole para 1934-1?33:

Hncargos de soberania - Padroado do Oriente (rupía
ao cãmbio de SS27(9). 1:573.S60S.

Subsídios a estalaclecimcntos dc formacão de missio-

luirios e au.xiliares de ambos os sexos. 1:650.000S.

CTri;amenlos das colônías, para misscies, párocos, att-

xitares c ajudanlcs: Cabo Verdc, 439 conlos, Guinc, 401;

5. Tomé, 49: Angola, incluíndo 100 contos para subsídios

aos colc'gios das missôes. 3:595; Mocambique. 5:226; Ma-

cau. 752: Timor, 632.

Missôcs cstrantfciras :

Angola (protcstantes) ;

Inglesas, 21 ; americanas, 20 ; suicas, 4 45.

Mocambique

CatcSlicas :

lolandcsas. 3 ; alemãs, 2; italianas. 1=6.

I'rotestantes :

Inglesas. 4 aniericanas. 4; escandinava, 1 : escocesa,

1 ; suíga, 1 = 11.

y/issôcs rcliyiosas portu</uesas :

\ngola, 16 ; Mocambique, 30 ; fora as sucursais (20).

Dosejo ainda encarar as missôcs sob outro aspcclo.

N'a obra de ressurginiento cm que o listado N'ovo

cstá empenhndo h.i cluas ordens dc Irabalhos a c.xecutar :

dcstinam se uns n prcispcridade inteina d<\ Nagão, ao

bem-estar dos setis hcibitantcs : outros a sua grandcza no

cxtorior. Alguns reíerein sc ciquela e a csta.

N'os nove aiios dccori iclos. o csicâi'co tem recaído

priucipalmcntc sôbre a primeira categoria. Propriamente,

ainda não temos uma política extorna ; esta limíta-se a

rospeilar a ahanca com a Inglaterra e a manler boas re-

lacdes com as dcmais potcncins, sem outros oblectivos.

Conio preparaeâo para ela. hcá ideas c scntinientos

t)tie precisamos ctc incutir nos porluguescs, que precisa-

iims de propagar repetidanicntc.

Ilma idca crionca. t|tic c preciso conibatcr, consistc

om dÍHcr quc somos tima pcqucna potoncia.

I'ortugal é, eom efcito. pequena potôucia. sc apcnas

tivermos em alcncão o oontinente c ilhas adjaeentcs. As-

sim considcrado o caso. nem a Inglaterra nem a Franca

represcntatn t.inibom cvs impéríos que na rcalidade são.

k'epito-o inais uma vez ; Portugal é um país composlo de

côrca de vmtc nnlhôes de porlugucses, situado em todo o

globo : a stia língua c íalada por scsscnta milhôes de indi-

viJiios. com terntono supcric>r a dois milhôes dc qtiílcS-

nieiios t|iia_iratios. cle oito yionosos sccttlos dc existcncia,

<)tic tini ou oulro niomento desastroso não cmpalídece,

ictiJo iĸ>r capital Listaoa editicada a beíra cium vasto
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porto, dondc parleni caniinhos chrcctos para íodo o

mimdo.

lanibem nos tlevc doniinar o pensamento confor-

lantc dc que em Africa valcmos peio tncuos tanlo como

os que mais valem.

Oulrn dessas ideas é que somos a teiceira potc'iicia

colonial, já hojc aceitc getulmcnte dcpois dc dtiranlc

muilo lcmpo sc lcr atribuido o lugar ã licĸgica. podcndo

cIíhci'-sc, acentue-sc bcm a aiiomaiĸi, que, já agora, quási
sô cm compendios atloptados uos nossos cslabclecimciitos

dc instrticão sccundcirid sc persiste no ôrro de considerar

Porlugal a quarlĸ polcnciê colon al

Na \s;i, que foi o príncipal palco da nossa grandeHa,

l>assa tiuasi dcspcrccbídc n nossa existência. constítuindo

tiiu devcr sagracio restaurar eu harmoiua com a cpoca

tim pouc > Jo oiiligu ptcsligio, couicliiK'-nio pai'a que nos

iĸTo íallam valiosos clementos ; muikas dcĩenas dc milha-

res dc portttgttcscs (nu liĸna mglesa para cima dc cem

nul) cspalliados por todo o conlineiitc, tradicôes giorio-

sns o íorte prcstígio do nosso nome. as intensas relacôcs

dos índios porlttgucscs com a Aírica Oricntal e sobrctudo

a accão das niissôes quc nos sustenlaiii o Padroado do

Oriente. I:, pois, preciso quc as sustenteiiios e Ihes clcmos

loclo o apoio.

0 oraJor toi nitiito eutnprinit'iitaJo.

O Sr. Correia Pinto : Tratando-se de missôcs rcli-

giosns. qtie é uni assunto tam cri'tãoc lam porttiguês, iĸTo

potlia deixĸir de protcrir algum.;s i>alavras, cmbora rápi-

damentc.

Gostei imcnso tte ouvir o Sr. Dr. ManucT Fratel. cuja

eloqucncin c ainda lam viva, tam inlcligenlt', e que veiu a

esta tribuna falar pcrícitaiiiente dociiineiilado. coiihecciĸlo

inuílo bcni o assunlo e d.iiido-nos ato nisso tuna grandc e

provoilosa lieũo.

