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Palavras de paz na hora em

que se consagra a virtude

O (iovcrno Iĸ't-de procurur qtte a riui-

Iher porlupticsa scpiinĸlo no /:stado Xoro

as tradi'côes e a inspiracãn i'/iala da sna

altna, rtos vú cobrindo o ca/t/inlto do sâ-

cri/i'cio, e (pie é tatnbéin o caininlio da

isloria, distribuiiĸlo palavias de I'é aos

(lescret/tes, de conjorto aos des^tacados,
de úiii/no aos infe/ises, cle calrna aos des-

vairados, de espet'ain;a aos qtte sofretn.
(Jne cnltive a alcpria no lar prôprio

e a leve ao lar alheio, e qne gttarde as

tnií>~alhas do sett bei/t estar para os qne

carecem ainda do an.xílio tnoral e do pão
de lodos os dias, eiĸ/iianto a vida e a

tiatnreza dos Itontens e das coisas, que a

todos ttos pedetn tentpo pãra caininltar

nũo nos deixa chepar ã sociedade //ĸi/'s

perfeita, iiĸtt's jnsta, ntais hunuina, de

que estatnos a pteparar os alicerces, e

pata onde vatnns rompendo iíinerano.

( T)ti tlisctirsa i/t> Minislm tla /iitcn'or,

Sr. tt ncitl'. ->■"!''■•> >' 1 in/iares t/e t inĸi, na

sessãt) salene. realieat/a ito t/ta /J ttt/ car-

leute, a p' apoSito tla iritiupiirtit,âa tlo uio-

íiiiinetila ti /Stiiu/ia D. lcnti'if, na cid<tt/e

t/us Cnlt/tis da Iruiiilnt) .
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A PR0P0SIT0 DO [10 DA JUVIUDE OPERÁI CRISÍÃ

Um autôgrafo de Sua Santidade o Papa

A propôsito do Congresso da Jtt-
ventttde Operdria Cristã, realíxado ĩii-

timamente cm /yraxclas, Sua Santídade

o Papa Pio Xldirigiu ao Em."'° Cardia/

Esrnesfo Van /.orr, arccbispo dc Maíi-

nes, o scgninfe aufôgraío:

Quc.nc.o pensamos no Congresso
dâ luventude Operáría Crístã, queden-
tro de poueos días se reiinirá em Bru-

xelas, e a imagínac-ão Nos representa
as clensas tilas de jôvens que vaí alber-

gar a eídade real dos Belgas, exulta de

aleyria o Nosso espírito e eleva-se a

Deus em esponfâneo movimento tle

yratidão, por l:Ie dispor de tal sorte

os euídados do minístérío apostôlíco,

que assim como Nos não faltam fre-

quentes motivos de aflicão, também

não escasseíem os cle confôrto. I)a ale-

gria de ayora compartilhas tu, ô dí-

lecto íilho Nosso: víste no terriiôrío da

tua pátría a promíssora aurora desla

Assocíaccio, actualmente no lindo íío-

rír do seu desenvolvimento, e agora

com escolhído número de Prelados e

sacerdotes assistírás â Reuníão, que se

prevê magnifíca pelo entusíasmo relí-

e'iciso, e esplênciída pela org'aniĩacão
e pompa exterior. Tais sentimentos N>os

determínaram a mandar-te esta Carta,

mensaoeíra clas Nossas felicitacôes e

votos, de t]ue te farás íntérprete junlo

datiueles que sob os teus auspícios se

reuníi"c,t) no Congresso.
Doís lustros se passaram desde que

teve ori^em a Iuventude Operária

Crístã, aí surgída sob pressác'ios feli-

nes. Aoom detém o passo, volve um

olhar para trás a-tim-de medir o ca-

mínho percorrido e, vendo as cfrandes

e maravilhosas coisas realízadas, não

pode cieíxar cie reconhecer a vírtude

divína, que evícientemente sorriu â be-

néfica iníciativa. Não sô floresce em

terrítôrio belya, onde prepara núcleos

de oente e riqueHa de enercjías para a

causa cattMíca, mas ciífundiu-se aíncia

para além das pátrías fronteíras e no

seu eslado actual fâcílmente permíte a

prevístão de expansôes aíncia mais vas-

tas, na SLia necessciría adoptacão âs vá-

rías circunstâncías locais e na cievida

docilídade aos desejos do epíscopacio.
Nem pode suceder dotitro modo, poís
é uma forma genuína e verdadeíra cle

Accno Catolíca, con'e_->pondente aos

tempos que vão decorrendo e, com tal

tinalídade, intérprete cias temerosas so-

iícitudes cie Santa Madre I^reja pelos

operários; para esfa classe social, des-

falecícia tanta vez sob o pêso cie mui-

tas mísérias e transviacla por errôneas

ideologias, voive, pois, os seus cuícia-
tios e a sua actívídade. Quem, conser-

vando no espíríto o culto cia virtude,

poderá permanecer sem admiracão

ciíante dessas fileíras juvenis, objecto
de tantas esperancas para a relio'ião e

para a pátria?
Instrucão religíosa profunda. sôlícia

fé, ínvícta carídacie que se maniíesta
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em santos empreendimentos, jovíalí-
dade que não esmorece mas perfu-
mada de lilíal pureza de eostumes,
sentido de cliscíplína e íirmeza de ca-

rácter, eís os dotes morais que taís jô-
vens se propôem para o seu aperfei-
coamento, para servir e.xacta e activa-

mente a Aecão Catôlíca no que forma

o seu mandato cspecífico, que é auxí-

líar a lerarquia riclesiústica no e.xercí-

cío do aposlolado. O trabalho quotí-
tiiano proporcíona-lhes ocasíão de ofe-

recerem a Deus vítimas espírituaís de

expiacão e alarga o campo em que se

exerce o seu rêlo para recondurír û

prátíea da vida crístã os companheiros
cie traballio, os seus bem-amados ir-

mãcis. Não icfnoramos com que espírito
de sacrífícío e de oracão, com que

assíJuo uso dos Sacramcntosda lo'reja,
com que docura e diligência êles se

esfoream por conquístar para Cristo as

almas de seus irmãos, tornando-se por

ísso vertladeíros difusores dekir.coa-

djufores do bspíríto Santo, milícía li-

oeíra dc\ Ioreja. Propício Ihes seja S.

losé, ínsío'ne modêlo e patrono cios

opei'círíos, propícía a Santíssíma Vir-

o'em Maria que, nascída ds\ íhistre e

I real estírpe de Davíd, cciiiheceu a cki-

[Bfllro Catũlico Porîuguês

SíMTíM'jiri.-ulo (í(M*;il

l.m íeícrêncía ao o..s'.;> Jj igre/'a Jc Allcr

Jo ChJo, tij>i'esenttul>) iĸ> líltimo niiinei't) tle

«.\ llníãt)», conliiiiit' t) Sr. Admíníslratloi' tlo

coneelht) de Alter tlt) Chão sem d..r o inte-

'^i'ul cumprimcnto ao despacho tle Sua H.w

o Sr. Minístro tle luOíe'a. publíctitlo uo Picirio

Jo Cioperno n." S'2, i_\a Sérĩe, tle 9 de Abril tlo

ano conente, e aleya para tsiiito quc o cdit'í-

reza cluma vida laboriosa e mociesta;
volva-lhes um terno olhar de miseri-

corciía Jesus, o Qual, criador cio muncio,
ncĩo se ciedígnou cie aplícar as suas

mãos aos rudes trabalhos materiaís. j
Sob tcĩo poderoso amparo, fioresca
nos queríclc)S jôvens a fé antíga, cresca

a oiôria da obra empreendída.
l)a Nossa parle paternalmente os

exortamos a perseverar com crescente

entusiasmo nos louváveís propôsitos;
levem em suas nicjos a alâmpacia da

carídade e procurcm cada día alímen-

tar-lhe maís a chama, para poder trans-
mítir calor cie vícia nova a êste mundo

que vaí sentindo o o'êlo do tempo.
Ardentemcnte ciesejamos emíim que a

bcncão AposttMíca, que primeíro te

enviamos a ti, por teu íntermédio com-

preenda e abrace quantos intervierem

nas solenes reuníôes: a todos seja tes-

temunho clo Nosso afecto e, propicía-
dora dos celestcs auxílios, solicite ao

vosso trabalho ríca messe de resul-

tados.

Dada em Castel C.andolfo junto a

l-tnoma, a 19 cie aoôsto de 1935, no XIV

ano do Nosso Pontíticado.

Pius P P. XI

cio an constrticJo gnc Jcrcria ser igrc/'a paro-

qtiicil da Ircgticsia scJc Jo rcl'criJo concc/hc

sc não acha ccniprccnJiJa cntrc cs bcns gtic

pcr Pcriaria pnl~>/lcaJa ctn cxtrato no DiJrio

Jo Uorcrnc, -2.a Sc'rie, n.° $2, Jc 9 Jc Abril

últiinc, Jcvcm scr cntrcgttcs å CcrpcracJo Jo

Culto Ja rctcn'Ja Trcgucsia. porgtianto nao sá

nJc foi arrolado tnas tanibcin poraiicntinca chc-

gcn a scr tcinp/o aĩ'ccto ao culto, csíanJo há

imiitos anos nc< pcssc Ja Junta Jc Ercgucsia.
Pareee não ser assim talqualmente t) Sr.

Atimínistfatloi' do Concelho íníorma, porque
nenhuma loaica assíste ao Sr. .Aclministrador

tlo cc>ncelho tle Alter do Chão, porqiicinto :

1." A iyi'eja em questâo consta do arrola-
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mento e invcntáiio adicionai, com data de 15

tle Fevcreíro passudo, assinado pelo prôprio
Sr. Admmistrador, como um dos membros tla

Comíssãc) dc Inventcírio, e em cuniprimento
do ofício recebído tia Comíssão luiisdícional

tlos Bcns Cultuaís, clatado dc 6 tlo mesmo

més c ano (Processo N.° 14.175, Livro 14, Fls.

337— 1 .a Seccão): pois tlo mesmo consta es-

peciíicadamcnte a Igreja Paroquial de

Nossa Senhora da Assuncão ou Igreja
Nova com cinco sinos, uma pia de bap-

tismo, capela-môr e capelas laterais,

que está situada na Praca Barreto Cal-

deira, e confronta pelo nascente com a

Praca Barreto Caldeira, pelo poente,
norte e sul com o quintal do Hospital
da Misericôrdia. b porque nenhuma lt_><_;'ica
será capaĩ tle ne<_;ar o refcrido ínventaiio,

rcsulta aíntla,

2.° Que sô uma reclamacão leoal contra

o mesmo, t;ue tlemonstrasse e prt)vasse a possc

da Junta dc l:regucsi-i, sería motívo para uma

decisão por quctn Jc Jircitc, que não o Sr.

Admínistrador tlo Concelho; c não resíste

também a uma análisc scria a circunstância

de se achar em construcão, porquc cm boa

vertiade se reconhece,
3." Que a prátíca de determínados actos

tle culto, obscn~atis, obscrranJis, é compreen-

sível e aceitável aintla nos tcmplos em cons-

ti'UQão, como aliás e corrcnteem circunstâncias

tle nccessitlatle; e detjradante sería não reco-

nhccer, porquc lão insofismável vertlatlc est.i

â vísta de totlos, quc o baptísttiio Paroquial
já sc acha instalado na reíetida íijrcja.

