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Catôlicos Portugueses!
O proximo dia 29 de Junho, festa

dos Apôstolos S. Pedro e S. Paulo, é
tambem dedicado â Festa da Imprensa
Catôlica.

É dever dos catolicos reconhecer a

sublime missão da Boa Imprensa
—

a

IMPRENSA CATÔLICA missão tão ne-

cessária nos nossos tempos impregna-
dos dos mais severos erros que tanto

toldam o aspecto social dos Estados.

Catôlicos Portugueses :

Auxiliai a Boa Imprensa —

a IM-

PRENSA CATÔLICA.
- • -

ii Iffliiiia

Aiinl.-i ;i Dctcsa d:i F;miíli;i

N.Tt) tcncít >n<ivt. coítar tam cle-pressa ao

assuntt', niesmo paia cis icítiii'cs iicTo julo'arem
f|tie e c ti ct> tlt que tenli>> conhecimento. . ■

M.Tt> inoi, pt'iein. envíou-nie um número

Jc) Dicírt'c Porlugtics, jomal que se publícc. no
\}.\v tle Jciiieiro, cujo etiítoríal é um ataque
cerratlo tit> ptojecto do Dr. IVao'a <_]<, Cru=,
por mini apreciatlo na ilnt'Jo a proposito tlo

paiecer ti<i Câinaia Coiporativa sobre o

mesino projecto.
Na estít'ada prosa do Diáríc Pciiugtics não

se cmpieoa um d.'£umento, um so sequer, em-
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abôno ck) que tieícntlc : o «mc>strenoo» - ésse

sini da leí do d.vôrcio, que tanta ruína tcm

causado jci e continuara causando se se lhe

não puser uni ponto fĩnal.

Assim, ncTo é verdade quc o divôrcio scja

uma tlas conquislas mais leoítimas da mo-

tlcrna sociologia atirmaccTo alíás não pro-

vada.

Taiiibcm não c verdc.de que a Câmara

Corporatíva enlenda que o Jirorcio Jeve set

manliJo como meJt'Ja Jc equilíbrio nos casos

Je incompatibiliJaJe física ou moral, poís,

mui.o pelo contrát io, lé-se no parecer relatado

pelo l)r. |osé Ciabi'icl Pinto Coelho: «A defesa

e enorandecimento tla família impcem como

conseqiiôncia necessátia a conJenacao Jo di-

rorcio, que nino'ucm conlesta tiue seja um

-íaetor tle dissoluccTci daqueltV.

Simplcsmente : o que sucedeu foí qiie os

ilustres procurudorcs encarreoudos de tlar o

scu parecer sôbre o projecto tlo l)r. Ikaga da

CruH n<~\o tivei'ciin a cotaoein tlc ser kío'icos

até o lim. I.ntcntlcram ser louvável a revo-

gaccTo do tlivt.rcio etn princípio, mas que, por

aoora. sc límílasse a iiitroduHÍr-lhe aloumas

modilicacôes no scntitlo dc o restrinoir c evi-

tar os abusos mais oravcs.

Assím é que se passaram os factos.

Tambcm ninguém pretendeu a obrigato-

riedadc dc casamen/c religioso. O que o

|)r. iTraoa tla Criiĩ e com êle totlos os catôli-

cos pretcntlem c' apcnas (]Lie sc snprimo a pre-

cedc'iicía obrioatorid tlo regislo civil, jci t]iie se

não vai mais lonoe concctlcntlo, como se fes

na Iltília. na Inylatcrru e nos I.stados Unidos

tla Améríca do Norte, efcítos civis ao casa-

mcnto relíoíost).

<j «Mas, encarando o <issunto (da tleíesa da

famílía) â lu? da raĩcTo, senão em face das

prôprías leís bíolt)o'ícas, assím como tlos prín-

cípios moraís que rcoem a oro'aniĩaccTo do lar,

cssa deicsa ntTo tcm justamente na institui'cão

tlo dívtíreîo <i sua maít>r o'arantía ~?~

l.sttí elart) que nao.

6 Pode ac.iso ser útíl â organi.zacJo Jo lar

uma ínstítui'cão que pretende e sô serve

para- ■ • tlesoro<inír<í-lo?

I. (]iie nos dí; a rarãc>?

Diss-nos (|iie a etlticaccTo dos filhos e que

o amparo tiiLÍtut) tjuc os espcisos se devem um

ao outro exio'cm que o casamento seja indis-

sokivcl, que se esquecam questíiineulas fami-

liares (]ue S(S servem para desunĩr c são, as

maís das vcĩcs, nuvens passaoeíras t]ue en-

50nibi"am a vída do lar.

•Muilos casais que, no tempo do casamento

íntiissolúvel, triunfai'am de crises graves mas

em todo o caso resolúveis, che_Jando a reali-

;ar uma honrosa e útil vicla de família, teriam

certamente caldo no divdrcío, se êle existisse*

clís o eminenle cívilista I)r. Iosé Tavares,

nos Princípios Fundamentais do Direito Civil,

vol I, páos. 751.

B Leão XIII na encíclíca Arcanum:

«Pelo divôrcio as aliancas matrímoniais

tornam-se instáveís, enfraquece-se o mútuo

aíecto, a ín.klelídacle recebe pernicíosos inci-

tamentos, tieam comprometidas a proteccão

e educacão dos tilhos, proporcíona-se ocasĩão

tle se dissolverem as socíedades doméstícas,

semeíam-se no scío das íamílias os germenes

cla disccirdia, deminuí-se e abate-se a di§ni-

dade da mulher, porque corre o perígo de fj-
car abandonatla, depoís de ter servido âs pai-

xôes do homeno.

Provcivclmentc são estas paí.xôes que o ar-

tíeulista do PiJno Por/uguês chama «leis bio-

lôoícas», porque para transmitír a vída o di-

vtircio n<Tt") é preciso para nada, uma vez que,

dado que um lar seja infecundo, nada garante

que o que se lhe siga apôs o dívcSrcio passe

a ser rcpleto de pimpolhos, e a experíência
ensina até c|iie t)s que, impulsionados pelas

paixôes sc dívorcíam para se ligarem nova-

mente— e são a orande maioiia— nem sequer

tlesejam ouvír l'alar em filhos (]tie o seu

eooísmo iuTt> supt>i'la.
A supresscTo do imposlt> sucesstiríc") de país

para filhos línha a vantaoem de robustecer o

pati"inĸ)nio íamíliar e por isso Mussolíní a de-

cretou em ltália. Acaneta, potém, neste mo-

mento, inconvcníentes tle ordem fînanceira

que faĩem adiar a sua t)portunídade.
o 1: (jue tem (|ue o autor do projecto reve-

lasse uma mentalídade n'itidamente mediepal ?

Tinha-a S. Tonuís de Aquino e tomara o

artieulista possuír a soma de conhecínientos

dcsse doutor da lyreja !

I: reaccionário o projecto? Não admira!

Vívemos num.i época de rec?cVc.o eontra o in-

dividualismo revolucionario e de aí a inct^n-

seqi-iêncía dos procuradares a Câmara Cor-

porativa e.xpressa no parecer desíavorável â

supressão imedíata do dívôrcío, porque esta,

lonoe Je negar o espiríto rencraJor que ins-

pira c conJu.- a NacJo, está inteiramente de

acôrdo com essa renovaccTo bem e.xpressa

alíás na Constitui'cão de 1933 que pretende
itnplantar a moralÍHacao dos costumes e não

a sua conupcão.
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No mesmo jornal, na «Carta de Lisboa*

de I). Alberto ftramão e a propdsito do casa-

mento do actor Procopío Lerreira, faj-se con-

fusũo entre anulacão de casamento e dí-

vdTcío.

Na lei civil como em díreito canônico a

anuluccTo é a verificagão de que determinado

casamento cstti nulo por lhe faltar qualquer

rcquisito essencial a sua valídade. (Jucr dizet":

êsse casamento nao existíu, ncTo passou ape-

nas de aparêncía de casamento, digamos
assim.

Os motivos leoais podem ntTo scr e.xacta-

mcnle os mesmos que os exigidos no Côdisjo
de Direito Canônico, mas o objectívo é o

mcsmo: a veriliecic<i<) clc ine.xístêneia.

«La sanction civile répressive des rêgles re-

latíves û la íormatíon du mariage, c'est ía nul-

lité de l'union qui uurait été contractée en vío-

lation de ces rêoles». (Colín et Capitant, Cottrs

E/emeniaire Je Droit Civil Erancais, vol. I,

pags. 169).
Não ha diivida (]ue tem havido jurisconsul-

tos t|ue pretendem distinoLiír a inexistência da

nuliJaJe, mas não tcm razão.

Dizer (]iie um acto é ntilo ou que nao e.xis-

tiu são expressôes perfeítamente equivalentes.

Que lem havido também quem pretenda

aproveitur-se da unulucão tle eusamento conio

divorcio, também n<To há dúvída.

Mas são cousus perfeitumente tlístintas,

inesmo em Jiixilo ciril.

Liuquanto o divoTeio rompe t) vínculo

conjuoul existente, a anulacJo limíta-sc a veri-

ticar que um casamcnto UiTo foi vâlidamcnte

realizado.

Nupolecio era lioado apenas cirilmcnle com

Josefina ((Liando Pio VII foí a París para a ce-

remônia da coroacao. Na véspcru reeeberum

secretamcnle, em vĩrtude dumu díspensa espe-

cial do Pupu. o sucramento do niatrimônio.

Mais taitie, quando as ambicôes polítícas u

ísso o levaram, Napoleão requereu ao Scnudo

a anulacão do cusumento civil, que foi (lecre-

tuda. «A Cúriu diocesana de París declarou

complacentemente nulo o casamento rcli-

oioso» diz Lcrnand llavward (Llistoire Jes

Papes, págs. 451).
Nãt) foí portanto o Papa, já nessa ocusiũo

prisioneíro. quem decrctou u anulacão- e era

o único ()iie o podia fazer.

B foi por ísso que um grande mimero de

cardiaís que então se enconfravam em Franca

se recusaram a assístir ao casamento de Na-

poleão com a filha clo Imperador da Austria,

cusamcntoque não passou duma comédia ao

servicp da ilimitada ambícao de Bonaparte.

Paiji.o Perf.ii....

•

0 iliscurso du Sj*. I)r. Jnsc Cabral

sobrc AssocianVs Spci'ptas

Vamos transcrever cic^ «I)iário das Sessôes»

de 6 Abril passado, o díscurso que o sr. Dr.

[osé Cabral proteriu na Assemblea Nacional

sôbre Asscciacôes Secretas.

B um trabalho de raro desassombro em

que o ilustre dcputudo defende o seu projecto

de lei, esclarecendo os fundamentos que o

determínum.

Seooe a transcricão:

O Sr. Jo_é Gabral :
-

Peco a palavra.

O Sr. Presidente 'l'cm a palavra o Sr. Deputado

losé Cabral.

O Sr. José Gabral : Sr. Presidenle e Srs. Oeputa-

dos : o problema para quc hoje procnrainos aqtii a me-

llior solucão c. escus.iva en de dizc-lo. tmi grnvíssimo

problenin nacional.

\ ininlin sittiacno de iuanlenedor do projccto é, como

V. Ii\ĸ,s certniiientc j.i Jeraiii coiita, nina sittiaeão emba-

racosa : enibniac;osa, cnleiitln se. no mcn ponto dc vista

pessoal : ciiibnrac;osa. portiue .> pnreccr da C.imnra Cor-

porativa, scTbrc a doutrina tlê-ite projeclo, é por tal forma

not.ível. por tnl íormn eoinplclo ( .'poiados) c exnuslivo,

gne não me scr.í í.ícil Irasr <\o conhccimento de V. Ex.a5

factos ou aspcctos iĸivos.