( iostei muilo de ouvir o Sr. eomaiĸiante Morna. que

pôs o seu grande coracão de porkmués em contacto com

ns missôcs religiosas la fora, onde elas trabalham, e quc

lcccu o seu aptauso e o scu louvor incondicioiia! ,1 obra

dessas niíssôcs.

I: gostoí tambcm muito de ouvir o Sr. capilão llcnri-

quc tialvão, a queni as niissûes rcligiosas devem relcvan-

líssímos scrv icos

Motr. scuhuro': .is mis-ôcs 1 > Jiyíosas en> Porkigol

vc'in clc longc.

Ounndo Portugul canunhou para o ultran.ar na sua

grantle missão historíca, tiu.mdo dcu ncste scnlido os pri-

mciros passos. êle partiu cm servico do Deus, para ciilatar

a P'c. dÍHcm-nos as vclhas eronieas. Foi sobrc tttdo para

dilatar a Fc que c'lc sc desprcndeu dn volha praia lusi-

lana, eonlínticindo ncssn iiiissno sagrada através tlc>s sc-

cnlos.

Dilatar a Pc c o Impcrio, meus senhores, tnl toi a

missão do Porlugal cie outras eras. Portugal tem grandcs

nomcs de missionários. nomes cjtic estão intimaiiiente liga-

dos tT histôria da Igreja. N'o lirasil ScTo hoje consagrados
os nomes de Nôbrega. Anchieta e Vieira. Na .África há-de

falar-se semprc 110 padre Goncalves Silveira, c pela índia

Porluguesa andaram também grandes missíonários, ctijos
nomcs são igualmcnte inolvidáveis. I;. meus senhorcs. o

linpério Porttiguês dcvc mtiito á obra das missôcs rcligio-
sas 110 ultramar.

Assim. êsse mcsmo Império sofreti o scu primeiro

golpc rude e proftmdo quando as missôes, religiosas o so-

freram. Dcu-llio o Marqucs de Pombal, com a supressão

dos je-uílas, e êste golpe foi tam grande qtic um grandc
escritor brasileiro—

Ioaquim Nabtico—não tcve díivîda em

íaHer esta afîrmacão ; "a suprcssão cta Companhia dc |c-

sus representa para Portugal um desastrc maior do quc o

desaslre dc Alcácer-Ouibir...

O Sr. Luiz da Gunha Gongalves :
--

Apoiado.

O Orador : Islo cski assim cscrito por éle, posso

assegiirá-lo a V. I_x.>»

Otitro golpe nas missôes religiosas 110 ultramar t'oi

dado pclo liberaiismo de 34. suprimíndo com tim traco

brutal as ordons 1 cligiosas em Portugal. I; as missôes reli-

giosas comecaram a eair aos pcdacos, o mesino stice-

dendo fom o Pndroado Portugucs. ehcgando a tal ponto

a situacão que 110 lcmpo de I). Maria II o Govêrno fazi.a

11111 couvite ao clero sccular para quc fôsse evaiigelizar os

indígenas das nossas possessôes ullrauinrinas.

Vejam. agora. meus senhorcs. até oncle vai a fôrt;a

dc>s preconceitos : ích-sc tinia campanha nos tcmpos pas-

sados para quc ao menos íôssem consentidas as ordcns rc-

ligiosas portugucsas nas cok'mias. para o eíeito da cvan-

gcliĩacão dos iiidigeiuis, visto <|tie iĸTo havia cnlão mis-

síoiicit ios porlugueses. e alcm, iituna bancada parlamentar
— e com o aplauso do tôcla a Câmara, rcparcm bem

V. l:xĸAi— . foí dita csta frasc :

'

percnm-se as cokSnias mas

salvem-sc os princípios liberais,,. A t|ucskTo íoi posta ncs-

lcs tcrnios. que s.To. realmente. de um soctarismo que ncSs

mal compreendcmos.

As missôes 1 cTigiosus 110 ullrainar porlugucs, meus se-

nhoies, doioni ser missôos portugiicsas. Não ô prcciso dc-

nionstr.i-lo.

\ c'ãmirn comprcendc que o iiiissioiu.i 10 csUĸingciro

11.1 sua ' Jira do cvangelÍHac.To, nas cuiomas portuguesas,

11,10 i>o.lo procedor dc uidiiciid iJéntica ao missicmário

poriugucs.

Oue lingua eiisina aos indiyenas :■' (_)ue civili_rai,'ão '.'

N'atti; aliiiciite o que ui'oressn e a liugtia. a eultura. o íntc-

rêssc pela terra portuguesa. t) niissionario aiiicricano há-de

sc'i' cin toda a parte aniericano : o nussionnrio suíco há-dc

s<n cin toda a partc suic<> : o uiissioiicirio inglês há-de ser

0111 roda a p.irto inglôs. É prccisca dotendcr a todo o transc

cis missôcs portuguesas

F por êste motivo que n proposta aprescntada pelo
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sr Manttcl Fratei i
•

da ,a razão d< s< r. c c ditada por

utna profuncia dcvo^ão patriodca.

A iroteccAo olicial e u dinhciro português so podcm

<• Jcvetii scr aphcados. lá ora. em missôes portuguesas c

nos intcrêsses de Porlugal.

