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O remédío

verdadeiro

Pcis bem ; impcrta ac bem-estar do

públíco e ao dos particulares que fía/a

pa.< e crdcm ; que todo o ser da socicdadc

dome'stica se governc pclos Mandamentos

de Dcus e os principios da Iei natural ; que

se guarde e se fomcnte a religião . que fio-

tcscam na vida privada e na pública bons

cosfttmes ; qtte se mantenfía t'lesa a /'ustt'ca,

c não se deixe impunc o que vicla o di-

rcffo atfício; qtie se formcm robustos ci-

dadãos, capa<<es de a/'udar c, se o caso o

pedir, defender a sociedade.

(Da Carta /Snciclica ><k'erum Xcva-

rum..c, de S. S. o liipf'

Leão XIII).

s
-•

\

/

$<_._

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject
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Centro [alolito

I);i oriont.irfio pt'slîiii'oii'icji
Aintlu a propôsíto tio volume «Preleccôes

lnnu<_;u.'ais», separata do l.olctim Oficiul do

Ministérío da Instrucão Pública, cstimaríamos
manífestar o nosso aprêco tle modo espccial
a catla uma das preleccôcs, porem uma raĩão

nos ímpedc -a falta tlc espago.

Tratando-se de uma obra especialmenfc
tlestíuada a bcm esclarecer. muilo ímporta o

seu conhccimento; é mesmo um tlever a sua

dívulyacão no nuindo dos quc sc dispôem â

activídade do ensino.

Por ísso contínunmos a tl.ir alyumas notas
tlas nossas imprcssôes, simplcsnicntc v'.liiiu-

tlas a tlístin^iiir Lima ou oLitra partículai'í ladc
tlas quc nt>s parecem de amplo intcrêssc para
o ordenamento da aetivídatle escolnr.

Acabamos c.cjora tlc ler a preleccão tia

inspectora-orientcHlora. Siv1 1). Aura Judilc do

Amaral, reulicada aos professores tlo clistrito

cscolai' tle I eiiia. em '25 de Janeiro tle 1954, e

i'epctitla aos tlt> distrílo dc l.ra<ja, em 1 dc

I cvcrciro passatio.
I:alantlo d-ĩ escc/a por/uguesa rcnovada,

tlissc :

«l:a?er escofa Portugnesa rcnovada e

íormar o cai'cíctcr dos nossos alunos para

criarem uma pcrsonalidade prôpría.
I; tlescnvolver-lhcs a ínlelí^cncia para que

possam, por si, resolverem as diíícultlatles t|ue
sc Ihes aprescntem.

1: ensínar-lhes com amor e com vertlatle a

histôrín nacional. 1: faĩer-'hes ver os Ikimes

proíundos que lio'am as oeracôes ci>' hoje c<>m

o passadci, c que um povo oue ta' p< ssado

tcm cncontra neeessáriamcnte enero'i1; para

vencer as vícissitutles do piescnle e cl niprír
o scli tlestíno do luturo".

Alutlíntk) assím â cscofa pcrliigucsa reno-

rada, deu a eompreender o contcútio tlo <ic-

crcto t]uc rc<jula os servicos tle orientncũo

p.'tla^tíoíea. e precisamente nesse intuito que

tlesenvolvcu tão sín.jelas e lôo'icas considera-

Cocs.

Vcriííc i-se. portanlo, uma nova ín.>e tlc

actívítlatle. de qtie o País k'in o tiíreito de

esperar tnna ins/nicJo scbria, mas sc/ida. útil

e dcsprcLncicsa, ptotcctcra das virtttdes qtte

atravc's dos seailcs lcrn salvagttardado cs m-

/ercsscs sociais da .VacJo Porlugiiesa, crien-

tada no serdido e no ccnccito da família e da

PJtria- ■•

t
1: verifíca-sc, cie-certo, a íalêncía daquela

me/odotogia, ]á dc resu'tados vístos, de que

aínda restam exemplares a iluminar os cérc-

brt>s com arcfíofes desta \ô\\a ■. «Por muíto

tempo a composicũo e a dccomposicão dos

corpos foram a base tias ciencas c dos dog-
mas misteríosos, na estrumcira dos quais pu-

lulai'am as reiio'iônS».

Como é eviden e, uti tal tnétodo nem com

soldagem autog'nta podcria acompanhar a

nova fase da orícntacão pedao'dgica, porquc
conccbe tlc maneira tiiversa c prctendc uma

iínalidade oposta no senfido e no conceito da

t'amília e da PJtria.

Os seus livros. nem como subsítiiários,

mci'cccm pre'erência tiíante tie inexperientes
a caminlio de bons resullatlos, c desi_jnada-
mente para a actívidade tio cnsino; piiis o

proeedimento diverso sería contraríar a tiou-

frina tio tlecreto que estabelecc os servicos
tic orientacão pcclaoôo'ica.

I:a-5cr escola portuguesa cencvada — disse a

inspectora-orícntntiora, Sr.a D. Aurca Judíte
do Amaral é formar e fortalecer o caráctcr

tlos nossos alunos para criarem uma persona-

litlade prcipria.
Aluciíndo ás itlcas ci:rcetrí;es dêslc Scĩo c

patridtico tibjccfivo, nãt> oculíou ciuanto ím-

porta íaHcr ver os liamcs prcfundos que ligam
as gcracôcs dc hcic com c passado,- porém a

cdticacJo racional, sc^'undo o díĩcr do autor

tle ecrlo compêndío -edicũo portuaticsa do

ano de 10.27— é um enst'no fcgt'co, moderno e

aceitáve/, c aerescenfa, aié, estas vislosas \~a-

la.vras tie Prancísco herrer:

-{) raeíonalismo quc preconiĩamos abo-

mina as vucitus fratricitlas, internas ou exter-

nas, a cxploracão tlo hoincm pelo homem, a

cscravidão tia nv'iher; tem como alvo a cies-

truicc.o de todos os íaelores tla tlesharmonía

humtina, como a ítj'noráncia, a maldade, o

or<>iilho e oulras cha<_;'as sociais que aílío'em a

hunianidaclc ; tcm ct>mo ideal ciue a diuma-

nídatie sc ooverne pcla ra.~tJo e pc/a vcrdadc,
em vcc tle se tleixar oovernar pelos prccon-

ceitos e pcla mcntira*.

Ora, csta doutrina. semeatîa aos qu.itrci
vcnfos na escola porkvuesa, produ;iu os

umar>;os trutos que iustifiearam uma nova

fase de t>:'ientac<ĩo pedn£d_*ica, re_>Lilameti-

tada por disposicôes leeaís, e confiados os

_>eus servícos a ilustres pcda^oyos devcras
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esloi'cados na cultura dos scntimcntos morais,
como a mclhor muralha de resktência â pc-

doi^oo'ia clos amigcs dc Pcrrer.

O livro iPalestras Inau<_;nrais» é uma viva

atírmacão tlessa nova íase pela escola portu-
gttesa renovada, e de-certo uma promessa dc

trabalhos a realÍH.ir, par<i o eíícíente estutlo

dos pro<jramns oficiaís; porquanto os bons

lívros são intlispensáveís duxiiíares, e não sem

a crítica tla orientncao baseatla na chamatla

eJucacJo raciona/, que tluranle laraos anos

foi acarin/îada com livros e proíessores conm
a maís iágica, tnodcrna c aceilovel- ■ ■

¥ • •¥■

Sprivt.iriîĸlo (ífM'iil

A rcprcsentacc.o publieada no último nú-

mero dc «,\ Llnião» a propôsilo tla prcten-
dida tlcmolicâo da lyreja das Almas, da ci-

dade tle Víana tlo Castclo, conítirmc um ctlí-

t<il da Comissão Admínisfrativa cla Câmara

Municipal da mesma cidadc, prtnhi_.íu o cfcito

de cscltirecer um mal-cnlcndido; porém não

se contentaram os que na expansibilidade da

imprcnsa preteiĸlcram afîrmar a !eo.ítimit1ade
da demolicão tnlqunlmente havía sítlo deli-

berada.

Maís por atencão ,u> pt'iblico do que por

outrt> motivo a Comíssão Admínístratíva d<i

Irni.mtlatle tlc Nossa Scnhora da Gui.i e Al-

mas julotHi do scli tlever informá-!o tlo se-

£uinte :

I--C01110 í.í sc tlisse c ntitica scr.i tlcmais rcpcti-lo— a

Irniaiitlatle Je Noss.. Senliora tla (iuĩa c Almas c e

foi sempre iuna corporacão legalmente conslituicla,

ccuii estatulos clevidanicnte aprovndos pcla eonipc-

lcnte autoridade, e, portanlo, com individualidade

|in ÍJíca

A par di.-lo,

£_— I. e foi senipri', lc »le I npos inĸvii "iri.iís, como Jc

rcsto lôda a t'iJade o :odei : tcsl uiin.h 1 -1 111

nistraJora c iegitiina possiutlora Jo 'I'c 1 :> o Jen >i 11

ii.ulo "Igrcia Vclha tlc Viana.. e atlro tiuc <i circuiitia.

onde senipif cstcve c esta crc.Ja e ondc setnpt c c\cr

fcti c e.sercc ainda o cullo piiblico Ja reli^i.U. calt'lica.

I'or c.->las rdĩôcs,

3- -O Pccrcto 11. <• !l:SS7 011 inclhor a l.ei da Scpara?no

dc _>c dc Abril dc 1011 invticada pt-la Cámara. c ina-

plic.ivcl ,1 iiiptitoe conlroverti Ja.

l'relcnJc-sc. com a citatĸĩo da incsnĸ.. convcncer

iiue a 1<-Ji'cjj das :\lmas se cncontra uas conJĩc,-ôcs cm

que se encontravam em 1911 as ijre/as paroquiais e

por isso na propriedade e posse do F.stado. Mas em

vão, por quanto, ao lcmpo da cxccucão desta lci, a

Irmandade satisfajia ja, como dito fica, a todos os

rcqucsitos exigidos pelo artigo -255.° do Côdigo Admi-

nistralivo de 1S>?6, constituíndo assim uma individua-

lidade juríJica. pelo que, nos tcrmos do artigo 62°

Jaqucla Lei da Separacão a referida Igreja nem se-

quer podía soírer o arrolamento a favor do Estado,

visto

.; sua propriedade ser bem determi-

nada. . . e de uma ccrpcracJo com in-

Jivt'JualidaJe /itridica> .

De reslo

1 Se dúvídas ainda podessem existír a tal respeito. a Co-

missão Atlministrativa da Irmandade das Almas rcco-

mcndaria a leitura das -nofas oticiosas de _?tf de Julfio

e 9 de Xovembro de /«4 do IS.x.'"'-' Sr. Dr. Manttet Ro-

drijues, actual Xlinistro da Justica- , pelas quais tîcou,

duma ves para semprc, esclarecido :nJo deverem

considerar-se per/enca e propriedadc do Estado as

igrcjas no caso de a propricdade ser bem determi-

nada de uma pessoa particular 011 dc uma cor-

poragão com individualidade Jurídica .

Tal c o caso da Irmandade das Almas.

