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D Sr. Gardial Patriarca a camínho de Bmxelas

e 0 Confjresso da J. 0. G.

A hora de encerrannos o or(í>inat
dcsfe mi/nero de ■■ A L'nião> segue etn

viagem para Brn.xelas Sna Eminência o

Sr. Cardial Patriarca de Lishoa qtte a

convite do Cardial Areebispo de Malines,
i'ai assistir ao Coiii/resso Internacional

da /iirentude Operúria Catôlica, coin a

(issistcncia de delegatsôes operúrias de

'JÃ nacôes, inchtindo a dele<raeão portn-
sjnesa, derendo realizar-se no Staditim

da E.xposicâo t 'mversal de Brtt.xetas.

Porqne se trata dutn acontecimento

digno do movtmento renovador da Accão

Catolica nas inassas operúrias, muito

lionroso foi o convite dirigido a Sua

Etnincncia o St . D. Mannel (jonca/ves

Cere/eira para totnar parte no prôxitno
dia 25 em tão itnportante festa interna-

eional dtt /. O. C.

Mttito sert'a de esĩtinar qne pttdessem
ser retransinttidas etn Portuiral as etnis-

súes do «Rádio Cathoh'qtie Ik'lí>e»
,
e re-

lativas ao Cotnjresso ; poréin tanto não

serú possível, sei/tmdo nos consta, por-

qae as emissoras belgas não se ottvetn

etn boas condieôes. \
'•!
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14 DE ÅGOSTO

Festa popular e festa de mocidade

11 111 ni m

A. exortacão patriotica dû sr. dr. Oliveira Salazar

que foi lida, no dia 14 do corrente mês, por profes-

sores primários e outras persotialidades, em ses-

sôes populares cømemoí'ati vas

Lm 14 tle Agosto tle 13S5— há por-

tantti 550 anos ~íoí havada entre pt : :u-

gtieses e castcihanos a batalha tle Alju-

barrota, não muilo longe tio sítit) ontle

lioje se admíram a ígreju c convcntti da

l.atc.lha, erguidos em comeniorugũo cla vi-

Itíria. A ciesproporcão das íôrcas em pre-

senca
— 7.000 portugueses para mais de

30-000 inimigos—o fulminante tla vittíria,

as pesadíssimas pertlas infligidas aos cas-

telhanos, a ftiga tio rei de Castela, a ma-

neira como foi coi.du_.ida a batalha sob o

aspceto puramente militar por êsse ex-

traortliiĸ.rio generalíssinĸ), assombroso de

mistícísmo religíoso e de ,genio guerreiro,
que se chamou D. Xtino Alvares Pereira,
ía_em dc Aljubarrota o ponlo central da

longa guerra havída com Castela e a ví-

ttíría maís representatíva do esíôrco dc

nossos avôs pcia índependência cle Por-

ttigal. Lsta a primeira e grantle líberdade

por que se bateram então.

A crísc dc pcnsamento e a crisc tle

conseíência qtie na passagem dû primeíra

para a segun'da dinaslía atonnentou tis

porttigucses, os peiígos que aírontaram,

as fomes e pestes que sofreram, as ltitas

em que se empcnharam st) para manter ti

direito tle não serem governatlos por titi-
tros e vínear a c.spiracão de eontínuar o

seu rumo liistorico sem sujeieũo a rei es-

tranjeiro, gravaram para semprc Aljubar-
rota no espírito tla Xacão e ficcram tlesta

tloto a vertlatleira fesla tla independêncía
Pcítria.

Passaram sôbre ti acontccímento algtms
séculos (]tie não foram sempre de pan e

conctirdia na penmstila. Xovas dífieulda-

des de sueessao no trono portugtics trou-

xeram o domínio tlos lilípes e contra cies

as longas guerras da restauracão. Sôbre

estas mesmas também já passaram séculos.

Lra ridículo ter alímentado nos coragôes
t>s rancôres nascitlos das batalhas ; por

isso Aljubarrota. Atoleíros, Valvêrde, como

Irês séculos mais tarcic Montijo, Ameixial,
as linhas de Llvas, Montes Claros são vi-

ttírías mas nâo já gritos tle títlio, não são

hojc conlra ninguém, são por nôs mesmos.

L parece que assím mcsmo deveria ser.

Pndemos orgulhar-nos de sermos na

Ltiropa o tiníco país cujus fronteíras se

podem dÍHer imutcíveís tlesde Iĸi séculos;

e, facto curiosti! uma ve; talhada pelos
primeiros reís na faixa atlântica, nem

mesmo se nototi ntinca a preocupacão
tle alargar na pcnínsula as íronteiras dá

Pátria. Ia notitra dircccão a fôrca e.xpan-

siva da raca, o scu génío tleseobridor c

tle ctiloni;accĩo: pelo Atlântico, pelo ín-
díco se expandiu o ptivo português. des-

cobríti ns terras e os mares, abriu aos ou-

tros povos novos caminhos c caminhos

tle novo mundo, levandti e tleíxando por

tôda a parte o traco caracten'stico da stia

dominacão o humanítaiismo d<~\ sua alma

ltitina, ti apostoladti tla sua civilÍHacão
cristã.

Por otitro ludo a Lspanha seguiu tam-

bém o seu cursti, ora paralelo ora con-

eorrente. ergueu a sua histtíria ao nível

tlos grandes heroísmos e facanhas, íez na
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Amciica Ccntral e tlo Sul, afora o Brasil,
poderosas nacôcs, filhas do seti sangtie e

do seti catolicísmo. Xão precísara de nôs

e sci contra ntis não putlera nunen ter

raHão.

Estamos cm face de um ímpcratívo
histôríco, contra o qual tém Itilado de-

balde os tleri'otistas, os acomodatícios, os
íílosoios daquém c dalem frontciras. Lstes

lêm o dircito de raeiocínantlo sôbrc abs-

traccôcs, classíticar de êrro o cjnc os sé-

ctilos ímpuzeram e a nossa vontade ina-

balávcl sc scntc obrigacla a manter.

Como sempre esta vontatle não é nem

tem tlc scr a cle todos ou catla um dos

pt)rtugueses, mas a que se (lescntranhn dc\

nagão. Antes e depois de Aljubarrota ha-

via porlugueses partídáiios, do rei de Cas-

lcia, c o prtíprío I). Xuno Alvares Pereira

scntiriu alanceatlo ti coraeão tle saber

irmãos seus lutantlo ptio rei estranjeiro.
Lm 15S0, em 1640 também nos divídi-

mtis: membros tlo clero e da nobrezn fo-

ram vítímas d<\ tlíficultlatlc de ver claro

em ccrtos Iranscs histtiricos, sobrctudo se

interésscs elevndtis tle qualquer ordem co-

niectim pesando na balanca dos jtiizos, c

a empeccr ns dcliberacces qt-ie trazem cm

seti seĩo riseos d>i \~'\dc\ e tla fojtuna.
Mas os qtie tentlo â írente Álvaro Pais,

qiiizeram que João, Mestre de Aviz, fôsse

proclamatlo <regedor e defcnsor do rcino»;
os que scguiram I). Anttinio, Prior do

Crato; os que apoíaram c t'ízernm valer o

gríto tlos fídalgos conspíradores da indc-

peiĸlêneía. em lciO, tiraram do seti mesmo

tiesíntcrêssc nt)tiela clara vísão tlo impe-
rativo nacíonal qtic irrcsístĩvelmcnte tis

levou a csqueccr a desproporcão das fôr-

cas c tkis meíos, os perígos da aventura e

os benefícios que puderam usiiiruir tle titi-

tras solucOcs.
XcTo lĸí tltivida tle qtie. homcns cle es-

col nns letras, na ptilítiea, o guiaram para

as resolucôes e víttirias definitivas, mas e

preciso crer, em face tle laís exemplos,

qtie t> povo é pela simplicítlatle tla sua

ulma e espontaneidatle tlos setis sentimen-

AO 4<)í)

tos, a fonte sempre víva do nosso nacio-

nalísmo.

Que importa qtie no presente momento

histdrico não seja igualmente vista por

mtiitos a necessidade e grancleza da obra

nacionalízadora em marcha, se o povo

tem a intuicno duma cpoca decisiva da

nossa vida e de que por êste caminho se

rctoma o vclho rumo da hístôria pátrial?
Eis por qtic se pensou que a festa de

hoje dcveria ter o ctinho de festa popular.

L'esta, popular, e íesla de mocídadc.

Xun'Alvarcs tínha '23 anos qtiando da

revolucão em Lísboa e 25 em Aljtibarrota;
D. loão 1, 25 ao ser proclamado defensor

do reino e 27 na scgunda daquelas datas.

O cstado maior do Condestável eram ra-

pazes, de potica iclacle, com o espírito
aventuroso e írrequieto dos jcívens, inso-

frítlos nns pelejas mas obedcceiĸlo cega-

mcnte ao chefe. Com estes se íez a cam-

panlia e se assegurou n índependência de

Portugal.
Hoje como cntcĩo sc exigc espírito novo

para íazer a revoIuQão nacional, e espírito
novo é mais fácíl eneontrá-lo em novos

que em velhos, ainda (]tie haja velhos com
mocidade tle espíiíto, e moccs gastos por

interêsses e prcocupa^ôcs qtic não costu-

mam ser da stia idade. É porém esscncíal

quc o espírito da moeitlade seja por ncís

formado no sentitlo da vocacão histtirica

de Portugal, coin os exemplos de que é

fecunda a histtiria, exemplos de sacrífícío,

patríotísmo, tlesinterêsse, abnegaccĩo, va-

lentia, sentímento da dignidade picpria,

respcíto absoltito pela alhcia.
Laeto cheío dc ensinamcntos c o co-

memorado hoje ; homens quc sirvam de

exemplo para a nossa formacũo êsses que,

â volta de I). loão I e do Condestável,
batalharam e servíram e íoram detamanha

cstatura qtie futuros séculos dc marnvilhas

não lhes tocaram nem se puderam dimi-

ntiir, sobrettitlo êsse Condcstnvel D. Xtino,

depoís frei Xuno de Snnta Maria, guerreiro
e monge, chefe de cxéicitos e edificador

de conventos, vencedor de castelhanos e
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distribtiíndo em matis anos seus bens pelos
mesmos qtie dcrrotara em batalhas para

que nao mandassem na stia terra, erguido
por stia valentia no altar da Patria como

a Igreja o havia de erguer pelas stias vir-

ttides nos altares tla fé, chcio de honras c

riquezas e entcrrado cm vida no Con-

vento do Carmo, na tltira estamenha de

íratle, quando depois de Ceuta lhe parc-

ceu já iicio ser neeessária a espatla para

defeza da Pátria, mas disposto de novo

a vestir as armas se el-rei de Castela al-

gumn vez tentassc invadir Portugal.

