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NAO SAO FELIZES NEM TEM PAZ OS PO-

VOS APARTADOS DE CRISTO E DA SUA LEI

Não sJo feli.zes os povos que se atfíearem de

Deus, os qtte abandonarem o Côdigo do seu santo

Evangelfío para o substiluir pelo mat cfíamado

dos direitos do fíomcm. Setnpre se viu na fíistá-

ria e agora o estamos vendo naqueles povos em

que a religiJo de Cristo e sua Igreja santa nJo
sJo revecenciadas, antes postergadas epersegtn'-
das em si tnesmas e nas sttas santas institni'côcs.
NJo reina nêles a pa.z e o bcm-estat; sJo ttm

viveiro de discôrdias e ambicoes, vive-se em

contínua agilacJo e sobrcssalfo tcrnendo dt'a a

dia o ataqtte, a sttblevacJo, o inccndio, a ruína

e a morte.

Nem ret'na Uo pouco a ventura e a pa.<,

antes a frialdade de tnorte nos lugares sem

religião onde o Evangelfío de Cristo nJo se

prafica, onde o seu espítifo nJo anima nem vi-

vifica, nesses psettdo-logarcs formados por unta
ttniJo que nem o Senfíor nem a Igre/'a aben-

coam, onde os fílfíos não são regenerados pelo
Bapiismo para a vida da graca, ondc não se

reza em fam'tlia, onde as criancas freqiientam
as escolas estranfías ao nome de Detts, nem se

Ifíes fala dos eternos princípios da justica e do

bem viver, nem do seu imorlal destino ,- ondc

todos os dias enlra o /'ornal sectário, t'mcral e

anti-religioso; ondc nJo dcixam cnlrar c Sa-

cerdote qtte reccílîa o último alcnto dos que

vJo desla vĩda ; onde para os mortcs nJo pe-

dem a cru.< de quem foi scu Salvador e fía-dc

ser o seu Jui.~~.

(!>.i ytin:<".r.i cirt.i y.iit'ir.ú—Crlsto es nnestra paz

J') ii'ivt, lîispo d? i li'iijii (7.„.'..>i'?.i), _>.-, D. lunL)

Arit 'iii'io dct EclH'jitren y Aii.un.i}.
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Ũ 1'J A L'N'IAO

[enlĩo [ilito PQimnues

F.ilucarfio c Ensiiiu

O lc.bor intcrpretativo das provitlêiicias
le^ais. tomadas nos últimos tcmpos. a bcm da

cLiltura nacional, parccc bcni cncaminhado,

natural é portanto qtie prossí-ja, e cacia vch

niais iírme, para Sc.tisfc_-.ct" os ínterêsses pr<í-
iicos e capitais cla populacão maĩs carecítia

das Iuhcs do a b c.

Xão nos tietercmos a<_*oi'a a exaltar o va-

lor tla leitura na vitla tio lar de familia, c

mais aíncia quando a Constítuĩcão vigente,

assegura a constitttí'cJo e defesa da família,
cotno fonte de conservacão e dcscnvoivimcn/o

da raca, cotno basc primáiia da educacao, Ja

disciplina e fíarmonia social, e como ttinda-

mento de tôda a ordctn política pc/a saa agre-

gacJo e reprcscntacJo na freguesia c no Mu-

nicípio.
Se bem entendemosesta direetrÍH metocloiô-

í'wa, a acti . itl.ĸle do ensino lem ttcsair tlc cer-

los moltles, t- se^uir o bom scntido dasdíspo-

sicôes conslittieíonaíssôbreedLicacão eeiĸíno.

bmpreendida como esl.í a orientacno tlo

iiisíno, e bcin parccc vío'oiosamente tlelínca-

da acrcsccnlcmos c|Licre-nos parecer i|iic

Uiii e_f.")i'co assim, niini.i procíressit 'i.ladc dc

ivsultcidos c de nivealí'jaC'io, :,<í tlc or eneon-

Ir.ĸlo convícgôcs pclas tiircelrÍHes opostas,
maís ou menos co.'noscíveís.