Vozes :
■- Mtiito bcm ! Muilo bcm

O Orador : — Muitos missionários estrangciros tcm

passado por ésle País. O maior déles cra cspanhol. I-îefĩ-

ro-me a S. Francisco Xavier, homem qtie convcrteu os in-

tiígenas, aos milharcs, na Índia e deixoti lá tamanho nomc

quc ainda hojc os prcSprios indigenas que não professam

a rclígião cristã vão cm romaria ao seu túmtilo tôdas as

vencs quc cle cstá cxposto.

Mas ésse grande missionário. que adoptou Portuga]
como a stia terra, que tem as suas cinnas em terra portu-

guesa, cm Goa. se tivessc podido íazer teslaniento, díria .

'Dcixo a mmlia alma ,i Dciis e o mcu corpo Poriugal...

Sr. Prcsidcnte ; nn verdade. :nui:os míssfcn ĩrios cs-

Irangeiros lcm vindo colaborar con ĸ: >sco m 5 prcciso

cntiuadrá-los dcvidamente. A direccão. o papel , >repon

derantc. ncTo deve cstar ntinca confiado a um missionano

cstrangeiro, mas sitn a um missionário portuguôs.

O Sr. Dr. Maiiuel Fratel aluditi aqui, c com muita ra

HcTo, ao Congresso tte 1'eiTim.

lĩstc congresso, uicus scnhorcs. na questtTo do domí-

nio tiltramarino. dcixou de reconhcccr os direitos hístd-

ricos, reoonliceeiĸlo apenas o dircito dc ocupncão. Qucm

ocupava unia terra em Africa c tiuc tinha direíto a cla.

A proptSsito. nou conlar Ihes tinia cotisa qtic talvcz

os stirpreciida.

llm dos nossos maiores missioiuirios no sccttlo XIX

íoi I). AnkSnio harroso.

liícctivniiiente o seu apostolado foi iliyno <Ie rcgisto

e bastai'cí diĩer : i|uando chcgou ao Congo encontrou

npcnas ruínas.

Cclebrou a prinieir.i inissa e realiHou a ptinieíra Se-

nian.a S.anta dcbaixo de uin alpcuclrc. e.xposto ao tempo-

ral, c oito ou tlcz anos dcpois a stia aecão cle míssion.irio

portugucs linha sido dc tal oi'clcn: que no Congo havia

i.i uma Igreía, cscolas. liospitais, c da missão rcspoctíva

linham irradiado por divcrsos ptintos outras missôcs su-

cursais.

lulgo que foi csta grandc obra dc . .ntcSnio Barroso,

com a <]tial clc tornou Porlugal maior ou cvitcni que fôssc

inais pcqueno, porque, quaudo se criou o lĩslado do

Congo, não íomos expropriados nuina extensão maior

port|ue surgía perante o cstrnngeiro a obra dc Antonio

liarroso.

Foi o actual deão da Sc dc Angola que mc disseisto :

"O norte da província devc ao granclc missioiuirio AntcS-

nío Barroso esla obra,. .

Falc>u-se aqtii no Padroado do t">riente.

O Padroddo do Oriente vcm desdc o século XVI

São indmeros os scrvicos prestados por csse Padroado

na índia, na China e outros pontos do Oriente.

Falou-se muítas venes das lulas cntrc o Padroado do

Oriente e a l'ropaganda Iû'de, parecendo quc esssa ínsti-

instituicão cra inimiga de Portugal. L. engano. A Propa-

í/anda lude é uma organízacjão críada pela Ctiria Romana.

cncarrcgada especialmente de levar o cvangelho a tôda a

parte do muiido. c não se pode negar a sua grandc obra

na evangcliĩacão dos íudígenas onde faltcm outras

missôcs.

fiateram-se alguns padrcs. e heroicamente, pela ma-

nutencão do Padroado, mas tívcram de ser \encidos

diante da incúria c do desleixo a que era votado o Pa-

clroado por parle dos Governos de Portugal.

Qtiando se estabeleccu o rcgime republicano, o Go-

vcrno lcmbrott-sc de fazer sujeitar o Padroado â mesma

situacão em que colocou a Igreja cm Portugal. N'ão pôde

lcvar por diante cste desideratum por a isso se opor o

Govcrno inglês, porquc no territcirio inglês não podia o

nosso Govêrno intcrvír.

,', H sabem V. I_x.->s como se salvaram c mantiveram

os restos do nosso patrimonio ? Foram os jcsuítas expul-

sos de Portugal. desiiacionalízados de portugueses e co-

bcrlos de tôdas as ignomínias e dcspréHO, foram estes por-

lugucscs que salvarnin o rcsto do Padroado nos domínios

inglcses.

Lra prcsiso dizcr-se islo e saber isto para fazer jus-

tica complcta a 'iticm a merece--aos que foram expulsos

c aos qttc cá ficaram.

O Sr. Álvaro MOrna (interrompendo): — V. I_x>. cer-

lamentc. não dcixarci de fazor iuslit;a ã acgão dc Coucciro

<ta Costa como yovernador da India.

O Orador: — liti sou muito das rela<;ôes da familia

Coueeiro da Costa e sei o papcl quc csse governador

exerceu na India. Chcio de toleråncia e de espírito de

iustica, parece qtie Deus Nosso Senhor lhe pagou os ser-

vi<;os por êle prcstados, chanianclo para a vida relígiosa
dtias filhas dcle, que sião freiras. e <iue eertamcnte conse-

guirão do Deus miscriecSrclia para Couceiro da Costa. a

cuja memoria presto honienagens muito sinccras.