Por cstes motivos t)s siíios clc Aljubar-
rota c a líatalha, devem ser os lugares
tlentre todos clcitos para as grandes pe-

regrínaccTCS patrĸiticas, e eti quizera que

no prtiximo ano ali acorressem tle todos

os canlos de Porttigal, milhares, centos de

milhares de portugucscs de hoje.sobretudo
a juventude, para vĩvifícar e robusteccr ao

calor dum passado heroico a stia devocão

patrícitica. L, vísitados os campos da luta,

entraríam tlevotadamcnte na igreja do

Convento da Batalha. qtie, ao contrário

da do Escurial de Lilipe II, ltigubre e apro-

priada para as exéquías dtim grande rei,

c clara e triunfal, coino se não íôsse feita

para a oracão de todos os días mas ape-

nas para o solcne Te Deum das grandes e

magnífícas vittirias.

Xtinca passo ali, mcsmo apertado pela
estreíteza do tempo, qtic não me sínta

obrígado a parar, a entrar e pisando a

campa rasa do gucrreiro que salvou a vida

do Rei de boa meméría e parece ainda

guardá-lo na morte, penetrar comovído

na capela do Eundador. Aí se encontram

os restos mortaís dc D. loão e da raínha

I). lilípa de Leneastre. e ã roda a «ínclita

geracão de altos ínfantes*; ali repousam

os que solitlaram a independência de Por-

ttigal e assentaram as bases da stia gran-

deza ftitura.

u-VH-ip:

OLIVLILCA SALAZAR

A l'risao-I.scola o as modornas

tondoncias dii Cicucia IVual

StlMÁk'IO- -1. A rc.icl.iptaeão soei.il eomo fim do direito

de punir. '2. Adopeão do sislem.i dtialista das pciias c

metlidas dc seguranca. Deiez.i tlo ni.Jci.ia tliijlista

?. IndividualiHafão penah a) Na admissão dos delin-

qũentes ; b) \'a separacão dos interiiados; c) Xa

adopcãti do sistema da progressividade e regressivi-

datlc clas mcdid.is adoptadas. 4. Adop?ão da pena

iiidclcriiiinadci. Sua justiíieaeão. 5. A educacão fami-

liar e profissional nicdiantc o tiabalho como íornia

dc rea laptaeão social. ô. A ediicafão rclígiosa como

coinplcmciilo ncccss.irio e intlispens.ivcl da educac-ão

iamiliar e proíissional.

I.
—Em nenhuma idade tlo homcm é mais

fácil a readaptacão social, scnão na idade

juvcnil. Baseadt) neste principio e aíirmado

nesta \dea, surgiu o Decrcto-lei n.° 24:476, de

S tle Setembro tle 1 034, criando um estabele-

cimento prisional destinado a menores e de-

nomínado Prisão-Escola.

Tem a Prisão-Escola uma fínalidade defi-

nída, destina-se a indívídtios especíalmente
determinados, e actua mcdiante meíos rigo-
rosamente espeeificados. Os mcíos adoptados,
estão em absoltita harmonia com fím que se

tem em vísta c, para qtie aquelcs sejam maís

rentiosos e êsle maís profíeuo, especifícou-se,
com a possível precisão, quaís os índivíduos

qtie â Prísão-Escola estcĩo sujeitos. Isso a dis-

tĩnguc; isso a valoríza.

Vâriamcnte justifícam os criminalistas ao

que êles chamam o direito dc punir. Uns o

consítieram retiibui'cão, otitros o baseiam no

contrato social, outros atribuem-lhe o fim de

prevencãt). otitros o consídcram indemnízagão
tlum dano ídeal ; uns o baseíam na utilídade,
otitros na justíca, outros na justiga e na utili-

tladc, e todos demonstram a necessidade do

dírcito de punir, totlos afirmam que se pune

por assim ser neccssárío.
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Em muitas cousas erraram como homens,
mas na sua ânsia cie justificacão do dírcito

de punir, lograram demonstrar â cviclêncía a

stia imperiosa ncccssidade.

Ncm éstc problema, deixoti de ser, satísfa-

tôriamente resolvido pclo lcgíslador. Xos ter-

mos do decreto (|tie analisamos, a Prisâo-Es-

cola tem por fim a readaptagão socíal clos

internados.

Acertou o legislador no fim qtie ao direito

de ptinir atiibuíti. Com eíeito, o direito não é

fim de si mesmo; é antcs meio dc um fim. E

éste fím, como já dizia Ihering, oulro n<To c

senão o asseguramento das condicôes ftinda-

mentais e inciíspensáveis n vitla em comtim.

A readaptaccTo socíal envolve tim cluplo
conceito: eorrigir o indivíduo e proteger a

socíecladc. Realiza-se, assim, plenamcnte a fi-

nalídade da tutela jurídica, qtic consiste se-

gundo Rocco (l), na ttitela medíante o díreito

cie intcrcsses da vida social individuais ou

colectivos. Ora, não c possívcl a readaptacão
social senão medíante a coireccão, e esta, é a

mais segura garantia da deíesa dos ínterêsses

sociais.

2.—Obcdecendo aos modernos príncípios
tla cicncia penal, o diploma qtie analisamos

consagra o sístcma tlas medidas de scgnranca.
E estas, como as dcfiniti Manziní (2), ScTo meios

tle polícia, juridisdicionalmente garantidos,
metlíante tis quuis o Estado perscgue tim fím

de tutela prevcntiva social, constrangendo
tleterminada pcssoo, imputávcl oti não, puní-
vel ou nũo punível, a sofrer uma prívacão oti

deniinui'c-io de bens pessoaís ou patrímoniais,

por motivo da periculosidade tla pessoa cm

si ou das cousas qtie dizem respcito â sua

actívítlade, pcriculosídade revelada pela prá-
lica de tim ou maís factos que a lei contem-

pla como crimes e qtie dos crimes tem qtial-

qucr clemento cm previsão da probabilidadc
dc ulteriores maniíestacôcs da stia actividadc

socialmente nociva. Lsta definicão, cientiíica-
mente incorreeta e tiídâticamente tlemasiado

cxtcnsa tem, contutlo, a vantagem de dur timn

noCcTo descrítiva e iáeilmente apreensivci da

medida tle seguranca.

(1) Arturo I-Jocco, Operc Giuridiclic Ivoltinie tcrzol--

Scritti giuridichc vari— pág. 71S.

(-) Vicenĩo Manĩini, Tratlato dí diritto pcnale ilaliano

secondo il codíee clel 1930, (volume tcrzo) 1931. n.° 507

págs. 175.

Sabemos que. a pena sô se pode aplicar
dcpois do crime ter sido cometido e por

causa clo mcsmo crime—quia peccatum est— ;

a medida de seguranca aplica-se índependen-
temente cla comíssão dc qualquer crime e no

caso dc se aplicar depois do crime se ter

praticado—postquam pcccatum est—não se

aplica por catisa dêle—maltim ob malum—

mas, a-fim-de evitar um íuttiro crime—ne am-

plíus peccetur: Assím, costuma dizer-se qtie a

pena se tlístingue tia medida de seguranga

em a prímeira ser repressiva e esta tiltima

essencíalmentc pievcntiva (l).
Xão queremos entrar no problema da di-

ferenciacão da pena da medida de seguranca.

limitar-nos-hemos a dizer que, a base de

aplícaccTo tla pena é, como ensinava Stoos,
constittu'da pelo estado de facto, ao passo

qtie na medída de seguranca não é o cielito

qtte constitui o critério da sancão penal, mas
o estado pessoal do delinqtienĩe.

Xa verdade, no funcionamento da Prísão-

-Escola, há a considerar doís períodos ciís-

tintos, e com o segundo qtie é o período da

medída de seguranca, o qtie se pretende «c

eliminar o paigo socia/ quc o estado clo de-

línqiiente denuncia (2)».

Mas, no primeiro período, os menores in-

ternaclos na Prísão-Lscola, cstcĩo sujeitos a

tima pena. Se todcis os internados estão, po-

rém, sujeitos a penas c medídas dc seguranca,
não qtierc islo dizer que elas se confundam,

fiorqtie, como muíto bem demonstrou Sal-

daíĩa, «as pcnas c as medicias dc seguranca

afastam-se bem nitidamente, segundo o modo

da sua aplícacão que consíste no tratamento

específico (3)». Dêste nos ocuparemos adiantc.

E justifica-se porventura, que o Decreto,
mantivessc a pena ao lado da medida de se-

guranca ? Podc dízer-se, sem exagêro, como
afírma l^abínowicz, que «o sistema da defesa

social contra a críminalidade é ínconcebívcl

sem o apoio das medidas de seguranca (4)».

Mas, não podemos enfileírar ao lado daquê-
les qtie, eivados dtim positívismo exagcrado.
sustentam qtie a pena devc scr substituída

(I) Sôbre as diterencas entre a prevencâo e a repres-

são cí. I.onghi, liepressione ed Prcvenzionc nel dirittopc-

nale attualc—p.ig. 95'_> c segg.