Poís, na vcrdatlc, sería inocnuidadc erer

apcnas no prossco'uímento das dircetrÍHes que

represcntam a vontacle do í.stado Novo, tal

a clarcna conĸ) as outras ainda afloram n<is

i<leas e racíocínios tlc cerlos livros ou com-

pêndíos.
O faeto de assím consíderarmos, em cspc-

cíal ccrto:. compcixlios, é por nos pai'ecer

comprcmcle.ior t> ensint) ministrado ã facc

de Ircchos, cmbora tlc boa elnboracao litci'cí-

ria. muito íalhos tlc equilíbrio moral, c natla

cocrcntcs ct):n a actual orícnlacâo tlo cnsíno

s-'o'undo <is bases constiliicionais.

I; ccrto c|uc os compêndíos não adopta-
dos ofícialmcnte nâo jiistificariain o nosso re-

paro, nem mesmo iĸ>s preoctipa ayora ma-

niíestarmos coiicordância ou dĩscordâncía tlc

crítcríos, por<]tic o cs!ôrc.o rcllcctítlo tle quem

cle direík) c o.irantía tle aprêco; todavia tis

deícítos c)iie Iranstornam o plano moral, se

aparccem nos ctimpcntlíos comprccndídos nt>

qiuidro lc_;al do ensino, contradítam a auto-

ridatlc do professor quando trate a relevân-

cía das virtudes cívicas e morais.

Comprccnde-sc assím a sjrandc ímportân-
cia do rasoávcl reparo dos que, seguindc' a

direclrÍH metodolcígica do Estado Novo, isto

c, cm harmonía com as directrises da Cons-

tilulQão, não vcjam, prccisamente, o mesmo

critérío na orientagão moral dos compêndios
dcstínados a ensino.

I: não será algum caprícho que os não

dcixará ver?— eis uma obj'ecgão aceitavel.

A consistêncía dcsta objec<;ão sería de

vtilto sc não fôssc possívcl a aplicagão da

vista e do raciocínio ao tcxto dos díversos

compcndíos adoptados nas cscolas.

Claro cstá quc não nos interessamos pela
preferência dêste ou daquele compcndío, sim-

p'esmente cstimamos cmc todos acusem um

pro^rcssivo saldo moral, c não concorram

para tleformar a conscicncía do cnsino.

Um acaso trouxc-nos â nĸĩo um livro dc

leítura adoptado oficialmcnte para a 4.'1 classe

clas Hscolas Prímárias, edi'cão tlo ano de \-?5Sl.

Um dos treclĸis pertcncc a I:c;a de Quei-
roH, mas extcríorÍHa iuna tríste idea. Eis como

lcrmína :

«Todos seo'uiam, sem rcspirar, aqucle lento

movcr da sua mão aberla. <:'>Que jtíía mara-

vilhosa. que fío clc tiiamantcs, tiue punhado
dc rubis, ia cla cscolher?

A ama cstcndíti a nĸĩo -

c scSbre um es-

cabclo ao laclo. cntrc um molho dc armas,

a^arrou um punhal. I.ra o punhal de um vc-

Iho rci, todo cravcjado de csmcraldas, c quc

valia uma província.

Aíjarrara o punlĸil, c com cle apertado
fortcmcnte na mão, aponlando para o ccu,

cmtlc surojam t)s prímcíros raios do sol, en-

carou a Raínha, a multidão c sjrítou:
iSalvci o meu Príncipc, e agora vou dar

dc mamar a tncu fílhcx'

I: cravou o pLinhal'-.
Será êste idcal conformc a doutrina lco'al

tla Constituí'cãci ciuaiĸio trata da cJucacJc,
cnsino e ctillura nacional-'

I: llao'rantc a contradicão!

Aciuclc c o idcal tla tlesoraca, porque faH

a a|xiloo'ia tlo suícídío; pt)itanto sem raHão

tle ser num livro tic leitura para críancas do

cnsino primario, contra tôtlas as rctjras de

boa moral, e atc fora das convcníências.