I- n clas^ifiqtiei naora ésle parccer Je "notável,,, mas

creio quc ainda não cncontrei n palavra qtie nielhor lhe

cabe. lisse parecer é na realidadc — nioiiumenlal.

Desdc há muito <j tie eu me interesso, de uni moclo es-

pecinl por este assunto.

T< nnt l.clo alaiima cousa, do muilíssinio tjue se tem

escnto sôbre essa mattnria, tanto no estrangeiro como em

Portugal. e devo coniessar a V. I:\ĸ>- <]tie não li até hojc,

tun trabalho, nesta orientacão. tam pcrfeíto.

|- uni trabalho notabilissimo, no aspecto da sistemati-

Hagão dos taetos : é um trnbnllio notabílíssimo, no aspecto

da comparat;ãû de legislaeno ; é um Irabalho notabilíssimo,

no aspectc> dc pcrspieácía, de crítica c de obscrvacão do

problema propnamcnte portugucs.

t:m Portugal tem-se já escrito muito sôbre associacôes
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sccrelas, ni.is nuiici st ti u c ;c _mlo e am bcm. isto

"
iiuiic

' sc tinhi po 'it o tazcr m 'stiiclt) tam proíutido c

a vc_. :on i. n ibun int.s, am boi _. eleir.'ntos dc tra-

balho coint o d li «i 't c tor do parecer da Câmara

Corporativ.

V". I:v salx n ;itic is associac'ôcs sccrctas, e cm es-

pecial a MaconarUi uc _-t 'oca de umn maneira especíal

nestc doctiniento _.ão instituieocs absol.itanicntc íechadas

aos profanos
— liCinictic. cono se J:_ em linguagem

macônica.

Os elcmcnios tlc esti'd>> sã> • sciiiprc, por conseqiicn-

cia. limítaclos e prec.írios.

Os clocuiiicnlos oticiais da Mae >nana são cuídadosa-

mente defendidos tlo conliceimcnto do público. FelÍHinentc.

dc quando em qtiando cxlravi.nn se nlguns. mas ás mãos

do observndor e <lo crilico sô por acaso podem chcgar

os qtie tenliam real inlcrêsse pm a o estttdo da vitla dcssa

associacĸTo secrcta. O ilustrc relaton Ja C.Tmara Corpo-

rativa tevc na vcrtlnde a bo.i ^orte le noder .-xaiiiitiar

muitos de síiigul.ir miport uci. c c p.niculai signJĨ-

cado .

I.scuso tle me referír a cle_ loĸg iinciiie. porque com

larguc'Ha a clcs se rc'T'c o mesmo ilustre relator no seu

not.iv.T irabalho. N.To vou portanto. t'.iligar a Assemblea

repro.uiĩiiicio o quc no p.ireccr esta escrilo.

Pevo Jcclirar destle já que, eomo atitor do projecto,

perfilho iiileiranicnle as conclusôes do parecer <\d CcTmara

Corporaliva, port|ue iicTo prelcndo otitrn cousa quc não

scja n melhor solucão tléstc grave problcma nacíonal,

pondo de parte, scm sucriíício, qiinlqiici desculpivel pru-

rído tle amor prc'iprio.

Aceilo de boa vonlade ttnlo nquit qtic melhor rea-

Iihc a solug.To qtie preleiitio.

Vozes :
— Mttilo bem : Muilo ;>ein

tT Orador : - Oportuiiniiientt in.iiidcirc para a Mesn

uma propostn 110 sentitlo dc scr substiluido o mcu pro-

ccto pelo conjunto tlas sugeslôes 'l\ C "ímare Corpora-

tiva.

t'î cerlo t|tie. n<> ponio Je vi_.ia tlt •nlrĩmti >> p.ircecr

não clivcrge tlo nicti proiecto ; mas lanibcm 'iuo é menos

ccrto, c eu o recoiilicc. >. (tic n tecnic.i precon.sad.. m>

pnreccr c niais pcrfcita c nicllior do que i ininiiu.

IVrmito-me, apcnas- c disso qucro iiiiciiiii.ir desde in

a Assemblca .
ínscr umn ligcira moditit-acão subatancial

ntima das sugcstôes cla Câmara Corporativ.i

lissn modilicacão .'■ a qtic Ti: rc-pcílo ao prcccítodo

arligo cni <|iic se e\ig< nos iiuicioii uios ptii'licos a lccla-

rae.To de que não p.i tcnccm, .' janiciis pci It nccrĩo. iu.il

qucr associac'ão sccicl.

N'o incu proiccto CsUiltu'a ->c qtic inalqiit jncionaiio

público, c/r/7 ou militai, • obrígndo ■

p ■shv 'ssa Jccia-

racão.

Na sugestão Ja C ân na Cor x>ral vj sugcie-sc quc

qual<|iicr l'uiicíoiiário público c obrigado a prcstar tal de-

claracão. Querc JiHcr. o parcccr climinou estas duas pa-

lnvras 'civil.. e "mililar.. do meu projecto.

Seí que essa eliminacão não íoí intencional, sei <iue,

essa eliminacão foi, por paite do iluslre rclator do pare-

ccr ipenas um lapsus calainr

Procuro poís remediar éssc lapso.

F.ti bcm sei que uesta fôrmula geraĩ—Qualauer funcio-

nário ptiblico se comprcendcm, maniíestamente, os fun-

cionarios cívis ou nnlitares ; mas. como também sei que

amnnhã sc podería querer dar-lhe tmia ínlerpretacão, me-

Ihor oti pior. em lodo o caso diierente. do pensamento do

autor do proiccto e da Assemblea, se a aprovasse—quero

diner a V. lix.'i" qtie julgo prudente repor a expressão

"civil oti mililar., no ltigar ondc se encon.rava no pro-

jecto.

Esta é a única allcracão substancial qtie cntcndo dc-

vcr propor ás sugestôcsda Câmara Corporativa.

Aínda uma outra alteracão proporci. mas cssa con-

sistn npenas na iransposicão dc uma exprcssão que está

no fim cle um arl.go ><ua o príncípio do mesmo artigo.

Altcracão meramente iormal. Portanto. para concluir

esta primeira parte das mínhas consideraciães, permita-me

Sr. Presidente, qtic aqui prcste a minha homenagem,

muito particular, ao ilustre relator tlo parccer, Sr. Dr. Abel

de Andrade. pelo seu galhardo desassombro. pela sua in-

teircia mornl. pela sua coragem moga e pela sua elcgân-

cia menlal, tcĩo larga e generosamentc espalhaclas pelas

p.iginas clo seu trnbalho. 1: quc daqtii lhc diga que quem

assím serve a Xacao. a scrve bcm.

Sr. Presidente : tlcvo comecar por explicar ã Câmara

quc o meu priniilino peiisamento, ao aprescntar êste pro-

jecto, visava ao cslnbelcciinenlo dc tim regime jurídico

abrangendo tôdns ns associnc'ôes secrctas.

Por cssa raH.To. c so por isso, não aparece no meu

projccto tle lei. cm :: niiliiinia partc. a palavra "Mago-

nciría,. .

N'cTo é quc cu não soubesse quc a Maconaria c a

chave. o ceu'.rc) polarÍHador, de tôdas as ciemais associa-

côc- sccretas. I:u sabia-o. como o sabc tôda a gente.

Mas, como sc Iratava de cslabelecer um regime jurí-

dico gcral. cu entcncli que nno era necessário referir a

slac;oiiaria. porquc. i )Heiĸlo-o, teria de reíerir mtiitas ou-

tras assocí.icôcs secretas.

I: assim iin.i est.ibelecidti e csclarecído t(tie, se eu não

citcí no meti pnojecto a associagão secreta "A Magona-

ria... n.To íoi por nĸ'Jo. nem por qualqucr raHão díferente

Ja que acabo de tliner aiiui.

licalmenle eiu Porlugal. como por toclo o mundo,

nã>> cxiste apcnis a associac'ão secrcta— Maconaria.

Sabeni ttijt>s t>s que me ouvcm. como eu o sei, em-

bora tlisso n.To lenlianios a prova iurídíea, <iue, a par

desta, exíslem, vivcm c acttiam, cm Portugal, pelo menos,

cluas Carbonnrias e nno scí qunntas centenas de células

comunistas. lodas são, eviclentemente, associagôes secre-
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las. Diĩcrenles da Maconaria '.'... I 'cccrlo i (, T'rabalh.iiuio

na ôrbita tla Maconaria '.'. . . la diHti lainbem "deccrto...

nias direi antes "talvcn,,

Toclas cssas associa<;oes são necessáriameiite abr.iiigl-

das pelo rcgime jurídico que proptis a Assemblea.

Mas mal cste projecto apareccu aqtii, mal sc projectou

o seu contctldo pnra a imprensa c para a rtia
—

;cousa

curiosa !) . iiinguém seqtier falou em qtialqtier outra as-

socíacão secrcta quc não fôsse a Maconaria, como se

realmente não exístissc mais iicnhuma.

A prôpria Maconaria mandou algucm a ímprensa fa-

ner a sua cleíesa.

I: viria a proposito faHcr tuna pcqucnina reícrcncía

aos meios cle que sc serviu para conscguir citie, na im-

prensa portugtiesa, cssa defcsa apnreccsse ; simplcsmenlc

parcce-mc não scr, ncstc moincnio. opo'tuno falen lc'sse

aspccto da qucslão.

Mas a propria Maconaria, qtiiudo vcio. conio di.se

á imprcnsa detender-sc, accitou o criterio ja gcneralÍHado,

isto é, que êste projccto a visava dc tun modo especial.

I: assim temos qtie o problema, queeu prctciĸlcra por

nos scus tcrmos exclusivamente juridicos, se trnnstormou,

não por minha intervencão, mas pela propria vontade da

Maconaria Portugucsa e -como dirci '.' — pela conscícncia

de tôda a gente que cla proposílura dêsse problema levc

conhccinicnlo cm problcma político.

Não me pecam V. H<:.'- a rcsponsabiliJnde dêste des-

vio de posícão que não fui délc culpadt>. . .

Tenios, assun, de accílar logicamente o problema no

pc em quc no-lo pcTcm, isto é. de probleina siiiiplesincnte

juridico, como cu ciucric. qtie íosse, passou a problema,

tal nimo o piiserani, com caráctcr nitidamenle polílico.

Conipreendciido perfcilnmcnte c|ue 0 csta a situacão

qtie as eírcunst.iiicias criaram. o parccer tla C.imara t'or-

porahva ocupou-sc largamente. e com rnra lelicid.iJc,

dêste novo aspccto da qucslão.

E aí sc Ích, creio cu, a denionstracão irrcspondivel,

delinítivn, de que a Maeonaria c cligo a Maconniia. uma

ven qtie lemos de ocupar-nos t|ticisi sô dessa iiisti'uicão

c uma associacão polílica. acuna dc ttido.

N'cTo vou rcpctir aqui os argumento-i. as observ.n, Tcs

c as conclusôcs do parecer da Câmara Corporahva No

cntanto, a Assemblen há-dc pcrmitir-nie <|iie não para

csclarccer o assunto. que cst.i sobcj.iiiicntc csclarecido

mas para fixar umi atilutle pcs?oal, por lionra cia 'iima,

víslo que, quer >iuclra. qucr iicTo queira, por ser _eu

autor, tenho de ser o scu nicintencdor Iniiilvm ci. ic-..sc

aspecto díga algunin cous.i dn iiiinlia jiislit,ĸi

Antes ditso. Srs. Dcputados, n.To creio tiuc sci.i dc

propositado l.iHcr uuin reteivncia rapid.t a atitude que a

Maconaria lomoii perantc mim, autor cto projeclo, desclc

quc êlc l'oi aprescntado. I alven que isso permita a \ . I:x '"

co ícluir dcsdc logo, sem mais eoiisideracôes. dos meios

que cla usa para combatcr os scus adversarios.