(_.) k'clatono do Decreto n.° -..4:470.

(3) Saldaiĩa, apud l-ievue Internationalc de Droíl I'c-

nal. ano dc 19.Î7. pagg. _?3-__4.

14) Uabínowíeĩ, Mesures de Surctc. p<íg. 147.
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pcla mcciida tle seguranca, devcndo esta scr

a tinica sanccĩo do dcllto.

O rciatcirio do decreto que eshĸlamos—

tlocumento admírável pela concisão das ideas

e rigor cientííico dos prĩncípios
—dcfende a

adopcão da pena nos seguintes termos: «Xa

PiiscTo-Lscola recolhcm-se indivíduos de uma

idade j
;

avancatla. cm quc se presumc umu

maíor reílexão, e em qtie os actos delituosos

revelam, por conseqtiência, uma perverscTo
mais grave. A corrcccão cxige em tais casos

meios mais dtiros. . . ». E evidcnte que, qtiando
o acto praticado envolve já responsabilidadc
moral, as medidas de seguranca sci por si são

insuíicíentcs porquc, sencĩo medidas de utilí-

dade, deoportunidade oti conveniêncía social

e tle política soci<il, como afírma Rocco (l),
ScTo absolutamentc tlesprovídas tle valor

ético e cle earáctei" moral; nao presupôem
nenhtim jtu'zo de desaprovacão ou reprova-

CcTo moral do facto constituindo o ciime, oti

do scu autor.

E assim, a pena. cm virtudc da dôr quc

cnusa, exerce utiiti prevencão especial na

pessoa tlo criminoso a quem se aplica, fa-
zendo-o detestar o crime pratícado por causa

das stias conscqiiências funestas; mas cxerce

tima prevencão geral jtinfo tle todo o cida-

dcTo honesto, lcmbrantlo-lhe quc sc prcvari-

car, sci'á ígualmcnte punitio. L além clesta

funcao de prevencão, cxeice uma íuncũo rc-

prcssiva índíspenscivel na Itila contra a cri-

minalidade.

I.ti UcTo quero abordar aqtii o problema
tlo livre arbílrio e do detcrminismo ; mas UcTo

devemos esqtieccr que, coino afírmou Rotix,
a ítlca da responsabilidade moral e a idea da

pcna
—

qtic é a sua conscqiiêncía- . constí-

tucm para a socíetlade elcmentos de fôrga,
dc dísciplína c dc ordem.

3,—Suptislo cste princípio certo e infnlívci
—

(]ue a liberclatle moral é a verdatle consa-

gratla pelos séculos c que a pena como san-

CcTo úníca tlo tlelito íĸTo basta âs exigências
tla defesa social —

vejamos a qtie conseqtien-
cias leva a adopcao das niedidas de segu-

ranc'a. llma dessas conseqiiéncias, consíste na

iiĸiividtialízacão das meditlas a empregar.

Adoptado o sistema, das medídas de sc-

yuranca, esíorcou-se o legisiadtir por obter

(l) Arturo liocco. ob. cik. vol. III. pág. 741.

a stia niais perfeita e completa individualiza-

cão. L para êssc eieíto, escolheu um sistema

rigoroso dc seleccão dos internados; deter-

minou tima períeita separacao dos detidos

durante o ínternamento; e para qtie essa in-

dividualizacão fôssc mais perfeita e os seus

resultados maís seguros, estnbeleceu um sis-

tema correecional gradtial em intensidade.

Para qtie se possa obter tima mais

completa inelivíclualizacão das medidas de

corrcccão mediante tima rigcrosa e científica

selecccĩo dos ínternados, o Relatcirio sustenta

que na admissão dos delinqtientes sc deve

atender ao seti grau Je Jiscernimen/o. Mas

porqtie «não possuimos institutos cle observa-

C<To c exame suticíentes, nem tais servícos se

encontram em estado de perfei'ccTo que stibs-

tittiam com mtiita vantagem a experiência dos

scculos (l),» recorreu-se ao sístema cla idadc.

Queic clizer, o legislador reconheceu que pelo
menos no prescnte momento, era preíerível
ateiĸler â ídade, para se determinar tima maís

rigorosa índívídualízaccTo das medidas a em-

pregar, embora confesse qtie, teôrícamente,

éste sistema não é o mais perfeito.
Mas se assím é, para que utendeu o legís-

lador a otitros factorcs qtie íĸTo somente a

idade? O critérío íundamcnlalqueseadoptou,
é certamente o da idade^ mas o Decreto san-

ciona outros critéritis acesstirios. tais como o

dos antecedentes do delínquente, o critério

do seu ntimero dc contlcnacôcs c ainda o do

lempo em que ítií coiĸlenatlo. O critério da

idade serve, contutio, para cleterminar o límíte

mínimo para a admissão— 16 aos 1S anos
—

e

limitc nĸiximo para a eontinuacno do ínter-

namento — 25 anos. Assim, se conigiii c bem

o sístema da idade qtie, a-pcsar-dc a expe-

liéncía dos séeulos. é scmpre falível, podcndo
mesnĸ) tornar-se prejudicial.

Mas dcpois dos mcnores sercm internados,

o mesmo espírito tle índividualizacão pre-

síde ã sua separacão. E assim, estabcieceu-sc

a criacão tle qtiatro seccôes, cm pavílhôes
distintos ou se isso não fôr possível em cor-

pos difcrentes do mesmo edifício, para com-

pleta separaCcTo dos internados segundo o seti

ginti cie perversidntlc. ILi além disso, urna

seecao disciplinar para os menores qtie se

mostrem refraetários e estabelcccu-se que os

menores condenados pela primeira vez e sem

maus anteccdentes, dcvem cstar separados

( l ) l-íelatono cit. n.o 5,<>
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dos outros menorcs, pclo mcnos na seccno dc

observacao.
Vê-se, o cuidado que o legislador tevc em

não misturar difcrcntes grupos de delin-

qiientes.

É cvidente qtie, a cninínalidade acloles-

ccnte exige uma reprcsscĩo cspecial. mas não
o é menos (jtie, dcntro do mesmo grtipo étá-

rio, há difercntcs graus dc delinqiíentes e que,

stib a influência do reincidente invetcrado, o

delinqticnte cie ocasião se transforma, muitas

vezes, ntim críminoso habilual. E se é certo

qtic, como diz o Rciat(irío, é maís íácil e

mais titíl a luta confra a dclinquêncía inian-

lil», certo é tambcm, qtie o jovem adt>lesccnic

soíre mais a inHuêncin dt)s maus exemplos e

maís fãcilmente sc tleiva sugestionar pelas
pcrversas companhias. I'or ésíe motívo, se a

separacão dos delinqiicntes adultos nos csta-

belecímentos prísionais é sempre aconsellĸivel,

a separacat) dos delínqiientes menores, é timn

impcríosa neccssidnde. Lt>í, certamente, em

obediência a estcs príncípios qtie, se estabele-

ccu a mais completa scparacão dos interna-

dos mediante o rcgimc cciular diurno c noe-

lurno nas tluas prímeiras scccôes, c sOmente

nocturno no tereeiro período.
Os quatro períodos correspontlentes âs

qtiatro seccôes são, poiém, sucessivos no

tempo e de intensidade gradual. O itleal sería

c)tie, quando o ínternatio firmasse tim pe ntim

degrati já levantasse o tnitro pé para o pôr no

cjue se segue, pnssando sticessívamente do re-

gíme de observac'ão para o tle confianca línií-

lada, dêstc para o tle inteíra eonfianca cm

rcgime de internato e. tinalmente. dêste tiltímo

para ode semi-liberdade. Mas pode acontecer

quc sc tornc necessário «actuar maís íortemente

sôbrc o scti cat"cícter» e entũo, ainda cm obe-

diência ao príncípío da índívídualizacão pe-

nal, se estabclece (|tie o conselho técníco pode
tlelíberar o regresso a timn sec'CcTo inferior.

Eís como, o tlíploma qtie analísamos, en-

caroti o problema tla individualizacão penal,
e o soube satislalOríamente resolver dcntro

tlns possibilídutles tlo momenlo presente

4. -Como ensina Rendc (I), a individuali-

zac<To das petĸis e medidas tle scgurnnca é

tle Irês espécies: legislativa, judicicíria c admi-

nístrativa. A piimeira verifica-se no momento

11) Domenico fícnde. I. iiic'ciinetito dcl ntiovo sistcnki

(iciialc italiano. 1— II dcliiĸ|iiciite, lc penc c lc niísurc di

sicciircza. 193.?, pag. 50:

em que se cstabelece a norma, a segunda no

momcnto em que se aplíca a um caso parti-
cular e a um indivíduo determínado mediante

a sentenca judiciária; a terceira no momento

em que tal sentenca se executa. A esta ter-

ceira espécíe de individualizacão nos referí-

mos, ao afirmarmos que o Decreto que analí-

samos, consagra o princípio da pena íncieter-

minada.

Desde qtie se adoptou o sistema das mcdi-

das de seguranca, tendo em vista a readapta-

C<To social dos ínternados, é lôgico admitir

que êsse regime seja variável no tempo. Com

efeíto, se as medidas de seguranca, se baseíam

no estado de perígo do clelinqtiente não sti

devem ser pronunciadas sob uma forma inde-

terminada, mas ainda a stia execticão, como

afîrma Longhi, deve aprescntar um carácter

subjectivo e deve indívidualízar-se. I; isto, jus-
tíflca-se perfeitamente, porqtie o fim das me-

dídas dc seguranca é destruir o estado de pe-

rigo do indívíduo. De facto, «não é a maior

ou especial criminalidade que legítima a apli-
caccTo das medídas cle seguranca (como
acontece com as agravantes), mas sim a peri-
culosidacle social, a qual diz cxcltisivamcntc

icspeito ao íuturo e não ao passado, que é

sOmcnte um elcmento rcvelador (l)».
Ao eonti'círío, a pena qtie se baseia no

ncto delituoso, cleve ser pronunciada sob uma
forma fixa e a sua execucão deve ser severa

e rigorosa. Vemos, assim, a díferenca existente
entrc a pcna e a medida de seguranca sob o

ponto de vísta do tcmpo, cnquanto a pcna c

dcterminada, a medida dc seguranca é por
stia natureza indeterminada.