Daquí, pois, so sc potle tirar a resultante

que fica evítlentc :
-

o Sr. Atlministratlor tlo

Concellio contiiuia a não cuniprir t> tiespa-
cho ministeríal de Sua f.xv1 o Sr. Minístro tia

lustíca, )á cítatlo, porqtie não quere, e prc-

cisamcntc, não quere quandoo l.studo Novo

ptocura cstabclcccr regras quc assegtirem ani

niclhcr rccrtitaincn/c Jos seus scrriJorcs c mna

inelhcr ii'scaii.zacJo Ja sua acliriJaJe.

A par dísto, é um tlever kísjíco a renova-

C'ão da nt)ss<i peti'cão, formulatla já no líltimo

númert) de «A llníão», a Sua Px.1 o Sr. Mi-

nistro do lnterior, visto que o procedímento

adoptado ptio Sr. Atlminístrador está fora

do critério leyal, c, como critcrio pcssoal, e

tle rejeitar.

m

Por intermcdio do Seci'ctaiiatlo Cieral tlo

Centro Catolieo Poi'tuc;"ues foi apresentada. no

tlia 5 do corrente mês, ao Scnhor Minístro do

Intcríor a sceruĩntc petícão:

Iîxcij.Axcia:

A Irmanc.lc.de dc Xossa Senhora da Guia

e Almas, corporac.ão de assistcncía e benefi-

cê'ncia creeta na frcĩTucsia dc Santa María

Maíor, da citlade tlc Víana do Castelo, vem

muí respeitosamente solicitar a valiosa inter-

veiiQão de V. lîxn' ne. tentativa de usurpagão

que a Câmara Municipal desla cítlade pre-

tende t'aser do cdiiícío da Kgreja das Almas

e lcrreno do adro tle que a mesma Irman-

dadc é proprietcíría. pelos fundamentos se-

cj'uintes :

1."

I; a reteiitia ln:ia:idade a administradora

e legitima possutdora dum Templo dcnomi-

nado 'dcjreja Vciha de Víana8 e adro que a

circunda, na qual vcm exercendo tlesdc tem-

pos ímemoríaís (data a sua fundacão do ano

dc 1Í353), o cuito piiblico da rcc;ião catcílica.

A par tlísso.

I: a aludida Ir.nandade unn corporacAo
lcaalmente constituit'.i, com estatutos aprova-

dos pcia ccimpetente autoridadc, c, portanto,
com pei'sonalídatle jurídíca.

Intenta a Cåmara Municipal desta cídade

etectuar uns mclhoramcntos no l.arcío onde se

acha sítuada a referida I<_ji'eja, de eujo plano
consta o tlesaparecimento total tla proprie-
datle edifícío e terrcno. I: assim.

4."

\o intuito de não embaracar o plano ca-

mai'cíiio, a Irmandade embora com sacriti'cít),
e oprimida pclo tlesí_;ôsto dc ver tlesaparecer
uma l<;reja t|Ucisi sete ve-.es seeular. a prímí-
liva de Viana—

, veío a constatar. apt>s o ter

ptocurado saber juntt) daquele ccirpo admi-

nistrativo tm<iís as bascs e demaís condícôes
em t(ue prt>jcctc.va fazer a aquisíccio dã alu-

ditla propriedade, oue a refeiida Câmara

apenas autoriĩava a Irmandadc a exereer na

lijrci.. Municípal de Santo Anltmio. os actos

tto cultt. quc vinha praticantlo nc\ Igreja a

demolir, isto sem tiuaisquer espécie de garan-

lias tiuer presenlcs, t]uer futuras, que é o
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mestno que tlÍHcr que essa autoriĩacão, a ser

aceite pela Irm.indade, .icava siijeíta a ser-lhc
retirada na primeíia oporkinidade.

Submctidc) o caso å aprcciacão da As-
semblcía Geral dos rcspectivos irmãos reali-

natla em 19 de Maío tlo corrcntc ano, csta

deliberou acedcr eo solicilado nas seyuintes
condicôes:

a) Reconstruíndo a Ccĩniara a hji'cja das
Almas ou outro local úttl e aprarível, sempre,
de pretei êncía, no I.aroo que Ihe du o noi::c;

b) Cetléncia dciíníliva. ĩstt) é, Iroca pura

e irrevoo.ível d<-\ lyreja Municípa; tle Santo

Antonio e suas depcntlcncias pcla tla das

Almas c rcspectivo adro cxceptuando os si-

nos e recheío desta, e, bem assím. quaísquer
materiais ou objectos que, pela sua nature;a,
a Irmantlatle enlenda dcvcr conlínuar em seu

potler -,

c)- Cedêneía da lorela Municipal tlc Santo
Antonío a título prcccírio, pagando a Câmara,
nêste easo, a prt)príedade tias Almas; e como

conseqiicncia :

tl)- Quc, cscolhida uma das três motlali-

datles, a mesma so podei ía ser accitc em de-

tinilivo pcia Irmantlatle. c portanto apla a

transacionar. tlepois de prévia autoríĩacão do

Cjovêrno, como é de lei.

Síntetíĩam as trés motlalidatles apresen-

latlas a boa vonlatle e íacílitlatles postas por

parte tla Irmandade â execucão tlo que sc ín-

lentu levar a eabo no aluditlo I.aryo das Al-

mas o que representa, ale certo motio, um

tácilo e tlelíberatlt) propt.síto em cot>perar

em tudo qunnto possa canalirar para o l:s-

latlo Xovo justos e merecitlos louvorcs.

Transmĩtido em ofício tlatado tle 23 dc

Maít) passado ao presidenle tlo alutlitlo eorpo
atlmínisti'ativo c> dclibcrado pela refeiida As-
semblcia Cieral. não se dí 01:011 êsle, até á data,
dar uma resposta !

I:m contrapartitia

S."

l\ir oeslos e atiliĸles Itmiatlas jci tki do-

mínio ptiblico, procura ti refciitlo corpo .idmí-

nistrativo, num acto que totla a citlatle se es-

panta pela ousatlia e tlesrespeíto âs leis e â

proptictlatle alhcia, aptxlcrar-se do que ã

reíerida Iimandade pertence, como bem se

mostra do já 2.° edital publícado no jornal
local «A Aurora do I.íma» que se junta.

Com cfeíto,

9."

\ão estando nada resolvido entre ambas

as partes, não por culpa da Irmandade, como
se concebe que se vá pôr a concurso a dc-

molicão duma loreja—propriedade alheia—

scm uma prcvia combinagão entre as duas

partes, como era lcíoico ?

A Irmandade nJo se opcc aos melhora-

mentos que a l:x."« Cc"imara intenta realisar;
apenas deseja e petie que sc lhe respeite os

seus direitos de propríetária, como, de resto,
o picprít) corpo admínistratívo os contĩrma e

eonfessa em seu oti'cio n.° 404 datado dc 25

tle Julho dc 1934.

Bm Ct)neluscĩo:

10.°

Prctende-se, Senhor Minístro, apoderar
ún\cã c exclusivamentc tio prcdio da Irman-

tlatic de Xossa Senhora da Guia e Almas scm

uma justa índcmní=acciO cm compensacao de-

vitiamente yarantída, objeetívc) êsse que a Ir-

mandade nãc> pode nem deve consentir.

Pelo quc lĩea exposto, a Comissão Admi-

nistratíva cia tlita Irmantladc conscia da arbi-

Irarietlade e esbulho tlo tjtic se prepara aos

scus díreitos de proprictáría dã supramencio-
nada Igreja e adro, atreve-sc c vem mui res-

peítosa e eneareeidamente solicitar do ele-

vadt) e sao eritério tle V. lĩxn' a ncccssáría e

urtj'cnte intervenccĩo junto daquele corpo

adminístiativo para quc se abstcnha de prati-
car actos anomalos, lesívt)s da moral, do d'\-

reito e dos príneípíos ciementares e moralisa-

tlores que íníormam o Lstado Novo.

E. I.

Víana do Castelf), 24 de Aejôsto de 1935.

Irmandade de Nossa Senhora da Guia e Almas

A COMISSÃO ADMlN'ISTIiATlV.A

(a) Jo.sc' dcncalrcs Caruclĩo

(a) Manttel An/onio l'ieira

(j| . ]ntonio ũomes

(seyue o ncconlicciiiicnto Jjs ttcs assiiijtiuĸis)

-¥••¥■

Í.STI; NÚMIĩIÍO 1:01 VISADO

PHI.A COMISS.AO DI: CI:\SL1PA
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A Immu da ftmrili.i

ilm dos pilarcs tla civili=ac,ão c a instítuĩ-

C-ão dc\ fannlia. Tcĸlos t>s listatlos prooressi-
vos tém coino tlever imetltato detcntler e re-

íoi'car cssa inslíluĩcão de motlci a quc a sua

ÍLincão se clesempenhe sem entraves e em har-

monia- catla vch nĸiis -

com a tlcfesa tio bem

comum. Os modernos bcirbaros do bolche-

vismo, pcio scu procedimento e encarnica-

mento contra a íaimi'a, bem mostram a im-

portánc'a que cia tcni nas soeiedatles que

eles pretentlcm demolír.

\a verdtitle, sem tamílías a sociedade fica

transĩormatla no rebanho amorío, aplo a ser

prcsa íácil tlos líranctcs tto pt)tici' t]ue outro

fím não lém altin tle críarem um povo tle cs-

cravos, sôbrc o qual poss.im lívreiio : :! c kipu-
tliar.

Os eooismos íiitlividuaís scm t> clo tio in-

lc'iésse lamilĩar constitmrão fôrcas tlíspaies

que se neuti'alí_am umas ás ouiras e assím se

enĩrat|uecem paia a luta ecnilra aquéles que
nSio ptvtcndem ciutra cousa senão arrebatar-

-lhes tôckis as libertlatlcs.

Os socitilov'os (|iie conscicntemcntc abor-

tlam a qtiestao socíal c que repelem os pro-

cossos comunistas dãt> oratĸle valor a todos

os meíos de fortalecimento tla família, eomo

subsídios tamiiitircs, isencão tie impostos, ciin-

Ccio tle casaís de familia,salários familiarcs, ete.

As libertlatics intlivitluais cm natla são pre-

iutlícadas com a pr.ítica dêstes processos e

antes com éles se sublimam, porque sentlo

um dos in'Sĸos tleslinos sôbre a terra betn

criar os íilhos, ílustrá-los c moralísá-los, não

se atinoe fãcílmente st> ptlo uso tla líbertla-

tle dos instintos aniinais, t|iie íendem—no ho-

mem-a ultrapassar <i medída tlas nectssitla-

tles e a expô-Io a conlínuos pcritĸis. Por isso

o l.stado ínlervem tlecrctando nornins t|ue

íortifíquem aqueki verdatlc de ser íntlispensá-
vcl a familia â boa harmonia soeial.