Um dia intervim iiuma accâo coincrcial como tcste-

nitiiilia c intervini como tcstcmunha, no cumprimenlo da-

qucle devet. aue todos tcm, de cerlifĩcar perantc a justica

a verdade de l'actos que conhet;a. Pois muito bem: o advo-

gado duma das pnrtes nesse processo c um alto grau da

Maconana
''

u po.lcría :>icsmo diner a V. E.'5. com preci-

ScTo, qual o grau désse agremiado. porque tenho aqui o

rol de :o los, c n . sse rol vcm os noincs, protissôes, mora-

das, servicos. ctc, dos componcnles da Maeonaria—mas

não valc a pena. lîra. emiím. um dcterminado advogado,

qtte. ao mcsmo lempo, c um maccTo graduado. .', Sabem

V. I:x.'>s o quc entendeti a Maconaria 'Tevcr t'aHcr, por in-

lcrmcdio dêste scu serventuário
"
Isto. quc é bem simples:

pcdir uma certid.To do processo e remetc-'a á Ordem dos

Advogados, acusandome dc ter traido o scgrêdo protĩs-

sional. é V. quercm saber o tundamento dcssa acusacão '.'

I Ima voz: -Isso u ci._>ort
'

O Oraúor :
— Passou .-e Ja um mês ou mes e tueio.

O fundnuicnlo cra apenas cste : uma das parles no

processo—o autor íínha-ine em tempos procurado, por-

quc c mcu vininho e me conhccc, para qtieeu lhe promo-

vcsse a cobranga dtim crédito seu sôbre detcrminada

firma comercíal de Lisboa. Aconselhci-o a dirigir-se a um

solicitador. itilgando ísso bastante para o caso : mas, como

iicTo bastasse oiereciJlie chamar o dcvedor para ver se

assim couscgtiia obier o seti dinheiro. Veio o homem ;

nTo pago.i m ĸs reconheceti que devia. oíerccendo um

regiinc de pagamento. I quantlo essa pcssoa mc coiivi-

dou para llic i>t>r o plcito eni iuího. no excrcício da mi-

nha protissno dc ĸlvog.ido, respondi llic que não mc con-

viiilia tralar tlo assunto e quc a cle proprio tambcm não

convmha quc cu fô_,,c scn ntlvogado, porque eu podia

ser a sua melhoi testeiniuiha. visto o devedor ler rcconhe-

ciclo perante m.m o seu dcbito. O pleito toi, cle íacto,

p<'?to por outro meu colcga ; segtii os setis trômitcs ; dc-

pus . iiesaa altura, a Maconaria. por um dos scus altos

coniponentes, rcsolvcu tccer a stia rcde sôbre éste caso

simples e honrado ; resolveu tirdir uma das suas habituaís

mtiigas. ; acu ando-nic. pernnte .1 Ordem dos Advogados,

tte ter .ílraieonuo o ccgrccio profissional, qtie a todos os

advogados obríga

t-omo se qualquer vinculo dcssa espécie me prcn-

lessc a tim hoineiu <|itc ncnlniii? intercsscs scus me con-

ti ir •

'

. .
.

Ouiro _mlo í<i 'residcile lie poucos ciias ainda, t'ui

cstciiu 11 a lc'c-a itn 1 processo cnminal promovido

contri d cin iat c >c <rn. E u> lcatemuiiha nesse pro-

ccs >, porque enlcn lo qut
o ia a gente tem obrigacão dc

dcfcnclcr a ĸistit,! n.le uier quc ela se eiieontrc lesada e

seja . iticm it>r a víĸm.. d > t>.u)

N'cTo sc: que tleito o nieti .lcpoimento pode ter tido

no iiilgauiento. ptiĸiuc mc uinte a dincr que conhecia o

acusndo e t^ tinlia coi 10 i_on.cn dc :■ 111. incapaz de pra-

liear o iacto quc Ihe cra mputaJo
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Joi absoleido.

I'oucos dias tlcpoís uma alta figura da nossa socíe-

lade... polilica recebia uma dentíncia de que fulano, di-

rcctor gcr.il dc tal Mini-ti'rio, tinha sido tcstcmunha de de-

fesa d< uin íiomem <|tic c'- inímigo cla siluacão—c não c
—

c quc isso se n.T'i podia permitir.

O dcnimciantc n.To c nni graduacio da Maconaria,

mas e tiin scu tîliado

Oudiĸio sc publicou cstc proiccto choveram sc>bre a

nnnlia casa c sôbre o mcu cscritôrio cartas e papcis,

quási todos estúpi.Tos e qu.isi todos torpes, visando lodos

o nicsmo objcctivo : desasst>sscgar. pcrlurbar, atcmorÍHar.

Di pcnso iiie de diner q ic iieni me desassossegarain,

uem mc perturbnram, nem ine alemorizaram.

Mas o facto cxiste e tcm o seu signífĩcado.

tlm dia, na minha vidn politica, duranlc anos bcm

agitatla, dcu-se uma ocorrência trágica, quc níngtiém maís

do que eti, lamenla. I;.sse íact<>, esclarcciilo c liquidado â

facc clc Deus c tlos homens. c apenas para n mínha sensi-

bilidade uma recordacão Jolorosn

Otiando chcgou a Asscinblca o i>ro|cct<> que sc clis

cute, íc>rnm inicdiatnmentc distribui.ios, sob a capa co-

barde do ancinimalo, a totlos V. lix.'s, e, mais tarde, a

quási todo o País, uns papeis. caluniosos. em quc a mi-

iiha honra cra visada por uma torma miscrável ealcivosa.

N'csscs pnpcis, quc rc<|iiiiita<lanĸ'ntc íoram cnviados a

quanlos i\<\ imprcnsa dcram o scu aplauso a esta iniciatíva

parlamcntar. rcícria-se vag.imente, mentirosamente, calu-

niosamenle, o facto a <iue mc relcri. I: concluía-se por

despejar sôbrc mmi uiua avalanchc dc injúrias.

Por cssa mcsma alttira foi tlirigida aos filíados na Ma-

fonaria, com assenlo cm v.irios sectores dos scrvicos pii-

blico, tuna pranctia -como sc cIih em gíria maccTnica -

,

ou seja uma circular como se din cm lingtiagem tle por-

tuguescs- ,
cm que se cotividavam todos os destiiialãrios

e tĩliados na ordent a corlarem as stias rclagôcs pessoais

comigo. Isto é, a Maconaria excrce o seu sistema cle

coacc'ão até sôbrc as prbprías relacôes pcssoais clos scus

adeptos.

Aqui tt'm, Srs. Depulados >nial é a minha posigão

actual perantc a Maconaria porluguesa. Hssa posígão de-

line-sc cm poucas palavras e a de tima pcssoa injusta c

violentanienle agretlida. titie lein o tlircilo lcgítímo e sa-

gratlo tlc . Icfendcr sc.

liu podía ncste moniento castigar a Maeonaría portti-

gucsa dc iiinn ni.incira de que dcvia ficar meinorín. du

rante muito lempo.

Podia e tlcvia ; mas não o íaco.
Hra-me í.icil pegnr nestn publicacão oficial da Mac.o-

naria, quc aqui tcnho, c ler 11111 cxtcnsíssínio rol de nomcs,

com indicacTo de profissôcs. moradas. gratis macônicos c

situacôes no "niuiiclo profano.,, com todos os clenientos

de identitĩcacão da sua vitla maconiea c tla stia vida pti-

bliea, e amarrar todos êsses homciis. todos êsses maeôes,

para sempre, ao pclourínho de hipocrisia edc duplicidade,

quc c afĩnal a sua vida.

Era o meti Jireito.

Dírão —muitos dêsses nomes e dêsses homens não te

ofcndcram. É ccrto ; mas ofendcu-me, caluníou-me, per-

scguiu me. a associacão de quc íaHem partc. a associscão

em cuias rc»poiisabílídades são solidários.

Crcio que nenhum dos ílustres cleputados para quem

talo. depois do qtie acabo de diner, teria uma observacão

tinica a íaner a essa minha alittide ; porque. repito, era

tima atitudc de pura e simples legítima
— deíesa.

N'ão o \<\<;o ■. c não o iaco pelo quc dcvo ã idea que

sírvo c pelo t|ue dcvo a mim proprio.

N'ão o faco porquc os ataques e as catúnias com que

pretenderam atingír-me. gracas a Deus. não acertaram no

alvo ; e não o fac;o por tima ranão mais pondetosa ainda,

porqtie não é prccíso íaHC-lo.

Sc para a realÍHacão do objectivo que me propus e

para o qual aprcsentcí a csta Asscmblea o proiecto de lei

quc sc disctile, fôsse ncecssario declínar todos os nomes

de que ett tcnho conliecimento. como íaĩendo parle dos

quadros da Maconaría, eu fá-lo-ia sem hesitar.

De resto, se niTo sou capan de responder â cobardia,

com a cobardia, podcria responder, sc quíscsse, á mentíra

com a verdade.

Esta, Srs. Deputados, a minha posicão pessoal perantc

a Maconaría portuguesa. depois dos sctis ataques ínjustos

c alcívosos.

Mas o quc interessa. e seja-me perdoada esta longa

cxplicacão, quc foi quási um desabafo. c a posi<;ão da

Maconaria porluguesa perante o rcgíme do Govérno vi-

gcntc.

A V. Ex.a5, rcprcscnlantcs cla N'acão, não podem real-

menlc interessar, cm nada. os mctis motivos pessoais,

como a mim iicTo uiteressam. em nada também, os moti-

vos pessoais daqucles que. porventura íludidos na sua boa

íé, se tenham tĩliado em tal associacão e nela se con-

scrvam.

A propôsilo, permita-me. Sr. Presídente. que eu cite

um facto mais.

Um día, uma alta figura dos partidos políticos venci-

dos foí feita Mínistro das Financas.

Hssc homem. quc era. a par de um grande valor mcn-

tal. um homem de bem. um dia filiou-se na Ma<;ein.iria.

E iilíou-sc na Ma^oiiaria. port|ue lhe disseram que o fi-

hcssc, para que não viessem a apoderar-se da sua direc-

Cão e dos scus dcstínos, pessoas dc iníerior mentalidade

e moral suspeíta.

Ouc cra preciso salvar e deiender o espírito da Ma-

COiiaria de tantos indcsejáveis que vinham aos seus ar-

raiais, disseram Ihe.

Do verdadciro cspírito da Mat;onaria ainda havemos

de falar mais daquí a pouco. F.ssc homem cntrou, e en-

trou. nattirnlmente, pclo primeíro grau, isto c, entrou pelo

grau de
'

aprciĸliH... V. Ex.>>- dcvem conhecer cssa com-
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plcxidade de graus da Magonjna mas, para os que >>s

não conhccam, tambcm havemos de falar tlisso daqtu a

alguns momcntos.

Passado pouco tempo vagou um lugar dc dirccc.ũo

no scu Ministcrio. E a Maeonaria Portuguesa. oficialmente

convídou o Ministro a nomear, para prcenchimento dcssa

funeão, um cleterminado indivíduo, ainda vivo e são e «i-

bciamenle conhccido.

O Ministro, qtie era um hoinem intcgro, declarou quc

não nomcaria tal homcm porquco... conhecia bem. A

M,ĸ;onaria porttigucsa insistiu, íen scTbrc o Ministro tôda

a espécie de pressôcs, c, tantas c tais, <iue o Ministro. não

nomcando csse homcm, mas outro que êle julgou mais

idoneo, o Ministro. rcpito. indignado, não mais voltou ã

Maconaria.

li, agora, apcnas islo : o Ministro era. 11.1 sun loia...