E assím, o Decreto que estudamos, estabc-

lece que o mínímo de permanência na Prisão-

-l.scola, é o fĩxado na scntenca para o cum-

primento da pena cm qtie o menor foí con-

denado. Desta forma se adoptou o sístema da

pena fîxa. Mas tlepois, estabelece-sc que, se

lindo o tempo da pena o menor não se en-

contrar ainda corrigído, podcrá ser-lhe pror-

rogado o ínternamcnto por periodos sucessi-

vos de dois anos, e se se mostrarem social-

mente readaptatlos, antes decumpritla a pena,

mas depoís do mínimo de um ano de interna-

mento, poderá ser-lhc conccdida a libcrdade

condicional. Qticre dizer que, a duraccTo do

inteinamento oscila cntre um limite máximt)

e tim limite mínímo.

II) MaiiHÍni, ob. eit. vol. 111. n.° n>0/, pág. 1 27.
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O limite minimo normal c o da pcna cs-

tabelecicia, mas poderá ser redtizido a um ano

qtinndo a pena fĩxada fôr de maior duracão.

O limite nĸixímo do internamcnto, é detcrmĩ-

nado pela idade do internatiti, poís êste ao

atingir 25 anos, será pôsto em libertladc con-

dicional sc se mostrar corrigiclo, oti, dará en-

Irada na prisão de adtiltos se não se mostrar

coirigído ou se ainda não tivcr cumprído me-

tnde da pcna.

Como se vê, a índetermínacão da duracão
do ínternamcnto, não c absoluta : funciona

dentro de limites rígidos. Marca contudo ttma

tentlencia ; revela pelo mcnos tima oricntacao.
E a adopccTo tlo instituto da liberdade condí-

cional, que a lei de 6 de Jtilho de 1893 esta-

beleccu cntre iĸis, e o decreto de 16 de Xo-

vembro do mcsmo ano regulamentoti, repre-
senta tima medida dc um .ilo alcance social

e um segtiro estímulo para n readaptagão so-

cial dos delinqtientes.

5.—XcTo lkí coisa que tantas diliculdades

oíereca como o dcbelar o aumento da crimí-

nalitlade. Oru reparaí em outro problcmn so-

cial e nenlium vtis parecerá tão ciiííci! como

cste. |á dizia ti Relattirio do Projecto do Oi-

tligo Penal de I.cvv JordiTo: «0 atimenlo

tlns reíncitlt'iicias que tanto provoea a aten-

Ccĩo cle criminalistas, de lcgísladores e cle mo-

ralistas aprescnta uma feigão síngulnr que sci

pode ser apreciado pelo cxame íntimo e filo-

sotico tlo aumento tla pervcrsitladc. As rein-

citlcncias tem cetlido, porêin, aos esforcos da

pitipria cívilizacãc) c cla repressão (l).

Mas, na lutu contra a criminalítlade, a re-

ítirma dos menores pela educacão corrcccio-

nal tem fundamental ímportcTncia. Como ciízia

o Relakirio tlo citado Projecto de Levv |or-

dão« poticas cotisas tem com mais jtisía ra-

zão prcocupatlo, com cieilti, a opinião pti-

blica, inspirantlo tleclicac<To maís prccitisa e

enctintrando cm tôda a parte e em tôdas as

classes da societlade mais viras simpatias (2)».

Qtiem haverá c]tie, tluvitlc ser evidente

qtte, a criminalidade adolesccnte exige uma

represscTo especíal, qualitalivamente diferente

da dos adultos. A infliiêncín externa tla von-

tntle, a que se refere Maneíní e que, seg'tnĸlo
êste, consíste nos vícíos orgânicos, na nĸi

educacão, nti ambiente socíal, nas eondiccies

(I) Cc>digo pcnal porlugucs, lom. I. ed. <le 1801

|>cíg. 16-47.

(0) Codigo cit. tom. I, ed. de 1S61. p.ig. SO.

econtimícas, é susceptível dc uma correcgão

mais perieita, duma orientacão mais definida

oti mesmo, ciuma neutralizacão completa,

quando se trate cla reeducacão dos menores.

«É verdade adquírída para a cíência pe-

nal scr maís fcicíl e mais titíl a luta contra a

delínqtiéncia infantil*. E mais fácil porque «se

é lícito acredítar na accão educativa sôbre os

destinos do homem pode justamente acalen-

tar-se a esperanca de intcgrar na vida ho-

nesta aquele qtie, na vida deu apenas os pri-

meiros passos» É maís títil porque «é maíor

o niimero de delinqtíentes infantis que se re-

conduzcm â -ida honesta (l).»
Como acttiar, porém, na vontade dos jo-

vens detidos de forma a conseguir-se a sua

reatlaptacão socíal? Xa reeducacão dos me-

nores, a accao violenta mediante processos

dtiros, tcm de ceder muitas vczes aos meios

pacíticos e brandos, qtie actuando no coraccTo

htimano consegucm o mais plcno triunfo no

ataqtie as paíxôes. Xão o esqueceti o Decreto,

cujo estucio constitui o objccto dêste modesto

trabalho. ScTo clo seu notabilíssimo relatôrio,
as seguíntes e belas palavras: «Há sem dú-

vida, tima correccão, mas esta é predomínan-
temente pcdagtigica, muitoaprciximada mesmo

dn qtie se minístra em família bem formada*.

L aerescenta: «A reatlaptacão pretende atin-

gir-se por meiti tle tim regime edticativo, fa-

miliar, social e protĩssíonalo
Lntre êsses m.eios cie recducaccTo social

oeupa o trabalho um ltigar preponderante.
Mas o trabalho, como observa Rende (2),

é consíderado divcrsamcnte em relacão âs

penas e as medidas de seguranca ; em rela-

CcTo as prímeiras como elemento da pena,

aínda que accssôríamente como meio de re-

educacão; em relacão âs segundas, sô como

meio tle reeducacão c dc readaptacão so-

cial.

O trabalho, cxercc, na verdade, uma po-

derosissima íunccTo educatíva. Discíplína a

actividadc desordenada, orienta as tendências

naturaís do homcm, aproveita energías que

a ociosidade convcrtcria em clcmentos dc

perturbaccĩo e tlesordem. Mas, quando se

trata de indivíduos qtie na vida ainda não

tem tima proflssão, oti qtie geralmente não

possuem os conhccimentos profissionais índis-

penscíveís, o trnbalho tem naturalmcnte de re-

vestir tim aspecto cdticativo.

(Ii kîelatorio do Deereto-lei n.° 'J4.476.

(31 .-.encle. ob. cít. pág. 45
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A reeducacão pelo trabalho tem, poís, de
ser a educac<To do trabalho. Esta cducacão
tem, porcin, de scr essencíalmentc prática c

prâticamcnte titil. E neste intuíto, atendendo a

que Portugal é um país cssencialmcnte agrí-
cola, o trabalho a organisar na Prísno-Es-

cola ticTo pode dcixar de ser a cultura cla

terra. Já dizía o Relattirío do G'xiigo de 1861;
«A correcccTo, tinico fím a que n sociedade

pode e cleve tcnder para com (os mcnores)
no scti prtiprio interêssc ptxle obter-sc cm

casas dc correcccTo prOpriamente tlilas ou em

colcinías agrícolas cm qtie a par da instrucão

profíssional em qualquer traballio recebam a

instrticcĩo inteleetual e a edticacão moral e

religiosa (l)».
E por(]tie, na Prísão-Lscola serão ínterna-

dos indívítluos tle todo o pnís, pcrtenccntes a

rcgiôes cle ctilturn agricola diferentes, cstabe-
leccu-se o sístema cla policulliira cle modo a

poder dar-se «nocôes, tanto qtianto possível,
complctas clo trabalho agríccia e a aprovci-
tar o conhecímento e aptidôcs clos detídos'.

L incgável a supcríorídadc tlêste sistcma.

Mas, para mcihor se aproveílar os conhe-

címenlos e aptidôes tlos detidos, a ínstrucão

ministrada, não pode ser exclusivnmcnte agrí-
cola.

Llnificar a actividade de todos os íntcrna-

dos, scría scguír na esteira duqticies (]tie, des-

eonheccm oti mostram dcsconheccr o que jcí
se pratíca cm Porttigal, no campo da ínvestí-

gac<To científíca em matéria de oiientacão

profissional.

6.—O bom rendimento funcional da orgâ-
nica eonstilutiva da Prisão-Escola, ctijas ba-

scs filostificas e de política crimínal, acaba-

nĸis de expôr, depcndc tlas qualidades do

homcm que sc cncontrar a stia frenle a di-

rigi-la e orienta-la. Mas se a figura do clirec-

tor tlêste estabeleeimento prísíonal, tem dc se

impôr pelas suas (|tialidatles de fíno tacto

admínistralivo c sas doutrinas em materia cle

educacão, a sua accão será grantlemente tii-

mínuída se não consentír a aeccTo duma ou-

tra entitlatle tle agigantado rciêvo social, e

de excepeional valor em obras tle cducacão
correccionnl— a íigura nobilíssima do sacer-

dote cattilico.

Ate a()UÍ, iĸTti íalamos na salutar intiuen-

cia da relĩgíão nos destínos das obras tle re-

(1) CoJigo cit. vol. I, ed. de ISôk p.ig. S0.

gencracão dos delínqtientes; mas é evidente a

tôdas as luzes que essa accão é ímportantís-
sima.