5 —Não convencc pois. \so\- não ler foros de verdade, a

citacão rcfcritla da I.ci da Separacão que a Comíssão

Adininistraliva da C.imara Municipal feĩ cm sua

"iiola ofîciosa... sôbrc cstar eni llagrantc contradícão

com o _eu ofícío datado dc 25 de lulho dc 1í>34 no

qual conicssa ser a rcferida igrcja e adro perlenca e

propricdade da Irmandade das Almas, como bcm

pode vcriticar-se tla seguinte passagcm do mcsmo :

i/ccspondendo ao oficio de V. dc 18 do

corrcnte, infonno que esta Cãmara cede

(o quc é do Hstatio). . . para o culto, a

cssa Irmandadc, a i<)re/a e adro de Santo

Anicnio, a trôco do Adro e Igreja das

Almas. . .»

6 Poutra 'ornia :iáo cuidaria a nicsina Cãaiara de Iratar

tlĩrcctamcnte ciimo sempre tcm feito- t'om a Iniian-

tladc o assciito em discussão : o scu proectlimento

pois. equívale a di_rer quc scnipre cons'dei 011 csta

como proprictaria tio aludido Adro e lgreja e por-

tanto parte 'egítima 110 pleíto sub judicc.

I: se na sua "nola oticiosa.. sustenta o contrário,

a-pcsar-de nela diĩer quc o adro lâe tôra cedido por

aqucla, o que maís uma vch ímplica a confissão de

t]ue á Irmandade pertencía a prcipríedadc do mesmo

(c cm igualdade de dircitos se encontra cla rclativa
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mcnlc a Igreja) tal atirn~a<-Jo ou signifiea amnesia ou

trachiĩ evidcntc má-íé.

Tnmbcm :— a-pesar-de na referida acta da asscm-

bleia gcral da irmandatle de 5 (!) dc Maio de 1929,

alias uula por vários motivos, sc ter ícito ccdcncia á

Câtnara apcnas dos muros do adro. esta julga-se desde

logo com tlireilo ao mcsmo. . . bascando-se o seu dí-

rcito no nlevantamento das ossadas», "terraplanacão

c moJilicoc-Jo do recinlo» (sic).

I.squece, porcm, quc tal obra constiluíu um acto

meramentc iacultativo e dc toler.iiicia d<-\ Mcsa demi-

tida alé por cvilar o desrespcito a memôria dos mor-

los : c os actos tle mcra tolcrância não constituem

possc.

Além disso, a ccssJo da propriedade sô pode ser

íeita pclos intercssados quc dela poderem dispor li-

vremente ; c a Mcsa dc então não curou de que o scti

acto tie cedcncía (do nniro) tt'wsc rcvesti.la das con-

Jieôes cssciiciai- ;>,ira a vulidatle do mcsmo, inclusivc

a ati/orí.<ac;Jo sttperior.

c, Como pode, pois, a Câmara ínvocar qualquer

propriec/adc e posse sôbrc o refcritlo adro. sc csle ja-

mais llie foí ccdicio c ncm tão pouco praticou uéle

atc ã tlata quaisquer actos siynifĩcativos daquelcs '.' im-

possível moral e jurîdicamcnlc.

I: sciĸlo assim o Atlro e a Igicja pertenca cla Irman-

tlacle c nJo c/:c<)ando a Cârrura a um acôrdo com

cs/a, como confcssa na "nota oticiosa,, (embora ocul-

tando c|ue por sua culpa. visto aquela estar pronta a

cedcr-lhos dcsde que Ihc cedesscm a ígreja t!c Sanlo

Anlônio para a celcbracĸio dos aetos do culto por

iorma de/ini/iva c segttra c não prcc.iri..), á Cámara

so cumpria respeitar os tiircitos dc proprieJaJc c

posse da mesma Irmandadc cmt|iianto o assunto se

não liquídassc, quer amigâvclmente por si ou por in-

terposta pe.ssoa, qucr jutiicialmcntc.

Não potiia ncm dcvia violar desdc logo ésses

niesmos dircitos c inlerêsses, f,._rcnJo clo aciro um de-

posito dc pedra e pondo cm arrematacão a Jemoli-

cJo da prcpria Ijrcja, como íes c pôs, porquc í.cm

aquele ncm esta são prescntcnienlc propi'íctljcie sua.

[ H ousa pi'i'gtiiilar a tiuc titulo vein o intempes-

tivo e es/rantio cmb.irgo tle obra nova ! Ouc inoccn-

cia!.. .

A'iid.i bem quc a in/clijcncia clara c serena do

piiblico llic claiĸi rcsposta condign.i. aleunhaiiJo de

intempcstivo e cstrantio cm vc_r tio cmbargo. o scu

prôprio proct'tiinĸiito.

X'ão sc arrcceia a IrnianclaJc ctas pi'cici'sa-. tciaiias'

que a C.imara se arroga e com j> >,:ts s .1 ane.it,•..

porque llic sobcja a conscíéncia tie quc iicioiimj :c:

pcrniitc a usurpacãc") clo alheio.

Sc csta prelcndc o aíornioscaiiienio do local não

será a Irmandade qucm Ihe fará estôrvo como tantas

vcĩes tcm dito, ciestíe tiue scja índemnisada conve-

nicntcmcntc dos danos soíridos, como é justo e mo-

ral ; a o/eitnosa in/ransic/cncia' não é pois da sua

portc, mas da Cãmara.

Não se acoberte, pois. a Câmara para justificar a

"gafe,, e a sua renúncia a obra pelo visto incompaií-

vel com as suas pcssibilidades orcamentais, com os

infcrcsses da ianu/ia catálica e com o pretenso obstru-

cíonismo da Irmandadc ás realúacoes do Estado

Xovo.

Não. liste não prctcndc nem precisa alicercar a

sua obra na ilcgalidade. 110 desrespeito pela proprie-

dade partícular c atc sacode de si por compromete-

Jores os adcptos que !al pretcndam ; aquela não se

comove ncm abala com a demolicão de uma pequena

Igrcja. einbora antiqí-iíssima. pois para cla valem os

intcrêsses espirituais de pfcíercncia aos ma/eriat's com

clcs concxos scm que contuclo a prcfercncia signitĩ-

que renúncia dêstcs quando cientro dos limítes, do

lusto e clo moral.

O tratamenfo bencvolo e o respeito que ao F.s-

tado Novo tcm merccido a /jreia e as crencas rcligio-

sas de todos os porlu<)ucscs, nota final da "nota ofi-

ciosa.,, não justifica c anles condena o proccdímcnto

da C.îmara. scndo tle lamentar quc esta. cujos mem-

bros pertcnccm ã mesma Igrcja e pcitilham a mesma

cretit,-.!. não sigam, no easo, as pisadas e o exemplo

do prcíprio I:stado Nculro. . ,

A Irmandade, com a prcsenle, poc ponto tînal

no assunto.

Víana do Castelo, iîô de Sctcnibro dc 193:5.

A Comlssão Adtninistratlva :

l'.c lOSi'. GON'CAI.VIiS CORUCIIO

Manukl An'toxio Vieiha

5l:HAI:lM UE lESUS Al.VI.S

DOMIN'GOS I)E SOllSA ROHIZ

Aniomo CjO:-;i:s.

+ • ^.

(_)s nos^os aiiiiuds

Ustivcram nesta cídadc, c dispcnsaram-nos
a honra da sua vísita, os nossos prcsados
amío'tis Srs. Dr. Ai.tônío Maria tle Pínho, ílus-
tre professeir tlo liccu c muito dít>nc> vicc-

-presítlentc da Cc"im<ira Munícipal dc I:spínho,
e IV laime Alvcs dc Olivcira, pároco de Al-

tcr do Chão.

Muito a<_;radecemos.
Também nos honrou ct)m a sua vísíta o

Sr. xlanuel Mendcs dos Santos, ílustre profcssor
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c dírecior do Colrgio Progtcsso, dc Coímbra.

Os nossos a_jradecímentos.
Inieressaram-sc dc motlo cspccíal pela

expansão do último númcro tlc «A llníãcv, o

ciuc rcconhccitlamcntc a_>radecemos, os nos-

sos dedicados amÍ£os, Srs. IVS Antônío Josc
Quesado Junior Jiíníor, José Goncalves Coru-

cho, Jaime Alvcs dc Olívcira c Josc Teixeíra

dc Andrade.

* • -¥■

"A l i ii ao
'
'

h;i I ni].r<Misa

O tlicirít') «Novídacies* transcrcvt u a nota

de csclarecímcntos publicada no i'iltímo ni'i-

uicit) tle A llnião» sôbre o caso da igre/'a de

Alter do ChJo.

Tanibcm o jornal «l:ôlha tlo Domin<_;o». cle

Paro, fez uma bcm cabida rcfcrêncía ao

mcsmo assunto, acompanhanclo o protcsto
tle -"<A llnião .

m

Dístínouíram o último númcro dc »A

llnião» com uma anuivel referc'ncía os sc-

ijuíntes (M\>ãos da imprensa; «Novídades»,
«t:ôlha tlo Dominoo-, •Notícias da Covílhfv,
«Notícias dc l'>eja», «l>eirad )ão» c Jornal dc

Nofícias".

Muilo aoratleccmos.

* • *

"A l'XIAO"

SERVIQOS DE ADMIMSTRAQ/O

Aos Srs. assínanlcs ciuc nunca autorizaram

a dcvolucão clo rcspectivo cxcmplar tla assi-

natura, ncm do rccibt') para a cobranca tla

mcsma, roo'amos a fincza tle nos partícíparcm

quc foram cstranhcis a tais dcvolucôcs; pcn'-

ciuanto jci temos atendido rcclamacôcs cie

assinantcs em tais circunstâncias, c muito nos

intcrcssa o csclarccímcnto das rcsponsabilí-
daclcs.

íc

Aos Srs. Assinantes que mudem de

residência rogamos a t'ineza de nos par-

ticiparem a nova morada.

-¥■•¥-

Lcict todos os meses -<Å UniãO'->

Fattos e Nolas

0 "J)ia (la Acrfio Catôliea"

Êste ano, é o proximo dia 27 de Outubro corrente

dedicado á Festa de Cristo-Rei

A AccJo Ca/álica Pcrtuguesa celebra o seu

dia de festa anual no dia 17 do corrente mês

Eesta da Realcxa de Cristc.

Por actos de atĩrmacJo cafálica sera come-

morado ein tôdas as paráqufas do Pais.

As exigências nacionais propôem ás orga-

nis~acces docen/es da AccJo Catofica mn vasto

programa de dctttrinacão e propaganda pro-
porct'onado ao scntir e ãs necessidades das

classes sociais contemporâneas.
Como aspiracJo da grande maioria dos

porlugtteses, a ,1c'í.-jo Caiciica levará aos cora-

Côes e Js inteligências dos seus ouvintes a se-

mente precicsa da Palavra Divina, que fiá de

dar abundanles frutos para maior glcria dc

Deiis e bem da PJtria.

* • *

Panorania IntiM'iiacional

A GUliRRA ITALO-ABISSÍNIA

Origens do conflito

Vecm dc lon§e as questôes entre italianos

c abíssíníos.

Nunca as frontciras,entre a Abíssínía e as

colônias italianas em Afríca, a Eritreia e So-

nicilía, foram marcadas com ri^or. Cada mapa

apresentava uma delimitacão consoante as

suas conveniências.

I:m 1S96 um corpo expedicíoncirío italíano,
comandado pclo general l>arabierí, partiu para
a iû'ítrcía cc^m o fim de pc>r têrmo âs cons-

tantes ameacas abexins e deu-se então a ce'-

lcbrc vikiría dc Aciuá, precisamente da cídade

que hoje estci cm foco pcla cncarnigada dc-

ícsa etíope e pcla ambicão ítaliana de víngar
a afronta e dcrrota cjuc ali sofrcram nessa

tlata.