Não tcnho mais quc dizcr. V. lix.as ouviram aquilo

que um padrc poderia proícrir sôbrc éste assunlo, assim

iniprovísadainente. Quero. apenas, acrcscentar uma cotisa

<iue, agora. oeasion.ilnicnte. me lembrou.

Quando t'oi proclamada a Peptiblica era bispo de

Angola. o Sr. 1). Ioão Fvangelista Vidal. e a situacão relí-

giosa na provincia tîcou rcduzida a isto : o Govêrno pa-

garia a congrua ao bispo e aos missionários enquanlo cles

vivcssem, cnquanto por lá estivcssem : depois disso, não

subsidiaria mais a vida religiosa de Angola.

Passados três anos, o bíspo dc Angola, pedindo a sua

resigti-cão de bispo, iium documcnto que anda por aí

publicado. dava esta raHcão : "liu vou abandonar a minha
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qucrida diocese dc Angola porque, no desintercssc a que

toí votada. há dc acontecer, dentro de alguns anos, ser cu
o tinico padre a Irabalhar nesta dioccse...

I;, diante desta expcctativa e dêste futuro, o bispo de

Angola resignou.

íî, para terminar, quero explicar porque c que, há

pouco, dísse c|uc o Sr. Capitão llenrique Galvão tínha

prestado scrvicos relevantes ãs missôes religiosas no ul-

tramar.

Como V. F.x.Js sabem. o Sr. Ilcnrique Galvão reali-

zou a Hxposicão Colonial do PcTrto. de uma maneira quc

causou a admirac;ão dc tôcla a gente. I: S. P_x.> tcve o de-

sassombro, a corngcin iuoral de, dentro da E.xposit;ão, dar
o lugar de mais rclcvo e de mais brilho ás missôes rcli-

giosas.

N'um resumo admiravcl. a obra das missôes foi cx-

posta díante tlc tcSda a gente. E era interessanfc ver o

povo, quc visitava a Exposic-ão, deter-sc perante aqueles

objectos, perante aciucles iiiiadros, e, por vezcs, até, cho-

rar, comovido com o quc tudo aquilo reprcsentava de

emprecndimento, cle dcsintercssc, de abnegaeão, cle espl-

rito de sacrifíeio.

Islo foi de um tal cíeíto. que as religiosas comecaram

a usar os seus âJbi/os pela eídadc : e quando termínou a

lixposicão e passou. pclas ruas do PcSrto, aquclc corlcjo

maravílhoso cm quc ia Porlugal inteíro e que todos recor-

damos com cmoc.To e satidade, iam encorporados ncsse

eortcjo írades franciscanos, religiosas e padres, e c'sse

grupo das missôes pnssou atravcs das ruas cla cidacle por

entre aplausos c aclamacôes cle "Viva a F'é.. e "Viva o

Império,,.

I'enho dito.

0 ordJer nJo rein'u.

Vozes : Muito bem ! Muito bom

•¥■•■¥■-

A Olu'a dos Missioiiários

O jornal O l.vangelho •- bem redígido
scmuncírío de propagantla relígíosa tla Missão

dt' S. losé de l.honguene (í.ourenco Morques)
publica, no seu niimero de 20 tle Abril p.is-

sado, um deienvolvido relato tla visitu do

sr. Ciovernador Cieral a Missão dc S. losé de

Lhanguene, em que se vê o forte prestígío dos

nossos missionários co servíco da Causa cie

Deus e tla Pátría.

Ciostosamente damos a traiiserícão clo re-

terido relato :

A nossa Miss.To loi no tiltuno sábado honrada com a

visita clo sr. Govornador Geral. que a eonvite clo sr. Bispo

veio vc-t' o andamenlo das obras da Miss.To.

Os altmos c alunas das duas escolas com o seti pes-

soal docente aguardavam, formados cm fĩlas. defronte do

edificío da nova igreja, a chegada do sr. Governador. O

sr. liispo anlccípou a sua visita para o poder rcceber.

Passava das 9 horas quando o cornetim da banda

deu o sinal dc scntido

F.ra o sr. Governador que chegava acompanhado do

Chete de gabincte sr. tcnente Celestino da Silva.

O automôvel parou em frente do ediiício da nova

igreja. A banda tocoti o Hino Nocional qttc os alunos das

escolas acompanharam cantaiĸlo as suas prímeíras es-

trofcs.

Feitos os ctimprimcnlos a banda tocou ainda uma ou-

tra pcca do seu reportcSrio. que foi seguida de Vivas le-

vantados a Portugal. a Mo?ainbíquc, ao sr. Govcrnador c

ao sr. Bispo.

Depoís todos dispcrsaram autorizados pclo sr. Go-

vernador

As Irmãs scguiram cora as suas alunas e raparígas do

Albcrgue para o campo da secc;ão ícminina e os rapazes

voltaram com os seus rnestres para os Irabalhos na sccc.To

masctilina.

Foi pclo cdifíeio da nova igreja que o sr. Governador

oomec;ou a stia visita. Ao entrar atlorou-lhe aos lábíos

aquela cxpressão. qtic tão nntiiralnicntc aflora aos lábíos

dos que pcla primeira vez a visitam : É unia cateJral !