Mal se pO'ie ctinipreendcr essa harmonia

perscouindo, tlificultando ou impedíndo a

eonstítui'cão tki família. quundo bcm se sabe

que não potle haver apetfeicoamento sem

laco de lioaoio cntre as dííerentes oeracocs :

e laco nltíum mais udequudo sc pode imaoinai'

ao quc já por si, e independente tla lei, subsístc
-

o íamiliar— .

Tôtlas <is oj'aiitlcs vítliĸles, todos os ejran-

des oénios, a melhor ciêncía tomaram raíscs

\~c\ lamíliti; instiluícão primacíal. que mais

adetiuadamente trabalha para amortecer os

eooísmos e para desenvolver o sentimento do

bem comum, da soiidaiiedade humana, do

c.mor do prôximo.
A famílía não é produto dc convencão e

a sua exístência e cle ordem natural e de

constituicão supcríor. São estas verdades rc-

conheeídas pelos nt)ssos actuaís govcrnantes

t|ue as fixaram na Constitui'cão em vigor.

Como corolário vê'm tlepois em seus dis-

cur^os doutrinários encarecer a necessídade

c!e mipulsionar a conslitui'cão das lamílias e

de ll.es íaeiiitar e aplanar o caminho para a

boa execucão dos í'íns quc ela tem em vista.

C_)s encaroos materíais que sobrecarreoam

na hora actual aqueles que cumprem os sclis

deveres familíares toinam-sc cada vc= mais

pestitlos, mercê de cireunstâncías várias.

Se as soeiedades oroaniĩadas não empc-

nham os seus íecurscis e ftârcas em alivíar

ésses encai'oos. tlar-se-cí nelas um reeuo no

senticlo de reoresst) aos lempos selvaoens, em

tjuc a feeunditiade tiíminue e se pulveri;a,

an:qui!ando-se a vida íntelectual e moral do

homem. O melhor meío nesse auxílio, é faci-

litar-lhe a eriaccio e manutcncão tlum patri-

nĸ')nio que sírva dc embaraco e contrarie a

clesaaic'acâo produHÍda pela míséiia.

A propríedatle urbana, nos n aíores cen-

tros. era escolhída ptia iamílía, para ctinsti-

lui'cão dêsse patiimônio. lĩntre nos, alendendo

ao critéiio (Hie presitiiu â oraani=acão das

novas matríĩes urb<inas c a efectivaccĩo que

leve pcir parte tlas ct)missôes oficiais cncar-

reoadas dêsse servíco, pode di;er-se que se

pretende eneaminhar noutro sentído a íôi'ca
instínto t|tie as iamílias tém tle íixarem o scu

palrimt.nio natjucla modalítlacie de proprie-
ttade. As tliticultiades que essa actuacão vem

cnar aos donos de casas vem cortar cerce o

descjo de ser propríetarío. Com isto nccessâ-

riamente se promovc t) desenvolvĩmento da

iortun.t mobilĩária, e consctiLÍentemente o de-

senvolvimento tias institui'côcs bancárias.

Parcee (jtie sei'tí neste sontido o prt)c;resso;

pelo menos assim o accntua a mareha dã

aplíeaccio dos capitais disponíveís qtie na ídade
média e n^ rcnascenca se tlestinaram exclu-

sivtiniente á terra, clopois passaram a ser en-

Ireoues ao iAttĸlo- como cmpréstimos— para

éle realírar nĸihor as finalitlatles do bcm pú-
blitĸ\ aplícando-o a despcHas t]tie os partí-
eulares não podem atentler.

Se â primeira vísta parccc tim mal o des-

valor da propriedatle, é necessário contudo

notar qtic t>s piíncípuis motivos da economía
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lamiliar são—prcvenír as necessídadcs quc a

saiide, o Iraballio, a etlucac<ĩo e cnsino e a

velhíce dc seus membros podem tra=er— . Ora

se essas necessidades passam a ser atendidas

pelas corporacoes de previdêncĩa socíal, a

Qarot) do Lslado, justo é que nesse sentitio se

faca deslocacãtj tios valores.

¥■••¥■

I);i OriíMitarao IYmImuV.oí.'íi

Com o título «Pi'eleccôcs i;iauoui'aiss> fo-

ram publícadas em scparata do Boletim Ofi-

cĸi! tlo Min'stétío da Inslru^jo Piiblíca as pre-

!ecc.ôcs t|... constikiiram a apresentacão aos

orofessores do ensint) piinĸirit> ciicíal dos

servícos de oncntaccĩo pedayo-oicc., estabeie-

cidos pelo Decrcto n.° 22-369, de 30 de Marco
de 1933.

A ptimeíra da série foí realiĩada pelo direc-
tor oeral tlo ensino prinĸírío, Sr. I)r. Brac;a
P.iíxão, aos picíessores tlt) dístríto escolar tle

Lísboa, em 22 de Mai'cc de 193 1.

Poiĸlo em evidencia a questão tla unidade,

tlisse o Sr. I)r. Braya Paĩxão:

« Quir-se afirmar, com a prcsenca tlos

chefes tlos servicos tio ensíno prímário de

(]Ucisí todo o País, perante t)S nroícssorcs tla

capital e represenlantes dos tle todt) o dís-

tiito de l.isbtia, a tmiJaJe Je aspiracôes e a

coot JcnacJo Je est'orcos. que sao as condícôes

impicst iiĸlívcís para o cxito dc\ obra qtie o

Govérno nt)S coníiou*. ( - I'rcleccôes Inatigu-
tais-, Páos. 7 e S.

L mais adíante, aíírmou:

■ l.u ia quesi a diĩer t]tie a piimeíra, a

tiníca ncccssidadc dc\ nossa cscola— é a ot-

Jetn, que lestiltará da actívitlade da, verdade,
tla anímacão e de ale<jiia sã, dã cultura dos

sentimentos niorais, tlo ínterêsse tla vítla so-

eíal.

lacamos <i ordem. eo resto... dela re-

sultar.í". (th-elLCCces fnaiigurats Páo. 17).
Lstas duas passaoens do tiiscurst) revelam

hês notas tiistintas C]tic devem distinyuir os

seivicos de orienldcão petlaotioica ; tini'JaJc

Je aspiracce-: e coorJenacJo Je esiorccs cto

servico tki orJcm.

1. será a orJein apenas tima palavra vã,

sem tim scntido defínido?

\atla dísso. .-\ orJcm ■aíĩrmtui o Sr. Di-

reetor Gcral resiil/ará Ja actiriJaJc, Ja rer-

JaJe, Ja animacJo e Ja alcgria sJ, Ja ciil/ttra

Jos scnlímcntos morais, Jo intcrêsse Ja n'Ja

sccial.

\ão podiam ser maís claros os caracteres

gerais da accão pedaocigica:
Contra a indolêncía e a mentira, activi-

dade e verdade, dentro de um ambiente dc

aleoria víva e sã ; e para que tenha um ca-

rácter socializador é preciso qtic a ordem

seja discíplinada pela cultura dos sentimcntos

morais, porqtie doutro mcxlo est]ueceria o in-

terêsse dsx vída social.

A importcincia prática da stia compreen-

Scĩo é essencial condicão da vida sociai, por-
qtie é uma neccssitlade; e como disse o Sr.

Dr. Braga Paixao, quási a tiníca necessídade

da nossa escola— é a orJem!

.a. oríentaccĩo pedaoc><_;ica ímporta pôr or-

dem na cscola. I; como'. Lis a grande ques-

tão. L diremos a granJe gncstJo não por

desânimo ou pessimísino, mas atentos âs re-

sístências qtie frustram a ttniJaJe ecoorJena-

cão Je estorcos, mtiítas aínda não aparadas,
talven prodtitos de íníluências políticas con-

traditt.rías da realí-.accĩo do ideal do Estado

\ovo, ainda quc acrisolaJatneníe o defendam

em isolados oportunísmos.
Dentro do critério apresentado pelo Sr.

Dr. I-iraga Paíxão, aliás em conformidade com

a doutrina tlo Decreto n.° 22.369. que estabe-

lece a orientacão ixĸiaotíoica do ensíno prí-
mário, o proícsst)rado devc vivcr, com acti-

n'JaJe c rerJaJe, em cammhJo Je cslorcos

para a realí_.acão do ídeal cscolar; mas é

preeiso quc a edticacão das faculdadcs que

contribuem para csse ideal seja nitidamentc

dcfinida e proporeionada, porque ncĩo bas-

tam revclacôes emincntes sob o ponto de

vista científieo, poís c prcciso o equilíbrio das

capacidades, e em que nao falte a cssencial

euikira clos sentimentos moraís.

Deeítlítlamente não estamos no tempo da

cJucacJo e cnsino que stí vía degradantes
qttaJrcs na socícdade edueada sob o signo
da Cru_ tie Cristo, e foí essa cJncacJo e en-

stno que eJticou e ensfnou as mtiitas vítimas

duma orJctn ialsa, alheadas dc totlo da cul"

tura dos sentimentos morais, como se a

realicacão tlo ídcal escolar consíslisse cm in-

leorar t)S novos de preferência âs salas de

aula, em agrupamentos de polítíca sectária.

Se o lema da orientacao pedaoôoica é a

ordem como aliás o prtxiamoti em boa

hora o ilustre Dircctor Geral do Ensino Prí-

nĸírio, c precíso t]tie a orJcm se verifíque
destlc a maís ciementar sala de aula, sem a

eontradíta dos elementos que coneorrem para

ti realiĩacão de kĩo nobre JesíJeratnm.
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A comprcensão tlêste lcnia, como norte

do ensino. impôc-sc e cada vez se aprende
mais a sua neocssidade; logo íaz-se mister a

verificticâo tias resistêneias t]tie sc oponham,
mais ou mcnos hâbilmenlc, ao scu ajtista-
mentt) no plano tk) interêssc social.

A pottcas semanas do no\~o c\no lecíívo

cnche-nos tle confíanca o voltime "Prcleccôes
lnaiiotirais». coino rcsullante tlum esl'ôrco
ctjLiilibratlo c útil, como também promeledor
tlc uma consciente accão cm prol da educa-

Cão inttiectual aínda mais isenta tlc tlefeítos,
e sobretudo daqueles defeitos dos que

acendem uma vela a S. Miguel e outra

â peanha. . .

Os nossos amiu'o<

l)eii-iĸ>s a honra tla stia visila, no tlía

29 tle Ayosio passado, o nosso prenado
amioo Sr. Dr. |oão Benles Ca.-sttii'>ranco, tle

S. Pedro do Lstoril.

iambciu nos dispensaram a amabilítlade

dá stia visita os nossos detlicatlos amioos Srs.

Pc José Goncalves Corucho, de Viana do

Castcio, c llikirio Afonso Píres, de Míttĩela,

(Almeitla).
Os nossos aoratleciiiieiJos.

'

* • -¥■

"'A (niao" na Inipivusa
Muílo aoradecemos ao tliarío <>\ovitlades»

a trunscricão na Página Escolar do arti'oo

«l>oas Leituras* publicatla em A llnião» de

lulho passado.
iamlxin aoradecemos a Iranscricão da

nola a picpdsito tlo caso Ja igre/'a Je Altcr

Jo Chao, publieada no tíltimo niimcro; e tor-

iitimos os nt>ssos aoradecimentos cxtensivos

aos tloís semana'ríos Aotícias tki Covílhã» e

l-?evista Catt')lica», que tanibt'm a repicduĩi-
ram com upreci.ível c oportuno relêvo.