Nos anos tjue sc seguiram tentou-se mar-

car com precisão a línha das fronteíras, mas
csta delimitacũo íiccni sempre imperfeíta e tão

imperíeita que no reccnte íncidente de Ual-
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-Ual, a causa prôxima do actual conílito, o

grande embaraco criado a comissão de cs-

ludo tlas responsab.itlades, foi precísamente
a alegncao dos dois paises belioerantes arro-

o'anclo-sc o direito de posse tiêssc terrítôrio.

Para melhor compreensao clo conílito e

a\nda que resumidamcnte, torna-sc necessário

rclcmbrar a scrie tie Iratatlos que se con-

cluiram com a l.îíôpiu clescle 1906.

Ncsse ano, a I:ranca, a Inalaterra e a Itá-

lía, com a intervenccĩo do princípal interes-

sado, acordaram cm rcspeitnr a índcpcndên-

cía e a integridade da Hhopía, fícando a\nda

dcterminatlas várías zonas dc influéncia eco-

nômica.

Jci ncsse acôrclo deu Roma a conhccer o

seu desejo de estabelcccr um caminho de

ferro cntrc a liritieia e a Somália, passantlo

por Adtiís-Abeba e lio'antio assím as duas

colonias do Mar Vermclho c do Occano Inciíco.

Se^uirain-se novos tratados e em 19-25 a

Ino'laterra c a Ikilia, com a indi^nacão da

branca por não ter sítio chamada para csse

novo acôrtlo, cstabelcceram o apoío nu'ituo

junto tlo Ncoiis em troca tla captaqão hídrúu-

ííca do Nílo AĩliI para a Inoluterra, que pre-

tendia sobretudo asseíurar as úyuas do tle-

batído I.ago Tana, nascenle e represa clo Nílo,

e para a Ikilia a conccssao da projectada li-

nha de caniinho cle ferro.

I.m 19.28 estabcleccu Mussolíni um acôrdo

tle arbitrat^eni e conciliacão com a l'tiôpia,

c]ue, mercê tlos esíorcos ílalianos, jci cm 1925

lomava asscnto na S. 1). N.

As razôes itaiianas

Ouebrada a fictícía harmonía entre os dois

países com o íncidente de llal-Ual, a t|iie a

comísscĩo nomeacla para o resolvcr dcu a

írrísôria solucũo clc ísentar cie responsabílída-
des ambas as parles, depois cle lonous e íati-

aantes démarches, o conílito comecou a to-

mar um aspeeto mais orave e tão yravc, que

unibas as nacôcs rcsolveram apelar para a

S. I). N., apcsar dos scus tratados partículares
de conciliaccio c arbitra<_;em.

A ltcilia alega como razão príncípal a

ameaca permancnte sôbre as suas colonías,

representada pelas írrequíetus e sclvaoens trí-

bus cm que a I:tiopí<< se subclívícle c, a par

cla neccssiclade deícnsíva dos scus terríkírios,

o ínterêssc clc sc cxpandír eolonialmcr.te, não

so para dar razão ati seu excesso populacio-

nai, como para adquirír as matérías primas

indíspensáveís a sua vída econômica.

A cxemplo do que têm feito outras ijran-

tles potências pôs a Itália as suas ambigôes
na Abíssínia, país em esfado semi-selvagem,

quc os ítalianos se comprometíam a cívilízar

e descnvolver, em troca da compensaQão que

rcprescntava para as suas ncccssidades vitais.

A atitude da Abissínia

Peranie a atítude ítaliana, o Negus, actual

Deí dos Reís da Abissínia. que pôs sempre o

scu país ao díspor das nagôcs que nêle quí-

zesscm trabalhar, contribuíndo assim para seu

maior desenvolvimento e aproveitamento, pre-

venclo que a ambicão ítalíana e.xcederia em

muito os seus desejos de colaboracão amis-

t> 'sa, e, convcncído de que a íinalidade ita-

líana seria um protectorado sôbre a Abissínia,
t>u mcsmo transíormar csta numa colônia sua,

rcsolveu rccorrer â S. D. N.

Sem menospreso da sua inte^ridade e in-

tlependcncia cstava o Neous disposto a tôda

a csoécíc de concessôcs, quc sci bcneficiariam

t. seu país, se as investitias italianas não des-

sem mostras tlc quercrein vinoar militarmente

a afronta dc Acluá, dc 1S9Ô, proponclo-se a

par cla ocupaccĩo tt.tol cconômica, foi'CcJi" a

ocupacão milítar.

A írredulibílídade italíana deu como con-

traparlida uma sítuacão em que ninguém

pensava a uniãt) de tôclas as tribus abcxíns,

movidas pelo sentímento patriôtíco de cicíesa

do seu territorio milenarío c uma reacc-ũo

o'ucrrcíra de harmonía com as o'kírias do seu

passado,
Naturalmente a qucstão enveredou por

outro aspecto mais bravío.

Da diplomacia á guerra

Torna-sc ocíoso discriminar as várias fa-

scs e transcs portiue passou o conílíto dentro

e fora da S. I). N., porque clas são sobcja-

mcnte conhccicias.

Depoís do apclo at> oroanismo t;cncbrino

e â meditla tjue as dííicuklades sc iam acu-

mulantlo para a soluccĩo pacííica do conflito,
tantt') uma naccto como a outra, aberta ou

cncaptdadamentc, c a-pesar-de membros da

S. D. N. donde deveríam esperar a sua concĩ-

liacũo se ambas sc dobrassem âs suas direc-

tívas. iam-se armando c apctrechando na

conviccão de quc chcoariam a vias de íacto.
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íiCom esta tínalidade p econcebída. oncie

haveria poder capa' dc d uma sol ckĸ pa-

cífíca ?

I: agora ocasião cic pregunk.r aque es que

lêm feíto obra cíe obs rucionismo para com a

S. I). N. onde tlesccbríra: .

~

meíocue a possa

suprir e que dê ao mei.os um mínin o t:e ga-

rantias como o organomo de Gcncbra?

O a!ac]Lie å S. D. N. é sistenicilieo e tla sua

impotência cm resoiver assuntos t!o quilate
dêsle que a:ravessanios, nao podcnĸ.s inlerir

(|tie o organisnio nâo presla, mas sim, que a

íalta cle apoio e couJanca que se ihe consa-

gra c c|Lie dá, como resultante, a sua incnpa-
citlade.

Díssc-o claraoieritc Sai':ii>'l i k . re no seu

discurso eiĸ Gcrcku -- A S. I). N. scrá o

que os povos quízercm t|ue eia seja, ísto é,

íorte se o apoio dos povos a fortaleecr, fraca

se o auxiiio clas nucôes a abandonur:.

Precisaria a sua engrenagem de uma rc-

modelagão e mesmo tle um espirito mais su-

perior e menos inlercsscíro c|iie a dominassc?

Devería a prdpría Igreja pcl> > scu rcpre-

sentanfc, t> Papa, coim ■ l:st ĸlo que é cmbora

um estado «suí-genéns>\ um estado espírikiel,
ler ali o scu lugar perniancntc?

Cremos bem que sim. c dcít nclcmos a clou-

Irina de cristianizar os lacos ck' fralcrnidade

conccrtados pclos homens ct>m a mais forte

pontêncía espiritual.
A isencão tie inlerêsses me.feridis seria por

sí sô o'arantíe. scgurn tia slki opíniâo c auto-

ricltidc cm qtinlqucr plcito, não falando Je do

interêsse especíal e supcrior que move éssc

eslatlo, procurando no campo elevatlo da es-

pirikialídade o bem-estar tln humanitiade.

Qlic a eno'i'enao'cm tla S. D. N. precisa tlc

scr modífíeada é fora cic dúvid<i.

As formas nno crislalízam, tlcvcm evoluir

consoanle ns epocas e as círcunsl.îneías, tlestle

que as bases ratlícais que as íez nascer, sejam

respeitadas.
No entanlo, icconhccida essa ncccssitlatlc,

n.io se tleve stipor t]Lie mesmo ta! quu' cstá

constituítio o Pack> t!e Geiĸbra, êle nao en-

ccrra clentro tle sí coiili'ina (]iie basle tio li-

quklar dc gruves complícaeoes basta para

csse cfeito que os scus filiados se dobrcni a

sua doutrina.

A nmbíccio porém é mais fortc tlo que o

dever pactnado, do t]Lic t> compromisso nssi-

nado coleclivaiiiente.

Os casos tlo lapcio c du Alcmanlia suo ti-

picos e vccm confirmar a m.i ié com que se

assinam compromissos sem tencão de os res-

peilar.
Pelo mesmo camínho vai a Ikilia, com

maíor agravante ainda, porque essa nacũo
ncm ao menos para satísíacão das suas am-

bicôes, tem o yesto decoroso de abandonar

a S. I). N., prctcndendo ainda que a ouerra

que move seja patrocinacia pelo Pacto como

uma simples questão coloníal.

Com o desrespcito aberto tui disfarcado
tlos princípíos quc rcgem o Pstatuto tla paz,

como hci possíbilidade clc fazc-lo prcvalecer?
Nem razôes de orciem estalutária, nem a

campanha díplomática que se moveu extra-

-mnros de Genebra, loararam convcncer o

Ducc dos scus fins e sultanclo totlos os obstci-

cuk>s c compromíssos, esqucccndo mcsmo as

consequencías mais largas e maís desastrosas

que o seu gesto podc acarretar a Kuropa,
Mussolíni íecorrcu â gucrra.

ĩ: a Inglaterra?

N'ão i<í dentro clos quadros de Genebra,
como potcncia garantc do Pacto, mas íora

dêsse auibiente e por m.otívos de ordem par-

ticular, se ictn tentado justíticar a atitudc bé-

lica da Inoidtcrra, ncsta contingéncia, mau

gratlc> as explícacôes ofíeiaís clc I.oncircs que

tlcio as suas medidas mcditerrâneas compatí-
veis com a cleiesa clos seus ínterésses ncsse

niar tûo cubíc-uio de prepondei'cincias navaís.

A Inglatcrra c acusada pcla Itcilía de que-

rer ttdher a esta a sua cxpansão na ktiopia.
conio jci o fez com a Pranca em tempos maís

recuados, rcceantlo que o camínho dc> mar

para o Oriente lhc ficasse veclado pela ín-

fluência de uma íorle nagão nas costas do

Mar Vermelho.

Oulra acusaccio aíncia, vísa o receio que a

Insjlatcrra tem de que a ínfluéncía cxpansío-
nísta c os inîerêsses italianos possam colídír

com os scus íntcrêsses, jcí dentro da Fdiopia,
coino por exemplo com a questão do I.ago
Tana, já nas suas pre>xímídades com o Stidão

Anglo ligjpcio e o proprio ligípto, que aínda

não perdeu totalmentc as suas veleidades de

indepentlêncía e que estus bem poderíam rea-

cciHÍer-se de novo coni o cstímulo tla vizi-

nli.mcu de uma potência mais fortc, scnhora,

por nalureza. do Mar Mediterrânco.

As acusacôes. e maís aintla se aprescntam
no rosciríc! infinito das justífícacc^es ilalianas,

lenlam totios explicar o temor da Inglaterra
em presscntir t]Lie o seu prestígio coloníal
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comeca a cmpalidccer e que outras nacôes
fortes e podcrosas sc aprovcítam dêsse esva-

siar tle maré para lhe usurparcm ínilucncia e

bencíicios.