Percorreu o ediííeío todo. dcsde a sua entrada até á

sacristia, subiu ao côro e foí até <\o campanário da tôrrc.

Co'ii aquêle ar scSbrio tão peculíar néle, de ludo

observar e de pouco diHcr, ouviu as explicacôes dos tra-

balhos fcitos, das moditĩcacôcs iiilrodiizidas, que interca-

lava uma vch por otitra com o rematc dc alguma brcvc

obscrvacão.

O mestrc das oticinas aprescntou o desenho do altar-

-mcSr e outros váríos dcsenhos quc moditicaram o plano

primilivo. Frn scu o desenho da crun quc nesla scmann

acabava de ser ergtiida 110 cimo da tôrre, marcando a al-

tura dc 31 metios do solo ã parte superior da stia haste.

I)a igreja passou o sr. Govcrnador <\o novo edifício

da tipogratia, oiidc os aprendiHes trabalhavam na compo-

sicão dc mapas destinados ás escolas missionarias edistri-

btiiam o tipo pclos caixotins em cnsaios de aprendÍHagem.

Dai segttiti para a oficina dc carpintaria. iá demasiado pe-

tiuena para conter os apreiĸiÍHCs.

Trabalhava-se afanosamentc na esquadria destinada á

nova igreia e os bancos cstavam todos tomados. A olîcina

é pequena havetĸlo por ísso neccssidade de a alargar.

l-.sta necessidadc apresenlon c> sr. Bispo ao sr. Governa

dor (ĩoral para que csle trabalho íôsse dcstiuado a faHcr-sc

com o dinheiro do Fuiido dcstinado a obras indigcuas.
Scão 13 os rapaHcs ciuc cstcão intcrnados na Missão e

que precisam de aprcndcr artes e ofícios. I: nas suas oli

cinas que se íaHCin os Irabalhos de outras missôes. I'oi na

S'.iu carpintaria que se fêz lôda a csquadria da cscola de

Ciimbene da Missão do Chongocne e que se vai lazer a
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ostiuadría da nova escold da Mĸlola e a das Maholas do

rcgulo David.

A carpnlaria lom mtiilo iiioviiiicnio. Por esta ofĩcina

scntem os prctos uma special predi:ecc.To poís que exigc

pouca ierramcnta e coin cla podcin trabalhar cm tôda a

Pcirte que: sej.i nos povoados civilÍHados, ciuer no intcrior

ainda por civiiinar. O uso das portas de madeira nas pa-

Ihotas e de mcsas e dc cadciras como mobilia. vai eslando

cada vcz mais genciulÍHado por lodo o iiiterior da nossa

Airica. A preiercncía por csta oticína tem pois sua razão

dc ser.

kram mais de 10 horas <|tiaiĸio o sr Governador re

lirou. A visitc. foí unia honra e um prazer para tôda a

MisscTo, quc o sr. liispo traduziu cm palavras dc agrade-

cimcntos, incluindo nclcs os agratlccimentos cspeciais do

meslre das obras, quc o sr. Govcrnador acabava de apre-

ciar duma maneira kTo caJvantc quc o clcixou profunda-

menle roconhocido

'-¥•-¥-

DruMiiizarrio <l;i .M;irou;iri;i

l'ortii.iiiics;!

A Cûmuru Corpoiatívo, consultado ôcêrco

tio projcctt) de lei n."3 (sociedades seeretas)

cmítju, pelos seccôes ISn' e -20.>\ o scu porecer.

H tk) mesmo. publícodo no Dt'Jrio Jas

Scssâcs, tle 2 tle Abril passado, t|Lte reprodu-
Himos o segLiinfe e expressivo trecho:

'Não sc aiiios<iuinhe a organizacão da Mac;oiia:'ia cm

Portugal.

FJn 1 de Julho cle I92c. o Supreiiio Conselho do grau

33 do rito escosscs antigo e accito em Portugal e seus

domínios c jurisdicão clirigiu unia McnicSna aos Supronios

Conselhos Coníederados cle 52 países em relaeûes de

ainÍHade e cle correspondênciu coin o Suprcmo Conselho

dc Porlugnk Amorica (jurisdu,'ão sul). Amcrica Ijurisdicão

norte), Anicrica Central. Inglaterra e País de Gnles. Ar-

gentina, BcJgica. Brasil, Can.nlá, Chili. ('olômbia, Colon

(Cuba), Domimcana. Fscocía. I.yipto, ktuiador. F.spanha.

I''ranca. Grecia. Irlamla, Ikilin, México, P.inania, Paraguui,

Paises liaixos. Peru. Polônin, Sérvia. Suieu. Checo-Fslo-

v.iquia, Tuniuia, llruguai c VcneHticla.