E a religíão, aqtiela seiva de bons ensina-

mentos qtie gravando-se na conscíência hu-

mana a orienta e dirige. Possui a exclusíva

íaculdadc de díluir as paíxôcs mais fortes,
dc qtiebrar as tendências mais rcbeldes a tôda
a regencracão, de transformar os delinqtien-
tes em cicladãos honcstos e titcis â socíedade.

E a religião, aquela fôrca víva que re-

dime e salva, arrastando atras de si, as almas

cndurecidas na prática de vís paixôes, cegas

na críminosa inconsciência clo mal, imprimín-
do-lhes carácter, orientando-as para o bem,
elev.mdo-as a tim nível supe.'ior.

Mas, quantlo falamos cm religião, referimo-
-nos a religícTo consubstancíada nos dogmas
da religião catoiica, que os nossos maiores

nos lcgaram, derramando para ísso o seu

sangtie, e quc o ntisso bom povo ferverosa-

mente pratica.
Muito Iĸi a esperar da accao do sacerdote

cattilíco, ctilto, piedoso, profundo conhecetlor
tla alma humana e da psicologia infantil,

cnérgico qtiando o seja necesscirío ser, mas

sempre afávcl, seiupre prontti a aconselhar, a

tlirigír, a íncitar ao bem, venccndo pela per-

suascTo simplcs, impondo-se pcla austerídade

tlos setis costumes. Ele é um dos obreiros

mais valíosos c índispensáveis na obra de re-

generacão social dos criminosos. Com cie,
ttido sei'ci possível na tarefa tlili'eil de dígnifi-
car consciências avíltadas; sem éle, sem o

seti auxílio, tememos mtiito que tôda a acc<To
desenvolvítla não resulte estéril e inútil.

Sem o auxílio da religião, sem o recurso

dtis princípios relígíosos, podcmos afírmar

t]tic. a Prisão-Lscola, ncTo obstante a sua en-

grenagem burocrcítíca pcrfcita e a sua orgâ-
nica funcional atlmirável, não conseguirá ple-
namente realizar o alto e nobre fim qtie tem

em vista.

L compreende-se qtie assim seja.
Se é certo qtie, como diz o Relatôrio. são

«mistcriosas muitns das catisas dti crime e

duvidosos muitos dos processos tie as des-

truir», íicTo é menos vertlade. alicis confirmada

pelas estatisticas, tjtie. na generalidade, os cri-
mínosos ScTo «pessoas sem rclígícTo, oti qtic

iicTo a praticam, embruteeidos pelos vícios c

degradados pela maĩs crnssa ignorância das

coisas relígiosas (l)». E daqtii se concluc que,

|l) "A tlnicTo... ano 15.°. n." '-.7S, pág. 331.
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se a ausência de religião é um dos grandes
faclorcs da críminalidadc, a mclhor maneira

de a combatcr scra ncTo sô a educacão reli-

gíosa como aínda a pratíca da relígião.
Com prudcncia se devc proceder na edu-

cac<To rcligiosa ckis internados, para qtie a

persuasão scrcna c branda não scja stibsti-

tuída pcla imposicão violenta c mesquinha.

Xeste ponto, maís do qtie em ncnhtim outro,

se deve dar inteíro ctimprímento ao § 2.° do

artigo 1.° do Decreto que, sâbiamente, dispôe

que o sistema cdticativo a adoptar deve ter

em vista fazer com que o internado colaborc

activamente êle prciprío na obra da sua rea-

daptacão social.

Mas, a liberdade relígiosa, qtie deve ser

absolutamentc respeitada, tem os seus limites,

príncípalmcnte quando se trata de consciên-

cias ainda nao completamente íormadas. A

pretexto de tima completa liberdadc, não nos

podemos entregar a tima ciimínosa indil'e-

renca. O indifcrentismo em materia dc reli-

gicĩo, é mtiítas vczes sintinimo de ateísmo pro-

nunciado.

llma obra de readaptacão social, animada

tle tão nobre finalidadc e orientada por tima

íorma tão períeíta, ncTo pode ficar condenada

ao insucesso qtie o abstencíonismo religioso,

nccessnríamcnte implicaría.
XcTo sc referem expressamentc nem o De-

crcto, ncm o Rclakírio qtie o prceedc, a êste

melíndroso e delíeado problema. Mas clizendo

o Relalcirio (]iie o «regíme de educaccTo será

iamiliai'" e qtie a «correcc,ão é predomínantc-
mente pedagôgíca, mtiíto aproximada mcsmo

da qtie se ministra em família bcm lormaJa»,

ímplîcitamente se refere â natureza religiosa

dessa educacão.

Poís, podcr-se-a considerar bcm fcrmaJa,

,1 íanuiía onde não reinem os príncípios re-

ligiosos e onde n.To impere como lei absoluta

aVontade divína tle Detis, nosso Criador ?

Mas como a finalidade nĸíxima é corrigir,

e esta stí sc consegue mediantc a ministracão

tla educacão religiosa, certamcnte que esta

não scrá desprczada na org<Tníca funcional

da Prísão-Escola. S<i, assím, sc conseguirá

realízar o qtie, de otitro motlo, n<Tti se logrará

obter.

Saxios Manarii:

-¥••¥■-

LSTE NL'MEKO FOI ViSADO

PELA COMISSAO DE CENSL'KA

Mio talolito Português

SooriMdriarto ííoral

Segundo uma exposicão, datada do dia 3

do corrente, qtie a Corporacão do Ctilto Ca-

tcilico da freguesia da vila de Alter do Chão

dirigiu para êste Secretariado, o Sr. Adminis-

trador Jo concelho Je Alter Jo Chão não quix
nem quere entregar, â mestoa Corpor.\ão, a

igreja paroquial da referida íreguesia, ainda

em constrticão, porqne a Cámara Mttnicipal
utíliza actualmente o rcferido templo para

mercado ptiblico.
Oulra deveria ser a disposícão do Sr.

Aclmínistrador do concelho de Alter do Chão,

porquc, por Porlaria ptiblícada no Diårio do

Ciorêrno n.° S2— L2.-~ séríe—de 9 de Abril pas-

sado, foram cedidos â Corporacão do Culto

Catolico de Alter do ClĸTo e Alter Pedroso

os seguíntes bens: igrcja paroqnial e as igre~

/as e capelas públicas ccm tôdas as sttas de-

pcnJências e cb/'eclcs Jc cnltc, quintais e casa

Jo ertnílão Ja capcla Jc S. Marccs.

Loi o mcsnĸi despacho comunicado ofi-

cialmtnte ao Sr. Administratior do concelho

de Alter do ClĸTo para dar a posse dos mes-

mos bens em harmonía com o disposto na

cítada Portaría ; csta é a verdade, muito em-

bora no seti sentido, o Sr. Admínístrador se

oponha ao cumprimento tlo despacho de Sua

Lx.a o Sr. Mínistro cla lustica. por cntender

que dos contratos do mercado, ainda que no

meio de um templo em construcão, nenhtim

inconvcniente oti sô conveníêncías resultem

para o Município tle Alter tLi Chão.

A sua missão é cumprir; portanto cieve

cxecutur o dcspacho, indcpendentementc de

intcresscs particulares.

Chegndos a êste momento, e averiguado,

como csta', qtic n<To cumpriu o despacho cí-

tado dentro dos 90 dins estabelecidos, csta-

mos em l'ace dc tim caso qtie não pode con-

Mtlerar-se como assentc na aplícacão da leí,
é apenas um caso cle evidente arbítrio.

Para êste caso, que atenta contra a disci-

plina e assinala tim índícc da crise de pensa-

mento e cle consciêncía, pcdimos a esclare-

cicla atencao de Sua Lxa o Sr. Minístro do

Interior, e poclemos afirmar qtie não sc trata

apenas dtim templo cm constrticão, porque,

no mesmo, o Rev. Páhcco admínistra o Sa-
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cramento do Baptismo, visto que o Baptiste'-
rio Paroquíal já se acha lá instalado, e não
laz scntido quc o Sr. Administrador se recuse
a cumprir o dcspacho tle cedência, já cítado,
prolongando um cstado dc cotisas com ma-

nifesto dcsrcspcíto pcla Constitm'cão vigente;
porquanto não parece qtie o Sr. Administra-
dor do concelho de Alter do Chão possa

alargar a compreenscTo do art.° 47." da Cons-
títtiícão de modo a aplicar o edifício da

igreja paroquial a dois fins coexistentes: mer-
cado e cttllo afecto a itma religiJo.

m

Algtins Rev. Pcírocos aposenlados pedem-
-nos indicacôes sôbrc a ftirma de prestar a

deciaraccTc .1 que se rcfcre a leí n.° 1901.

Sem alterannos as indicacôcs publicadas
em a «A llníão» de Itinho passado—Págs.
476— devemos acresccntar qtie a declaraccTo
dos aposentados deve ser cntrcgue, logo aptis
a publíenccTo tlo despacho da aposentaccTo,
oti anles, na filial da Caixa Oeral dos Depô-
sitos Crédito e Prevídência, do concelho, a

que pertence a freguesía tlo rcconhecimento
do direito â aposentaccTo, com assínatura re-

conhccitla, sendo dispcnsável o reconheci-

mento se ti interessatlo, ao aprescntar a

declaracão, tívcr prcsente o scu bílhetc de

identidade.

m

Aos ínteressados que nos solícitam cscla-

['ecímentos para a solucão de detcrmínadas

dtividas, devemos esciarceer o seguintc:
O suprimcnto de documcntos, como no

caso do contracnte sem o documento referitlo

para instruir o auto tle declaracôes oti a dc-

claraccTo tle casamcnto, depende tla autori-

zacão do respcctivo |uiz de Direito, lancada
no rcquerímcnto do ínteressado, que será ins-

Irtiído com o documento oferecído em subs-

tilui'cno, c do qual devem constar os elemen-

tos esscncíaís do que se pretcndc substituir.