A título dc curiosid.ĸie deixamos aqui esta
faccta do conílilo, porquc de facto não nos

intcressa o môbii secreto que possa guíar a

Inglaterra na sua atiiucle.

O ((tie nos ínteressa com a mobilizacão
cia sua fôi'ca n<ival c a forma concreta e pre-

cisa como êsse país se apresenta para corro-

borar na aplicacão dos princípíos que regem
o ÍJstatuto gencbríno, ísto c, a íase a que ire-

mos agora assistir das sancôes.
ki o seu gcslo tei'cí possivelmente retar-

dado a hora do troar do canhão, e embora
o não evitnsse c de crer que êle pesará na

balanca das consideracôes que Mussolini fará

perante a uplic<iCc\o das sancoc:. ece.HÍniícas.

liskis e S(> estas potiem ten ajora a sua

víabílidade, scja embora o scu íesultado, esla-
mos disso convcncidos, de pouco efeito, por-
quc uma naeno quc as receia prevmc-se de-

las a tempo.
Sc> o efeíto moral potieria imprcssíonar, sc

o espírito italíano, sôhre-aquecido com a vo-

lupluosítiade da guerra, nela pudesse friamcnte
considerar.

Assim não atíngírâo o fim dcsejado, ao

menos prnticnmcnle.
A aplicacão das sancôes mílitares nno nos

parccc que se faga, j<i pela falta tlc apoío cla

Franca, j<i porque seria eorrcr t> risco dc fa-

zer com que a guerra afrieana atravessasse o

Medítcrránet) c esboroassc as íronteiras da

fiuropa.
Qucrerci n Inglatcrra aplícci-las ísolada-

mcnte, entrando em guerra declarada com a

Itália?

A vcr vamos.

A Franca e o conflito

Roubur â Frunca a primaHÍa tlos csforcos
no scntítlo tlc concorrer maís do que nenhumn

oulra nacão para a soluc,ão pncífica clo con-

Ilito, seria a par de rematnda inJListica a cc-

gueira mnís evidcnte.

A Frnnca mcrcce por êsse facto— a cami-

sola amarela—deíxemos jâ ag-oivi passar o

símbolo desporlísta como prémio de consa-

grnccio.
No entanto as liltimas notícias recebidas

deíxam advinhar nlgo de impontlerável (]iie
quc anda no ar c que nno permite ao povo

irancés manfer aquela devocão ao pacto ge-

nebríno com o calor e a íidelidade com que

até ac]uí o tem feito.

A Iranca e a Inglaterra tcem por hábito

não se guiarem ao sabor dos seus governos.

lim quaíquer dêstcs países a pressão exercida

pcla opinião pública sôbre c>s dirigentes dos

seus destinos, já tomaram foros de vulsjari-
tlade c cle pêso quc é prccíso levar em consi-

deragão quanclo se joga uma cartada de res-

peito, qtie desnecessárío se torna relembrá-lo

e encarecê-lo.

Conhecc-sc qunnto pcsou na decísão in-

glcsa a unanimidade da opinião pública.

lim Francu as correnfes dividem-se em

pi'ci e contra sancôes, consoante a simpatía
conservntlora pela Itcilia ou a inclínagão avan-

cnda pela liberdnde da Ftíôpía.
Nesta circunståncía porém cjtiere-nos pa-

recer que motivos dífcrcntes pesaram na ati-

tude tomndn ûltimamente pela Franca, e

môrmente, no que respcita ao apoio pcdído
pela Inglaterra no caso tle uma agrcssão não

provocada, por parte da Ikilía.

Com a sua rceusa, pcla primeíra vez, a

linha de condutn cla l'ranca se clesvía do

Pactt) que n obrigu a essa intcrvenccio.

Porquê? liís a grande íncognita. Várías

são as versc.es quc prelendem explicar a

cnigiiHÍIiea alitutle da Franca. Apontcmo-las:

Prímcíro. A Franca dcsconfia quc a solici-

tude da Inglnterra pela S. I). N. não é o md-

bii Liníeo (|ue a leva a tão acendrado amor e

intransigêneín pela aplicacão dos princípios
genebrinos, e nessas condi'côes não qtiere su-

jeítar-se aos riscos de um auxíiío sem sabcr

ontie clcs a podem levar.

Scgunclo. Apesar dns formaís promcssas

ínglesas a Franca ainda sente no sapato a do-

lorosa pcclra do acôrclo naval anglo-alemão.
li embora sc tcnham estreitatlo as relacôes
dumn forma evídentc, a Franca tcm êsse e.xcm-

plo cic ()uc precisa acaulelar-sc.

Tcrccíro. A resposta cle Samuel Hoare âs

prcguntas da Franca, sc a lnglatcrra estaria

ciísposta a procedcr tambcm cnêrgicamcnte
no caso da violaccio cia íntegrítiade austríaca,
nãt^ aciuielaram sufícíentemente o govêrno
francês t|uc prctcndia um claro - sim—ou um

rcciondo -nJo ao subterfLÍgio da tcsc ínglesa
baseada nas gradacôes da provocacao c nas

círcunstâncías em que elas se íízesscm.

Qunrto. Pela exacerbada paíxâo quc dí-
vidc a opinião públíca franccsa e no caso de
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aplicacão das sancoes mílítares, o govcrno
teme provocar a guerra civíl.

Quinto. Aíntla por eíeito da niesma apli-
cacũo receia a Franca o cstal.u' da guerra na

F.uropa, considerando-a mal bcm pior, do

que o dcsvio da rigidez cios princípios genc-

brínos.

Scxla c última vcrsno. O qumhno das co-

lcinias cntrcgue <i Ikiha como rccompensn cln

sua intervcncũo nn guerrn de 1914 era ticlo

como suficíente para êssc momento; mas

para a Ikílía engrandecitia c forte. elevada a

primeira poténeia, sobrctudo a poiência quc

garantísse cc>m a sua fôrce n intcgrídade tin

indepentléncia da Austria, de uma poténciu
antí-alemn, jci não línha o mesmo vulor e

justo era (]iie a rccompcnsa íôsse maís lata.

Impossibilitada a Franca de tocar na ques-

tão da repartic.ão coloníal, qLie potlería tra-

zer as mais graves complícacôes, é possível

que n Franca aceitnssc sccretamcnte a pro-

posta italiana de fcchar os olhos âs suas vís-

tas sôbre a Abíssínia e anles cla Conferéncia

dc Strcsa algo fícassc estabelccído. entre bas-

titlores, dc c]ue âs prelensôes italianas sería

feita vísta grossa.

O paeto secrelc) justiíicaria assim não st.

a recusa da Fancn ao apoío pedido pela In-

glaterra, faltando dcstn íormu no Pacto. conio

ainda c sobretLido o íaclo da Ikilía não aban-

donar a S. D. N., para depois do seu assunto

reguladc) em Aírica, a qne Mussolíní chama

«qucstão coloniaU por alguni motivo, o or-

ganismo dc Genebra se encontrar ilianleclum

faeto consumatlo e porkinto irremecliiível,

continuando a accítar no seu seio uma nncno

quc pclo scu poderío deveria conlinuar a sua

missão de scntinela austríaca.

A prímcira intenccio da Ikília não foí pôr
a Abíssínía fora do quadro da S- D. N. ?

I.evaría muíto longe a íantasía clesta úl-

líma hípotese, ciígamos assím, mas ela per-

lence ao ni'nnero dat]uelas versôcs que pro-

curam justiíícaeũo para a cxtranha e última

atitudc da Franca.

Qual será o desfecho?

Scja pclo quc fôr c porquc motívo fôr o

que é facto c quc a S. D. N. pela atítudc que

as diferentcs nacôes vão tomando díante dos

ausleros princípios do Pacto, Gencbra cstci

inibitla dc aplicar as sancôcs milítares (]Lie

convinhnm â sua letra e nno no seu espírilo,

como alguns alegam, porque a S. D. N. é um

orgnnísmo cic paz c não de guerra.

Mns como se entende então o temor ao

castígo quc bastas vezcs pocle folher os exal-

Inclos de trilharcm o caminho das exorbi-

lâncías ?

.-\ S. D. N. cncontra-sc ncste momcnto

num beco sem saída, porquc os interesses

pnrticulares dc cada nacão tolhcm a sua accão

conjunta. que devcrin scr iscnta clc tôda a fí-

nalidacie que não íôsse o bem-estar e a pací-

íicacno geral.
Rematamos as nossas consídcracôcs com

as palavras tão cruas e tão verdadeiras de

Samucl lloarc: «A S. D. N. scr<i o que os

povos (]uizcrem que ela scja, fortc se a forta-

lecerem. e so assim ela cumprirá integral-
nicníe a suu niissão e fraca c desnecessciria

se os povos a abandonarem !».

LUSO

* • •¥■

! ma ostdtística atcrradora

O dicirío maclríleno El Ssiglo Etituro publi-
cou cm _• do corrente mês uma expressiva
cslalística referida ao movímcnto revolucío-

nário tlc Outubrt"), clo ano passado, em Lispa-
nha, cont os scguíntes luimeros:

llli AQUI LA ATFiRRADORA liSTADISTICA

Qllli NOS OFRHCli LA CRIMINAL Sli-

DICION SOCIALISTA-RFPllbl.lCANO-

-I ZQlll HR DIST A - CONSKRVADORA

MUHk'TOS

Pai>anos : . 051

Ouardia civil 1 00

Seguridad 17

Vigilância •_'

Asalio ■ 51

Carabincros •
. 16

l.jército 9S

lolal 1.555

Ilik'IDOs

Paisanos '0.051

lîjercito v íuerza pública 900

Total 2.951
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iDII ÍCiOS DHSTR JDOS

Odiiícios pii >licos .

Igiesias

Iĸibrícas

Puentcs

Carreteras

Herrocarriles

lĩdífícios partículares.

'I ola!

Dn>

58

26

5S

31

66

750

I . 032

Ak'MAS PHCOGIDAS

l.argas

Pistolas

Husiles ametralladoras .

I'ístolas idein

Olras aineli'alladoras. .

Canoncs

Totai.

MUNJCIONHS k'HCOGI!)\S

89 ,354

33 . ,211

149

98

°7

11

O-J sso

Husil \- escopela . .

Píslola y rcvtilver

Cantincs I .777

HXPI.OSIVOS

líombas 31 . 345

Pclartlos 3.507

DINAMU'A V OTk'AS SUSTANCIAS

('arluchos 5Û.5S5

Kilos IO.S2l.7C

ROliOS

(HN Mll.I.ONT.S DH PHSHTAS)

Dcl l.anco Jc Hspaíía 11

(">lros robos e saqueos 26

t'otal 10

*•-¥■
—

l.ciam scmpiv «\ l'niao»
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 cooperacão mais

directo para acordar a inteligência e a

vontade do leitor de curiosidade.

!

Jdinistério do 3nterior

Direcijão Geral de Saiide

Decreto-lei n.° 25936

Pela pasta do Intcrior, Dircccão Ceral dc Sai.de, ioi

pubiicado o seguinte dccreto :

Num traco dc límpída e sã moral, estabelccc a Cons-

tituĩcão Política que ao l.stado cumpre assegurar a cons-

tituícão e deíesa da ĩamília corr.o foníc de eon.ervatj-ão

e desenvolvimento da rac;a„.