"aprendÍH,,, isto é. ocupava o primeiro grau da hierarquía

macOnica. do rito escoccs, ao passo <]u<' êssc individuo.

candidato prctcrido, ocupava um dos mais altos graus da

mesma hierarquia. E aqui tém V. H\.>~~, ncste facto, sim-

ples e anôdino, <iuc vcio ao mcti conhecimento não há

talven três horas, a dcmonstracão cabal dc um tlos as-

pectos mais perigosos cla accão <la Maconnria sôbre os

servigos do Eslado. aquelc em <iue a hícrarquia macônica

pretendc sobrepor-se á hierarquin do Eslado, até ao ponto

de entcnder ter o direíto de f.iHer dobrar a espinha dcstc

homem honrado, quc cra Minislro, mas também "apren-

din„, ás imposicôes.

E porquô: Por cstes dois motivos : primeiro, para

servir o seu tĩliadc") dc mais elcvada gradiiac'.To ; segtmdo,

para sc servir a si prôpria, p<->rc|ue ticaría ncssa reparti-

gão com um homcm mais, <iue não faría senão aquiloquc
á Maconaria convicssc <]uc fôsse íeito, aiiĸla quc cm opo-

sicão c com prejuiĩo do que conviessc ao lislado.

Mas, Srs. Dcpulados. jci dissc, e repito, as cousas, to-

madas individualmeiitc, sc> nos ínlcrcssam para dcfinir po-

sicôes e para dcmonstrar e realcar atirniacôcs.

O qtie, porém, nos íntercssa c que sc estabcleca tim

regime jurídico, <iuc, embora iuTo cxlermine essa associa-

cao
—

porque não scí sc é possívcl exterminá-la -, pelo

menos torne impossível quc ela exerca sôbre o Hstado as

ínflucncias qtie tem excrcido c quc prcteinlc continuar a

exercer. (Apoiados).

Portanlo, o obicctivo clo meti projccto c absoluta-

mentc, e caraetc ristieamente, nacíonal, porqtic não visa a

pcrseguir n associacão A ou \\, nem os individuos C, D

ou E. O mcu proiccto visa apcnas a cstabeleecr cm bascs

novas, scrias c clicíentes a defesa do listado. Outra cotisa

não qucro ncm me propun faner.

Mas dirão : dclender o Estado dc quê" Pois sc a Ma-

C-onaria c tima assoeiacão dc mtuitos bcneficentcs. sc a

Maeonaria é uma ussociacão quc não procura senão o

bem e a pan entrc os homcns, e não procura senão apos-

tolizar os princípios da solidariedade humaiia. <', para quê

êsse complexo dc preccitos c saneôes conlra indivíduos

por cuja mente nunca passou otitra idca que não íôsse a

dc espalhar, fancr c propagar o bem ?

Srs. Deputados : realmentc a Maconaria proclama

sempre, quando as suas palavras se dirigirem ao mundo

profano, isto é, quando prctcndem tníluir no ptiblico :

"nôs não tcmos objcctivo político na nossa aceão,..

Entrctanlo, nunia incnsagem que o grão-mestrc da

Maeonaria portuguesa, gcneral Iosc Mendes Ribeíro N'or-

ton de Matos, dirigíu cm 1 03 ! a grantlc díeta mac,6níca,

isto c. ao povo maconíco... dÍHÍam-se cousas <]uc é inte-

ressaute que V. Exĸ15 conhecum e que me absolverão do

risco que eu corro de íaligar a Asscmblea. (SJo apoia-

dos).

Para dcmonslrai quc a Maeonaria não tem. na sua

accão, objectivo polítieo Jc nenhuma espécie, o grão-mes-
Ire da ordcm dÍHÍa a todos .>. scus "irnicTos.., cntre outras

cousas, isto, quc vcm a p.
0 da respectiva mcnsagem :

"N'o quc acabo dc vos discr cstá englcibada cssa c.x-

posí<;ão. No pcrioJt) t-alnmitt>st> que a N'a<;ão cslá atra-

vessando c que tam pi oftindanieiite tem atacado moral e

materialmente k'idas as caniadas da nacíonalidade, nenhtim

problema pode preocupar mais a Maconaria poi tugucsa

do qtic o problcma pohtico. A solucão dêssc problema,

num ou noutro sentido. rcprcsentn para nôs ou a possibi-

lidade de uma vida de torca c dc cxubeiãncía que nos

permita o cxercicio plcno das nossas faculctadcs em prol

da Mumanidadc. da N'acão c do cĸladão 011 (n.To digo a

mortc, porquc a Maconaria n.To morrc) unid longa cpoca

de marasino. de mercia forcada. cie dcsânimo c de tris-

lena.

I:m lacc tlos pcrigos cinc esl.To correndo os nossos

príncípios c os nossos idcais, perante o tremendo desas-

Irc <iuc rcpresentar.i para a N'acâo a viloria reaccíonária

qtie sc eslti prcparando, é dcvcr nosso, a cuio ctimpri-

mento não íugireinos, empregar todos os "meios pacífi-

cos„ e dignos para desviar da Pátria as calamidades que

a ameacam...

E 110 mcsmo lugar proclama o cicver detodososma-

t;5es coinbaterem o Estado N'c>vo por todos os "meíospa-

cíticos.,

Dcvo informar quc c a propria mensagem quc co-

loca entre aspas a c.xpressão "meios pacíticos,,.

Otiero erer qtie se a mensagem pretendessc dar a

nieios pacífícos,, a significa<;ão qtie eorrentemente têm

essas palavras não haveria necessiciade de chamar espe-

cialmente a atengão do mtinclo mat;oiiico para ela.

Portanto, cstando nessa mensagem assim acenluada

csta express.ĩo. eu cntcndo c tôda a gcnte entenderá: "to-

dos os meíos,,.

Díh auĸia essa ineiisagem que totlos os mat;ôes de-

vem combater o rcgmie acttial de gcivcrno. o Iistado

N'ovo ; c rccomcnda a todos ,1 tnaior propaganda contra

êle, proibindo até. aos fîliados na Maconaria. "qualquer

cspécic de apoio prcstado a Ditadura e ã UnícTo Nacio-

nnl...
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N'oicm Y . nxĸ15 <iuc i.lo sc dissc cm 195I.

Noutra partc acresccnta-se

",'. I'.m face dn ínĸac'a que sobrc nos impcude. o qtie

nos ciunprc íaHcr ? Cnmirc ios ch.unar a alencão de to-

dos os 'nacôes para am "rave i-)<-r!g<i Torua.se 'ndis-

penscivel a mmor das vigilcincías a fii oe en cada.ins-

tante sc poder opor â accão Jo> reaccionáríos uma accão

m.iis lorle. lojc. m.iis d< quc ntiuc.i c uccessjria a pro-

paganda constciute n> > munJt proiano, qticr verbal. qticr

escrila, qticr c indtvic.tio parí inJividuo, qtier de ndiví-

dtio pnra as mass.ts propaganda ue uiostre claramcntc

a to.los s c 'ddãos c .1 ts as classes socta ; <_| ne sc

esld ii-.inidiiJo coi ira a libeidadc c contra a dignidadc

huinana,,

F. dcpoís atrcsccnia sc

"O qtic e indi-peiiscivcl também c quc se não conti-

nue a atixiliar a )í a> 'ura e o seu par/ido linico na marcha

para o listad. > Corpora vo nte: "aTsta mos:rnndo-sc sa-

lisíacão com declaracoes tlc rcpti .licaiiisiii.i quc devemos

repclir. porquc não podt hnvtr \i> oiiblica scni I iberdadc

e scm Denioeracia

Não valc a pcna ler mn is tT cio <]ue \ Ex.-'» terão

dado o juslo valor a esias cilacocs itic fiz

Posso asscyuidi' ,ue se fôssc preciso ler mais, c:u o

faria, c ent'oiilrnrici ciu todris ns su.is pnginns reclieio tam

vnlioso conio o qtie acab>> de proporeion ir a Assemblca

Mas iĸTti c s6 isto.

lim 191? publicou sc en l.isboa a Cuia macjnica

com aprovacão olicial ! ssa yuiu .'■ c.nistituída pcla des-

cnic.To dc Uxlos os seiis grau_ c sua complexa e absírtisa

ritologia. contcndo ustrucôcs c noticías sobre preccitos e

íot'iii.is dc accip nicigoiiiiĸi lucltic cssc livrinho. vcrda-

d níra cartilha ctt> iii.it,ĸTo tim 7ocabulano maccnicc, isto c,

uni tlicionurio da 'ui-iii.igen usacla ciJrc m icôes.

Pois mtiito ix'in Ne<se vc ,-alĸi 'irici deliuc se assim a

exprcssão poldica maiconica . uodo de dcsignar a íorma

coino a Maconaria. ou t>< seus ritos. ou loj is. cntcudcni

co-na dcvetu ser dtri</idos 01 l:'stado.s». (úuia macônica,

l.isboa, IsUe, p. '_> lo).

E aqui lcni V. litĸ's dtiiĸĸit), i>t r .: 4 b. o pensa-

mento político >la Masonai I a, n.To .ĸ.siaĸte .1- su is >leela-

raeôes de inoecnci.i, l'eitas para uso tio mund<> piot.mo.

E a propria Maconai in que tcirmiil.i a cicfimcio.
A Macoiiaria porluynesn deelara tjuc nno cin c>l>iec-

tivo polílico. O seti giĸTo inestie >n u 1> veri ct'ser

iiunin nieiisagcin ao muiiclo mac'iiic' quc . > problema

qtie mais preocupa aqucla associic.it c o problcma polí-

tíco. A ûtn'a macotuca qac c 11111:1 cspccíc dc vadeine-

cum tlc totl.is os inacôcs intorn:.; que ,1 Maconaria sc

preoctipa coni a k>rni.i dc .iirigir os Estados.

Preguntc-> : ,,i;lo 11. 10 c lci objcctivo pclítíco'.' (Apoia-

dos) .

Sr. Prcsidentc : em todos os tempos a Maconaria tem

dcclarado : nôs não tt mos objectívo de ordem religiosa ;

são-nos indifcrentcs os crcdos e as crencas dos nossos fi-

liados: podem pcrlencer a qualquer confisScTo, porque a

religião cstá t'ora dos nossos objectivos. Muito bem. Masa

ûttia macánica . . .

O Sr. Presidente : Est.To quási esgotados os qua-

renta e cinco minutos t|tie o Pcgimento concede ; se V.

Ex.» quere continuar. eu posso conceder-lhe mais quinze

minutos.

O OreJort— Eu agradecê-!o-ia a V. Exn>...

O Sr. Presidente : Jistão coiĸcJidos.

Vozes :
— Muito bcm ! Muito bem !

O Orador:—A Guia macônica, dc quc acabo de lcr

nm trccho a V. Ex.>>s, tambcm diz algtima cousa em rct'e-

rcncia a êste aspecto : e. assim. unda quando defiiie a ex-

presScTo "política macônica... din ;

"

A Maconaría c neutra em paíscs protestantes ; nos

quc o não forem, isto c, nos países catôlicos, a Macona-

ria luta no campo em quc a gucrreíam,,. ( úuia cit.. p.

•2U) .

A prôpria mcnsagem do giâo-mestrc, a p. S, acusa a

Igrcia eatc'ilica e o Vaticano dc fomcntarem a conspíragão

nniversal conîra a libcrdade dos povos, e proclama a ne-

ccssidade dc cstabclccer a Peptiblica laica... ísto c, a Re-

púhlica... k>Ierante. {S'/ensa</em, p. S).

E aqui têni V. lix. >s ctemonstrado por t; b, ainda,

quc a M.n;onaria tcm objeclivos rcligiosos.

Quanclo mente a Maconaria '.' ô Quando din aos pro-

íanos que n<To tcm objcctivos políticos ncm religiosos ; ou

quando proclama aos seus fîlíados que o que maís a preo-

cupa é o problema político. e que ela lcm de ser sempre

Inica uos países caltTlicos? (Apoiados).

Mas li.i ainda algumn cousa maís, e não dirci mais

grave porque é muito gravc o que acnho dediĩer : é. po-

rt'in. gravíssimo.