A Meiiiori.i, redigida oni írauccs, regista os scguintcs

documentcis

DQuadro dos grnndes otĩeiais dignakirios para os

nnos de 1926-1929 com os nomcs dc 12 dignat.ários ;

2) Lista dos menibros aclivos do Supromo Consclho

de Portugal com os noines dc 19 membros activos;

3) l.ista clos metnbros honoiĸirios com os uomesde 15

incmbi'os lionoiĸirios ;

4) l.ista tlos membros agrcgados (grandes inspectores

gerais do grau 33i com os nomes de 72 agregados;

5) Lista dos mcmbros activos condccorados com os

32, 31 e 30, com os notnes de 147 sublimes príncipes do

rcal segrédo. grati 32, em actividade ; de 72 graiides ins-

pectorcs comendadores, grau 31, em aclíviclade ; de 167

grandes eleitos cavaleiros de Kadoch, grau 30, em activi-

dade :

6) Tratado celebrado entre o Grande Orientc Lusi-

lano llnido e o Supremo Conselho de Portugal, ratificado

em S de Margo de 1926 Itraducão do texto português) ;

7) Decreto n.°- 10! em anotac'ôes e regulamento do

Trataclo lT
;

5) Lista dos consístônos, arccipagos, lojas e trícingu-

los sob a obediéncia, com os nomes de 9 comandantes dc

consistérios, de 24 presidentes de arecSpagos. dc 44 T. T.

S. S. dc capítulos, dc 73 vencrávcís mcstres das lojas e de

14 presídentes de trinngulos :

9) k>elacôcs exlcriores.

Consta da lista dos consisíorios, arcopagos, lojas e

IrĸTngulos c|tic. om I de lulho de 1926, exístiam em Portu-

gal c setts domínios 9 coiisistcirios, 24 arecSpagos, 44 ca-

pítulos, 75 lojas e l 1 Iriângulos com 3.325 macôes do rito

escocês.

Fm l.ísboa estavam em aetívidade :

6 consiskSrios com os títulos distintivos : Símpatia e

llniâo. Libordadc. Fraternidadc Colonial. Alianca, Tole-

râucia, O Futiiro, c os scus rospcctivos cc->mandantes:

10 areopagos com os títtilos distíntivos : simpatia e

llnião, I.ibcrdade, líectidão, Fraternidadc Colonial, O l'"u-

luro, Alianc;a, T'oloraucia, Monlanha 21 k Scrrania, e os

seus presidcntes ;

22 capítuios com os lilulos distintívos : Simpatia e

Llníão, I.iberdade, l-Jcctidão, Uenasccnca, Fraternidadc

C'olonial, O F'uturo, Altivcz, Flias Garcia, I.iberdade c

lustica. Marciucs de Pombal, Alian<;a. I.uiz dc Camôes.

I.ivrc F.xame, Civismo, Ccindido dos I-îeis. Tolerância,

Montanha 211, Montanha 4IS, Obroiros do Trabnlho.

Sorrania, Pn= e Solidariedade e os seus T. T. e S. S.

23 loias eom os titulos distíntivos : Altivcz (7S mcm-

brosl, l.lias Garcia (105), FT-atcrnidade Coloníal (35), CT

F'ttturo (7S), Liberdade (205), l.tberdadc e lustica (5>s),

Mcirqiiôs de Pûnibal (34), Monlanha 214 (7S), ("ibrciros do

l'rabalho (30). Orclem e Progrcsso (3S), Paz (21), lícctidão

(29), locn.ascenca (3S), Simpatía (59), Solidariedadc ( 13),

l.tiiz de Camôes (29), l.ívre Hxame (10). Civismo (27)

Cândido dos líeis (24), Alianca (I0S), Toler.incia (124),

Monlanha 42S (82). Sorrania (57) e setis veneráccis mestres.

N'o Pôrto :

I consístorio : l.tiz c Vída ;

6 areôpagos : I.ibcrclade e Progrcsso I. Progreclior,

VitcTria, UnicTo, Líbcrdade c Progrcsso II, I.uh e Vicla ;

S capitulos : Liberdade e Progresso I. Lux et l'i'ta,

Progredior. Vitoria, UnicTo. l.ibcrtlade c Progcsso II, Luh

e Vida, I.uh do N'orte ;
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o lojas com os seus vencraveis mestres Libertas (10

mcmbros), I.iberdade c Progresso (19), Luz e Vida (56)
t.ux et Vita (13), I.uz do Norte (17). Liberdade c Progresso

! '37), Progredior (75), Vitôria (96), llnião (9S>).
Fm Coimbra

Um areopago, líedencão. um capitulo do raesrao .-

'ulo e a loja l-îedencão com 91 mcmbros.

Fm Braga a Ioja I.uh e Liberdadc com i7 mcnit>ros.

N'a Covilhã a loja Scrra da Estrêla com
'

- mcmpros.

F.m Famego a loja I.uh da l.eira com 2 mcnipros.

Em Viana do Castclo a loja Fraternidade com 75

membros.

Fm Vila Rcal (Tras-os-Monto_) a loja CruHciro do

N'ortc com 1 1 mcnibros

Fm licia n loja ilumanikiria con> 9 mcmbros.

Fm Faro a loja Gil Fanes com 30 membros.

Nas Caldas da h.ainha a loja Aljubarrota com 21

niembros.

N'a Figueíra da Foh a loja Fcrnandes l'oman com 55

membros.

I:m 'i'ôrrcs Vedrns a loja Fémx coui 8 incnibros.

I:m TcTrrcs N'ovas a loja licgeneracão 20 de Abril

com 17 membros.

I:m Castro de Airc a loja 31 dc Janeiro cotn 7 mcm-

br.15.

FJn Ancora a loja Votlcta do N'ortc com 12 membros.