"Hm ordem á dct'csa da familia—acresccnta o tc.xto

constitucíonal— pcriencc ao Hstado e ás aularquias locais

proteger a maternidade.,. que o mesmo é di_rer. a Jecun-

dĩdaJe íisica c niorai dos Iarcs porlugucscs.

Para tanto dc.-em o HslaJo, as autarquias c as ínsti-

liiieôes públicas ou parlicularcs coooerar coni a familía

a-fim-de Ihe facililar a constítircão forte, a dcfcsa moral c

o preenchimcnio clo^ *ii- devcrcs e responsabilidades.

Hsla cooperacão i-'O .c re.tJtar ja, ínclircctamcntc, da

pnipiJa actividade alniiiiist at va que íavorcce as condi-

CÔcs geraís da saluliric idc pioiioce a inelíioria cconô-

mica da vila familia". icomoJa a .iiitacão aos seus en-

cargos icgítimos ou cvi ■ corrupc.ĩo :os coîlumcs que

no vigortli familia teni >ncvi ivc retlexo ■

:ã de uma assis-

tcncia directa. e liigicnica, sonial e moral, práticamenlc

IradiiHÍda em cnsinamcntos c socorros prestadcs ás mãis,

e ainda na coopcrat;ão dada >i obra cduc.itiva ou de cor-

reccão por iiitermcdio de cstab-'lc.nmeníos oticiais. ou

doo particularcs favorcci 'os e .nixiliados pelo Hstado

Para quc a linha doutrinária do tcxto constitucional

não sofra tlcsvio ao sabor dc errôneas concepcôes, hoje

lão vulgai'izadas. sob a mesma aparência de assístência

íamiliar ou scicial. convcni tcr prcsentes as suas ideas fun

damentais: tôda a accâo tlo RstaJo. Jas aularquias ou das

institui'côes partícularcs, cm ordem a deícsa da .amília, vi-

sara a coopcrar com a prtipría familia, c não a substi

luí-la: n facilílar o cumprinicnto dos seus deveres e não a

substituí la : a facilitar o cumpi ímcnio cfos seus dcvcrcs. c

não a amortecer a sua respoiiĩjbilídade cconomica e sc>cial .

c, pelo quc respeila â ass.stenca directa ás íamilias. ao Es-

lado ineumbe, de prefcréncia a c.xercé-la. c "promovcr cau-

xiliar., a iormacão doa organÍMiios de -oliciariedade <iue a

tlevcrão prestar. A ftncão tios organi_.nio-> ofioais, exein-

plar e orientadora. clevcr.i conservar, quaulo j s.ilisfacão

J: ecta das neccssidades. um caractcr supleicír'.o

laís cis principios Ja C'onstituicão Polilica, cuja su

periorídade iia'.nionicj coni as tradicôcs de solidaricdadc

da nossa tei ra nao devemos consenlir seja abastardada

pela imilacão ou importacãode um providcncialismo esta-

lista de origens suspeilas. H, uma ves assentcs, importaen-
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saiar a sua aplicacão prática. chamando a coopcrar na

salutar cru_.ada tôdas as cncrgias nacionais. No inluito dc

chamar a ateneão das autai quias. das Casas do Povo. das

Miscrícárdias. das Irnianda.lcs. de tôdas n_. institu gcics de

assistência ou caridade. das pr.iprias fannlias c. de um motlo

geral, de lotlos os homens bons de Porltigal. para as res-

ponsabilidades cspcciais quc a assistência .i matcrni.iade

impôe cm ordem ã dcíesa da fanu'lia e por cla das gcra-

fôes de amanhã, pcusa o Govêrno cm promovt r uma

accão de propaganda atic.]ii. da. t|tit podcrá chamar-ce

loniũda das Mãis dc Iĸimilia.

Seguidamcnlc, c como frulo que cspera colliêr . lessa

propaganda, tomentará aplicacôes pnlicas _,co rod _,as

aos divcrsos meios locais No t.iii lulo specia ic pro

loccĸ.o a matciĸiida .lc. o 'iovcno, u a osi 1 1 1 : <_• m o agora

encanegaJa i> li ĸn a acli. ĸĩ<> dt> i >i<>< o ic< ol c

livo, procti. n ni auxJíar c lavoteccr i>. mcros ixĸslns de

consulta e de orientacâo, especialmcntc dcstinacic.o >> n:i-

nistrar as iiiãis. grávidas. pui iurienles ou lactantes > >_> en-

sinanieiitos dc profila.xin ou puei icullura c os soeorros dc

urgencia tle que miís e.ireccrein c os quais Ihcs tleve-

i'jo, quanlo possível. ser preslados no proprio domicílio.

t> bem tla iamília chcga a scr contrariado pcla adopcao

sisiematica das matei nidacle>. Jo liospilais e das crt clics.

cin cssas uistiluuôc., o scu c.ibiiiienlo socíal, quaiitiu dc-

las se nao abuse, sobrccai r.'<.aiitlo-as, cm ca>os uormaís,

com rcsponsabílidades ccononiicas, .-ocíais e mor.iis pci'-

lenccntes a lamilia e de quc esla não podc alhe.ir c sein

detrimento scti.

líeíci indo nos nesle iugar maís cspecíalnieiilc n> ma-

lernidacles, não se julga favoiĸivel ao bem da faniília o

ĩnteriianiento sistemático Jas mãis, nt>s casos cie gr.rridcz

ou parlo, cuja aiiornialnla.le uão rcclame cuidados ott in-

lervcngôes cspccíais. Não é ximente ao problcma mc

dico qtic sc toriu mcstcr ateudcr. O abandono do lan

mesmo lempoiĸirio, é com frequência portaJ<>r de gra-

vcs íiiconvenientcs para a íntegridadc moral da família e

tanlo basta para que tieva quanto possível evitar se.

Ncste como noutros aspeclos de tão imporlante pio

blema havcr.í a proitíca de acomoJnr-se â_. oondicôcs cs-

pcciais dos nossos mcíos citaJínos ou rtirais, para que a

actuacão a e.xerccr as lorne conveniente e social c nioral

mente proveitosa.

Com éste elevado inluito : llsaiiclo cla íaculdade con-

ferída pela -2.-~ parle do n.° 2.° clo ariigo lOO.o da Cons-

líluicão, o Govêrno decreta e eti promulgo, para valcr

como lei, o seguínte :

Arligo I ." H. inslituíJa nina e>>'gani_rncão naciona1 de-

nominada — "Defesa tla lamilia,, .|t;c se dcslina a diíundii

os principios c a pre|iarar >>>• mci.is c providcncias pr.iti-

c.is, em ortleni ã dcfesa dã tainilia. A direecão da orya-

níĩacão scr.i composta ctt> Prcsidcn'c do t'onscHio. Muns-

tros do Interior. da Inst: ut;ão Publica e da lusiica e Sub

-Sccretário tle Hstado das Coi poracôcs e Previclcneía

Social.

Art. ° o \ oricnta;ão os rabalhos c os objcctivos da

"Dcicsa cln ainília con.iam as bascs anexasao prcscnte

deeret.. e iuc d.-c inzem parte integ"an:e.

Art. :>» Os O'gamsmos oíin.ais dc saúdc ou assisté'n-

cia, as aiitarqjias loca.s c o. u ícionários dos respectivos

qtiadros 'ĩa opi
,
do_ a picstar aos trabalhos e íins de

organizacão a coopcrat;ão tccnica e o auxilio matcrial

que dc-pendcrem dos sej. servicos e recursos : oulrossim

potlerc. a orgai.izncno lequis :ar a 'avor dos seus Irabalhos

os scrvicos proiissianais dos m.'dicos civis ou militares dc

qualquer orgaaismo !o ?tado ou das autarquias locais.

Arl. l.° \s aiiniativas narlículares deslínadas a preen-

chcr aiyua- uos >1>jl-c:ícos da >rgau:3agão scrão auxilia-

Os c ;..vorc Jdas pcio Hsla.to, pon meío de isencôes, su-

b iit coinnaití pacão :ia custo das obras ou servicos

\ ..i ados, n >s :t i os quc en: ; egulamento especíal se de-

lera iiiaren

/\:J 5.° ricaa. auorizados o.. Ministros do Inlerior e

Jas l'iiia:i;a; a eiccluar dcntro do orcamento as transíc-

reicias de verbas neccssarias a imcdiata exccticão do pre-

icnte tlccrcto.

Bases a que se refere o artigo 2.°

do decreto-lei n.° 25.936

/lasc l.~ A Jt icsa da família. dcntro tlos principios

d<\ (o.msJluic'J'.) Poliiica t'a k'epúbiica. supôe garantido o

direito dc ela sc <'on_.tituir a tle realizar os scus tins prô-

prios tic procriacão e educacy.o da prolc, de aper.eicoa-

menlo e amparo dc lodos os scus mcmbros. Ilarmonicos

roni éate diiciio c garaiilia eslâo o dever c rcsponsabili-

dade que sôbre a íainilia impcclem de procurar obter pe'.os

i'eeursos da sua prtipria activniaJc c previJcncia, valori-

_>ada esta pe!a ___>i.ociac5o, a sua . onstiluícão sadia. o sus-

tcnto c edacjcão ctos seus clcmcatos c a prôpria dciesa

Jo scu ambiente moral.

/'ta.se i'.3 Ao EsiaJo c âs autarquías locaís inctimlc

respciar e :avoreCe: . :ia s.i_i actividade polílica e adminis-

aliva. cieser olt iincato Ja funcão e ae^'ão íamiliar, já

absltndo e d( nicdiclas qee _. eonlrjrĩem c>u amcacem, ja

coo crjrcio dn cctauicnte com >Ta. oclo afastamento das

nausa itic' oertii bn.i'i oa ciittn.queC' tn > >u pelo auxito

c as slcncía piĸ _:í:ccj para a !ca!:zacao Jealgumdos

l.ns quc ã mesma .i'mpetcm.

Ikĩse 3."— A t'onsiiiiuc.io Políiica prccê a coopera-

CÍão do íistaJo toiii j i.'.iihTí.i

a) Na sttj . oarJtuigão indepeiiclentc e cm condicôcs

dc saljbridade ;

b)—Sn tlcfesa da sua economia. pela instiluieão do

casal tle fannlia, peia iiici.lência dos imposlos em harmo-

ía noiti os enca.gtis legítimo., e pela adopcão do salárío

íamiliar

c/ No destĸnpenho dos dc\ cncs de educacão e cor-

reccão da prole. pela íunducâo de estabtTecimentos oli-
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t.ui' . íonicnio 'e 01 os pnu .... nc_> qu aciliic u j _.

niilia ■> oinni' nneiiio dêsscs Uc< c. . s

J/ Nj nr itcccão ĸ n jt. n. tl.ic e

c)
- Nas i rovicêi.cias Jcslinadas a cvitar a corrupcũo

dos coslumcs.

liasc •}.-' l:m ordcm a proleger a malemidade. aiem

c\á cooperacão derivada dc se adopiarcm medidas geraís

de higienc e salubi ítljclc piíblica, o Hstatio promoverá,

tomentará e auxiliará as scguínics íormas dc assistência :

a)—Combatc âs causas cle clegciicresc.'iicia iísica, es-

pecilîcadnmcnte o alcoolismo e a sííĩlis ;

b)
—Diiusão das nocôcs dc higienc na gravitlez e tlc

profilaxia prcvcntíva conlra os môrbos que podem por

em risco a vida ou a resistcncia orgamca dos tiascituros ;

c)—A assíslcncia e socorro especĩal por ocasíão do

parto ;

tYj-Difu?ão dns nocôe.. fundn.inentais de higicnc e

puericullura, c a inslituícão dc socorros espcciais tcnden-

C5 a rcdu :. a uioi talídjde n lantu d u\ id_. ;ii norin-

cia ou insuficici cí.i ccoii .uuca

c) Combalc a lotlos m erru_, ibcri .i;_uc5 e c: mcs

coiitr.irios aos devcres naturjis e morais da irocnac-io.

liase 5." Os socorros ás ;r ávitlas e parturicntes de-

verão tle preteiencia aei prestados no pbpiio domicííio,

i-iido em atenĩão as condicôes e possiuilíciadco regionais.