Assim terá tle concluir qucm ajuíne como

iĸ.s, c na justa línha iĸ.o há espago para

cxpcisícao tle mais franca clarena.
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Soerotariailo (íonil

APOSHNTACÛES DO CLLRO

PAROQUIAL

I<í rcpetídas vchcs temos dado esclarecí-

mentos, iĸio st') nesta scccão, como por cs-

crito, a diversos íntercssaclos na sifuacão cle

aposcntanclos do clero parcxjuial.
Alo'uns, porém, cansados dc esperar a pu-

blícacao do respectivo dcspacho no «I)i<irio

do Govcrno*. e mais aínda por vercm a apo-

scntacao concetlitla a cole<_;as mais novos e

scm justiíicatlos motivos tlc prcfcrcncia, ainda

quc consíderados o seu cslatlo tlc saúde e

círcunslâncĩas econt.mícas, não so nos mani-

festam cstranhena e rcparo, como nos pcdem
instanlemente quc justica seja íeita.

De facto, parece tcr havido, diversidade
dc critcrios na preferéneía dos processos para
despacho, o que não seria tle estranhar se

iicĩo soubéssemos quc Sua bxo o Sr. Ministro

das I:inancas quere o mcsmo crítério para

totlos, eonĸ) alicís é de boa jttslíca.
Ora, clcnlro dos limitcs tle um sc') criteTio,

veriíícar-sc-ia a pcrsuascĩo tlc haver justica
para toclos, sem csquecímento tlos ínieressa-

tlos ciue, ltnĸje tlc eertas possibílitlades, crêem,
c com ccrta raHão, nnma clasticítlatlc de cri-

lcrio, rcsullaiĸlo alo'tms bcm observados re-

paros cjue atc nos cheo'ani.

b a bcm quc nos maniíestamos acjuí; por-
cjue, na verdade, st') eslimamos. tientro tlo

maís juslo ordcnamcnlo, cjtie a lei se cumpra

scm projeccôes tle ínterpretacôes divcrsas.

COk'POkTACÔbS DO CULTO

Na aplicacão do Dccrelo n." 1PSS7, no

locante a Corporacôes tlo Cullo, continuam

alcjumas auloi ĸiades acliiiiiiístraiívas conce-

lhias a snbordinar a exccucão das portarias
dc cedência tlos bcns recl.imados pelas mcs-

mas Corporacôcs tlo Cttlto a inlcrprctacôcs

cjue prcssupôcm actuacao ou influcncia de

naturena cstranha <io conceíto do citado tlc-

creto.

Devem tlecidír-se, as Corporacôes inlcrcs-
satlas, pcranlc faclos contratlilcírios da leí,

por uma orientacno scmjxe rcfcrida â tiiscí-

plina leaal; e nãc) será de maís recordar o

cjue j<i divcrsas vchcs indicámos em casos inlc-

o'ratlos no conhecímentt) tlêsteSecretariado

para o convcnicntc ordenamento das rec/ama-

cocs nJo bas/a sus/en/ar que A e B não cum-

prem o despacfío ministeríal C ott D, é indis-

pcnsável o confíecimento das raxôes que os

mcsmos aleguem.

¥ • *

Os UOSSOS îUUÍii'OS

bsíiveram nesta cídadc, e dispensaram-nos
a hcmnra da sua vísita, os nossos ami<_;os Snrs. :

P.c Lrancísco Hmílio, dc I:e: reira do Alentejo,
l)r. Alfredo Peres, tlo Pôrto, Cônego Antônío

Baplíta Del^ado, de Olhão.

Os nossos atjradecimentos.
— I)c niotlo espccial inleressaram-se pela

expansão do Liltímo número de «A União»

os ntissos amígos Srs: D. Dinorah dc Castro

kodrí<nies, P.c |osc Goncalves Ccx'ucho, Al-
cino Ámadeu Alves, e a Agcncia Moura Eon-

tes, da rua tlo Ouvítlor, 145, 1.°—Rio de Ja-
ncíro, onde se veiĸle normalmente « A Uníãcx».