Fm Alpeclrinha a loja llcrminio cc>m 9 membros.

F'm Gouvcia a loja l.strôla licneficentc com 28 meni-

bros.

No liarrciro a loia l.ibordadc c Unino com 26 nicni-

bros.

I.m liuarcos n loia l.us c llarnionia com 9 mcmbrcis.

I:m l.agos a loja l.aeohriga com 28 mcmbros.

Fm Olhão a loja kstrêla do Sul com 21 mcmbros.

No Funchal iM.ĸlcira) a loja 5 de Oulubro com 15

incmbros.

Em Ponla Delgad.i (Aeorcs) a loja Companhcira da

Paz com 37 mcmbros

Ftn Atiíe tim trinngulo eom 6 membros,

l:m Bnrcclos um triângttlo com l membros.

I:m Arcos de Valdevcz um triângulo com 6 mcmbros.

Na Figucira cle Castelo líodrigo um Irinngulo com 6

nicmbros, cte, oto.

,', Quc sc tcrá passado desde 1926 a 1955? Não o

sabe a Câinara Corporativa. Mas o e.rão-mestre. na Mcn-

sagem dirigida em 1931 n Grande Dieta, disse ;

"

T'em inerceido nos Conselhos da Ordem o maioi

cuiclado tudo quanto respeita a expansão maecSnica e com

grnntle satisfacão notamos que nestcs dias tle persoguicão

o de intensos campanhas contra a Maeonuria o niíniero

dos nossos adeptos tem aumcntado considcravolnicntc.

N'ntln sc tem poupado denlro dos nossos limilados recur-

sos para i.iicr propaganda iiiafoniea e os resultados ScTo

nonsolatlorcs'".

Do redtiHÍdo número de documentos secrctos da Ma-

conaria Portuguesa que sairam para fora das colunas

pode concluir-se

I .° Que a Maconaria Portuguesa. pelo Graude Oriente

l.usitano Unido. Supremo Conselho da Mar;onaria Portu-

guesa, c uma associacão essencialmenle polítíca e ser.i

revolucioiuária sc as ciscunstãiicias o permítirem.

F a trad:?ão da Maconaria em Portugal e cm todos

os paises do mundo. A dcmonstracão cski íeíta. Limita-sc

a CcTmara Corporativa a citar os trabalhos dc Aires Pínto

de Sotisu , loaquim Martins dc Carvalho ". Argus'1, Léon

de Poncis -. A. G. Miehcl •'.

Fiearam Perdídas no descrto as palavras proferidas

em 2S de lulho de 1S49 na solene instalacão do Giande

Orientc de Portugal pelo irmão Scipião Africano (|oso

María de Sousa Montcíro). mais tardc, clepoís de abando-

nar a Maconaria. director do iornal O fíem Piíbtico-
"

A Maeonaría não pcide nem dcve ser polítíca. i, F

possível que nos olhem eomo irmãos aqtteles qtie nos vi-

ram sempre seus advcrsários'.' _', que aceitem nossos

beneficios com rcconhecimento os ciue nos ntribuem os

males qtic sofrem '.'
"

A Magonaria não pode nem deve dcrrubar Ministc-

rios.
,, Como havemos ncSs de aplicar-nos ao cstudo das

cic-iicias morais e n piĸitica das virtudes, prcocupados

pelo bulício das intrigas politicas. gucrreandca uns, ampa-

iĸindo c protogcndci oiitrosl'

A Mafonaria não potle nein deve idzcr revolucôes.

F crivel ciue possn ser um cidadcTo pacitico c obc-

Jiontc as lois, c as autorĩdadcs por clas constituídas. como

dcve ser o udcão, <iucm maneja as armas da resistcncia c

as do ataque, lanto cotilra as lcís. como contra as autorí-

dades'.' .."".

2.° Quc a Maconaria Portugucsa, pclo Grande Orienlc

l.usitano Llnido, Suprcmo C'onselho da Macoiicuia Portu-

gucsa, dcclarou guerra implaecávcl a lîe>rolucãe> N'acional.

3.o Quc no oxcrcício da sua aetividade contra o l:s-

lado N'ovo publicou decretos,, e circuiares com o fim dc

orgaiiÍHar as íc">i\as niaccSnicas, inliltrar os princípios ma-

conicos nos servic;os piibĩicos, org.ini-ar a cspionac_>em

dus professcircs dos divcrsos graus de ensino.

I.o Ouc a propaganda da Maconaria conlra o fistado

N'ovo devc ter atingicto singular actiicladc por 'ôrca do

íuramento, segrêdc> maccSnico e proooito de obodicncia, o

Miveĩ oxplíque cerlos aconteciincntos du mais varíad.i

natureĩa.