() islado e jutart|iiijs locai_ íavort nerao a mstalacão.

uos bairros Jos centros urĸanos . nas frcguesias rurais,

de pequcnas consultas destinadas n pi'oporcionar ãs mãís

Je família os ensinamentos. aidado. I) giénicos e socor-

ros dc urgência dc que cnrecem dtrante a gravídez, parto

e lactacão. Llma tlas íormas tle auxiho scrá a comparticí-

pacao do Estado c das aiitarqulas :io custo das pequenas

instalacôes sanil.irias e nos dos transoorics dcmiuidos a

assegurar a visila periodiea Je mcdicos mi enfermciras,

ou a Iransíerêncin dns docntes nos casosemqueo ĩn-

tci'iianicnto eni hospilaís ott mateniidacics seja de cxigir.

liase e.c
—Com o fĩm de persttadir a neccssidnde dc

promover e intensificar a proteccão cspecial i. malerni-

datle e diítintlir t>. priticípíos conlidos not.is bases, a or-

ganizacão criatia pclo decrcto de que cstas fazcm parte

tlelerminará a rcalizacão oporluna dc iornatias de propa-

ganda dcnoniinatlas "lornadas das M.iis <lc Hamílij... parj

cuja exccucão scrá instituída, sob proposta d. Miui Irodo

interíor, uma comifsão de propaganda. que por seu turno

proporá as dclcgacôcs dístritais c concelhias. Dcssa co-

missão farão partc, alcm clc clcmcntos técnicos cie reco-

nliecida compelc'ncia, os represenlantes das nuserictirdias

c dos organismos de assistência p.irlicular iunto da Ca

niara Corporativa. aos quais compcte piopt>r t>a clcmen

los que por parle das niesmas ciilidadcs ticverao uzcr

parte das dclcgacôcs clíslritais e concclliij.-

liase 7.<' Serão olicialincnlc i cconliccidas como co-

laboradoras tla organizaeâo eni dciesj da i.uiiilia as cn-

ícrmciras visitadorns propo>las pelas mslrtiu;ocs particnla-

res quc tomarem a seu cargo algum cioa obicelivos ope-

c:ai= de p olcncao a :n ítcnnidade, c ainda as propostas

oela comis-ão dz : iropaganda ou suas dclegacôes distri-

ia:s c c uinclhías. Na admissão das visitadoras deverá aten-

ĸei se a 5t;a compctêncij tccnica c, com o maior rigor,

ao seu coim lortanict'.to e iJoneídnde moral.

(Dittrio do Govertio— I série—N.° 241—

17 de Outubro de 1935).

* 0
■■

Jtfinistério das Colônias

Dírecgão Geral dos Servigos Centrais

Repartigão Autônoma de Justiga e Gultos

Portaria n.° 8:172

Conãíck: aado ĸuc os mis>ioiiái'ĩos c auxiliares, se-

;>unclo o . slabclecido no artigo 36.° do H-tatuto Orgâ-

n co .ias Missôcs, aprovado pelo dccrcto n.° 12:4S5. dc

13 ic Outubro de 1926. gozam dos benefícios c das van-

lagens coacctiidas ao funcioualismo público, mas não são

iuacionários do lislatlo, com o que pcrfeítamente se com-

bína n tlisposícão do artigo 24° do Aclo Colonial, quc

alribue ás missôes pcrsonaiidadc jurídica e as manda pro-

legt n c auxiliar como instituicôcs dc cnsíno :

t'onsidt 'Kindo quc o artigo 24." do mcsmo listatuto

missionano dctcrnnni qtie aos prelados compete nomcar,

colocar, Iranslerir. cxoiicr.u e mandar aprescntar á junta

de satide o pessonl cias míssôcs. conceder-lhe licencas c

dclermiiiar todo o seu movimcn'.o ;

t'onsidcraiido que. menos cspecitica iamentc, mascom

o mesmo scntido o artigo l.° do listaluto das Missôes do

Padroado l'oitugucs do lixlremo Oriente, <le 2S de lunlio

Je 1919, delermina que é da compctcncía única do prc-

Indo cla díocese tle Macau a adnnssão c exclus.ĩo dos sa-

cerdotes das missôes do padroado ;

Considcrando <|ue nenhuma lei postcrior passou estas

atrĩbuicôes para o governador da colcinia e por isso, na

portarín do govcrno dc Mncau n,° 1:757. de 6 cie Abril

tiltimo. não pe>Jia invocnr-se o n.° 21 do artigo 33.° da

C'arta Orgãnica Jo Império Coloi aal. pois que preeisd-

mcnle íalta a lcí a quc êsse número se reporta, existindo

ao contrarío, o listntuto tln Missão, que atribuc a invo-

cada conipctc'ncia a outra autoridadc:

Manda o (jovcrno da l-îepública Portuguesa, pelo

nnnislro tlas Colonias, o segumle :

lĸ' Ouc nos termos do ai tigo 12.° da Carta Orgâ-

nica do Impcno C'olonial, aprovado pelo decrcto n.°

23:228, de 15 cic N'ovembro de 1933. scja anulada, por

ilegal. a portarín clo govêrno dc Mncau n.1' 1:757, de 6 de

Abril déste ano

2.° Oue, de aeordo com o artigo 4.° do lislatuto das

Missôcs c!o Padroado do Iixtremo Oriente. de 28 de lunho
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ie !9l9, e, quanto a T'imor. o a tigo 2 ° do H.statuto Or-

gãníeo das Missôcs Catôlicas Portuguesas de . .irica c I i-

mor. aprovado pelo decrelo n c 2:4S5. de 13 de Outu-

bro de 1926, as provísôes do orelado da Jioccse de Ma-

cau prodtizam lodos os cleilos lcgais nccessários como

cmananJo da auloríJade competente pnra ordcnar todo

o movimcnto clo pcssoal missionáno na area da sua jti-

risdicão.

I'ara ser publicaJa nos «IiolcIins Ottciaisn Jas colo-

nias de X/acati c Titnor.

Ministcrio das Coltinias, 1 ',' cic lullio de 1935.— O M:

nislro das Colônias, Josc Silvestrc /crrcira lios.sa.

{Dittii't oo Oovêtito— I sérit*. n.° 16 de

17 de luiho de 1935).

Repaitigao Autunoma de Justiga e Cultos

do Ministério da Juslica

A propôsito do decreto acíma, transcrc-

vcmos do d.olelim liclcsiástíco da Dioccse

cle Macau» o otícío envíaclo do Ministério

tlas Colonias a Sun li.xn' Rev.''ul o Sr. lMspo
tle MttCULI :

l_x."i» Senlior

Hm resposta ao oticio de V. 1-ícvercndissimu n.° 27 1

dc 5 de Novcmbro último, e para os devidos efcitos se

comunica que a l-îeparlic.io íez a scguinlc informacão :

"O liolelim Oíicial de Macau clc 26 de M.iio de 1931,

publtcott a portarij n." 1150. assim redígída :

Alcnclendo a quc a Junta de S.ui.ie. em sessão de 17

do correnle, foí cle parecer que fôsse iulgĸlo incapan clc

todo o servico, por sofrcr doenca gravc c incurávcl, o

mcmbro europcu da Missão dn PaJroaJo Português no

I.xlremo Oricntc, Hrancísco X'avicr Soarec o (iovernador

Ja Cokinía tle Mieiu, no uso das íaculJuJcs que Ihe são

atríbuitlas pelo arl.° 31.° do Aclo Colonial e pelo n.° 21.°

do artigo 33." dã C'arta Orgânica do Império Coloníal

Pc-irluguês, tielcrniina que seja coiifírma.io o mesmo :>a-

rccer c que o cilatlo íuncion.irio seja dcshgatlo de lotlo o

servico, obscrva'iJo-sc o q:ie está Jíspasto no decrelo

n.° 5.825. de 31 cle M.iío dc 1919.

Cunipra-se.

Uesidência Jo ( ĩové'no tla Coloai i cm Maciu, aos

23 cle M.iio de 1931. c> ti ivern idor ui>_. I \ntoino |os<

Ijernartlcs tle Miramia.

Contra ela se instirge o S:ĸ l.ĩspo clc Macau :

l.°— Porqtie os missionários não sâti t'unciun irios

(arl.u 36.° do decrcto 12.485 de 13-10-926).

2.u--Porquc so os Prehdos são competcntes paia

deslígar tfo servico <~>s missioiĸirios (arl.° 4." tlo Hstatulo

Org.inico d,\ Missão do Pa.lroado Portugucs do I:\trcmo

Oriente. I'.ol. Of. cle Macau de 17-1-920).

3." Porque nem o art.° 31 .° tlo Aclo Colonial, neni

o u.° 21.° do jiT.° 33. tlj CjiIj Oi'g.iniea. c.tados na por-

laria, tcm nplicacJO ao caso

:.u- Porque a citacão na portaria do art.° 1.° do dc-

crcto 5S23 le 30-5->il9. quc dispensa a aprcscntagão â

junta tjmbcm n ão aplicat;ão, porquc um missionárío com

12 anos de servít;o em Macau. que esteja oti não dispcn-

sado de ir a lunta, tem direito a dar por terminatla a sua

comissno de servico, tornando-sc porém inJíspcnsável

quc o Prelndo o dcsligue do servico.

Quanto ao 1." argumento tcmos de concordar com o

Prelado dc Macau. por ser doutrina asscnte queosmissio-

n.írios não são iuncion.írios. Assim o di_. expressamcnte o

arligo 36." clo decrelo n.° 12.4S5 de 13-10-926.

i'ode argumcntar-se que aquclc decreto não vígora

em Macau. mas o certo c que vigora para Tímor, que

esta suborciuiado a diocese de Macau. e embora para csta

cotinía vigone •
> Kstatuío Orgjnico da "Missjo do P.i-

inoatici i'or'ugjci d.i Hxtremo Orícnte,,, publieado no

bol. Ot. de Macau, dc 1 . 1-920. ncle não se cncontra

qualquer disposrcão que contrarie o príncípio estabelecido

no citado art.o 30.
>> do dccreto n.° I2.4S5.

N'csse ponto temos de concluír ciuc a portaria eni

cuusa coníraría uma tlísposicao lcgal, chamando t'uneio-

n.irio ao missionário l'rancisco X'avicr Soares.

Qtianto t\o 2.° argjniento lambém nos parccc lcr

razão o Sr. liispo de Macau. O art.° 4.° do citado Esta-

laluto da Missão do Padroado díZ:

"A missão do Padroaclo, é constítuída por sacerdotes

cat.ilícos euja admissâo e exclusão iicam sendo da com-

petência única do Prclado da Dioccsc de Macau...