E assim quc tlispôe o art." 2SI,do Dccreto

n.° 22-01S, publicado no DiJrio Jo Ccrêrnc
- X." 299 lc' Série -dc 22 de Dezembro de

1 932. *

m

De Vcírios pontos do País temos recebído

pedidos dc informacão sôbre a tabela dos

emolumcntos cicvidos aos ajutlantes e conscr-

vadores do Registo Cívil.

Parece-nos, pois, conveníente reproduzir a
respcctiva tabela na parte que interessa ;

Arlígo l.°Os conscrvadores do registo cívil e aju-

dantes dos postos rcceberão dc emolumentos :

1 .0 Por cada inscricão ou transcricão

de um registo de nascimento 0S00

2.o Por cada inscricão de registo dc

nascímento fora do prano legal. . . 10S00

3.' Pela ínscrieão do registo de nasci-

mento, nos termos do arligo 361.° 10SO0

4.° Pela inscricão de um registo de

cmancipaeão 20SO0

5." Pelo auto a que se rcfere o arligo

266." 25S00

6.° Por eada niencão. nos lermos do

artigo 270.° 5SO0

7° Por cada edital de casamento l$2û

S.° Pela certidão de aíixa<,ão de edital 2$50

9.o Pela afixaeão de edital. ofício c cer-

tificado a quc se refcrem os arti-

gos 273.o e 274.° 2S50

10.° Pclo atitode declaracão de impedi-

mento para casamento. o qual íi-

car.í a cargodos nubcntes, quando

proccdente, e do dcclarante em

caso contrário 15S00

11.° Por cada inscricão ou transcrieão

dc) rcgisto dc casamento 30S00

12.° Por qualqucr rcgisto de casamento

irí^articttlo morlis, alcm do caminho,

quando devido 12$5_

13." Pcla aulorizacão escríta para casa-

mcnto de nienores, concedida pe-

los pais ou so por um dêlcs, quando

lavrada pelo íuncionário do re-

.gisto ci vil 7S50

14.° Pelo auto de identidadc a que ;e

referc o artígo 27S.° 37$5û

I5.o Pclo auto a que se reíere o arligo

212.° 20S00

16." Pela informacão ao requerimcnto

solicitando a dispensa de publiea-

cão prcvia e do prazo dos edilais

para casamcnto ou no caso do §
único do artígo 226.<\ quando de-

vido 9SO0

I 7." Cerlificado a que se refere o <5 único

tlo artigo 26S.o 7$50

IS.° Pcla declaracão de que o casa-

mento é feíto eoni escntura ante-

nupcial 30$0û

l9.o Por cada mencão de padrinho ou

madrinha. mesmo quc sejam teste-

munhas 1S25
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■~0.° Pela ínscricão ou Iranscricão dc

qtialqucr registo dc ôbito

2l."I'ela inscricão do rcgisto de ôbito

de um individuo que tenha dei-

xado testamento ou bens cuja trans-

inissão esteja sujeita ao pagamento

de contribuicão dc registo por lí-

tulo graluito

Para efeilo de cobranca dêste emolu-

menlo os chefes das reparticôes clc

íinancas não poderão organizaros

processos de liquidacão decontri-

buicao de registo sem préviaapre-

sentacão, pelos interessados, de

certidão de ôbito, da qual conste

qtie foi pago aquele cmolumento

na respectiva reparticão do registo

civil, sob pena de o cheíe da rc-

particao de financas ficar respon-

sávcl pelo pagamento.

22." Pela inscricão dc assento, nos livros

de registo cie tulclas ou de nacio-

nalidadc

23.o Pela aulorÍHacão para incincracão

dos cadávcres

24° Pclo visto no alvará para traslada-

t;ão de eadávcres, quando esta não

íôr obrigatôria e não sc realizar

denlro do mesmo ccmitério, c ainda

nos casos do arlígo 353.°

25.° Pela legitimacão dc um ou mais fi-

Ihos no Iivro competentc ou pela

sua Iranscrieão

26. <> Por cada perfilhaeão feila no livro

eompetentc ou pcla sua transcricão

27.° Por cada filho a mais pcrfilhado ou

legitímado no mesmo tôrmo

2S.<> Pclo rcgísto no livro de regresso

de emigrantes

29." Por cada averbamenlo aos rcgislos

dc nascimento, casamento, ôbito,

legitimacão e perfílhar_:ão

30," Pelo averbamento dc conversão de

rcgisto provisc'irio de casamcnlo

cm deíinitivo

31.° Pelo avcrbamento cle sentcnca em

quc se deelare a nulidade ou anu-

laeão de casamcnto ou sc decrctc

o dívôrcio

32.° Pelo averbamento de sentenca quc

deerele a interdícão, a separaeũo

judicial de pessoas e bcns ou sim-

ples scparacão judicial de bens. . ,

33." Pelo averbamento da emancipacão

3 !.<> Pclos avcrbanientos em virtudc de

3S00

I0S0C

10S00

30S00

10S00

I osoo

I0S00

2S50

2SO0

1$50

10S00

20SC0

íosoo

6$00

processo de justiíicacão ou rectifi-

cacão nos termos dos artígos 224.°

e 22S.o ou pelo averbamento da

mudanca de nomc ou adíciona-

mento de apelido o$oo

35.° Pelo averbamento de qualquer sen-

tent;a não especificada nesta tabela 10$00

36." Pelo averbamenlo, no registo de

ôbito, de trasladacão de cadáver. 10$00

37.° Por cada averbamento â margem

dos assuntos de tutelas ou de na-

cíonalidade I $50

3S.° Por cada cancelamento I S50

39.° Pelo acto de casamento praticado

fora da reparticão, a pedido das

partes, alcm dos emolumcntos já

desígiiados c caminho. quando de-

vidos. excepluando o registo in

articulo mortis 50S00

40." Por qualquer outro acto do rcgisto

cívil pratícado fora da reparticão,

a pedido das partes 25$00

41,o Por qualqucr registo feito íora das

horas regulamentares, a pedido das

partes, alcm do emolumcnto quc

competir 1 2S50

Não sertT deviclo êste emolumento nos

casamentos in articulo morlis.

42.o Pelo caminho, por cada quilámetro

ou fraecão. eontando-se apcnas a

ida 2S50

Alc'-m de 15 quilometros nada mais.

O eaniiiiho sá é devido quando o acto

se pralicar a distância superior, a 2

quilôinetros da scde da reparticâo,

contando-se neste caso o caminho

desde a mesma scde, e nunca se
'

vencerá mais dc um caminho em

cada dia para cada loealidade,

scja qual fc>r o número de actos

praticados.

43." Pelo boletim a que se rcfere o §

único do artigo 2IS." 2S50

44.° Pela certidão enviada ao agente do

Mínistério Públíco, nos termos do

artigo 331.°, escrita em papel sem

sêlo, c que será contada a íinal no

rcspeetivo invcniario. ficando o es-

crivão obrigado a íazer entrcga

do cheque dcntro do prazo legal

ao conservaclor respectivo, sob as

penas de multa impostas pelo ar-

ligo 446.°, o emolumento fixo de . 6S00

Além do cmolumento íixo hcí a per-

centagem a que se ret'cre o § 4.o
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do artigo 119.° do decrelo n.°

13:978, de 25 de lulho de 1927. sô-

bre a cobrant;a do imposto sôbre

sucessôes e doacôes.

15." Pcla certidão de narrativa de cada

rcgisto de nascimento. ábito, períi-

Ihacão, legitíniacão e cmancipatão 5$00

40." Pela certidão de narrativa de casa-

mento 6S00

47.° Por cada ccrtídão de teor de nas-

cimento, casamcnto. ábito, legili-

macão, pcrfilhaeão ou emancipa-

cão, além da rasa 3$50

4S.° Pcla cerlidão cle teor dc qualquer

registo. havcndo avcrbamcntos

alcm do cmolumento quc competir 1S0C

49." Sc íôr Iranscrita qualquer procura-

c.To, por cada uma, mais 2S50

50." Pelaeertidãode qualquerdocumento

além da rasa t$00

A rasa conta-sc por cada lauda dc

víntc c cinco liuhas e cada línha de

Irinta letras IS25

A fraceão de lauda considerar-sc-á

scmprc lauda completa. clcsdc que

a ccrtídcTo comece no alto de cada

página.
\'as ccilidôes dactilografadas a rasa

contar-se-á "cm dôbro, desde que

cada linha não tenha menos dc

quarcnta c cinco letras.

I.usca : pclo ano quc a partc indicar 1S00

N'ão apareccndo o acto procurado,

sei'cí dcvido, qualquer que fôr o

niimero das buseas 1 $50

a) Pelo ano que eslivcr correndo nunca

será devida busca.

51." Pela requisicão de ccrtidão eom ur-

gcncía, nos ternios do artígo 406.°,

cTléiii dosemolumcnlosdcvidos mais 2$5û

52.° Por cada cédula pcssoal I$00

53." 15usca para ser passada a cédtila.

quando pedida 1$50

54.° Pela adicão de novas íôlhas. "nos

lermos do artigo 116.° 1S00

55.° Pela requisiCcTo do bilhetc de íden-

tídade e preenchimenlo clos ím-

pressos contornic os modclos anexos 2S00

Sc o requísítante do bilhete de identi-

dade fc'ir empregado públieo nâo

sercí devido êstc cmoluniento.

Além dcste emolumento ser.í cobrada

a quantia dc 5$ por cada bilhetc

de ídentidadc, a qual ser.i enviada

ao arquivo competentc.