-yt • -¥■

"A rXIAO"

SERVIQOS DE ADMIMSTR^ÃO

l)e novo aqui reoistamos rccc>nhecidos

iioradecimentos tios iĸ^sscis pre3.itii.is umio'os

que vem dispcnsando o mclhor acolhimento

â obra de propaoatĸla tle >.\ União . e cm

cspecial devemos dísinouir espccial dcdicagão,

ptia propaoanda do tiltímo ntímero, dos srs.

IV Jaíme Alves de Oliveíra, P.e Antônio L.

I.opes e Alcino Amadeti Alvcs, o que muíto

aoradecemos.

A par das dedícacôes dionas do nosso

mclhor reconhccínĸnto, devemos também re-

cordar aos nossos pre=ados assinantes, que

aiiĸla iĸjti paoaram a assínalura do corrcnte

c\no, para satisfazerem a referida importância;
e de nĸxlo especíal relembramos êste pedído
aos assinantes a t]tiem ja foi prcsente o res-

pcctivo rccibo por mais do qtie tima \~ez.

—

^ ø *

[jslatan e mniutøtia
JÛinislério da 3nslrucão îEública

Lei n.° 1.904

I ĸn nomc cia Xac;ão a Asse.nblc.i Xacíonjl deereta e

cu pionmlao a lci seyuinle :

IMÎkOIOIA DO I:\Sl\O SLCU\DÁRIO

l'.ASI: I

O Goccrao iaiĸí ctim iiigciicia a rcioinia <lo ensino

sccuiicláiío e nela. scm prcjuíjo das solttt;ôcs ciuc houver

por iiiclliorcs para a su.i t'lTciciicía. tonuiĸí em considera-

CJo, <|tunto ao plano Jc csltiJos, o disposto njs bases

SCJllillteS :

I.ASI! II

O cnsino sccuiitláiio sciĸí niinistnjclo no curso dos

liccus. ijue abiĸniJci > tun curso yeral de seis anos, clivi-

JiJo em dcis ciclos de trcs anos, c um cttrso complemen-

lar de um ano. quc. uno ou bittircaJo, cicver.í dcscmpe-
iili_.ii- uma íuticão de sínlese.

i.asi-: iii

Xo ctirso dos liccus manler se-á o regime cie classe,

ciclico e corrcljlo, e niinistrai -se ão os eienientos de cul-

'iii'f tjuc sírvaai de prep.iraeão para a vida social c que,

i. ílÍH.intlo se peio Jcscnvolviiiienlo nornijl do corpo, da

intcliaêncij e clo e.uaclcr, tentlani a tormaeão tla perso-

njliiljJe clo jltmo, consítlcrado scinprc cotno honieni e

como porliiotics, dcvcntlti jindj rcctilar-sc por iorma cs-

peeial ,i eclucacão íciiininia,

ICASH IV

N'o prĩincuo ciclo c\o curso geral maiitcr-se-jo as

jcluais clisciplina.v dando-se carácler tlomiiiante ao por-
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luguês e a matemáticj, e incluir-sc-á o estudo da histária

pátria e corografía de Portuga! e colonijs. esluJo êsse que
se dever.í faner em disciplma a parte. O francês terá

neste ciclo essencialmentc o scu ensiuo. A matemática in-

cluirá a iniciacão tla álgebra e ciências (alicijjas da co-

rograíia) ; lerão nuíor clcseuvoK-iinento a íniciativa Ja ií-

sica e da química.

iv.si: V

No scgundo eicio as cl scipliius ioinĸi.iii'es Jeverão

ser o latini, a matemática c as cicncias físico-iiaturais. O

eslutio do inglês poJcr.í ser substi'uiJo pclo tlo alemjo,

ficantlo assim. cm regimc tlc opcOo, obrígutoria no curso

dos liceus apcnas unia líuguj gcrm.iníca

l'.ASI; VI

Dtir.inle os tlois ciclos tlo eurso gerĸ! haverá íu ôes

ou sessôcs dc liigien ĸ eJucuc.To iisica. echicue.To moral c

civíca, canto coul e trabalhos inanujis.

isasi: vii

O exaiiie e uilgamcnto Jas provas cscritas c pr.ílicas
iar-seão pclo ĸ gime dc auonimato.

I...SI: VIII

Xos líceus iciiiíniiios. c scai prejuí-o Jos cursos toin-

plcnicnljrcs t|tic exi_iircm nos liccns masetilinos, dcve

cxistir uina scccão tie forniacão cullural icmiiiina, onde, a

par da iiiteiisiííeat;âo do cstutlo tia línguu p.Jria, tljs lín-

guas vivas já eslucladas, tlc liigicnc, de pucriculliira e tla

prálica dos ljvores feniiiiinos. se ininislrein Ijmb m co-

iiheciiiienlos cljs cconoinijs social c tlonicstica c dc enfer-

inagcni.

I.ASI: IX

Aos alunos t|iic livcrem aprovac.To no aclual ex.mie

dc curso gcral (5.>~ classc) sctĸí conccclido uni pcríodo

Iransitorio tle doís anos para coiieluircin os cursos coin-

plcniciilares dentro do \igcntc plano clc e-Judos. No se-

gtuicio ano clc_.se períotlo transitôrio, poiém, fuiicionarão

apcnas as 70- classes dos acluais cursos coiiiplemeiilarcs.

I'.ASI: X

l'odos os alunos t|tic :io principio clo aiio icclivo piĸ-

\iino sc ciicoiilrciii 'io acttial cttrso gcrul c jqueles a >|ac

se rcferc a basc jnlcrior c que ciuranlc o pt> ooo Iiac.i-

lôrio que ela llies coucctlc n.To obtiverem aprovc-itjiiiei to

lerão tlc ingrcssar no novo nano tic cstii.'.is nela u r n.i

qtte. pclo Oovcrno. vicr a scr rcgiilaiiiciitaíla.

I'tibli.|ue se e cunipia-se c> >|tit nela s< nlcin

Pa^-os tk> (ĩovcrno cla k'cpublic i, '_'l dc Mc:o lc P.i.î..

— AntÔNTO OSCAk' Dl; h'UVOOSO C\WM )NA Intcruo J<

Olieeira Sala.zar — ISusebio Tama<inini Jc 'latos Tncai

nacãc.

Jtílinistério das Sfinancas
Nota Oficiosa

-.s Matrizcs Pi'piliais

O Ministcrío das l-'inancas foincceu â Imprensa a se-

guintc nota :

"Parccc que aiguns proprietários se têm posto a cal-

cular o futuro
'

agravamciilo . da sua conlnbuicão, sôbre

os rendiiiicntos provcaíc.ntes Jjs _ivalia;ôcs da propridade

urbana, c eoineg n. com dcmasiaca antecípacão a pro-

lcstar contra o > :ue se não sjbe ainda como virá a ser.

lá nos rcfcridos clculos alguns enos graves iuc convcm

ptr ein dcst.iqut ítĩo que sc Jtribuam a nia Kĸ t'Tcs são

dcvidos ,i precipitacão dos nossos juí_ros, I.To vulgar na-

quelcs pana qticin o listado nunca lcm intcligcncia e íelíz-

nicnte o ptiblieo e Jotado clc grande crcdulidade.

*

I A conti 'ibti!t;âo predial é liquidada por certa taxa

aplícavel aos rciidiincutos conslantcs das malri-.cs. Não

íaljndo nos aciicionjis qtie os diicrenles corpos adminis-

Irativos e oulros organismos estãci autorisados a laiigar, o

ímposto a pagar Jepcndc portanlo de dois faetores : o

ren.limcnto alnbuído ~o préclío, deduĩido de despesasde

eonservaeão. c da taxa lixada na lci.

Os tlois lacloiĸs podeni oscilar no niesmo sentido ou

cm scntido contr.írio anulando mcsmo a baixa cle um o

auincnto Jo oulro. pela quc se não pode saber o resul-

lado tînal st> pclas variacôes do rcndimento coleelavel,

qujiitici se não clispôe de elementos de iníormaeão áccrea

da laxa. Os clois aspcctos tlcvcin scr cstudados scparada-

nienlc ;

2 As actuais matriHes tirbanas estão em vigor em I.is-

boa Jesdc lOOã. e nos demaís concelhos a parlir dc ISSS,

cnibora scja certo qtie foiĸiin maís tarde renovadas pcir

copía e scpjradas das niatríĩcs da propriedade rtistica.

Xeste iutcrvalo de dcĩenas de anos muitas. como c

natural, inulilizaraiii se : snio ilegíveis, nâo podem ser

aprovcitadas para o lancamento da contribuieão, ncm

l>ara a ideutifieacão dos prctlios. nem para a mudanca do

nome dos p'.-opi-iet.irios. I.ra preciso substiitii las.

Copní-las, se lôsse sempre possivcl. não bjstaría,

porque at|ueles nules acrescera otilro : por culpa do fîsco

oii clos propi ictai ios, há inuitos niilliares de prctlios omis-

so_ n.is matriĩes. llns cstarão isentos cle iniposlo por vir-

ude Je Jccrcltis publicaJos, mas muitos não o eslão le-

galniente e iio ciitanto eslavani-no de factc>. Qtiando sc

publicarciĩi os númcros ditinílivos, ver-sc a a que ponto

cncgaia o alntso ou siniplesincntc o caos.

I: ncccss.irio focar aincla o tereeiro grande defeito

das acluuis m<itri_res urbanas: os rctitiimentos tlclascons-

inles não corrcspondein na maioria dos casos a nada de

concreto uem ao rendiniento normal clos prcdios nem,
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ao seu rcndi.nenlo rcal traduzido numa renda paga

por iiit|uilino J senhorio. orquc
"

t)s pi cd os ot são ocupados i->>:io seu propnciario

ou e;lão arrencad >s a iu:rcm. Xo primeíro caso o rendi

menlo deviu ser determinado por comparacão com os

ircclios o scgundo st a rcnda exígiea por estcs eia a

raĩoável c qisla. Nos predios irrcndados, se verifîcada

a<|ticla condit_ao. o rendimentci iquido devería confun-

tiir se et iii a renda. ĸ)at|u vcm a obrigacão de os pro-

prict.írios dcclararcm as renc'as pcrccbidas pelos seus

prcdios

lista obrígar;ão de ctijo cumprimenlo depentlíam em

grandc parte a íidclidade e vilor das matrizes ou não é

cumprida ou c por muitos scfismaJa

Sabe-se por outro iado que as leis do iuquilinato

optiHeram ccrta barreira a que as rcndas acompaiihassem

ao mcnos a dcsvalorí_at;ão da nioeda ; foram scndo

sttcessivamcnte fixados factores pclos quais sc permitia tal

ou .jual actualizagão das rcuii.is, inas tnuĩtos prcdios, e

catla vch mais ã mcciida qtie o tein.po íôr avaiifando. fo

ram scndo isenlos das restrieôes legii^

Dcstc conjunto de nictlídas e dc círcunstûncias derí-

vou ticar o legíslador em matcria IribuKric. liga.lo aos

mesmos faclores por que pcimilia a actuaiiĩacĸTo das rcn-

das, e por isso os primitivos rendimenlos constantes das

malrizes foram scndo sucessivamcnte motlílicados por

at|ueles lactorcs e aqui e alcni pclas clcclaracôes dos pro-

prielários niai.-. ou menos conformcs com a verdadc

accrca das renclas.