Idc'tilica disposii;ão se encontra 110 dccreto I2.1S5,

que no scu artigo 21.". diĩ: -"Aos Prelados compete di-

rigír superiormcntc as missôes, oricntar e vígiar a stia

admínistrac.ĩo. nomejr. colocar, transferir, exonerar e

m.indar apresentar â i.iula de saúdc o pcssoal das missôcs,

conceder -llic licen<;as e dctcrminar todo o scu moviniento.,.

N'enhuma destas dispo icôcs íaia cxpressamentc na

aposenlacão. mas 1 arlindo Jo principio cle que os missío-

nários não são iunn'O aários, e de qucin 05 nomeía. coloca.

traiisfere, cxonera e ccclue, sâo os respectívos Prelados,

Itigico scia conclui: iue ainda são os Prclacios qtiem os

terá Jc Jesli'ĸar do scrvico, p.ira os maiidar á junta se fôr

ncccssarío pana a aoosentacão, e cm qualquer dos casos

scrciii so os l're atios os competcnlcs parj concc.lci'em a

iposcnt.i;.ĩo ao m >5Íon.írios.

yu.111 o .10 3." c
■

yt.ianuto. entendenios que est.i prc-

iuJicaao, 'O'quc ĸarti 1J0 aintlj do onineipio do> missio-

na:';os não serc 11 tuiicionários, c de serem os Prelatlos os

eo: ipneatn; 'a ihes conccderem a aposentaeão. esta

so >oi pjrtiia 011 provisão do respeclivo Prelado lhes

podj co iceJida. e essa portaria 011 provisão seria

inscria 110 re-pcctivo l>ol. t")i., seia necessidadc clc ínler-

vciieâti >ío t io\ crnatlor. que se limitana a mandar pubh-

car cssa poriaria oti orovisao.

Qn mto ao l.° argumeiito, igualmcntc cst.i prejudi-

cado. nao so pclas razôcs íiuz'ĸlas scSbre o 3.° argumento,

iios >>on|tie o decrelo n.° 5803 de 51-5-919, citJclo na
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Porlarin, sci se ci le adc com fuiicionarios e lão com mi,-

síonáríos, cuja situacão é regulida por leis especialissi-

mas que resullain ev deiilcmcntc dos princípio. estabelc-

cidos n i lei da Senaraeão da ><rei.. do Hstado.

E m conclusso

Parece-nos pelas razôns a rás .xr _>s 5 ic o _: i.íspo

de Macau, tem razão na stacti osu, o c cc uc ile-

inente devc ser anulada ĸ pcirtaria n." I 50 ĸsando V Ex.'>

da íaculdade coafcri. a pclc ari
°

1 .'
"

da C Orgânca

Jevendo a deslígacão do servico pn> a eie lo da apo-

sentacão do míssionário I rancisco Xavíe- Soarcs, ser ei;a

por mcio dc provisão ou porlnria do Prelado, para ser

inserla no l.ol. Oí. da Colônia. por simplcs despacho do

Governador.

H esta a nossa opíi.ião em facc dos príncípíos c tc.x-

tos legais, mas V. Exn resotver.í pelo mclhor critcrĩo.

[■JeparticJO Autônoma dc lustíca e Cultos, em 14 dc

laneiro cie 1935

O l'iíz, e'licíe da keparlicão -(ass.i l:era nJo J.

Albuquerque Dias.

Sobre esla iiiformacão recaiu o scgirnle despacho dc

Sua Hxĸ1 Mínislro das Colcinías: 'Concordo. lavre sc di-

ploma nos tcrnios do ar
"

i _?." da 0. O. I. - i.xĸ 15 |an. 35

— A. Montcíro,,.

IJn face dcste Jepacao toi iavrada a portaria dc IS

dc laneiro dêstc ano. publicada no Diário do Govêrno

n.
°

19, II st'rie, de :'3 de laneíro de 1955.

A I.HM l)A N'ACÂO.

Rcparligão Atilonoma >le lustiea e Cuttos, em 1 dc

Maio de 1935

Ex.m» Reveiendíssimo Bispo de Matau,

0 Jui_ Chefe .la Reparli^ão,

IT.RNVNDO Di: Al.l'.llOUIik'OUI: Dl\S

+ « +

JÚinisiério da 3nstrucão

Decreto N.o 25946

A lci n.o í.yio, de 25 de Maio Je 1935. iuslituíu cur-

stis de higicne cm lo.ios o> licctts c etirsos cic otici îcuíJíij

parj altmas nos licctis íemiainos ou miĸtcs c>:i;ie lu|a t r-

mas cxcltisivjincnte feininina>.

Torna se nccess.irío dar cxccucjo j es>.i lei. aJ .ip-

lando na iiiedidj do possíccl as bases aprovad-is i>cla

Assemblea Nacional ao aclual rcgime de estudos líccas.

Na verdade, a expansão de nocôe- de higicnc c pue-

rícuilura eatre a populacão do Paí> c iiiclíspensávcl e ur-

gente.

Ilm tlos mtTliorcs indiees Ju civilizacâo de uin povo

é o estado dc atJianlaineuto Ja uu obra sanil.ina c d.i

sua educaeão liĩgiénica, ou scja dt> tlcscnvolvimenlo tlos

meios clc defesa eontra a c.iusa tla morte precoce, da

doenca cvitável c do enfraqueeimento físico. menlal e

moral.

[": neccssário criar uma rêde completa de servicos pú-

blicos que permita lutar contra essas causas com as má-

ximas probabiiidades de êxito, mas ímpôe-se concomi-

tantcmcnle estabclccer o cnsíno cto modo de valorízar e

aprovcitar êsses servicos.

N'a discíplina dc higicne, agora introduzída nos li-

cetis. ministrar-sc-ão nocôes de deíesa e proíilaxia social.

N'ão se íncluirão nos programas, ao conlrário do que se

íaz em i'ranca. e noutros paíscs, a anatomia e fisiologia

iiumanas, quc iazem parte do programa de zoologia. Os

conhccinientos gcrais a tal rcspeito npenas devem ser re-

cordados na cadeira de liigíene. quando vcnha a propo-

síto recordá-los.

Verificou-se, com eieito, que em escolas onde já foi

ensínada a higiene e em cujos programas era incluida a

nnatomía e fisiologia. êslc ensino ocupava quási todo o

tempo, com prcjuízo do cnsino das nocôes práticas de

higícne.

\ not;ao tlo levcr leve s mpre acompanliar a aqui-

sicao J . :5 nocôcs Jc i.'giene. iornando assím o ensino

dnsta, uma constante e mig-ialáve! escola de civismo, a

ca ia passo exemplificado no dever de não contagiar os

otr-os no derc- de aprnider e ensinar as prátícas de de-

íesa de satidc. etc. Desde o pn acípio dcvcm ser ensinadas

not,-ôe> clara> sôbrc lugi-ic geral, mental e moral.

L) ens:no devc assim ser esscncinlmcnte prático e

nctivo. A criacão, qtic se aconscTha. de íiscais de higiene

em cada iiirm.;. daiĸi aos alunos a nocão da responsabili-

dadc, uicutindo-lhes habitos e provocaiido estíniulos que

se .orn.irão cvemplos scnprc supcriorcs a lieoes esterco-

lipadas. (_)s princípios de higicne alimentar serão incuti-

dos pouco a pouco no espiríto das raparigas, cm especial

através do trabalho da cantina e d<\ criacão. îque lambém

muito se aconselha, de itistituicôes dc dona de casa.

Kxeursôes a estabelccimcntos dc tlcíesa sanitária,

(ptistos cle desinfeccão, balneários, hospilais, ctc.) ou a

obras em que se ctiide de protnover a higicne das crian-

;as (crcches, lacláríos. laboralcirios de análises de Icitc,

etc.) ou onde sc trate da vígilâncía dc produlos alímenta-

res. matadouros, iíbricas e casas de preparacão de mas-

sas, ete.), a estab.Tccímcntos dc indusirías doméstícas em

boas condicôcs (criacão de vacas. aves, etc.l, a cscolas

..giicolas oti particulares. cmíim. tudo o qtie possa contri-

buír pa>a a criacão da eonseic'ncia higiéníca dos alimos e

alu'ias, Jc aio.lo a dcscnvoK-er-lhns o espírito crílico e a

ocnii'tir-llies maís tarde. na vitla pratica, uma aeeão cons-

ciente, informad.i e útil. Iuclo scra aproveitado.

N'as aulas scrão postos problcnias progressívamente

nuis complicjJos, provocjr-se-ão Jiscussôes, etc, para

cslim.iljr o csIuJo e o interésse dcis aliuios.

A iiigenc mental c moral scrão constantemcule postas

c;n pra'ica i\o decurso tio cnsino.

Scrá assim a cscoli cssencialmcntc viva. exigindo

maís acc.îo do que memôria : n.ão poderá lodavia di>pen-

sar-sc a fixacão de priucípios orientadores num brevc
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compendio quc não lôlha a libcrdadc clc cxpansão ao

protessor e ao aluno, mas cm quc se rciinam os ensina-

mentos fundamentais dct higicne íísica, dá higienc mcntal

c moral e da puericullura.

Os programas agora dccretados são mais um sumá-

rio dos prineipios do que um resumo da accão a descn-

volvcr. Como simples ítincr.irios c na.la mais dcvcm scr

lomados, visto a hígíenc íísica. mental e moral conslante-

mcnle scrcm solicitadas pclas circtuisttincias oportunas de

cacla licno.

Scgundo a lei n." 1.916 qttc agora em parle se regu-

lameiita, a introdueão da hoiene e da piicriculttira no

quadro das diccipli:ias liceais, denia ser aconipaiih.ida das

rcdticôes nccc'ssarias, para scr mautido >> ntimero dc li-

côes semanaís ac'iialmcntc cstabt lccítlo

l:a se c sa e .uc.io. tint . jrmlo
'

assi-'cl :azê 'a

sem !>reji.>-< tio cnsino >ias oulras Jiseiplinas iuiiticimen

ais. Supríme se para as alunas cl > curso gerai uma hora

que era deslinnda a Irabnllios manuais, porque a ialla

dcsscs 0 stiprida em parte pclos lavorcs femiiiiiios, quc

são mn.iiiidos.

N'os ctusos complcmc atares, írequentntlos sô por alu-

nas, suprimc-se a dis Jpl na clc lavorcs, actualmeiile facul-

lativa. c <iuc já tinha uma reduĩid.i ircqiiência. Um ligeiro

aumenlo dc lcmpo lectivo, que ioi íorcoso inirotluzír para

os alunos, nâo Irará iaconvcnicntes. porque o ensino da

hígiene. p.ela sua nalureza não 0 cle moldc a iatigar a me-

moria ou obrigar a csludos em easa.

Assim, .leiitro das possibilidades actuais e scm per-

luijiacão tlo rcgimc em vigor, dá o Oovôrno clesde j.i

t'xecin.ĸio ã reíeriJa lei n.<> 1.916.

Ni'stes termos :

Llsaiĸlo Ja íjculcladc conierítii pelo n.° 3." do ar-

ligo 109, da Constiiuieão e lendo em vísta o dísposto no

artigo l.<>, tio dccrelo n.° 22 I 16, tlc 16 tlc Novembro clc

1932, o CiovOrno ticcreta c eu promnlgo o scguínle

Artigo 1." - São instiluidos cursos obrigatôrios de hi

gienc em to.los os liceus, a partir clĸ 3.a classe.