C) proprio gr.To meslre. nestc ncxgotávcl mannncinl

ne c a mensagem dc 1 93 1 ã Grande Dicta. afirma a

"Um niovmiculo, porém. se est.i produĩindo em todo

o mimdo. 110 sentido de lignr entre si iiitímamcntc as di-

versns nac;6es. de abolír fronteiras de divcrsa naturena,

tantc-i espiritual como econômica. c dc estabelccer pene-

trncôes tle v.Trio intcrêsse intclecttial e material. A cxis-

ttncin da Sociedadc das N'ncôes, o pacto de briaiid-Kcl-

logg e a tentativa agora feita pelo Sr. I5riand para se con-

scgtnr uma União das N'aíôes da Europa são indicacôcs
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seguras das tendêncías modcrnas contra os exagcros do

nicionalismo...

Aqui têm V. Ex.as tambcm a resposta ã atĩrmagão da

Mĸjonaria quando nos diz que. no campo social, o seu

objectivo capenas um objectivo de pan e solidaricdade en-

tre os homcns. Verilica-sc por estas palavras do grão mes-

tre, claras dc maís para o mtindo profano, que a Maeo-
naria c algtima coisa mais do que cu disse. porquc ela é

internacionnlista. comunÍHante, antí-social. (Apciacios).

E prcgunto cu ainda : sc a Maconaria não c o que te-

nho mostrado á Assemblea, não é o qtie todos vcmos. e é

na verdade o quc cla proclamc, e'.para que instituíu e pos-

sue tuna organiHa<;ão interna, cm íranca concorrência com

a do Hslado e cm muitos aspectos semelhante ã dcste
"

Para iancr o bcm e aposlolizar a virtude e a solídarie-

dacle cntrc os homciis será preciso ter um poder lcgísla-

livo, urri podcr cxccutivo, tun poder judieial '.' (-, Será prc-

ciso ter uma disciplina rígida. sevcra, e tcr. íncliisívamente,

uma larga e aparalosa diplomacia '.'

Se a Ma<;oiiaria não visa objectinos complcxose ocul-

los e diferentes claqtieles que proclama, prcgunto ; para

quc csta organÍHacao '.'

A rcsposta, Srs. Deputados, aligura-se-mc íácil. E

que, aspirando. coiicretamente, ao predomínio sôbre o

Ust.ido, ao comamto do prôprio Estado ; mclhor dito. as-

piranclo, concretninente, â sua sobrcposicão ao Estado

isto c, a fazer do Hstado fachada sua. simples projeccão

sua no niundo profano, era prcciso rcalincnte ler uma

íorlc organiHacão, porquc sem essa organÍHa<;ão não cra

possívcl a realÍHacão de tais objcctivos. E assim todos se

entcndem, porque tudo fica certo.

A Maconaria, para realizar os seus lins, tcnebrosos c

oeultos, lcvc dc cstabeleeer, enlrc os scus mcmbros, tima

larga e complcxa hierarquia, e vínctilá-los pelo segrêdo

de um iuranieiito inviol.ivcl, porquc s<> dessa maneira po-

dcria manler cntrc élcs uma solida c rígida disciplina c

obier dcles uma obcdicncin cega.

E tudo ísto, creio cu, não sería necessárío para iaHer

o bem e prcgar a solidariedade. . .

De resto, V. Iix.as sabem, como eu, o proccsso dc

acluar tla Maeonaria.

Se eu amanhã, clircctor geral de uni Ministcrío, ti-

líndo na Maconaría com o grau .v, tiver de realizar qtial-

q.ier aclo ou tomar quakiucr atitudc, como a da<iuele Mi

nistro das Einancas de qticm li.i pouco faleí. e se me apa-

recer ttm "írni.To,. meu na Maconaria, litular de tim grau

m íis elevado do qtic o qtie eu octipar, a hícrarquia dc>

listado desup.irece para fiear apenas a hierarquia da c>i
-

d 'in.

E por esta ranão ; se eu fallar ao meti dever como

ftincion.irio do listndo, fá-lo-ei iiaturalmcute dc íorma a

que neniiuma rcsponsabilidadc me scja pedida : inas, se

ía tar ao meu compromisso, de obcdíc'ncia â ordem, não

poderci eximir-nic aos mcus cnstigos, nem fugir as suas

sancôes.

Daquí resultam mais inconvenientcs do que é possí-

vel conceber.

E o primeíro é a corrupc;ão e deshonra dos funcio-

nários, porquc cles hão-dc vcr-se. e vêem-se deccrto

muítas vchcs. nesla trcmenda colisão : ou honrar o seu de-

vcr para com o Estado ou obedecer ao seti compromisso

com a ordem.

E, em qualqtier caso, por t'iltar a um, é incvitável a

sua dcminuicão moral. a sua deshonra perantc a prápria

consciência.

A Maconaria é. portanto. tim elcmcnto da mais peri-

gosa perturbacão nos scrvít;os públicos.

Ora, Srs. Deputados. se e Maconaria é tudo isto. e

ainda mtiito m.ns quc nem eti prôprio poderia diĩer, pre-

gunto singelamente :
(. pode um Hstado. conscíente da sua

dígnidade e da stia íôrca, tolerar no seu seio uma institui-

fão com cstcs obíectivos c caractorísticas '.'

Pode sequer i<_nor.i-la
"

V0Z3S : — Muito bem ! Muito bem !

O Orador :
—Hti sei de Hstados qtie a não toleraram,

Estados de características ídênticas ao nosso : Estados for-

tes, autoritários, norteados apenas pela noc;ão tîrme do

bem comum ; e, assim, sei que a Maconaria ioi extermi-

nada pelo Iistado iascísta, quc a dcclarou incompatível

com a sua propria existéncia.

E V. Ex.->s s.ibem <]tie. se não foi totalmentc extermi-

nada, íoram-no pclo mcnos os scu'- meios de accão no

listaclo nac'ioiial-soeialista. e atc no Estado soviclíco...

Isto sabem no V Ex.'is c cti também; e todo o mundo

sabe até que iitun país. qtie pode dizer-se em franca cle-

sorganiHac'ão, país intiito nosso conhecido e muito nosso...

amigo. até nessc se reconheccu a necessíclade, não dírci

dc cstabelcccr uni regune jurídico pcrfeílo de deíesa, mas,

pelo menos, fixar princípíos claros de que o Hstado tem

maís do que o dircito. tem o devcr. dc se defender da

Maeonaria.

A queslão pôc-sc. portanto, Sr. Presidente e Srs. De-

ptitados. em termos muito simples;— se a Ma<;onaria é

isto, se a guerra <iue ela declarou ao Estado Novo é de

ler cm conla— ou accitamos a declaracão de guerra e a

combatcmos, ou nos rcsignamos a morrer-lhe ãs nicãos. Por-

qtie V. Ex. 's bcm o snbem : íicĩo é íacto qtie nao tenha

prcccdcntes e precccicntcs prôximos. Vê-se em tôdas as

linhas desta mensagem. de que li alguns trcchos á Assem-

blea, qtie a Mat;onaria consitiera a questcTo posta assim :

ou ela ou nos. Se i questão é assim posla. com esta bru-

tal franqueHa. temos de aceil.i-la tal nomo no la propôcm:

nos ou cla.

Srs. Deputados : tcmos de reconheccr qtie a Ma<;oiia-

ria c realmcnte tima I6rc;a podcrosa ou n.To, ao servico

de uma doulrina. bon ou nĸi, e ncTs sabcmos que é pés-

sima.

"N'os tcmos uma doutrina c somos uma Í6rt;a,., disse
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S.Jaza: : e. agora. digo eu nos somos n.na forca e temos

uma doutrina. incompatív eis, Jentro das mesmas fronlei-

ras, com a doutrina e c. ni n fôrca da Maconaría.

VozeS :
-

Apoiado ! Muito bcm
'

Muito bcm !

O Orador: -A nossa doutrina e a nossa Í6rc;a ven-

ceram ia. detinitivamenle, a Jottlrina e a fôrga dos parti-

dos políticos. E preciso t|uc a uossa doutrina c a nossa

íôr<;u lcvein de vencid.i, tanibcm. a d.mtriiia c a iôrca da

Ma<;onaria. mais temeros.is. porvenlura. e cerlamente mais

perigosas do quc a clos partidos.

Vozes : —Muito bem : Muilo bcm

O Oradcr;—Temos, portanto, de lutar . temos. por-

tanto. de aceitar a gtierra e de travar a batalha. ; Trave-

mo-la, que não íallam estimulos para a nossa té !

Pensemos nas suas vítímas, nos seus malefícios, nos

seus crimcs. . .

Pensemos nos que. no decurso de scculos, pereccram

sob o seu ptinhal Iraigociro ou tulminados pelo scti ve-

neno sublil ; nas vitimas dos scus atentados e das suas ma-

<|uinacôes ; na honra dos qtie e!a tem deshonrado, com

as stias inlrigas, com as suas calunius c noin ds suas per-

segiiicôes ; penscmos em quantos, c sãc> iã nnlhôcs, tcm

sído imolados a sua ambicão dc mand<> universal -nas

rovolucôes quc íomenta c nas guerras que descncadeía. . .

Sería inlcressante, Srs. Dcputados. e eu beni deseiaria

poder tazc-lo, tendo tempo, que não tcnho, e tcndo a cs-

peranca de não faligar V. lix.'ĸ e também a não tenho,-

dizer nitiito mais.

NTTo rcsisto. no entanlo. a tcntac'ão, embora nã<> ve-

nha j.i muilo a proposíto, clc uma rcíerêncía amda.

Sabcin V. Ex.>>s <iue as publicacôes da Maconaria vêm

sempre autcnlicadas por aqucla Irilogía gasta, j.i vclha c

rclha, dc S<i. Nos sctis selos e nas manifestacôes oficiais

apareee semprc essa trilogia simbôlica : I.iberJaJe, k/ual-

d<ide e /raternidadc.

O que csta trilogia vale não vou eu dizê-lo a V. Exĸ's,

que bcm o sabem. Conheccm como eu o sangrento signi-

lîcado dcsse prcgão mentiroso, uos seus aspectos social e

polítíco ; conhecem bem os horrores <iue, sob cssa ban-

deira maldita, têm tlagclddo o muiido.

lila aparecc, como dísse. eni todos os actos ou publi-

cacôcs inacônicos. De todas quantas li, sobretudo agora.

não encontrcí nonhuma onde, a cada passo, não trope

Casse com cssas palavras, tiuc. á t'6r<;a dc rcpehdas, per-

dem o sentído : t.ibcrdade, k/ua/dade c Ira/ernidadc.

O Sr. Presidente : -Como csla passada a hora, pci;o

a V. lixe' o favor dc abrcviar as suas considcracôes.

O Orador : -Como a Maconaria pratica. cla pro-

pria, êsses princípios "sagratlos... pelo menos para com o

público, e fcieil de vcr. . .

I:sl.ibelcce um regimc de trinta e três graus híerarqui-

nados. Vé-se ia aqui como cssa igttaldade se pratica e

L'omo cla poderá cxistir entre um "aprendÍH„ (grau l.o) e

um "Soberano CTrande Inspcetor Geral.. (grau 35.°), ou

entre um "companheiro,, (grau 2.°) e tim "Cavaleiro da

Scrpente tle iJronze.. (grau _>í.°) ou um "Príncipe do Ta-

bernáculo.. tgrau 24.°). . .

A liberdade c a 'raternidade que a Maconaria vive

no segrcdo das suas "cámaras.,, c bem fácil ajuĩzar delas

pela sevcríssíma e rígída dísciplina a qtic submete todosos

seus membros. . .

Quando a Maeonaria fala em liberdade, iauaf.tade e

fralernidade c preciso entcndcr que tais palavras, que há

muito, para todos, pcrderam o sentido, mais o pcrderam

para ela . são liberdade, igualdade e fraternidade. . . ma-

cánicas.