,\ lei acloptara uma vcidade t|ue não era a verdadc

cla vida, sabido que, iora das grantles citlades, as lcis dt>

nquilinalo não tiverain, 110 rcspeitante a limitagão das

rendas, rigorosa aplícac To

Coni a subsliiiiitĸĩo dc iiiquílíiios e o aunicnto clas

construcôes, o ãmbito Jc aplicat;ão .laquelas lcs restrin-

giu-sc muito. mas para as matrizes c como sc tivesscm gc-

ral aplicacão.

Não corrcspoiuiendo os rendimenlos colcctavcís á

vcrdadc clas coisas. o t'míco processo ao dispor do tîo-

vcrno para cuiincntar rciHoávehiicnte a eontribuieão pre-

díal era auineniar a laxa att limites c.xcessivos, clo quere-

sttltaria fulahiicnte o quc muit.is vcses resulta cm l'ortugal

do íuiicionamcnto tlas instittneôes lcgais--o castigo dos

jttslos. Ao passo que a maior parte dos proprictários,

mcsnio cc>m as taxas eĸorbitantes decretadas em HX'S,

pagava contnbui'cão uão corrcspoiulente aos icndimciitos

da proprícdade urbana. muitos t|ue haviam feiío exacta

tleclaratj'.To das rcndas pcrccbitlas ficavam sujcilos a con-

Iribuicôes na verdadc incompoiJavcis. Ora uiu clos prin

eípios funclamciitais clo Estatlo N'ovo c quc não pocicm

liear a curgo dos qttc cumprem as lcis. os prejuÍHOS resnl-

tantes do seu não ciiinprĩmenlo pelos restaiiles.

3 boram estcs os motivos de se haverciii decrctado

em Abril de 1020 avaliacôes gerais da propriedade urbaiia.

l-îeconiendou-se o maior eserúpulo na escolha do =

membros das comissĩTes por parte dos magistrados judi-

ciaís e das comissôcs administrativas das Câmaras ; pro-

cedeu-se ao trabalho cuias prcparaeão c execu^ão foram

morosas e dkiceis, gastaram-se muítos milhares de contos

e. ul.imadas as avaliacôes, reconheceu-se queem numero-

5os concelhos não houve a necessária uniformidade de

crilerio e o espírilo tle equídade que eram de desejar e

lanlo sc haviam recomendado.

rZm parte por culpa da adminislragão em não ter

acompanhado maís de pcrto os trabalhos, em partc por

'dlta de t|tialidades que não esta na mão do Govêrno dis-

iríbuir. os resultados obtidos não podíam ser utilizados.

Comissôes houvc que se limítaram a multiplicar os rendi-

mentos anligos pelo iaclor míuimo previsto na leí para a

actualÍHacão : outras foram porventura excessivameutc

nelosos e elevaram os rendimentos para além do ranoável.

Surgiram reclamat;5cs, umas com raĩão e oulras sem

cla niuítos se convenceram mesmo de que. como em

ottros empos sucedcr.i. com pressôes polílieas de vária

pSDécie. o Govêrno se vería obrígado a Jesislir das novas

nalrizcs. Mas o dinheiro estava gasto e a situag.ĩo acima

descnta não podia. por iniusta para muitos contribuintes

c prcj idicial para o Tcsouro, contínuar a manter-se.

i Paia obvíar a tais iiicoiivenientes, se estudou a

forma de sc corrigirem, sem necessídade de avalia<;ão ge-

ral. os rcsultados das primciras avaliacôes. 1: procedeu-sc

d<< maneira scguinte

Para rcdu--ir at> minimo a possível divcrsidacle de

críli'rios, foi nomeaJa uma comissão para cada dístrito ;

escolhcram-se em cada freguesia alguns prcdios tipos. c

ordcnou-se a classitieaeão de todos os ciutros pclos diver-

sos lipos. Feita nova avaliacão Jaqueles. e comparados os

resultados com os da pi'iiiiitivainenle efectuada, cra facil

delcrminar para cada tipo ou grupo Je tipos de prédíos,

o íactor por qnc liavia dc scr corrígido o rcndímenlo en-

contrado nas prímeiras avaliacôes- uns para mais. oulros

para raenos.

I: cvidente qtic por esta íorma se corrigem apenas os

ei ros por assím dizer de bilola, eri'os gei'ais na avaliacão

de todos os prcdios por virtude cle detcrminado critcrío

de avaliaeão, c aão propriamcntt os erros proveníentes

de variacôcí de critcrio de prcxlio para prcdio, que alicís,

iora os casos de favoi'ítismo pessoa'. são muito maís

raros.

Rcctilicarain se portanlo os reudimeiilos constanles

tlas eadernetas dc avalíacão aplicanJo sc llies os tactorcs

dc correeccio cncoiitrados pela íorma Jescrita ; t.ias o

Ministério não sabc aínda a tolaliclade do rendímeiito

cc>lectavel dos préchos urbaiic>s, com a distincão neec'SSci-

i ia Jos anteinornicntc inscrítos. dos omíssos. dos passíveis

do mnosto c dos isentos.

_> Pelo ciecrcto n.° _.'?.->0_?, cie 14 de lunho último, fo-

rain iiuiidadas por em rcclamacão as cjdernelas das ava-

iacôes eom os rendímentos corrigidos. dando-se ao íacto

a maior publicídade e cnando-se um processo de recla-
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macao. simples, honeslo e sem cacargos para os contri-

biiintes, sobre quaisquer factos oti emissôcs e muito espc-

ciilmente sôbre exagcro tlo rendimento colect.ívcl. Os

mesmos contribuintes que tcm devidamente asscguradoí
os seus dircitos nas comissôes pei'manentes, escrupulosa
mente escolhidas qucr no aspccto tccnico quer no morai,

p >dem aintta. se desatendidos com base nos p.irecere5

dis mesmas comissôes. requerer nova avaliaeão.
Como se Irata tlc aclos preparatorios iijo é iijtura!

t|tie os inleressados sc preocupem gnandemente com as

[aculdatlcs reconhc itlas pela lei. Aconlcce gcrjlmeiito

que st) se dá atenc.To aos factorcs consumidos.
~

i-iitretunto. ao menos nas grjndes citl.itles. muitas

reclamat^ôes scrão aprescntatias, e c dc:>>is de resoK-idas

e de eíectu.idos os servicos pi'elimíiiarcs tlo lanc jmento

para o ano dc lOãô. que o Govêrno ter.í os clementos re-

feridos acima e necessários p.irj fazer o scu juízo .Tnêrea

tlj taxa tiuc deve ser aplicada. baix.rado-a eertamciite do

alto nível a que a delîciência das matrizes a lizcra elevar

sem prejuizo. antes com hicro para o Tesouro.

I.ntão se saberá exact.imente a coiitribtiicão a pagar

e se ergiicrj eoui alguma ijhjo o cljmor dos qucixosos.

Muitos passarcĩo a pagar mciios. mas fiearão niudos ; mui-

tos passarão a pagar n.ĩo mais do que devcm, cspcro, nias

maís do que pagavam e d.uão moslrasda sua iudigiiJc;To.

I: proprio da ualtircHa quc os interêsses salisfcilos eniudc-

eum e os intcicsses ieriJo; se queixem. c se é jssim no

Govcrno dos povos, ncm v.ilc j pena Ijineiitjrmonos

disso. Contando, ao menos. que se não grile autes de

tempo. . .

_._ de Agôslo de I . ã. .

O MlNTSTk'O DAS I'JNAN'CAS
— • —

Factos i! iialas

A iustituícao ilas 3!Ncricônlias

A reeente lĸimenuoem prestatki nas Cal-

das tla l-Jamha â íuiĸtatiora do scu llospíta!

e Miseiictírtlia— a Laínha 1). I.eonor é mo-

tivt) para reeordarmos um discurso proíerido
na Câmara tlos Deputados pclo Constihei:t>

A. L\ O. Lopcs Branco, que foi Ministro e Se-

crelário do L:stado tlos \coccios tla Lurenda.

e publicado pelo mesmo em IS65, na stĸi

tCcttcccJo Jos Prc/'cclcs Je I.ci>..

Pai'd justiíicar ti projccto de leí estabclc-

ceiĸlo a reforma tlas Miserietírtlias, tlisse:

. Senhores

A instítuicão veneraiĸla tlas nossas Mise-

ricordías deve cncontrar nos Podercs tlo Ls

tado ti favor, de quc preeisam. para que tler-

ramcm utilmenle os benciicios, t]ue os sctis

cncaigos lhe impOe.
\os otitros paines os llospitaes publícos

\ũo têem por ori^em, nem por exclusiva pro-

tectora a caridade de Lundudores poderosos,
e de I.emícitores distinctos. Se têcm tido de

tins, e vão tendo de otitros, em ncnhtim

tl'estes listabeiecímentos essa inspiracão su-

blime prodiiHÍti ainda acccJo benefíca e otĩi-

ciosa tle Atlminístradorcs, (jue vciem pessoal-
mentc, no desempenho tlo Comptcmissos de

Corporacoes respeítavcis, pelo tratamento dos

enfermos desamparados.
Lntre ntís temos qtie honrar-nos, de ser-

mos filhos tie um paíĩ. aontle a Carítlade pti-

blicc. comecou a ser praticada pelos nossos

l^eís e Princeĩas. O orande Ilospital de Lís-

boa, chamado piimeíro de Todos os San-

tos -, e hoje com a ínvoeaccio de -S. Josc— ,

e a Saiita Casa da Miscricordia d'esta mesma

Cidade ScTo Lstabciecimentos amplos de ca-

rítlade, (]tie a virtuosa Raínha 1). Leonor ftin-

tlou em 1 J9S ; I). João II foí o Rei. qtie lcvan-

toti uquelle Hospital; e I). Mantiel scu eoreoio

sucessor, Monarea o'encroso e dcahna orande,

que o tlotou laroaniente, e deu á Santa Casa

tia Miserícordia o ftimoso Compromisso, pelo

qtial foi mantlada reocr, c ctnu ti qual sc ftin-

tiaram sucessivamente cí semellianca e a

exempki tl'cila, as maís notaveis Casas d'esta

ortlem. seiĸlo aíntla hojc por elle que al>ju-
mas se reoem.