5." Que somenle a cerleHa d<\ viloria tlas tTVcas ma-

ccSnicas sobrc os defensores da U'evolucão N'acional po-

deiia ter aconselhado a organÍHacão de um plano dc ins-

lrui;cĩci e dos proicctos clc decretos índispens.iveís á sua

0\CCLl^.Tc>

,'. Ounl seria o destmo da Academía cle Cic'iicias de

l.isboa oti cie outra qnalquer corporacão literárĩa ou cicn-



4<>l A UNIAO

lífĩca ou dc benOĩec ícia sc algum dos scus aireciores ti-

vesse eserilo c enviado aos seus issociados um dûcumcnto

parccido com a >/.,'i.v.;. ;<■;;; dc :931 da responsabilidadc

do Sobcrano l'iíncpe k'osa Cruz. do grau 1S.° e Grão-

-mestre da Mdconaria Portuguesa .'

| <', N'ão seiĸi o Grande Oriente Lusitano, Supremo

Consclho da Maconaria Portugucsa o tiltimo reduto das

lôrcas ocullas organÍHadas contra a Idcvolucão Nacional
"

-•¥■•¥-

Couinvsso do Apostolado
da (>i'a<;fio

Ntts prtxximos dios 29 o 31 cle Maio e 1 e

2 tle lunho realiza-se em I.isboa o Congrcsso
dt) Apostolado da Oracão. Um dos números

culminantes dêste Congresso é a reali_ocão
duma grande Procissão no llipôdromo do

Campo Gronde no torde tle 2 de Junho.
Para que esta maniíestacão de fe seja uma

digna atirmacũo d<\ mentolítlatic cattSlica e

do cívísmo d<) capilal, torna-se índispensávcl

(jlic t)S caKSlicos se encorporem, e dentrt) tlo

mellior espírilo de Apostolado, poro honra

da Igreja e do Xacao.

m

A última ht>ra e contru tôtla n expectativa,

por absoluta ini|)ossibilidade tle estor lívre. no

époco murcudo, o camjx) onde deve reali-

ĩar-se a míssa campal do Cruĩodo Hucorís-

tíca das CTiancas e a procissão tle encerra-

mento do Congresso Dioeesnno do Aposto-
ludo da Oracao, teve êstc de ser adiado para

a i'iltima semano tie lunho.
O Secretorío Geral do Congresso (ĩlic fo =

comunícor esto notício. pcde instantemente a

lodos t">s centros do Apostolaclo tla Oracão
(|Lie aproveitem o atiiamcnto do Congresst)

para íntensificarem ainda mais o trabalho tãt)

ouspíciosomente iniciado da organÍHOcôo da

Cruêada lÎLidarístícti das Crioncos e dt) ojxas

tolatlo tlos homens, j)(>is daí dependerá não

sô o maior brilht) do Congrcssc) mas também

a solides dos seus t'rulos.

-•¥••■¥■-
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«UI;NASCENCA»

A revistn ilustrada Renoseenca» comemo-

roti com uiagm'lica eolaboracão o seu niimero

100, publieado no tlia 15 do eorrente mês.

Como c sobítlo «Is?enaseencn» é uma ilus-

Iracno tie boa termalítlade morol, sem compo-

sicôes desagradcívcis e precipitadas \\ã vida

ociosa. 1; certo que um público dado aos

exageros da vida social e aos seus graves es-

Iragos não quere sencTo publicacôes abundan-
tes e demoradas em motívos contrários ã ino-

cência e a modéstia, intlucncias mdrbidas

duma educacão falsa, verme terrível da socie-

dade portuguesa.

«Renascenca» veio ao encontro dêsse mal,
â grande lu; do Oistianismo, caminhando

fortemente e alegremente através do país a

cspalhar a higíene intelectual e afectíva.

Os que passam a vida ociosa, e deso-

cupada dos supeiiores deveres, não a querem

avístar, mas a sua perfeicão, tanto moral

como gráfîca, é garantia bastante para mere-

cer a boa vontacle e até o sacrifícío daqueles
que tcm a íortuna do ideal cristão.

Sendo dígna tla atencão e do critério dos

lares que sabem concilíar o cstudo, distraeccTo
e recreío, aos mesmos a reccamendamos-, e

acresce ainda o carcíctcr modesto da sua as-

sínatura.

Os pedidos devem ser enderecados a Admi-

nístracão da «Renaseenca» — Rua Capêlo, ô

— (2." E.), desta cidade, ou peio telefone 28380.

Ct)tn as nossas cordeais felícitaccTes sauda-
mos a ilustre RedacccTo da «Denoscenca».

«ESCOLA POKTUGUE5A»

RecebemcTs o boletim semanal «lĩscola

Portuguesa», do Pnsino Primário Otícial. pu-

blicaccTo instítuída iaelo Decreto n.° 22Ô69, de

30 de Marco de 1933.

Trata-se duma |_aublicaccTo de bc.m e pa-

tritStíco objectivca, porque íntensífĩca a idea

da escola nova e renovada ; não da escola

nova e renovada segundo o lirre exame, mas

em perfeita harmonia e entenclimento com o

mais nobre sentír da XaccTo.
Atentos ao seu lema «uma mentalidade

nova para ressurgii" Portugal», saíídamos a

«Bscola Poi-tuguesa.»

ENCÍCLICA «CASTI CONNUBII»

iĩm cuidada edicão. j^ublicou a revista

mensol bracarense «Mensageíro do Coracao
de |csus» a encíclica «Castí Connubíi* de S.

Sontidode Pio XI sobre o Matrimônio Cristão.

Sendo um opiisculti grnticomente bem

apresentado, é tle notar ainda o cuidado da

traduccTo, pelo que bem mercee a jareferêncía
dos cattSlicos e estutlitisos ; é mesmo uma pu-

blicacão muito a proptSsíto para projxaganda,
e de recomendável leitura nos lares, cateque-
ses, e escolas com orientacoo catcSlíca.
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