§ tinico. Nc>s liceus dc ire.iucnciu ÍCiiiinuij c :ias ttir-

mas excltt .ivaincnle lemini'ias Jos liceus Je fi cqticncin

niixla. o curso será Je 'ugic ie c pucncultura.

Art. 2." ■ im catla clatsc Jo curso geral, 2.° ciclo

..erá dcJínaJ.i ao curso Jc li cnc uina hora scmanal. c

uos Ikctis Je iie.iĸci.c ic minin c nas uiriiiis fcmininas

do> líccus dc iiequcuCu im\la sera siipriaiida a disciplma

dc Iiĸibalhos iiiaiiuai>.

Art. 3ĸ> - l:m ca.ia cl.>»c J .> ir_os ct>ĩnpleiii.'nt.ircs

tlos licetis dc Ircq.icncía masciilina ott mixla sera tambc ■

tlcstiii.itla ao curso cle higiene uina hora >emjnjl.

§ único. N'os liceus de treqiicnci-i lcmiiiinj c na- tur

mas exclusivamenle feminina.s tlos liccus cle irequcnei.i

mixtj, o tcmpo sciĸi <le Iioij c nicia c scrá suprimido

o tenipo que era dcstinatlo ijcullativ.imente a lavores.

Art. l.o ()s cursos Je hígĩene scrão reg'Jos uos li

Jeus clc íret|iĸ'iicia nusculina e nas Uumas mixtas. de pre-

lerênein pelos mcdicos escolares ou por proíessorcs efec

livos. agregados ou provisoríos. que scjam mcdicos.

§ 1.°— N'os líceus de irequência feminina e nas turmas

exclusivamcnte íemininas dos liceus de íreqiiêncía mixta,

serão regidos os cursos por professoras efectivas agrcga-

das ou provisôrias <|ue sejam médicas ou, na sua íallo

por mcdicas cscolares.

§2.°-Se não houvcr no licctt ncnhuma professoru

nas condicôes do p irágrafo anterior, ncm médica csco-

lar, podem os cursos ser regidos por médícos nas condi-

côes do prcscntc arligo.

Arl. 5.°--A rcgc-ncias dos cursos, tratando-sc de pro

icssorc's tios grupos 1 ." e 9.°, c computada no tcmpo de

servico obrigaltirio c rcmunerada como o servico cx-

traordínárío dos orofcssorcs JOsses grupos, quando exceda

aquelc tcuipo.

§ úi..co. T'ratando-st de médícos escolares ou de

protessores Je cducacão iísca que seiam médícos, a re-

gcnei-i dos cursos não podc substiluir o tempo de scrvico

obrigatcirio dos seus cargos e será remunerada em har-

monia coni os preceitos rclalivos a scrvico extraordinárío

dc proiessores dos grupos 1." a 9.°.

Art. 6."— Ouando seja ministrado o ensíno tia higiene

a lurmas mixtas, dcvera o professor dividir o ano leclivo

em dois pcríodos: o prímciro dcslinado a lícôcs de inlc-

rOssc comum ; o segundo, destinado a lit;c>es aos alunos,

scndo, neste período, dispensadas da íreqiiência as alunas.

Art. 7,o—As faJas e as notas de aprovcitamento na

discíplina cie higiene ou higiene e puericultura scrãocqui-

paradas, para lodos os eieítos, as notas cte qualqucr outra

disciplina Ja classc.

Art. S.° H obrígaltirio o cnsino de higiene ott dc

higiene e puericultura, nos têrmos do prcsentc decrelo.

em todc>s os colégios de ensino particular.

Art. 9." -Sâo aprovados os programas dos cursos dc

higiene e puericultura. que baixam assinados pclo Minis-

Iro da Instrucão Ptililíca.

Pk'C'OI.'AMAS DC>S CUk'SCTS Dl: IIIGIHNE

H. PllHk'ICUI-Tllk'A

3ĸ' CI.ASSI;
- ÍIIGIIĨNI:

I -lligiene geral
- Principios gcrais As causns das

docncas c modo cle llies rcsístír; MicrcSbios e iníeccôes;

Lioencas nontnJOS-is iinfecciosas e parasitárias).

II Higiene iiidívitiio! -Da vista. protilaxia da ce-

gucua : do o;n itio, profila.xia da surdez ,
do olíacto. da

iariage e cia \c>z.

III — iiduc.icJO fisíca. lixcrcicios fisicos — Ginástica

ctiucat;ão dos niovinicnlos ; logos.

IV— lliyiene colcctiva—Água, Alimcnlacão. A casa

V -

liigicnc niental - Trabalh.o. fadiga e repouso ;

Hxercícíos Msícos. quimicos e morais: Deprcssorcs ; Mc-

todo uo cstudo e no traballio.

VI -lligiene moral e social •-Neccssidade da cduca-

cão moral : O brio, o caiĸĩeter. a dignidade.
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Ptiericulitira >Sci para alunas)

N'or;c>cs geiais. O nrobicma da protcccão i ■niância.

Devcr de o esluJir. Al> urTo dc sair de um liceu una

aluna quc, cnlrc mtiitos couliecimcntos adcuii dos, aão

sabc apli'.'ar o> mais rutlí nentncs nncípios cientí'jcos

rclativos a salvacão das nuni;as.

I — lligicne gera cia> criancss. k!egras gerais da urna-

mcnlat;ão nuterna.

II — Príncipais causas das docu<,'dS e > "ífraquecîmento

das cridneas. Protilaxia na cegueira dos recem nascidos e

na primcira c na scgunda ntjncij.

4. CI.ASSt. IiIGIl.SE

I -lligiciic geral
—

k'cpcticôes. Desinícccão. Vncina,

imunidade.

II — Iligiene índividiol— lícpeh'côes. Da bôca.

III—Kducncao íísica. Kxercícios físicos— k'epetÍQÔes.

Desportos. Hscotismo. \gilidadc Servíeos de salvicão

públíca (bombeiros, etc).

IV—Higit :ic coiectivn -k.epcliccĸ'5. A íficiiiu ; giene

do Irabalho. Aescoli. l.stabeleeimeiit. >s iiumsir ais <■ co-

mcrcíais.

V— lligienc men'al k'epelícôes. Aptidôcs físicas e

psiquicas. Aversôcs. Inaptídôes. MOtodos de as combalcr

c orientar.

VI — lligieue morji . social Depclíeôes. Dévcresmo-

raís para com os t|tic nos ccream na íaniília, na ot'icina,

na protissão, na socieJade.

Ptiericultura —

(Sti para alunas)

k'epcticôcs. Cuidadoscom o vesluário, bcrco e quartû

das crianens. lligienc do sono. Guidado cias mãis consigo

prtiprias cn<|uanlo ainameiilani. O problcnu das ainas.

Motlo de coníeccionar enxovais higíénicos. O dt snidme.

Acitlcnles. Perigos. Modo de evit.i-los. O problcm i> das

vítaminas. Proíiluxia cla surdez

5.' CI.ASSl. — IIIGII'NIi

I -Jligiene gcral
-

lcepctic;c'>es. Tuberculose Siiilis. Al-

eoohsmo. Cancro. Lepra. Kaiva. C.irbiriculo. Ditteria.

V7ariola. H'ebre ifoijc. Nogôcs fuml nain::t us soí>rc a tle-

íesa contra as lui. _ccĸ:s m.iis \'tilgjres.

II- I ligieuc indivitltul— lccpclicôcs. Pe pele. baniios

e ablucôcs. Dos diversos tirgãos. l)o sisicnia nervoso.

III —Hĸlucacão física. Hxcroicios tisicos Iccpeticôcs.

Deiesa contra os ataqucs.

IV —

lligiene co!ect>va Depet>i_ôcs. ■anspcirtes.

Aguas rcsitiuais. lixos e esgotos.

V— lligiene mcnlal Uepelieiães Hsi.nlo c tr.iball:o

individuais c colcctivos. CTricntat^.io pit.fissioiial

VI- -lligiene moral t social lôei>ciit;oes. Hscolh.i.. > I.i>

lcilttras c uifhténcos ciestjs. Dcvcns socuis. Pioiiiaxia

socíal.

I'uericullttra 'St ■ ira alu las)

Morljlídade e niui bilidade uiann suas causas h..

bítuaís. kcgras de aleitamento mi.xto e artificial. Esterili-

zac;ão do leite. Perigos de um mau leite. Modo de o co-

nheccr. Cuidados com os "bibcrons.,. Leites condensados

c em pô. Sucedaneos do leile. Harinhas lácteas e outras

íarinlus. Alimentacão durantc o 1.°. 2." e 3.° ano. Hígiene

dos movimentos das crĩancas. Os primeiros passos.

ôĸ' CI.ASSI; — ÍIIGIENI.

I- Higíene geral. Princípios fundanientais—Repeti-

côes.

II — Higienc índividtial - I-Jepeticoes.

III -Educacão física. Hxercícíos físícos -Repeticôes.

Aprovcitamento dos agcntes nalurais (água, sol, ar).

IV lligiene colcctiva— kîepeticôes. Casas de espec-

láculos. Casas de rctiníão. campos de jogos.

V -lligiene mcntal—Repctic;ôes. Inhabeis por detî-

ciéncias mentais e scnsoriaís. Educacão da atcncão.

VI — lligíene moral e social— [iepeticôes. Ilarmonia

tloiii.'-iic i c socíal

Pucricultura (S6 para alunas)

k'cpetícôes. Iligicne prcnatal c dos recem-nascictos.

Intluéncias e dcieneas hereditárias. Denticão e scus aci-

den'es. Crescimento normal da crianca desde o nasci-

mento alc aos três anos. Modo cie o vigíar. Acidentes,

sttas causas. Vacinas antivaiitilicas, antidiítcricas, antitu-

bcrculosas. M giene dos brinquedos. Perigo de levar os

objcetos a bôca (brĩntiuedos. chuchas. ctc). Doencas prin-

cipais das iniância. Doencas eruplivas e suas conse-

qucncias.
ĩĸ' CI.ASSE ■—IIIGIENE

1 lligiene geral Dcpelic>ães.

il — lligienc individual — 10epetic;ôes.

II Hducat;ão física. H.xcreícios físicos.

IV Jlĩgicnc colectiva
— líepeticôes. Hducat;ão da von-

tadc. MOtocio mnemcinico. Apontamentos, resumos. t'ichas,

etc lligiene tia memoria.

V—

lligiene moral e social -l-Jepeticôcs. Previdência.

Convivcncia. Civilidadc. Optimismo.

Pucriculturd - (Sci para alunas;

lccpetícôcs. Tralamento geral clas criancas doentcs.

Nocôes si'nplcs de enterm >gcm :n antil. Dietas. Preeonceí-

to_ >>ie!uJic a s is cr.'incas. Modo dc adaptar as crianeas

ao clima local Proteceão social ã erianca e estímulo para

criacão tle obras de ulilidade genal. enibora petiuenas

(lacta' ĸ>s, crcehes, hospicios. asilos, preventcirios, jardins

clc intancia, clc.l. Protcccão jui'idica <la íuiáneia. Tutorias.

Pr : c' :>ios gcrais cle educaeão menlal c moral. Socorros

dc urgciicia.

.ivro para o cnsuio

c'onipcniiio dc Uigicie.., potlendo scr divitlido em

d-.ns lasciculos, um para a higienc geral c outro para <i

paencultura. e com subdivisôcs rcspeitantes âs difcrcn.es

classcs.

(Do Diúrto do Govêrtio— I série

— de 15 de Outubro de 1935J.
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