Peki aiĸlar dos tempos nãti admira, qtie a

cxtcnscĩo que estes Lstabelecimentos tomarain

enti'e ntís tlésse orioem a mtiitos abusos, e qtic
estes em aloumas partcs os ÍÍHcssem infelii-

mente tleoenerar da sua piedosa e santa ins-

lituícâo; mas não se attiibua ao vicio dos

homens, o t]tie íoi seiĸlo effeíto continuti do

dcscuído e inercia tkts Auctorídades, com

poucas cxcepcôcs, c]ne tinham a seu earoo

SLipeiintentlerem, e não superintendíam n'cs-

les l.stabciecimcntos. L o mal tornou-se tãti

inveterado, quc nem as reformas da nossa

antio'ti Atlmínístraccio, nem os brados da Im

prensa íliistrada podcram aíntla emcndar es-

tes ubusos em todas as Miseríeordias, aonde

t>s havía ; e sc ha d'estas alsjumas que têem

niclhoiiido as suas condícôes, é aonde as

Adniínístracôes passaram para pessoas de

um Htio ímmacukĸlo, quc víram, a (]tie es-

tatki estcs L.stabeleeimentos linliam cheoatlo,

e [iicveram cí stia eompleta restauracão, e as

i'ei'ormas de que dependia o cnorondccimento

em que hoje cslão.



52J A LNIAO

A íimdĸcão das
v'
scrĩeortlias é porlanlo

tãt> nacíonal, como u aos tiesvalĸlos. Aínda

nt> meio dos abtisos (]ue técm preiudicado
em aloLitr.as os tins d'esoi pietlosa ínslituicao,
e altamente honioso para o nosso pa:= pos-

suirmos Lstabelecimentos d'estes, em cujos

llospítaes os cníeimos pobrcs se aceítam sem

limílacão de luimcro; scm n exioeneia de tio-

CLimenlos impeitíncntcs, com a falta dos (jtiais
alcjtimas d'estas Administracôes assassinam

numerosos tlesvalídos, por isso t]tie com este

íundamento Ihcs recusam os soconcs tlc qtie

a sua vítla carece; e finalmcnte sem a respon-

sabílidade exkuvaoante dos cĩrculos, uoiĸic

ixkle dcscobrir-sc qtie estes iníeliĩes téem do-

micilit), como acontece em alo'tins paí;es qtie

se tliĩcm maís civilisados. L se ha llospitaes
entre ntís, que sejam reo'itk>s aíiĸia nor simi-

Ihantes prescricoes, e nectssário alĸ 1 í 1 -

. s,

para clesnooruvo tla hunianítlade, c iĸTo pc-

reeem cí porta tl'clle os inftii_.es, (]tie pela sua

sua desoiacatla coiĸlícao, nunca soubcram, o

t]tic ScTo esses documcnios que llics exioem,

por efteitt) de um ptirti expcdicntc tín.meeíro;
e (]ue nem poclem haver iĸ> momento em

que sobre a dcsoraca dc\ sua indioencía. apra_

á Providencíu expei imcntar-lhes a paciencia

eristã eom a enfermítkide e o desamparo.
Ila Míserícordías porcni, quc não têem a

seu caroo os llospitues publicos da suas res-

peetivas localitkĸles, os qtiaes são sustentu-

tlos ptio Governo.

I In outras que, admínístrantlo-os, prccisam
aíntla tle SLibsitlio tk> iiiesourt), pnra potle-
rcm preencher o fím tla sua instiluicão, poi'

isso qtie se aeham oncradas com tuitros cn-

caroos t]uc, scntki nn stia primĩliva íntencãti
essencíalmenle picdosos, os tempos téem apar-

lado ínteiramentc tlo fim santo, para quc lhes

íoram ímpostos.
L' prcciso dÍHti-o com franqucra : os en-

eaio'os ímpostos ás Míscneordios. qtie iĸTo

são tratar nos llospítacs t>s eniermos desvali-

tlos, e rectilher iĸis Asvlos de bencficcncia as

pessoas inválidas tle ambos os sexos, sâo

pcla maior paric satísfeitos e suppridos coni

potico proveilo tlos pobrcs. A caridade pu-

blica ntinca conseone. por mcio ti'estes en-

earo'tis, tlíctatltis scmprc pclas inlenc'ôes mnis

puras, enxtioai' ns laorimas tlo vcrdatleiro ne-

cessitatlti, ctibrir as carnes tla nutic? tlesva-

lída, mitioar a dôr tlt) eníermo tlesamparado.
As esmolas dtimiciliarias, os socorrt>s a viu-

vns, os rcmetlitis e lac'.iltutívos a tkientcs

particularcs, s.To na verdatle inspíracôes de

almas bem l'ormatlas, mas que a proteccão
dos ixidertisos e ínfluentcs convcrte, por toda

a partc, cm favores capríchosos, para beneíi-

cio cle validos.

\cĩo se contesta qtie a indi_>encia maís

ílaoclatlora é a que se apoderou de pessoas,

ou íamílias que tíveram um principio decentc,
e mtiítas vchcs elevado, porqtie esta não vae

ás rtias nem as pracas, e quasi ntinca aos

I lospitacs, recorrcr á caritladc dos bemíeíto-

res-. mas tambem é verdade, como já ííh vcr,

(jue os socorros que tleviam ser prestados a

estes pobres, tora tlas Casas tle beneíicencía

publíca, raras venes penetram nos domicilios

ocultos, aonde elles sotĩrem crueis prívacoes,
nĸiíto embora a honestitlade eas maiores vir-

Itĸies ali os recomcndcm a todas as almas

oenerosas. 1:, por outro lado, muitas pessoas

ilkistradas de ambos os sexos, ínspíradas por
senlimentos superiormente elevados e chrís-

kîos, téem piccurado nos ultimos temptis so-

correi' a índígencia recatada, por meio de

associacôes cxpressamcnte organísadas para

essc fim, scndo assím. na verdade, t]tie a carí-

dâde publiea pc'ĸle ír em socorro d'esta classe

recomcntlavel de necessitados.

Misericortlias finalmcnte ha que. instítuidas

pela inspírac<io tla cat itkitle m.ais pura, nunca

poderam alaroar os limiles esheitos eom que

orioinariamentc sc tundaram, e qtie em naelu

Scĩo tileis <i humanítladc dcsvalida, as qtiacs

por ísso ctimprc que sc organisem de novo,

afím de que, reunidas as renclas dc todas,

ix.">ssam jtintas .prcencher o fim, para que fo-

ram íundudas. L além d'isto n'estas Miserieor-

tlías que mais se icem introduHÍcio os abusos,
coni que ajuÍHam pouco íavoravcimente cl'esta

instituícão aquelles, t]tie nem a tem eskĸlado,
e mcnos aindn pratícado na stia piedosa

administracão.

Por ultimo. partídista sinccro da íiĸlepcn-
ticncía das Miseiicordias, e cla livre admínis-

trac'ão das stins Mesus c Detinítcu'ios, não

posso com tutlti deíxar de reconhecer a ne-

ccssidadc que ellas téem tle uma retorma oe-

ial nos setis Compicmissos, e tle conceder ao

Governo mais alouma cousa. alcm tlti clireito

dc tibrío'al-as a íuhci' t>rcamentos anntiacs

tlas suas íeeeitas e despczas, e dar contas;

P<ir (]iie é ĩndispensavci. que clle tenha tam-

bem kitla a fiscalisaccĩo c]tie fôr rasoavel so-

bre eslas Casas tle beneíiceneia, afim d'ellas

pi'overem nĸihor e maís efficaĩmentc aos en-

carojis da sua instituíccTo."
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0 qno valo a l.oa onlom i»o!ítica
Subordínado ao ííttilo CotncnlanJo lefs re-

centes, ptiblicou o díntio brasílciro «A Noite»,
dc M do passado mês de Agôslo, tim artigo
de crítcriosa oportunítlade. 01: qtie o seti au-

lor deíende a boa ordcni politíca como basc
de scguranca c equilíbti - social.

Com a devíd.i vénia o arquívamos na íntcgra :

"NcTo há cxemp!o. cm nenhum país do mundo. <ie

obra construtora produzindo írulos num amliientede agi-

laeão pt'rmanenle. A lôrmula marxí.Ju da Iuia de classcs

foi criatla prccísamonte pura gerar um estado de conflilo

caoaz de impcJir a realizicTo Je eiiipreciiiliinciitos bonc-

fíciadtrcs da eolcctividadc. I; um artiiício eslabeleciJti

para coiitundir 0 cpirilo Jo prolclariado a qucm se diz

que a l'ilu dc classcs e nccessâria para a conquisla do po-

dcr pcla classe trabalhadora e assegurai--lhe a Iranqiiili
tlade propícia á sua vitla. mas a t|ucm se nao diz que c

fxactameiite e_.sa lula constantc que se opôe ao bcm c»tar

geral s<> possívcl numa atmosfcra tic oolaborae.To de 10-

tlas as fôi\as sociaís.
Um cxame supcriicial da situagũo clo uiui Jo uos

mostra t|iie os povos progredn uni semprc uo_ 110111 :nlos

de culma mterna. Jc harmonia .ntre ooos os elcmeiJo.

dinâmieos, e que todos os ncriojos tlc nquielagão der.1111

causa a miscría. As lases le nuíor aclividaJe econômica

c tle pre.lígío irtc -nac-;o i.i! da ngljterra dos l.st.ĸlos

llnidos, da Aleiiunha. pju _j ilar paíscs t vangtiar Ja,

íoram ex.ictaiiiciite aqtiel >. cm |tie êlcs "esfrutar.ini boa

ordcm polilica ainparaud is nrcías.idm Jstrativas. Para

isSti, prolet.irioã e p.vrôes se csioí\kiiĸun paralcl.imciilc

coiiipreeiideudo o scnticlo dessĸ coopcruc.To. lori dcssc

postulado iicTo hu :cis |iit aosviin i> irtaleeer a> iueôcsc

dar-lhes semi'ain;. e ectiil :>río so ial

O lirasil não tein escu;>ato i mTucncia dc'sscs ícnti

menos. e é preciso <|tic is nossas cTJcs comprccndam c>

pêso das suas responsabilidadcs estoreaiiJo se por critar

os dislúrbios que os exti'iĸ ií_.mos acarrclam ao oi'gainsmo

nacitinal. líuipregados c cnipregadores não são. neni po-

dcin scr. classes e:n c'ii'liti' aias partcs íntcgrjntes de um

lodo que scí subsisle se o cntc.11 límcnio eiitre amb.ts íor

pcrícilo.
I)e certo motlo o oiierariado uĸisilciro c hoTl, oor

indolc c por sciiinueiito it>s exaspercis tjtte desorga'iizaa

a vida economicj l.i l'.it'ia iJc c nlho it tnia dc.no'ra

cia qtie leva aos pcsios m.ĸs c evados clt h cr irc|iuu stic c

os quc se aíirmam pelo v il >r iironno sen ndi< ir ussíi.,s

origcns. I'or isso mesmo ; ideologi 5 . tu- xir u crvi-

Iham se ainbieiilain apenas 11.1. esícras ic agiiudorcs niuís

011 mcnos lívrescos.

A violêiicia ii.ĸla constroi \t> ct>i jĸirio, uuio o qui

civilizacão pi->ssui tle nob' dc aran.c c iroceiiiciue do

esfoi\'o síncronico Jc>s mdivicliios seaiire pu roes c opc-

ríos. scmpre canilal c braco cm iilelí gônc la ra eal :.u

ulgunia coisa de .kiradottro c iecuiul

A líonovacao Kspanliola

i:t)i grandíoso o Milin tlas Juvenkidcs da

Acccĩo Popular Galegas, reali=ado no dia 1

tlo corrcnte més, âs 1 1 horas tla manhã, 110

campo dc Santa Irabel. situado nos arrabal-

des da cidade de Santiago de Compostcla.
A afluêneia foi extraordínâiiamente ntime-

rosa. e constitukla por pessoas de tôda a Ga-

liĩa, c até tie Leão, Askirias e Santandcr.