,A Administraccĩo tie «A União» muilo

agradccc.

Sf. m Sf.

"A ( íiiTio'' na Iiii|irtiiisa
O jornal «0 l)evcr». scmancírio tlos Aco-

rcs, te? ao peniiltimo e tillímo niimeros de

«.A União» uma ajx'eciável referência.

'lambcm sc referíram tle modt) especíal
ao Liltimo luímcro dc A Uníão» os tliários

■Niividadesĸ e Díário da Manhã», e os se-

mnnários Notícias de l')eja». «Nolíeías da

Covilliã», «Bcira-Dão», «A Ordem» e «Pôlha

tK) l)omin__;t_)».
Muíto ao'radecemcs.

■*■ • ¥

"A [Tniao" ua fíail.n-lVlo.oiiia

A l.míssora Nacíonal tr,.nsmítíu na emíssão

da nt)ite tk) tlia 50 de Oulubro jiassado o

suiiĸírio dt) últinĸ) iuimcro tlc «.A Uníão».

Tambcni o posto emissor da Covilhã, pro-
pricdade do Sr. I.liíh Guilhermc, transmitiu

nas emíssôes dos tlías '29 e 51 do mês pas-

sado nma pormcnorisatla referéncia ao úl-

limo ínímero tle -<A União».

Yanlo a Lmissora Nacional como ao posto
cmisst)!" tla Covilhã, os ntissos aíradccimen-
tos.
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"A Cuiâo" o a sua oxpausfio

Ncio curamos, aqui. dar rclêvo a nomes

cle amí_3os, c dedicados, do orgão-o.icial do

Centro Catôlico, embora, pela bcm obser-

vacia accão de propaganda, meregam, como

merecem, o nosso reconhccimento.

b não damos a nota de relêvo pessoal,

porque sabemos quanto estimam trabalhar

sem tal estímulo.

Ainda assim, ixio será em vão que apro-

vcítamos para aqui palavras dc adesão e dc

aprcgo, coino a cicfinirem uma nota de con-

traste, o que tambcm revelam aprecíável sí<_.ni-

licado.

Do raciocínio e da cultura as recebemos

talqualmente:

Como poi'i.igucs c sobrcludo como saccrdote descjo

iiĸtcnlcincnle defencter os direitos de Dcus e da Igrei._ c

lambém os d.i P.ítria.

Sci <|lic,i "A tlnião . Iraĩ semprc arligos sdbre todos

is ponlos dc doulnna <|iie maís nos interessam sôbrc o

icnsamento catolico.

Por isso cu clcscjo quc V. me ínscrcva no númcro

Jos scus assinantcs e quc mccnvic rcgularmcnte "A I lnião...

comccanJo pclo niimcro dc Oulubro p. p.; e agratlccia

se mc enviassc ni'imeros anteríorcs quc tcnham publicatlo

Jccrctos importantcs.

Scm mais subscrcvc) nie com todo o rcspcito

De V., ctc.

(Scgucm a data c a assinatura!

m

. . . Sr. Adminislrador dc "A llnião.,

Aulorizo a mandar-mc 10 e\emplares do N.° 2S8,

com o lcxto intcgral da Constituii;ão Polílica do País e as

respeclivas alteracôes.

\'.i verdactc, é uni docLiiiienlo quc tcdc., os portu-

gucscs tleviam conhcccr, para terem semprc prcscnlcs os

seus dircítos c os seus dcvcres, de ordinário tão pouco

conhecidos c, por isso mcsmo, quási scmprc olvidados

uns c cscarnccítlos, ou despresados, oulros. ISem hajam '.

Crcia-mc coi.i muita consicicracão

l)c V., clc.

(Scgiicm dala c assínatural

A propôsito tlo último inimerotlc »AUnião»

iccebcmos há tlias uma atencíosa carta de

um íluslre homcm piiblico acreditatlo na vitia

diplomática, que nos tlá a sc^uínte ínforma-

CcĩO :

... Sr.