Aquí tcm V. Ex.'1s mais tim aspecto interessante da

acc<To maccSnica.

E como o tempo tcm os seus ímpcrativos, a que te-

nho de submcter-me, sirva-me de consolacão a certeza de

que não abusarci por mais da ntencão benévola com que

a Assemblea me distiiigiuti e que agradeco.

Termino, mandando para a Mcsa a proposta a que

há pouco mc rcícri. H a seguinte:

Proposta de substituigão

Considerando ciuc as sugestôcs da Câmara Corpora-

tiva, constantes do seu pareccr sobrc o projecto de lei

em díscussão. são, no seu conjunto. concordantes com a

doutrína do projcclo da miiiha autoria :

Consídcrando qtie com elas se visa tima melhor sís-

tematÍHacão da matéria c sc preenchem, com felicidade,

algumas lacunas do proieclo ;

Considerando qtic a doulrma do artigo 4s~, aliás úíil,

pocierá talvcz vir a ser íntegrada cm lugar melhor e mais

adequado c em melhor oporlunidade :

Considerando qtic a parte final do artigo 2.° das su-

gestôes da CcTmara Corporativa tĩca mais rigorosamente

localÍHada no princípio do mcsmo artigo e a seguir á ex-

prcssão "são consideradas secretas... e que convém inter-

calar no seu artigo 3.°, entrc as palavras "ptiblieo,. e a

expressão "do Fslado... estoutra "civil ou militar„ ;

Considemndo. tinalmcnte, a ultima parte do parecer,

inserta no capitulo XVII. proponho a substituĩ<;ão ínte-

gral clo meti projecto de lei, agora em discussão, pelo se-

guinte ;

Artigo I .° As assoeiacôes e institutos que exercerem

a sua aclividade em terrik'irio portugtiês são obrigados a

comunicar aos govcrnadores civis dos dislritos em que

lenham sccic, seccôcs ou dclegaeôcs, os estatutos e regu-

Inmcntos. a relacão dc>s socios, com indicagão dos cargos

sociais c pessoas qtie os dcsempcnhem, e quaisquer outras

intonnacôes complementarcs acêrca cia respectiva orga-

uiHacao e actividade. semprc que, por motivo de ordem
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ou dc seguraiĸ;a púĸ.ica. sejam requisitados por ac.ucles

magistrados.

§ 1.° São 'brgalas a lancr a eciiitinicacão. cicnlro

do prano dc einco clias. a contar da clata em quc tenha

sido noiificada a rcquisicão, as pcssoas que exer,am fun-

côes de direccão ou de representacão nas associncôes .

instílutos.

§ 2.° Os infrnctoics do prcceito cstabelccitlo no § : .<>

serão punidos com a pcna de prisão corrcccional nuncd

intcrior a três meses, mtilla i'ão intcrior a 5.000S e suspcn

são dos direitos políticos por cinco anos.

§ 3.° Se intcncionalincntc íorcm pre-T.itl.is infornia-

côcs talsas ou incoinpletas, n ptna sera de prísão corrcc-

cional não intcrior a um ano. perda de luncôes ptiblicas,

se as cxcrcer. de pcnsão dc aposentacão, se a tivcr, multa

não inferior a é.OOOS c iiicapacidadc pnra excrccr fungôcs

públicas pclo período de cínco anos.

Arl. 2.o São consídcrnclas sccrctas. dcvendo ser dis-

solvídas pclo Minisl'río tio Intei ior. as asâoeiacôes c ins-

títutos tiue cxercam a sua actívidtide, no todc ou em

parle, por modo clandcslino ou sccrcto, ou cujos scScíos

sc imponhani por qtial<|tier forma a obrigac'ão dc ocultar

ã autoridade públíca, total ou parcialincnte, as maniicsta-

CÔes da stia aetivídade socíal, c ainda aqueles cujos clirec-

lores oti represcntantcs, solíoitados nos tcrmos tlo artigo

l.°, octiltem cT atitorídade pública os seus eslaiulos e rcgu

lamcntos, a relacão dos scus sôeios, eom a indicacão cios

difercnles cargos, e das pcssoas ciue os . xeream. oobjcclo

das stias reiiniôcs ou a sua organÍHdeão interna ou pres-

tem intcncion.ilmente intormacôes falsas ou incomivetas

sôbre tais assuntos.

§ l.>> As pcssoas quc, mediantc reniiincracão ou scui

cla, exeream tuneôcs lc direceão, a.hninislrnc.To ou con-

sulta nas associacôcs c instilutos. a quc se refcre êste ar-

tigo, scrão piinid.is coin prisão eorrcccioiicii uiuic t uileríor

a um ano, perda dc ii ĸicôes ptiblicas. sc a_ > xl'icciíu dc

pensão de aposentucãc se a tiverem. mtiltí não íferior a

15.000$ e suspcnScTo tlo; Jireitos públieos por cinct nnos.

§ 2.° Os siniplcs ussocindos dcstas assoc aeôc; scrão

puníclos eoin pris.To correccional iiiinc.i inferior n cinco

meses, perdu cle tuneôes públicas, sc as exerccrcm, pcn

são de aposentacão, se a tivcrcm, mtilta não ni'etĸor a

2.000$ c suspensão dos direitos poh!ic<>; por cínco anos>

snlvo se 'provarcm que dosconheci.im o carácte'- sccreto

da associds'ão ou instiluto.

§ 3.° Os reincidcntcs na. iníraecôes previstas nos §§

I." e 2.° ineorrerão nas penas previstas nestes p.iragrríos,

e serão cxptilsos do terrilorio da Rcptiblica, semlimitacão

ou por lcmpo 'Jcterminado, ou eiitrcgucs ao tJovcrno,

conforme ao iuiH parecer mais adequado â situa^ão do

infractor.

Art. 3.° Neulnima pessoa podc sct ptovula cm lugar

ptiblico, civíl ou militar. do Hslatk) ou dos corpos e cor-

poracôcs admínislrativos, seiu ler aprescnlado clocumento

aulenticado ou tcrmo lavrado pcrante o chel'e do respcc-

iivo servico, com a Jeclarai;ão, sob compromisso de

b.onra, de que não perlence. nem jamais perlencerá, a

qualquer das associacôes ._ institutos previstos no ar-

tigo 2."

§ I." Os funcionários c contratados do Estado e dos

corpos c corpora<;ôes administrativos são obrigados, sob

peua dc demissão ou de cessac;ão do contraio, a declarar

ientro do prazo de trinla dias. a contar da publica<;ão
desta lci, sob compromísso dc honra, e por escrito, que

não pt rt« ncem. nem jamais pertenccrão. a qualqucr das

asâociacôos ou inslilutos previstos no artigo 2.°

§ 2." A lalla de declaracão. a que se retere o § I.°, é

consitlcrada c punida como abandono do ltigar. nos ter-

mos do artigo 3c>.u do regulamenio de 22 de Fevereiro

de 1913.

§ 3.° As declaracôes a qnc se rctcrc o presente artígo

c seu § 1.° ser.To encorporadas no proccsso de admissão

do rcspectivo itincionário ; c no caso de extravio, serão

subslituídas por outras >ios mesmos lermos, e datadas, a

primeira de tun dos cínco dias antcriores ao diploma ou

acío dc nomcacão, c a segunda de um dos dias do prano

íi.xatlo no reierído § i .'

§ 4." N'o caso de íalsidade das dcclaracôes, a qtie se

rcicrc cste artigo e seu § l.°, aplicar-se-á ao declarante,

em processo disciplinar. a demissão. e em processo penal,

,i pena commada no artigo 23S.° do Codigo Penal.

Ar!. I.» Os beus das associacôcs c institutos dissolví-

dos. nos tcrmos dc> artigo 2.<>. serão arrolados e veiĸlidos

cm hasta publica. e o seu produto reverterá para a assis-

têncía pública.

Art. _s.cs O Mimstro clas Colônias aplicará ãs provín-

oias uitrainarinas, nos termos preccitundos no artigo 28.°

do Acto Colonial. a doutrina desta lei.

Asscmblea Nacional. 3 de Abril de Irø.-O Depu-

Iad>> Jose' Cabral.

Tenho dito.

Vozes : Mtiito bem ! Muíto bcm !

0 orador t'oi cumprimcntado por tôda a Assetnblea.

- * • ¥
-

iltio [aioliio Português

So<Tct;ii'i;i(.o (rornl

l)e Vcirios interessados temos recebido pe-

tlítlos tie esclurecímcnto sôbte a obrioatorie-

tlade tiu lei n.° 1 .00 1 (Associucoes Secretas)
em relacũo uos a(")osentutlos tlt) clero paro-

quial.
Como era tle calcular, diveroem as t)pí-
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niOes ; porém, dentte <is que temos ouvido,

parece-nos niuito JLKticíosa a do nosso pre-

Matlo umíot) e distinto coluborador sr. dr. Pa-

blo Pereira que nos maniiesta mais uma prova

tle tletlícaccTo. dando-nos a honra de trutur

o assunto em face tle utna clas niLiilas consul-

las recebidas.

Para mclhor esclarecimento, publicamos a

consulta, e seo'uklumente a respectiva rcs-

posta.

CONSULTA

«Kstão os sacerdotes que recebum apo-

sentacão clo Lstatlo obrisíados a íazer a de-

claracao de que não pertencem nem perten-
cerão as associacôes secretas rcferidas na l.ei

1901 ? Cuso afírmativo, oem que pra=o e pe-

rante quem devem fuĩer essas declaracôes'.

k'LSPOSTA

«A I.ei 1.901 define no artíoo 2.° o que são

assocíacôes secretas e comina nos artioos se-

otiintes diferentes penalidatles contra os que

faqam parte delas, quer exercum caroos di-

reetivos, quer sejum símples ussocíados.

Para evitar a íntromisscTo dos sôcíos dos

institutos secrelos na vida do lîstado intro-

míssão que tam perniciosu tem sitlo díspôe
a mesma lei que, no pra=o cie trintu tlias a

contar da sua publicacũo, todos os tunciona-

rios e contratados do I.statlo tleelurasseni. sob

sua honra, (]ue não peitencem, nem jumaís

pertencerão âs socíedades seeretas, não po-

dendt) ser prt)vitk"> em caroo do l.stado (]Liem

a elas peitenca (urtio'o 3." e $ 1.").

A portaria n.° S.127. como a portaria n.°

8.115, que uquelu veio substituir, reoulamenta

a forma tlc prestar a tleelaraccTo a que se re-

fere a lcí 1.601.

Mas essu deelaracũo é exiukla aos funcio-

narios ptiblicos e aos contrafados. 1: os sacer-

tlotes, mcsmc ciu rcginic concorJatáiio, não

podem ser, salvo ti tlevitk) respeito pelas opi-
niôes cm contrário, consídetaclos como fun-

cionáríos piiblicos, emboiu os aposentados
actualmente, como os subvencíonadosoutrora,

estejam numa situacão semelhante aos funcio-

nários, mus isso em rirluJeda concordata en-

tre o l.stndo e a Ioreja Catolíca e cio decreto

chamado tlu personalídade jurídica tki lo'reju

(decrett) n.u 1 1.SS7).

A i'clíoíũt") iicio é nem pode ser consitlerudu

um sern'co pftb/ico por molivos que pormeno-

rÍHadamenle exporemos em artígo a sair no

prôximo número, sendo um déles o de que o

Lstado se propôe fins terrenos, de bem co-

mum, e não fins de ventura celeste, como a

loreia. sociedade perfeíta, autcinoma e inde-

pendentc. tle caráctcr sobrenatura!.