A chtiva impedíu a cclebracao d<\ Missa

campak
Pcrante a grantle mtiltídão qtic sc comprí-

mia no campo de Santa Dabel, díscursou o

sr. Gil Robies, t> chcfe da Accâo Popular, se-

g'undo a rcproduccão cjlic scgue:

"Amiuos c correligion.írios : A nossa obra. eomo c

de obscrvacão ctinsiaiile, nunea alcantja um êxito que não

scja acompanhado por um sacriiício. As notícias que eu

tinha reeebítto a rcspcíto da preparicão e da exccttcão

tlêste magiiíiico aclo í' t|ue congrega representantcs de

toda a Culizj. eram niuito aiiímatloras. Tínham-me anun-

ciado êste ucto com earácler dc aconteciinento, quc sc

mc aíigi.irava impossívcl ser obra da nossa organizacão,

porque até hojc, como i.i disse. 11.10 temos celebracio acto

nciihiun scin ter prcvíamcnte .iiúmeras diíiculdades a vcn-

cer. Ao principio íoinos impedídos por 11111 govcrno sec-

larío que constant incnte calcoi: os nossos dírcitos, mais

artic pelo einpun ão rcvolucioiiário, e quando hoje jcí n,To

Iĸi íôrca capaz de elci as nossas massas. quando os nos-

sos acJos lcm quc cclcbrar-sc. por íalta de espaco. sob a

abôbuda do ccu porquc nao poclcmos enconlrar recintos

fechaJ.is ondc rccolhjmos a mensidade das nossas raas-

sas tcmos ainda uim diíicti'dadc a vencer : a iuclemc'ncía

dc> :mpo,

idr.inJc oca-Jo •' voxcs «abric/tte-sc chove muito ! ■ ) .

■>Iciis amigos, desculpui. Inu c que pedi que me não

puzcssem nada pjra nic cobrír ; é o mc.ios que posso fa-

»cr diante tlo espc táculo que mc ofcreeeis, pcrmancccndo

a mp.issívcis durante tanto tempo.

I'or c_tu5 i'j;ôes, aquilo c)ue pensuvu dizer-vos hoje

leuho t|ue rcuuzi-los a tima síntcse

(Vo3.es: fSe/c extenso !»).
> iiiaortũiĸ ,a do acto continiij dizcndo o Sr. Gil

l'obles iicio assenta na extensão do díscurso nem mcsmo

10 propno uiscurso, mas na eioqucncia clos íaclos. e hojc,

com é.le icto, lianic >io vosso .-11(1151.151110 e com a vc>ssa

'iriĸ-a, n.ĩo i, d sciirsci que ĸgtialc o íucto de virmos uní-

dos icsla dcin mslraeão >le ic, pois alc o ideal na vicla...

t lin< o\-acJa itnpcJc c/ttc sc oi\a o linal Jo /.'crioJoJ.
-Oti icunir it|tii 1111 pnqucno mimero de alirmacôes :

.1.1 a m -si actuaeão c .1 nossu posícão política. não

olli.ind para o passado :iem tazcndo uma cxposicão dos
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tactos acluais n s com os olhos poslos no fuluro e nos

aconttciiiĸ nlos que clc ĸ>5 dcve trazcr.

I'i'ccijiimos tlc uma iiova Constituieão.

A Ccmstituieão aetuul nĩo u>s serve, por scr sístcmâ-

licaiiienle anti-pdlriotica. oposla ao cspínlo nacional c cla-

r.imcnle perscguid ira. (oranJe ovagJo). tlma Constítuieão
que nuncu se ctimpríti c quc os seus prôprios autorcã

constanlcmente violarim liu. nêste lugir. diante du F.spa-

nha inteirn. atĩrmo que se tem quc lazer uina rcvisão da

Coiistituit;cĩo. e (|ue. sc lioiicer iim Dariido a que a isso se

oponlia. :n>s. com o número le deptilaJo, de que díspo-

mos, iremos aci Parlamenlo para o astixiar. para quc cs-

ta- Côrles não lenliim vi.ij pos-iYcl e terminaremos coni

clas. I.stamos disaostos a 'azer com q ic a retorma se

íaca cm seguída. quai to unles, e aũo lcnho dtivida dc quc

se lará' l'ara esle trabalho convitiaremos todos os grti-

pos quc actualmciitc íonnam o bloco governamental c a

ou'ros partidos eoin clcinenlos que nos vcnhain das mi-

norias. ( cste mcinento u 'lniva ccu em bJtegas copiosas/.

Primc ro, rctorm.i conslit'icionai c st 'iuĸío nie não ic-

iihani contacio com 0» p.u ti lo >iue ci > hspunha simpati-

zjiam c coiaborarim n i k' _v Jui;ãc tle(l ilubro. (Ovacão).

Tem-se alii'in.ulo, ,ilt >i: li-.sc), t|uc cnlrc n |. A. P. e

icSs iião cxiste lijrmoniu. Isso é um pc rfeito absurdo. As

I ivenhulcs Ja Aeeão Popului cslão oojinitljmente ideu-

ílic.idjs fom a C. k. I ). V A |. A. P. t'st.i \\o seu posto ;

nos, no nosso liles na frcntc, coino toi'CJ da vangu irclj ;

uos, por Iruz, ufirmaiido coiislaiilc'meiite as nossas posi-

ctics, tonuiulo umjs apos oulr.is tôJjs as trínchciras. afir-

mando os nos-os pas3i>s, para nunca podcrmos rcirticc-

der depois dum passo Jido c par.i que ningiicm possa

desalojar nos das no-sus posieôes. Ncstus condiccies este-

inmos todos preparjtlos para as pi
> 'Omus eleii_ôes, para

a prcíxinid contcnda clcíloral, para que .-oi.i elas possa-

mos moslrar com '.ítulo populai' cargos nos \xiiiitaim\-n-

tos, e. em seguída, mctis senhorcs, coi ramos as eleicôes

geraís, para levar ao pai iamenlo o niimero de deoi t.itios

de t|tie uecessitjmos para realizar a nossa olva. I vamos

todos unitlos. porquc. meus senhorcs. quem insíslir n 3

absolula identíticucũo que exislc cntrc nt'is c us iiius5j>= ,a

vens que nos segucm. kstjmos de jcôrJo com <Tas alé

mcsmo na atii'iiacão t| ic kĩo censiniJj lem ijo. no

no-so iiuiiiicsto init'ade c inpcrio

lifeclivjmente, asi>irim>>s a unidude cspírilual da l;s-

p.inlia. cĩ inticIaJc J.i stia cullura. da suj civilizaeũo. c ao

lalai' de ImpciTo, n.To l.ilamos dc coiiquistjs nem cle lornĸv

mas do iiiipéiTc> cspirilua Ida no.sa religiãoj úrande cracJo

\i agoru, iiietis anngos 'aeamos as uossas ilespethcias

com um a!>ract> cordía! tle lôtlas ti. Iiivciitucias galegas

aqui reiinicl.is ; que sejn como un abr>it;o tlatio á nossa

rcligĸTo, a nossa liugua, u nossa culluiĸi, como unia csin' la

de cspii'itiicilidaTe Ja Iĸ.punlia. por uma lispa'ihn Jos

nossos ĸlcnis catolicos

,'C piiblico ao sair o Sr. Cn'l Peblc.s, Ja Iribuna. acla-

ma-o coni preleniad,: ovacJo, c cn.'re vivasn ao Salva-

Jor Ja Tspantîa c aos polJiccs ticnrodcsj.

Aiwlii outra í'puovacao. . ,

Dti díaiio madrileno El Siglo Futnro, do
tlia 7 do corrcnte mês, rcprodtiHÍmos o do-

cumentário que segue, como índice de uma

oLitra renoracao aliás de recomcnJJrel ter-

nara- ■ ■

SÔl.UL A IsîLVOLUCÃO IU0AICO-MACÔ-
NICO-SOVIÉTICA DL OUTUBRO PAS-

SADO. PA\0 DL AMOSTk\A.DO SEU

ÔDIO ANTLCAi'OLICO.

Mttito agradecemos o estímulo que nos ckĩo todos os

que nos anímam a conlinuir acumulando tcxtos "dc valor

incgavel dos seus autores para provar cljramente o que c

j niaeonaría.

O leilor tlas últimas págiuas deve estar plenamente

convenciJo Jc que a revoluc;ão espanliola de Oulubro de

1034 foí obra tla maconaria, do judaísmo, tlo sovictismo.

Suponhamos quc em dia compctente leremos sôbre

cit|uclj tuusta e negra jornadu capítulos ciue levcm títulos

eomo csles: Arauicos queimados
— Casas inccndiaJas —

/iarcos assalíaJos — /Scubcs c'ectuaJos — l'rolacão de Se-

pulcros í'eitos de enormc sdva/'aria — l'essoas mar/iri-

xadas, etc. clc.

Daio o obiectivo imethuto que agora nos inteiessa.

v.imos tkir não textos nus íjclos rcíerenles ao 6dio secki-

rio dos rcíolucicn.-i'io;. h'actos vcrdadciros, claros. ine-

g.veis. Por aqui se vcr.í eomo eumprem na prática os

maccics e as pessoas mspiradas por êlcs os príncípíos san-

guinários que o- animnm.

A nossa enuniei'ci'CcTo n.To é completa: sô darcmos

uui pano t/t' amos/ra.

On Granollcrs prepaiaram os revolucioiicírios uma

uuto boinba para queimar igrcjas c conventos.

Ihn Matjrci inccndiaram com Iíquidos intTamávcís vá-

rios allares da igreji de Sanla Maria.

I:m Navcís mccnJiaram a igrej.i e assassínaram e mu-

lilaram hon'ivclmente o púroco, reverendo D. losc Morla.

I:m Morcll í'iccn Jiaram a igrcia paroquial e íerírjm o

p.itico com dois tiros

km V'íilaíranca del Panadés qtieimarani Vcírias ígrejas,

que iicaiĸim rediizidas a cinza, scn.lo o preiuízo no valor

cle Vcírios milhc.es. Monias de clausura viram arder a sua

ígrtn e scr saciucudo o eonvenlo ; a igreju, íormosa c

ampla coino uma caíeJral, foi de«truida-. o seu orgão,

nove rosetas latcrjis, o eentra!. a imjgcm do Socorro,

setc jrtísticos paiucis. o altar-nior policromatlo, capela c

altar do S.intissimo, rct.ibulo da Nossa Scnhora da lioa

Morlc, do scculo XVI; o tla Virgem de Monscrrate do

séetilo XVII >>titrci nco-classico. tlois barrocos. qtiadros,

cadciiais. joias ; tmlo no valor de quutro milhôes.

I ni Vllunucvd v (Tcltrú as-jlturam Vcirias igrcjas e

conventos partirani ttm saerário á martelada e profana-
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ram as imagens Jos Santoã. I;m l.c'rida atacaram a íro o

convento dos paJrcs I ranci_.canos prenderain nos e ma

Irataiain nos : tizeram-nos depois sair e agrcdiram nos a

liro.