"A rniâo" íiii Imprens.i
Transcreveu parte do artigo Peta Eamítia

publicado na «A União», do passado mês de

Abril, o antigo jornal «Ô Dever* que se pu-

blíca em S. lorge (Acores).
Também transcreveu a local Catolicos Por-

tugueses! publicada no penúltimo número de

«Ã Uníão», o diário «Xovidades».

Muito agradecemos.

¥ • *

Os nossos aini-u'os

Teve a amabilidade de vir apresentar-nos

cumprímentos de despeditla, antes de seguir
para a sua costumada ctira de águas, o nosso

prezado amigo Sr. cônego José tie Santa Rita

e Sousa, ilustre professor da Escola Superior
Colonial.

—Também nos dístinguiram com a ama-

bílídade da stia recente vísita os nossos amí-

gos Srs. Paulo Portalete, de Beja, e Dr. José
Dias da Crtiz, de Coruche.

Os nossos reconhecídos agradecimentos.

IVla o\p;insfio <lo «A I'uÍîkm

Distinguíram a propaganda do útimo nú-

mero de «A Uni<To», o qtie muito agradece-
mos, os nossos prezados amigos Srs. : P.c Ben-

íamim Carlos Baptista, P.e Raul Mira, Joaquim
Pinheiro F. Gomes e Alcino Amadeu AÍves.

I!

Lîicos Eternos <l;i L.aca

Portuiral o J.rasil

Dcspertoti viva díscussão, e mesmo cs-

panto, a proposta dos 15S paiiamentares bra-

sileiros, segundo os prímeiros ntimeros, e 136,

segundo otitros, a qual rcdundou cm entusíás-

tica apologia da língtia Portuguesa e da Raca
qtie,formou o Brasil.

E que não se dissociam os clcmentos com-

ponentes do organismo humano, singular ou

coiectivo, como sc dĩssociam as diversas par-
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tes de um composto, por meio tle reagentes
químicos. • .

Portugal e Brasil encontram-se de tal modo

compenctrados cntre si, que bem pode dizer-

-se dos portugueses que são os brasileiros de

C<i e dos brasíleiros que são os portugueses
de Li. São duas Naqôes independcntes, sobe-
ranas e livres, mas ambas desabrochadas tla

mesma Raca e fundatlas nas mesmas raízes

eternas.

Portugal sem o Brasil seria como um pai
sem fílhos, o Brasil sem Portugal não passaria
de mera expressão gcográíica stijeita aos

apetítes vorazes de todos os ímpcrialismos
l'ortes, como a China para o Japão, por cxem-

plo.
NaccTo moca, estuante de seivas c, para

mais, aberta a tôdas as racas, a descnvol-

ver-se numa vida imaginatíva, ttimultuária. o

Brasil corre o rísco de se pcrder na anarqtiia
social e moral, desgarrando-se da nobre e

reftilgente trajecttiría cm t]tie o deíxoti Por-

ttigal quandti êle assumíu a stia índepcndên-
cia, para se transformar numa «massa» errante

no céu das Xacôes, sujeila ãs atraccôes dos

imperíalismos maís poderosos, como ti tla

Alemanha actual vivendo a plena loucura o

scti absorvente DeulclĩelanJ uber allcs, como
o tlos fascismos mantcndo organizados tis

setis subdítos das coltinias que vívcm nas

Xacôes alheias, como o d.> l.ipno que se deí-

xou posstu'r de uma v.iníade etidtt vcz maís

podcrosa dc expansão univcrsal, oti como o

tlos Estados Unidos tle Monroe, aí mesmo de

ao pé da porta. As graves criscs revolucio-

iĸirías qtie tanto lhe iêm eonturbado a sua

vida interna, as gravíssimas decisôes que to-

mou de qtiebrar os contratos mais solenc-

mente jtirados com as Xacoes (]tie tínham ido

em seu auxílio, a fobía nativistn qtie por ve-

zes tem manifestado, e a ftiría destrutiva dt>s

lacos da Raca, incluindo a I.íngua, tle qtie

alguns tlos setis elcmentos alcados até âs ca-

madas representatívas tém datlo provas, pa-

recem-nos serem demonstracôes bem conclti-

dcntes de taís influências terem conscgtiído
tocar a alma aberta, generosa, deprevenida e

exccssívamente rcceptiva tlo Brasil, mercc de

agenlcs capciosos e subtís da Xacôes caídas

da verdatleira civilizacãti cristã e convertidas

a um imperialísmo impícdosci, os qtiais, lá

como cá, promovem também as qucdas dos

nossos Países em seti proveito.
Os portugtieses, compenetrados dos mcs-

mos sentimentos poderosos e amorosamente

calmos qtie cimentam os lacos de tôda a

Raca, encaram sem inquietaccTo a pesada ta-

refa qtie ímpende neste ,momento sôbre os

ombros das camadas da Elíte brasíleira, inte-

lectual e moral, para impedirem a corrupcão
dos esplêndídos destínos do Brasil pelo pre-

domínio das iníeriorídades anárquicas.
Como cra natural, a cstranha proposta

dos 15S (ou 136) Parlamentares brasíleiros de

c]tiererem supiimir por decreto a língtia por-

tuguesa qtio se fala no Brasil, octipou largo
espaco nu imprensa de cá c de lá.

Para qtie se possa ver e apreciar o verda-

deiro ítindo da proposta, pedimos vénía para
deí.xar aqtii arquivada tima correspondência

dírigida ao «Díárío de Xotícias» desta capi-
tal c por cie publicada no seu ntimero de 23

de Jtilho, por certo de pessoa de largo saber

e experiêncía qtie o mesmo jornal acoberta
sob a símples letra de X.

É como segtie :

Segundo um cabograma do Brasil, foi apresentado

um proiecto na Cámara. subscrito por I5S dcputados. em

que se propôe que a língua falada no Brasil sc denomine

lingtta brasiieira.

Sôbre cstes assunto aprescnto as scguintcs considera-

eôcs :

a) Ikí no Brasil. conio em todas as naeôes. uma lin-

guageni eruJita, vernácula, que c a das pessoas cultas,

nos livros, nos jornais. nos discursos, nas confercncias e

no "rádio., enfim a língua de Grcgôrio de Matos Gucrra,

de frei Viccnte do Salvador. de Rita Durão, de Basílio da

Gama. de Gonzaga, de Alvarcnga l'cixolo, de Iosé Boni-

fácio, de Ioão I-'rancísco Lisboa, do marquês de Muricá,

tîoncalvcs de Magalhães. Goncalves Dias, Pôrto Alcgre>

Alvares de Azevcdo, Casimiro de Abreu, Fagundcs Va-

rela, Castro Alves, Bílac, Vícente cte Carvalho, Varnha-

gem. liuclides da Cunha, Alencar, Machaclo de Assis,

l'ompeia, liut Barbosa e tantos outros ; e há a linguagem

popttlar, com modalídades e proniíncías várias, conforme

os kstados, cta gentc inculta.

b) Aquelas formas sintáticas (muitas vezes erros gros-

seíros que fogcni â logica das constriicôcs das línguas fle-

xivas) a que sc apegam os propagandístas da Iín</ua bra-

silcira não são formas brasileiras. ScTo l'ormas alricanas.

que os prctos levados da Africa para a agrícultura da

Amcrica, implantaram, dando â nossa lingua expressôes

deslcivadas como p'ra tnim coiuc, p'ra mim faxâ, vt

ele, etc.

Como se sabe, o prcto tem os kibios muito grossos,

e, por isso, n.To pode pronunciar expressôcs vivas, como

ri-o, Jissc-tho, etc, mas sim : p/ cle, Jisse t'sso p'ra mêcê,

ctc Os prctos rclaxaram assim, como os filôlogos apon-

tam, na América. o inglês, o espanhol e o português.
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Prova-se islo observando a nossa lingua em Angola
e Mocambique, ondc há as mesmns expressôcs relaxadas

quc há no Brasil entre as pessoas ínctillas. Até a pronún-
cia e igual, poís aquclas cokínias íicam, i.iais ou menos,

na mesma zona tropical clo I'.rasil. |á Goncalves Víana. o

maior iilôlogo porluguc's, aponloti isto. II já um jornalista
brasilciro o cscrcvcu no Díário de S. Paulo,,, em 1931,

quando. ao passar por Lourenco Marques. ficou muito

admírado de ter ouvido ĸ; mesma fata, com i</uais ex-

pressoes e ate com a mcsnia /onalidade de prontíncio».
lambém os escritores portugucses c os livrciros no-

tam islo t|tiando chcga a Portugal um africanísta. ou seja

uni portugtiês ínculto que vivcu em Angola ou cm Mo-

e.imbii|ue. pois que Ihe prcguntam logo .._ cle vetn do

lírasíl.

c) I; natural o amor clos brasileiros a sua p.itria, o

seu naltfisino (poiĸ os nacionalismos são hoje acirraJos

cm totlo o Mundo. devido <i Itila dos fascismos ou intc-

gralisnios nacionaís contra o comunisnio in/crnacicnal).
Mas nos kstatlos tlnidos ainda ninguém propôs fazer

a ...?</._.. ^anliee. na Argcnlina a lingtta ar>/enlina. nem

na Colombia a liin/ua colombiana. e assini por di.inte nos

paises de ascendcncia castclhana.

ranibcm na Suíca h.í 4 línguas: o iranccs, o alemão,

o italiano e o romanchc: .nas iiiiigucm propôs a lingua

sttíca, pois há uma oficial. que c a íranccsa.

rambcTn na Bclgica há 3 linguas: o íranccs. o valâo

c .-> flamengo ; mas ningucm propc'is a lingua bcl</a, pois a

oficiai é a francesa.

d) O Brasil lcm tido, consoantc a opinuTo de Cândulo

l'igueirctlo, maior ntiincro dc filologos qtic Portugal.

Scmpre rcspeítaram a veruaeulidade.