N'cTo sendo os sacerclotes aposentados con-

síderaclos funcícnirios públícos entendo não

estarem obn'oados â declaracão exíoida pela

portaria S.D27, omíssa acêrca de índivíduos

nessas condicôes, como igualmente omissa é,

a proixSsíto cie padres com direito â aposen-

faccTo, a lei 1.901

«Aci cautelam', porém, podem-na fazer,
nos termos do n.° 5.° da portaría S.127 e no

pra=o estabelecido no § 1.° do artígo 3.° da

Lei 1.901,que termina em 21 do corrente mês».

A toclos os interessados que se dirígíram
a êste Sccretariado, foram tiados, e na devida

oportunídade, os esclarecimentos pedidos.

* • *

()s nossos aniipts

De aoradecer é também, e muito aorade-

cemos, o honroso aprego que os nossos ami-

oos, srs. loaquim Sobreira, de Castelo Branco,
e AnttTnio tla Silva Quintas, de Caldas das

Taipas,se dionaram testemunhar-nos.sem ocul-

lar bem observado interêsse pela obra socíal

de A Unt'Je.
— k.ecebemos a estimada visita, no día 15

tk) conente, do nosso amigo sr. Adão Ferreira

Alec;re, aspiruntc de tĩnuncus em Tábua.
- Tumbém titTS tleram a honra da sua ví-

sita os nossos amíoos srs. Padre Aoostinho

Vicente Duarte, prior da vila de Sei.xal. e losé

RodrioLies de A=evedo. presídente da Junta
de Lreo'ucria de Porches (Lacjoa).

Muito noi-adecemos.

Lstcve nesia eidatle nt> clía 5 do corrente

més, e deu-nos a honra tla sua visíta, o sr.

Dr. losc citilamba de Oliveira. ilustre profes-
sor do Semintirio l.píscopal de Leíria.

cTs nossos ao'radecimentos.

> • +

l'ni pcilitlo îios aniiiios ilo ( Vnlro

('alôlico c ih- «A l ni;1o»

A tciclc-is c">s nossos aniícícTis pedimos

dLiniinodc-iespecíal muílaf-irc^ipa^anclaeex-
pansão dêste núniei\> de A União, tal a
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importáncia social do sua documentac.ão
para o conhecimento público.

Para maior facilidade o presente iui-

mero, vendido avulso. custa apenas um

escudo.

—

* • -¥■

"V l'niao" na Inipronsa
Muito aoradecemos as amíoas referêncius

que fizeram os jornais iVon'JaJcs e Nc/ícías
aa CorilhJ ao líltimo niimero de A União.

* • *

«A lniâo»

SERVigOS DA ADMINISTRACÃO

Também aoradeccmos aos nossos prezados
assinantes que atenderam prontamenle os re-

cibos envíndos û cobranca pelo correío, e bem

assím aos quc se dignaram envíar-nos directa-

mente a importância da assinntura, iicTo sem

expressar o seu apreco e reeonhecímento pe-

los servicos cle A UniJo.

Temos recebítk") a devolucão de al-

ouns recíbos de outros tantos assinunles que

não satisfîzeram o respectivo pno'nmcnto, tul-

vez por motivos rnzoáveis, como ausência ;

porém, no caso de mudnncu tle fesidêticín,

cioi'ndeeemos o favor de nos pnrticípnrem tie

pronto a nova morada, evitnndo-se assim o

extravío de exemplares, e, consequentemente,

aqucles encar_*os qtie para uma publicacão
como A Uru'Jo sâo sempre pcsados.

-¥■••¥■-

Facĩos i Botas

Ailianionto <l<> ( oii-utcsso

do Apostolailo da Oracân

NOTA OLICIOSA DA SLCkMiTAkMA

PATPIAI<_CAL

Circunstâncias itnprevistas impuseram o

adiamento do Conoresso tk) Apostolndo d.i

Orncno para depois das férías do vei'cio, em

datn que ncssa nltiiin ser.i detinitivamcnte ti-

xada.

Lstn Iransferência da época do Conuresso

tra = consíoo a orande vantaoem de tornar

possível a cs- tensão a todos os pontos do Pa-

tríarcado dos extraordinários resultados, obti-

dos até aoora em Lisboa e seu tôrmo, na pre-

paraeão do mesmo Conoresso, especialmente
com a funtlaccTo tia Cruzada Lucarística das

Criancns e tlo Apostolndo da Oracão dos

llomens. Para que os cxcelentes irutos do tra-

balho feito nos últimos meses seja patente a

quantos se íntercssem pelo Conoresso e tam-

bém para o'loria do Divíno Coragão de lesus

c consolacno e afei"vt)i"amento de todos os

seus devotos e assocíados do Aposttalado da

Oracão determínou o Lmínentíssímo Senhor

Cardial Pulriarca que a apresentacão oficial

da C. L. C. e do A. O. clos Homens se íaca
iiti Basílica da Lstrêla. respectivamentc na ma-

nhcT dos dias 27 e 30 de lunho ctirrente, cele-

brantk) Sua Lmínôncía a Missa tle Comunhão

Ciernl em cada um dêsses tiias e fazendc") a

Consaoracno solene destas cluas seccôes do

Apostoiado da Oracão ao SS.m" Coracão de

lesus.

^t • ^-

('niii Iirillniiito scssrio cm honni

ilc S : i n í o Ant'Miio dc Lishoa

A luventude Ant<>niana, dt) Pôrto, para

honrar o Santo Taumaluroo no seu prôprio
tlia, t)ioanirt)U umn scssũo literário-musica!

t]tie se renlirou, n<> tlín 13 tlo corrente mês,
com nuiito brillio e ornnde conct^rrência no

lenti'o Cniios Albertt>, da mesma cidade.

Presidiu Su<t Lx/1 k'ev.">o o Sr. P)ispo do

Pôrto, ladcatlo por ikistres individualidades

tlo meio social portuense.
Abrindo a sessão, Sua B.xe1 Rev.nia, mani-

ícstoii a mellior satísfacno em presíciir at]uela
festa. e apresentou em seouída os eonferentes.

Lalou em prímeiro loo'nr o sr. Anttinío

Pereira MtMn, como presidente da luventude

Antt)nícinn, p<u<i aoradccer n presenca das

numerosas intlívítlunlitlntics prescntes.
Díit'tirsou em seoiiítln n sr. Dr. )osé Son-

res da Lonseca. presidente tla luvenlude Cu-

ItSlíca Masculínn l\>rtuouesn, que d'ssertou lar-

otimente sôbre n época em t]tie viveu Snnto

Anftínío. mt)strniido a siiti missno crístn, n ver-

dutie eontra tis erros tk>s herejes.
SeoLiírnm-se al^uns números de nuisica e

recitativos. os de nnisica pelo ilustre concer-

tista sr. Lurico Tomac de Limu, e os de decla-
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macno pela sio I). I.ucíncla da Pocha Barbosa,

que mnito ayradaram.
Ocupou depoís a tribuna o sr. Dr. I.uíz

María kopes da Lonseca. oracior de jci rcco-

nhccído merecimento, quc desenvolveu a sua

iiiteressantíssima tese sôbre o apostolado de

Snnto AnteSnío cle Lísbon, sendo o seu traba-

Iho muíto bem dcduzido, brílhanle e rico de

judiciosos conceítos.

A-pesnr-de boas dilíoéncías pnrn o repro-

duzírmos na ínteora, ncTo nos foi possível con-

seoní-lo, porque c> sr. Dr. Lopes da Lonseca é

daqueles oradc res que fnzem <>s seLis discLir-

sos, dízentlo-os.

Locando a espirituulkkide de Santo Antô-

nio, dcsenvolveu laroamenie como a sua vícla

foí exemplo que tÍLitíficou em todo o mundo,

e daí a universnlitlnde do Snnto.

No fînnl íoi vibrantemente aplnuditlo.
Porfĩm. Sun \ix.~ Pev.111'1 sr. Bispo tio Pôrto,

enccrrantlo tcio brilhante sesscTo <lc hoinena-

oem ao Padroeiro dc Portuoal. rcJeríu-se com

palavtas de enctímío at>s trubnlhos dos í'us-

Ires orudores, termínnndc) por erotier vívas»

a Portuonl e n Snnto Antonio quc forum se-

cuntlatlos pela iiLimerosa assisténcín.

imaa
«BOI.LTIM DA SOCILDADL

Dlî GLOC.PALIA 1)1: I.ISBOA*

A ímportnntc ínstítLiicno SccieJaJe Je Ciec

gralia Je Lisboa publícou o seu Polclim cor-

resptindente aos meses tle Janeiro e Levereirt)

tie 1935 publícac<To ínteressantíssima pornloiins
assuntos que vers<i, e ct>mo se vê nté pelo se

ouínte sumnrio, tk) referído iiLÍmero:

Um relalo incJílo scbre o Jesembatquc
Je /s'l-Pei Potn SebasfiJo etn Tanger, por |osé
de l.saouy.

Os Destinos Ja Grei, \~~ox Mnrques (iue-

des.
—Nore Se'culos Je ColaboracJo, por Antlré

Liloíst.
— lierois e Co/oni.<aJorcs, peki siv1 D: Anui-

lia de Proencn Norte.

—A Ingíaterra e os Dotnínios, pelo Coro-

nel Mátío Campos.
Acttia/t'JaJcs intcrnacionais.

Actua/íJaJes nacionais.
- Crílicas.

—ActiridaJc Ja Sociedade de úeogratia de

Lisboa.

PelacJo das obras oferecidas å biblioteca

Ja Sociedade.

—Pesttmé des articles du BuIIetiin pour nos

/ecfeurs éircngers.

•ARQUIVO DO DISTRITO DH AVEIRO"

L êste ° titulo duma maoníflca revista tri-

mestral para pub!icaoJ° de documentos e es-

tudos relalivos ao tlístrito tle Aveíro, supe-
riormente cliiieida pelos srs. Drs. Antônio Go-

mes cla Roeha Madahíl, 1.° conservador do

Ar(]Liivo e Muscu de Arte da Universidade de

CAniímbra, Francisco Leri'eira Neves, e losé

Lerrcíra Tavares, professores efectivos do Li-

ceu de Aveíro.

O sumciiío do liltimo número publicado
dÍH em síntese tla ímportância cultural de tão

oportuna publícaccTo que bem merece o carí-

nho e dedicaccTo dos esludiosos e naturais do

mesmo distrito. scntk) aínda umn clns raras

ínieiatívas da íiuprcnsa verdadeiramente na-

cionalísta que. oelos estudos sérios do seu

proorama, merece também fundas simp'atías

que íacílítem lon<ja vida e pro_jressiva expan-

sno sem perder a alma do seu patríôtico

objectívo.
Lís o reícrído sumúrio:

lArquiro do Pistritc de Areiro».

Jaime M. Lima, P'ecundidade das relí-

quias.
A, de Amorim Girão. Aspec/os ũeográfi-

cos Jo Distritc Je Areiro.

/Ja ao mar na Costa Nora Jo Prado.

Vaz Grgveiro. Ua ao Mar.

F. Ferreka Neves, A eleracão Ja vila de

Areiro a cidade em 1759.

Cirático Ja aclual rêJe Je estraJa do Es-

tado Pistrito dc Areiro.

José Tavares, 0 Entreme.~i.

Pacos do Ccncelho dc Areiro.

A. G. da Rocha Madahii, Informacces Pa-

rcquiais Jo Jistrito Je Areirc Je 1731.

Adolfo Faria de Castro, Ex-/ibrt's Jo Dis-

trito.

Gonde da Borralha, AgueJa
— SabsíJíos

para_ a sua hisloría.

ÁgtteJa vista Jc an'Jo.

F. Ferreira Neves. fubsídios para a his-

toria Ja rerc/ucJo liberal Je 183$.

A. G. da t-focha Madahil, Relíquias da

Administracão da Justica cn Couto de Esteves.

Aveiro risto Je ariJo.

José Luciano Lobo, Duas palarras.

.Arciro, irecfĩo Jo /'ardim e lago.
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A. G. da Rocha Madahil, Eorais novos

Jo distrito de Aveito.