I'.ni liiosca prendcram o pnroco e mpcdíram no tie

Jizcr mi_>sa.

I:m Torreglossa iiirendiarum u grcia alacaram a ti

ros o paroco, prolarnzaru n ímagens. como notiiro lugar
disscmos; i|uizcrani assassi iar o Vi_>nrít

l_m Tanagoua queínijram as g -cias ^c,lgumas povoa-

fôcs.

I.m Sarneal prendcram o purono

\í fica o luiio cle unostra da Calalunha.

Xjs Aaitirias an lii si ello ilacaraiii os Irmãos da

.oulrina Ci islcT e ua_. cscol.is

iiin ("abana' riei i dcĸtaram íogo im altar tia grcia.

liui kelguo a clcsriiiriiii j igrcjd

km Micrcs dcitai'ciin at>îixo o co vt ilo Jos l'jd cs

Passíonistas ; mataram ■> t rt> dtiis cstudanles itic 'ugirnm

do convcnlti para o monle, e ussassinaram dois jesuitas.

No mcsmo lugar saerilieai am crtnJmeute os parocos de

k'cbtilleda. Murías c Ollonieiío ; uo cemícrio assassínaram

o sacerdote D. kucíano M.irlin

l:m Xava >|ticiiiiai-aiii a casa cla residência paroquial.

I:m Pola de kcna ineteram nu ígrcja oíto ionekidas de

din.imitc; quando ioram obrigados a cvacuá-la, inccndid-

ram na.

I:m S.nna Je kangrco o p.iroeo foi agredido d liros

c morlo. c uas igrcj.is .lcsli'tiiram os altares.

I;m Turôn fuzilurn:ii scís IruicTos da Doutniu Cristã c

um paJrre Passionista.

Ovieclo mercce capítttlo espeeial <] tic não escrevere-

mos hoje.

Xn eonchn iuíiicii.i de I.con, as selvaieis proeza.

murxistas liveram o mcsmo coloiĸlo de ociio a clígi.To e

aos saecrdotcs.

IJn liembibre regaram o templo com gasol na deila

rum-lhe fo<_;o c redtiziram-iio a cinzas no mt io du iku;j

dcixaram uma estniuu do C oruc.To .:._ )ests dizendo por

csecírnco c insttlto. t|tte o rcspeiluvam porque eru dos

seus visto que línhu unu tuuicj vermelhj

tnm CJslicrnj piiHcrjm iij igroja umu bombci qiic <xo

explotlir íe bjsfjnlos esiragos.

I m k'iano queimaratii as igrejas. enlre ekis a d> s.

liraz c Sanliago.'

1: 111 Sabcro queiniurum a igrcja.

I'.m Valporqucro tiiĸirĸm clo templo lodas as ĸiiagens

e deítaram lhes íogo.

I:m Toreno queimarjni n capeln da igrc'ia c a? ina

gens da crmitla.

Por outras povoaeôees cm t|ue pas-aram os rcvolu

cionaríos, que em Garrafc, lll.ios, M.itallana e Monte de

Santa I.tizia, conieteram muilos dcsmaiidos, ao incsino

lcmpo qttc saqueavam as povoaeôes, e clcitavam fogo ao.-

Icmplos, scgundo o testeniunho das pessoas íugitivas quc

chcgaram a l.eôn a pedír guarida : queimaram Cristo. rou-

pas de igrejas aos montoes e cstátuas dc Santos.

Nas tcrras dc Palência também queimaram a igreja dc

Liarruelo.

ITm Valladolid puzeram na parôqtiia de 1:1 Salvador,

um pctardo quc cslalou. causando muitos cstragos.

Por Cádiz, na povoacão dc Prado dcl I-îey. incendía

ram a igrcja.

lim Algccíras roubaram a porta da parcíquia de Santo

Isidoro.

hm Htielva. Nerva, íncendiaram a ígreja Je Paterna

del Campo.

I.m I ogrono, Cervcra del \i'\o Alhama, queimaram a

igreja.

Por lôda a Cializa eslenderam o seu odio destruidor

conJ'a igreias c outros monumcntos religiosos. sobretudo

crtizeíios. alguns dos qtiais cram verdadeiras jôias de

grandc valor.

Num arrabalde da Corunha ardcu a igrcja paroquial

dc S. Pcdro de Visma.

No k'errol recolheiam-sc documenlos soeialistas nos

iiuais conta t]iic um dos seus objectívos era a qticima das

greja.

Por Albacete, em Villarobledo, foco socialista, arrom-

batam as portas da igreja paroquial de S. Braz. deitaram

líquidos inílamávcis sôbre as imagens c cm scguída meen-

dijiain o templo.

Da Cataluuha scguem dados concretos e sabem-se

otitros iiovos: por cxemplo. dc Villafranca del Panadc'-s

cão-sc apurando pormcnores de K>da a easta decxccssos

e, pelo que diz rc.peílo ao nosso easo, devemos afínnar

que a5 iés gr |as dc San /'elcyrin, das Dores ca paro-

quial são monlcics dc ruinas: sci deixaram ilesa a de S.

l;rancísco do Ilosoitah c diga se que o conventos de M.

M. Cannelilas ioí sjc|ueudo c inccndiado.

I.in S. Vicenlc c!e Caslellet rociaram com gasolina o

o.iroco > o vigúrio, lcvaram-ntis para junto do altar-mor

íccharam a igrcja. e pcgaram-lhe o íogo.

k'm Cehna houvc mulhcrcs que quÍHerum queimar a

igrcia.

|t>;a tlc arte cra o templo do Torbco, na Galíza, quc

iiicentliarum clepois dc profanar as imagcns e obiectos cle

culto. ai sc perderam naã chanus duas casulas do scculo

XIÍI. bordada- a ouro.

Ccna comovcdoi'ci a dc (ĩaldamcs, ein Vízcaya. onde

o saccrdolc a orar ante o altai logroti quc um grupo nãc

prcifanassc a igrcqa, como qucriam.

Oue morlc a do pároco de Muncca. cm Palcncia,

tiue, chamulo para assistir a uin ciilcrmo, íoi agredido a

liro, sobrt vivendo apcnas duis horas! Assim, á traicão

lambém. foi assassiuado o velho p.iroeo de Navás (l'.arce-

lona), e arrastatlo o seti cadavcr

I >clxamos por hoje a descricão maís pormenoi isacia

dos actos fcilos vandalieos c sactíegos de Oviedo como

>.i aludimos.
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A pena cansa-sc dc nola> lantas atrocickides.

ncerramos estj p.igi ua com d lístj quc a |unia da

Accão Catálíca organizot; dos seguintes morlos :

Sacerdotes: \)on Juan Portes, Proví-
sor v Yígátio General de Oviedo; Don

li'ancísco Saii3 LxTstan, Canongo de

Ovíeclo; Don Aurélío Gago, Secretário

de ese Obispado; Don l^amon Ctissío

Goiiĩalez, Parroco cle Santa Muría la

1-Jeal de la Corte; Don Tomas Luenoo,
Lconomo de Morecla; DonManuel Muíioz

Lobato, de Valdecuna de Mieres; Don

Lucíano J'ernandec Martine?, Parroco de

la Debolleda; Don Joaquín del Valle, de

Olloníeo'o; Don Venancio Pracio Moran,
leeoente de Sama; \)on Graeiano Gon?a-

lez lilanco, Lconomo de San Ksteban de

la Cruces.

Semínarístas: Gonzalo Zurro Panjul,

c]fie mtuio oritando «iVíva Crísto DevD :

Al^el Cuartas, Maríano Suarez, Jose Maria

LernandeH Munor, Juan Castation, Jestis

Prieto. Se cree perecíeron mas.

Ilermanos de La Doclrína Cristíana:

Cirílo Blanco, Marcíano Jose, Victoríano

Pío, Julian Alfredo, IVnjamin Julian, P>e-

níto de Jesus, Auotisto Andres, Aníceto

Adolfo.

Dciígíosos Sacerclotes: Lufrasio del

Níno Jesus, Carnĸiíla DelcaDo; Lmilíano

Martíncxf, Jesuila; Juan Ixjutístu Arconada

(este Leoo Jesuita).
Paules: Patlres Vícente Pastor v To-

mns Pallares, con el Jiermc.no Leoo Sal-

vador Gonzale:?; y el Pasíonísta Padre

Inocencio.

Com fcfras dc oiro dci'criam scr cscri-

tos os setts nomcs.

—

* • *

A Caniara <los Doputados <la

hYpul.lica do ]>rasil o o Dia <la

Assuncfio <lo Xossn Spnliora

iianscrevemos dti diáiio tlo 1-2 io tle la-

neiro «A \oíte», tle 14 de Agôsto passado, a

seguinte nota :

-Tendo sitlo aprovado o requerimento do

ctínego l.eoncío Galrão, tleputado pela Baía,
pcdindo nao seja dada ordem do dia para

amanhã, data que recorda a ascensão de

\ossa Senhora, a Câmara cios Dcputndos não

ftincionará nesse dia.

PÉItPS
<d,LHl.\'LLAS»

Assím se intitula tim magníííco album de

propaganda da Expcsi'cJc Unirersa/ e Inter-

ncctcna/ de Bruxelus, cm 1935, para mostrar

o vaski panorama tla actívídade humana, tal

(]tial cla se descnvolvcu cm todo o Muiĸlo, e

o maravilhoso tlo estado de avanco tla Civi-

lí_',iC<ĸ>. A etlicão é luxuosa, e apresentada
poia easa (jocssens, tle l'iruxelas.

«L>LLATORIO DO COLLGIO ALMLIDA

GAL_m:TT»

A Direccão do Cc.'c'gio AlmciJa Garrett,
acaba de publienr o Re'altírio tlo tiltimo ano

leelívo, cm (]iie mostra as ideas c íactos da

vitla tlo Colégío, sem tliivida, um tlos mcllio-

res estabelecímentos do ensíno partieular, da

citkĸte tio Pôrtti.

ocPOki'UGAL"

kSTADO ACTIIAL DA APICULTTlk'A

AC\"ÃO DO MINISTHk'IO DA AGk'ICIII.TUDA

Com o título e stib-tíkilos acima, publicou
o Dírcelor tlo Pôslo Central de Ícmento

Apícola, engenheiro-agtcnomo Sr. I.uíh Qtiar-
tin Graca, um.î interess inte memtiria escrita

em francés, para aprescntar no X Congresso
l'iternacional de Apicultura, cm Bruxelas.

L. de facto, um trabalho conscencíosa-

mente clahoratlo e muíto elucídativo, que bem

tlenota tima intcligente actívidadc, alíás tão

preeísa para o desenvolvimento da apicultura
no nosso País.

• *

I.oiain srnipro «A Cniao»

Leitor :

«A União não é uma publicacão mer-

cantil :

«A União não pretende dar dividen-

dos ;

«A União sô quere servir o seu Ideal.

Propagar A União» é servir a Boa

Imprensa, é o modo de cooperaQão mais

directo para acordar a inteligência e a

vontade do leitor de curiosidade.
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