Morais, que era brasílciro, não íoi o maior dos nossos

Jicionaristas'.' iicTo loí o pereursor cla íilologia porluguesa.'
I: M.irío l.arreto '.' I: Rui líarbosa '.' k krncsto Carneiro'.'

I; Said-Alí '.' N'ão c Antcnor Nasccnles o autor clo ntclfîor

"Dícion.írio etimologíco c\<\ língua porltiguesa,., saído a

lume em 1952 e premiado pch .\cadcmia Brasileíra dc

l.ctras'.' Digo inelûor, porquc assim o aíirmam os íikilogos

porlugucscs e brasileiros.

c) Ikí no l'.rasil, mais ou mcnos, 20.000 palavras da

língua inJígcna </uarani c das língtias tla costa africana

iliic os prctos para lá levaram ; mas ScTo apenas palavras

qtic enriqucceni o portugucs c não construccies de írascs

com Ccir.ícter autcnonio.

I) Podia aprescnlar aqui opiniôcs de M.irio Barreto

(o maíor filt'ilogo brasilciroi. dc Machado de Assis e ou-

Iros grandcs vullos brasílcii'os a nvor da unidade da l!n-

gua. co.no ja o fez Agoslinho dc t'ampos. Mas apresciito

cstas: Quando, cni 1S97. se ftuiclou a Academia Brasi-

leira cie I.etras. loaquim Nabuco disse : "A raea porlti-

gticsa, como raca ptira, lem maior resistência e gtiarda

assim melhor o seu idioma. Para essa uniformidade tle

lingua dcvcnios opcTr um embaraco cí dcjorniac-ão, t|tie c

mais iĸipida entre iicís; clevemos reconheeer quc éles são

os donos das fontes, quc as nossas cmpobrecem mais de-

pressa e que é preciso renová-las, indo a cles...

Rui Barbosa escreveu na "Réplica,,: "Em meio a

essas vestais do verntículo, tais quais o escalracho no

meio das semenleiras, pululam, como cogumclos, os pro-

sclilos e propagandistas do falso dialecto brasileiro — sur-

rão amplo onde cabcm, ã larga, dcsde que o inventaram

para sosscgo dos que não sabem a sua língua. tôdas as

cscôrias da preguíca, da ignorância e do mau gôsto,
Usado a buscar nas fontes antigas os veios preciosos de

ouro fino que elas escondcm ao modcrnísmo pretensioso

e ignaro. amo c u-o também a linguagem do meu tempo,

esforcando-me, entretanto, por lhe evitar os dcfcitos,,,

Baptista l'crcira no
'

Brasil e a Raca.. diz:

"--N'ão pertcncemos .T escola dos quc quercm fazer

uma língua nova: o brasileiro. N'ão vcmos a nccessídadc

de reiicgar a li ígua dos nossos maiores. Por quc '.' Para

quê ? N'cĩo a cstamos enriquecendo com vocabulos e cons-

trueôes novas? Palemos o portugucs enriquccido pelo

Brasil, mas falemos o português. Impôr o solecismo c

quercr impingir a bôrra pelo vinho. A sintaxe de uma lín-

gua c o seu coracão. e um coracão <iue n.To sc sujcit.i

como o dos cães e cobaias, aos milagres da transposicão

cirúrgica dos irmãos Mavos.

Iki pouco discutia-se num Congresso americano a

língua em que eada delegado devia falar.

Quando um clcles, aliás allo e nobre cspírito, dccla-

rou que falaria no scu dialecto. |á com íumaeas de eman-

cipacão. o delegado de Venezucla. lugar ondc talvez o

castelhano se conservou mais puro. pediu a palavra c

dissc: "Eti me contentarei de falar na língua dc tim cava-

Ihcíro quc se ehamou Ccrvantes1.. Bela líccTo para os quc

se iulgam diminuidos por íalar a língua de outro cava-

lheiro que se chamou l.uiz Vaz dc Camôcs! ,—X.

Vê-se daqtií que os senhorcs Parlamcnta-

rcs brasilciros, para dcsviarem a nau alta tla

Língua do mar fundcT e claro do Português,
iam dar com ela em baíxío lodoso de autên-

tico prêtoguês.
NcTo. Podem verifícar bem qtie por aqtii

não se vaí dar ao «glorioso séctiio do BrasiU

que ncís com o nosso Ex.'"u Cardíal Patriarca,
Ihcs dcsejamos. Afastam-se.

Dizem os entendidos qtie os mulatos, por-
que n.To são de tima raca definitla, iicTo têm

afecto ao pai nem amor â mãi.

Compreendemos assim muito bem t]tic

muítos brasileiros oriundos tlc países dc um

imperialismo ínveterado, sentindo por tim lado

a grandeza dos lacos da nova Raca cm quc

se encontram encorporados e por otitro a

voz do sangue da raca donde procedem, se

vcjam mcrgulhados num drama aflítivo que

Ihes dílacera a alma.
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llaja, porém. prudência para nao se afo-

gar na mesnĸi situncão dranicítica a alma

serena c límpicia tie tcxio o Brasíl. Lsta é re-

tinta, cstrutural e índelêvelmente portuguesa

e latina.

Acompanhamos com pensamento forte e

gencroso a ascensũo índcpentlente tla Xacao

brasilcíra, gltiriosa co-herdeira connosco tla

maís podcrosa e íccunda Civilizacã° qtie jci-

mais cobriti a face do C.lobo— a Civilizacão
CristcT— e stia cooperadora, ainda connosco,

e com as clemais N'acôes qtie dela não abcr-

raram em cedência vergonhosa aos apetites
da ínferíorídade.

Diante dos indestrutívcís lacos rácícos da

k'eligião, da Civilizacão e da Língua que nos

unem, tudo é fraqueza e tutlo desaparece.
Como tutlo o mais c mcsquinlio e peque-

nino!

A. M. M.

■

* • *
-

(Vu.ut'csso Kuearistico

<lo Coloml.ia

Está decorrcndo na Colombia a maíor

concentraccTt) cattilica que sc conhece na hís-

ttiría claqtitie país—-o Congresso Eucarístico.

Calcula-se que na comunhão geral do tlía

13 do corrcnte mês tomaram pnrte ccm mil

pessoas.

-¥• • *

(>.° Coiiíítcsso Intornacioiiiil

dii JlistOriadas lîoliii'iôos

Sob o patrocínio dos Ministros dos Xcgci-
cíos Estrangciros c da InstruccTo Ptiblíca da

Béigica, terá lugar no Palácío dos Congrcs-
sos, tla Exposicão lnternacional tle Bruxelas,
de 16 a 21 de Setembro prtixímo, o SE.XTO

CONCRLSSO INTLRNACIONAI. DA IIIS-

TÔRIA DAS RELKiIÔLS.
S. M. o Rei dos Belgas, dará rccepcAo so-

lene âs cielcgacôcs oficiaís, no Castelo Real

de Laekcn, sexta-feira, 20 de Setcmbro.

-

¥ • ¥

P/sSPPPIA AS ABPLIiAS

Llas prestani-te enormes e valiosos ser-

vícos. Trabalham cle ^ra-ca, dão-te o mel

e a cera e aínda aumentam a prodticão
das árvores cle fruto.

FcTH a colJTeita do mel excedente ãs

suas necessídades e que elas te oferecem

mas não as mates.

Trata-as comamí_cade; bemomerecem.

Destruír um enxame é um crime.

Mostra-te um homem cívílízado; evita

ser punício pela leí.

(Do carlaz da propaganda de proteccão ás

abelbas, divuljado recentemente pelo
Pôsto Central de Fonieuto Apícola, do

Ministétio da Agricultura).

Imprensa
«Boletim cia Assocíacão Central da Agrí-

cultura Portuguesa». A Assocíacão Central da

Agticulturu Portugtiesa, com sede ncsta ci-

dade, publíca mensalmente o seti «Boletim»,

titil publicaccTo do ramo agrícola, e muito

bem apresentada. O sumário do n.° 12, rela-

livo a lunho passado, é o seguinte:

/.0c/c7.v Je Jiamantc. A Associacao Cenfral

Ja Agrictiitura Portugucsa, complclcu o 75.°

anircrscírio Ja sua funJacJo cm 10 de Junûo
Je 1955, Silvério Botelho de Sequcíra.—Págt'-
nas Pccuárias, l.udovico de Meneses.—Olivais

e Lagarcs, AssociaccTo dos Olivicultores de

Poitugal. CialinJcecs. Caractetísticas Ja Paca

<dîarbuJa Lusitana*, Carlos Zeferíno Pinto

Coelho. Cc/acce.s. LcgislacJo Je interêsse

agrícola promulgaJa nc mcs Je y/aio Je 1935.

m

«Portugal Cinegctico*. Orgao oficial das

ComíssOe^ Venatcirias Regíc>naís do Centro e

tlo Norte.

É éste o título do boletím oti tirg.Tti oficial

tlas Comíssôcs Venattirias Regionas do Centro

e do Norte, que sc ptiblica na cídade do Pôrto.

O princípal objcctivo do «Portugal Cine-

gético» c csclarccer e disciplinar o maior nú-

mero dos cacadores e fomentar o estabeleci-

mento de cordeaís relacôes entre todos cies

e as comissôes venattirias.

O primcíro ntimero, publicado no passado
mês cle Itilho, apresenta o seguíntc sumário :

Aos lciiores, }oao Salema.—Abertura da

caca, JocTo Salema.—Xonas Jc rcpovoamento,

kicTo Salema. EiscalizacJo, \oS\o Salema.—

Cinolcgia, Manuci L. Marques. 7.J Expost'cão
Canina /n/crnactonal Je I.isbca, Armando

Corrêa.- O Jesaparccimcnio Ja caca e as

suas catisas, C. P. EJitais. Circulares.—Åu-

tcacôes. I.irro Pcrfiigucs Je Origens, Frede-

rico Soares.- Let' e Pcgtilamcn/c da Caca.


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