Deniz bomes, Gente de Ilbavo: O fíica-

rada.

Pacos do Concelho Je Illĩavo.

A. G. da Rocha Madahil. Marinfîa de Sa/

em Vale de Macet'ra em 1459.

Imprensa periodica Jo distrito de Aveiro

em publicacão.
Pedra de armas da cniade de Avciro.

--¥■• +

Leflislacão c jurispmflência
^tresidência do Conselho

Lei n.° 1:900

h.m nome da Naeão, a Assemblea Nacíonal decreta e

cu promulgo a lci scgtiinte ;

ACTO COLONIAL

Arligo 1." O arligo I ." do Aclo Colonial passa a tcr

a seguínte redacc.ão

"A Constilui'cão Política da l.cpública, cm to-

das as disposicctes que por sua íialiireza sc não

rclîram exclusivamente â mctrtSpolc, c aplieavcl

âs colônías, guardados os prcccitos dos artigos

scgtiintcs>.

Art. 2.° C") § 2.° Jo arligo 10.° c subslituído pelo sc-

guintc :

'N.To dcpcndcm de autoriĩac.To prcvia do

Govcrno os aclos tlc trausmissão partícular da

propricdado do lerrcnos ; mas. sc a transmiss.To

c'Oiitraríar o disposto uos n.ot I." t">", podeiĸi

ser anulada por simples despacho dos govcrna-

dores geraís oti de colcSnia, publica !o nos l'olc-

Itns Oti'ciais nos scís nieses segtiintes áquele eni

qtic do íacto houver conhecimento. scm prejtuzo

da anulacno cm qual<|iier tempo, pclos nicíos or-

dinaríos, nos termos tlt> paragrafo segiiínte...

§ tínico. lí aditado ao urligo 10° um § 3.". .issim re-

digido :

"As áreas das povoacôes niciritinias e as <ic_.-

Iinadas á sua nattiral expansão serâo delinnlaclas

por mcio dc providêneía publicada no l'olclini

Oticial da eolcSnia iiiteiessada...

Art. 3.° O arligo 24. <> passa a ler a segumte rcclae-

Cão :

"As nussôcs cntcSliens portuguesas Jo ultra

mar. instrumentos de civiliĩacão e influônci.i n.i-

cional. e os estabelecimentos de íormaQ.To do

pessoai para os servicos dclas e do Padroado

Português, terão pcrsonalidade jurídica e serão

protcgidos e auxiliados pelo F.stado como ĩnstituĩ-

côes de ensino...

Art. 4.° Sera substituída no § tinico do artigo 27.° a

reíeréncia ao Conselho Superior tias Colônias pela refe-

rcncia ao Consclho do I pério Coloníal.

Art. 5.o Passam a ser 2.° e 3.° os actuais n.0s 1.° e 2.°

do artigo 2S.°, introduĩindo-se neste o seguinte n.° l.°:

1

Compete ao Ministro das ColcSnias estabe-

lccer a organiĩacão militar colonial em harmonía

com os principios da defesa nacional e sem pre-

iuíĩo das espccialidadcs necessárias,,.

§ 1.° \'o actual n.° 2." do artígo 2S.o será aditado â

enumerat;ão de arligc>s aí feila o scguinte:

"e n." I.o dcstc artigo,,.

§ 2.° \l aditado ao artigo 2.° o seguinte § iinico ;

'A competência legíslativa normal do Minis-

Iro >las Colonias scrá exercida, ouvido o Conse-

Iho do Império Colonial, salvo nos casos de ur-

gcncía e nos demais indicados n<\ lei. Rste será o

tSrgcTo stipcríor de consulta em matéri.i de polí-

lica e de administracão coloniais e descmpenhará,

na forma da lci. as fungôes de Supremo Tribunal

Administrativo em relacao ao Império Colonial

Portuguc's.. .

Art. <-.~ O corpo do artigo 40.» é substittiído pelo se-

guinte :

"Cada colônia tem o seti orcamento priva-

tivo, elaborado segundo tim plano uniíorme e de

harmoiiia com os prineípíos consígnados no ar-

ligo 63." da Constiluicão,,.

Art. 7.o O Govc'ino fnr.i publicar o Acto Colonial

corrigido de hannonia com o disposto nos artigos ante-

riores

Publique-sc c cumpra-se como nt'le se contcm.

Pagos do Govcrno da Peptiblica, 21 dc Maio de

1033. AntOnio cWmí niî l'k'AC.oso Caiímona- Antánio

de Oliveira ésala.iar tlenrique linfiarcs de lima
- Mantiei

k'odric/ttes Júnior- Abílio Attcfusto Vatdex de Passos e Sousa

\nibal de yiesaitita úuiinarjis Jose' Caeiro da >lata—

Dttarte Pacâeco -Armindo k'odri<7ues Mcnicirc —Euse'bio

l'a.mac/nini de y/atos /Sncarnacão febastião (jarcia Ra-

mires Raíael Ja Si/va Sevcs Duquc.

* • *
—

Ministério da Justi$a
Lei n." 1:901

lîm nome da Nacao, a Assemblca Nacional decrcta e

cu promulgo a lci segumle :

ASSOCIACÔLS SKCRLTAS

Artigo I." \s associacôes e ínstitutos que exercerem

-

sua actividadc em territôrio português são obrígados a
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íornccer aos yovcr;iutiorc:s civís os lístrilos em que te-

nham scdc, seccôes oi: delcgacoe., c >>pia dos seus cstatu-

tos e rcgul.uncnlos re>;icTo >s seus socios com indica-

cão dtis cargos socais e pes-ois que os desempenhem,
c a dar quaisciucr oulras inlormaeôes complemciitares

aeêrca da respectiva organiĩacão e aciividade, scmpre

que, por motivo de ortlen) ou de seguraiica pública, Ihes

sejam rcquisitadas por aquoles magistrados.

§ l.o As pessoas quc exer<,-aiu 'uncôes dc direccãoou

representacão nns ussociacôes ou insntutos, referidos

nestc artigo, são obrigadas a faĩer a comunicagão, dentro

do pra_ro dc cínco dias a contai da duta cm que tenha

sido noliticada a requisicão.

§ 2o Os infrnctores do preceito eslabclecido 110 § 1 ."

serão punídos eoni a pena clo prisão correccíonal nunca

inferior a trcs mcses, mullu nũo inferior a 3.000S e sus-

pcnsão dos seus dircitos polílicos por cinco anos.

§ 3.o Se intcncíonnlmcnte forcm prcstadas informa-

CÔes falsas ou incoinpletas, n pena scrn dc prisão corrcc-

cíonal não inferior a um auo. perda .le íuncôos públicas

se as exercer. tlc pcnsão tic anosentac.To ou rcforma se a

tivcr, mtilta nnĸi intcrior a (3.000$ c iucapacídade para

excreer funcôes públicas pclo período tlc cinco anos.

Arl. 2.o ScTo eonsiderados secretos. devendo ser dis-

solvídos pelo Ministro do Interior

a) As associncôes e inslitutos queexercani a sua actí-

vidadc. 110 todo 011 cm parte, por nĸxlo clandestino ou

secreto ;

b) Aquelas ctijos ScTcios se imponham por <|ualquer

íotma a obrigac.To do ocultar a autoridadc ptibliea, total

011 parcialiiicnto, as nianiíestac.'ôes d<\ sun actividadc

socíal ;

c) Aquclas cuios direclores. t>u representanles, depois

de solícilados. nos lormos do artigo l.°, octiltarcm .1 au

loridade ptiblica os seus estalutos e regulamentos, a reld-

t;ão dos scus socios, ctim a indicac-ão dos ditercntes car-

gos e das pcssoas qtic os cxerecm, o objecto das suas

retiniôes e a sua organizacão intei na, ou prestarem inlcn-

cionalmcnlo hiformncôes falsas ou incompletas sôbre tais

assuntos.

S 1." As pessons que, mediante remuneracão ou sem

cla, exeream funcôes de direccão. administraeão oti con-

sulla. das associacôes e instiltitos a que se retere cstc ar-

lígo, serao punicl.is coni pnsão correccional nunca infe-

rior a 11111 .inc>, perdn de íunc'ôcs públicas, sc as c.xerce-

rem, cle pensão de aposent.ic.To ou rcíorma se a tiverem,

mtilta não iníerior a C.000S e suspensno dos direitos po-

líticos por cineo anos.

§ 2.<> Os simplcs assocíatlos destas nssociacôes c instí-

ttitos serão punidos com pris.To correccional nuiica infe-

rior a seis moscs, pcrtla do íuneôes ptiblicas, sc as exercc-

rcm. pensão de aposentacão 011 reftirma, se a tivercm,

multa iicTo iníerior a 2 000S c suspousno dos direitos po-

líticos por cĩuco anos, salvo sc provarem que desconhe-

ciam o carácter sccreto da assoeiacão 011 instituto.

ij 3.'1 Os reincidcntes nas infraccôes previstas nos § §
I." e 2." incorrerão nas penas previstas nestes parágrafos
e scrcTo expulsos do lerritôrio da Reptiblica scm limitacão

de tempo ou por tcmpo certo. oti entregues ao Govêrno,
coníorme ao juíz parecer maís adeqnado â siluacão do

infractor.

Art. 3.o Nenhuma pessoa pode ser provida em lugar

público, civil ou militar, do Hstado, 011 dos corpos e cor-

poracôcs administrativos, sem tcr apresentado documento

autenticado, ou têrmo lavrado perante o chcfe do respec-

tívo scrvico, roin a declara<;ão, sob compromisso de

honra, de quc não pertence. ncm jamaís pertencerá a

qualquer das associagôes e institutos previstos no ar-

ligo 2.o

§ l.° Os íuucionários e contratados do Hstado e dos

corpos c corporacôes administrativos são obrigados. sob

pena de demissão ou de cessacão do contrato, a declarar,

dcntro do prazo de trinta dias a contar da ptiblica^ão
desta leí, sob compromisso de honra, e por eserito, quc

não perleiicem. ncm jamais pertencerão, a qualqucr das

iissociacôes ou institutos prevístos no artigo 2.°

§ 2.° A íalta da declaracão a qtie sc refere o § 1.° é

considerada c ptinida como abandono do lugar, nos ler-

mos do artigo 3ô." do rogulamcnto de 22 de Hevcreíro

de 1913.

§ 3.o As dcclaracôcs a que se ret'ere o presente artigo

e scu § 1." serão encorpor.idas 110 processo de admissão

do respectivo funciouário ; e. no caso de extravio, serão

substituídas por otitras nos mesmos termos, c datadas, a

primcira. dc um dos cinco dias anteriores ao diploma 011

aclo tle nomeacão c a scgunda de um dos dias do prano

fixado 110 reíerido § 1."

§ 4.0 \o c-aso do íalsidade das dcclaragôes a qtie se

refore ôste artigo e seu § I.", aplicar-se-á ao declarante,

em processo dísciplinar, a demissão, e, cm proccsso pe-

nal. a pcna cominada 110 artigo 233° do CcSdigo Penal.

Art. 4.0 Os bcns das associacoos c instilutos dissolvi-

dos, nos termos do artigo 2.<>, serão arrolados e vendidos

cm praca e o seu produto rcverter.i para a assistência

ptíblica.

Arl. 3.o O Ministro cias Colonias aplicará ãs provín-

oias ultramarinas, nos termos preccituados 110 artigo 2S.o

do Acto Coloníal, a doutrina desta lei.

Publique-se c cumpra-se como nela se contém.

I^acos do Govcrno da Peptiblica, 21 dc Maio de

1935.— AntOnio CTSCAIi DIĨ Fragoso Cakmc>na Antc-

nio Je Oliaeira Sala.zar yianuel k'edril/ucs Jtinior.

(Díárto do (iovêrno — 1 .*' série —

N.° 115. de 21 de Maio de 1935).
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