Agrad -t-0 a remessa do númcro dc "A União, dc

cujo conteûdo '.'• com muito interêsse e atcncão.

Aproveilo o nnseio para aprescntar a V. os protestos

da iDÍnha elevada considcracão.

(seguc a assinatura)

®

Tambcm nos honraram com ointerêsse que

acabam de manífestar pela leitura de «AUnião»
o ilustres signatarios de duas cartas de há

dias, em que nos partícipam respectívamente
o sesjuinte:

Madrid, 15 Novbre 1935.

Muy Sr. mío:

Aqui me puctie cnviar su revisla.

Saludo con todo aíecto a los demás compaiĩeros de

rcdaccion v me reitero de Vd. affmo. S. S. y amigo en

Cristo y capellán.
(segue a aîsinatura)

London, 13th N'ovcmber, 19ã5.

Dear Sir

\\"c arc verv inlerestetl to rcccive trom vou a copy

of tlic ofticial organ oí the Centro Catôlico Portugues

"A União...

Vours faithfullv.

(Scgue a assinatura)

m

Ctxno tlciuonstraccio dc delícadeza dígna
de alenccio em tantos ticpartamcntos oficiais

e e.xtra-oliciaís, muíto nos apran rcgistar a

seguínte:

lícal Gabinete Português de Lcitura.

li\o dc lanciro, 16 Je Outubro de 1635.

... Sr.

A Dircctoria dcsla instituĩcão literária, tcndo recebido

o exemplai' de "A União.. N'.u 2Í>0 que lhc foi cnviado,

para a sua biblíotcca ptiblíca, muito agradece a V. a gen-

tileaa de sua oferO e rcmcssa c por êste meio Ihc significa

o scu n.uito apict;o e íeconhecimcnto.

(Scgue a assinatura do 1.° Sccretário)

m

\l terminamos com os nossos reconhecídos

atjradecímentos pt>r tão honrosas demonstra-

Côes de simpatia e interêsse, felÍHmente, susci-

tadas pelo orcjCxx-oficial do Centro Catôlíco.
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Doinos Pasiorais

Provisao do Sua Emiuôuí'ia

o Sr, ("iirdiiil Patriai'ca

A rccente inauguracão do novo Seminá-
rio dc Almada c maís utu grande tcstemunho
da já grandíosa obra de restauracão cristã,
do Lminentíssímo Cardíal Patriarca de Lís-

boa, Sr. D. Manuel Goncalvcs Cerejeira.
Da sua uroente necessidade, e eloqíiente

o tlocumento paslora! qtte Stia bmínéncia
tornou públíco, e «A llnião8 agora reyista
com a mais víva satísfacão:

D. MAN'UHL II, CARDIAL PPl.smTl.k>0 DA SANTA

IGRl-JA k'OMANA. DO 'I'ÍTULO DOS SANTOS

MAk'CHLINO L PHDk'O. POk' MHk'CH DE DHUS I:

DA SAKTA SÍ APOSTÔLICA, PATRIAk'CA DH

IJSI.OA. ETC.

Ao nosso Tx.'"o Cabido, XI. /./.. Uiyarios Gerais e da

Vara, Plê. /'Jrocos e mais Clero e l'ie'is dcs/c Xo.sso l'a

/riarcado,

Satíde, Pa.z e licncão em Jestis Cristo Xosso Divino batvador.

E com a mais víva alegria t|ue vimos dar-vos oficial-

mentc uma grande notícia a (|iial scru escrita coin lelras

de oiro (assim o csperamos) na histôria do Palriarcaclo:--

a cla solcnc abcrtura 110 pi'ôximo domingo, 20 de Oulu-

bro, do novo Seiniuárío de S. Paulo de Almatia.

H acontccimcnto que rcputamos dos mais ímportanlcs

do Nosso Pontificado, por muito longo que cste scja. A

íundac.ão dc Seminários não sc conta, na histôria duma

Diocesc, por vídas dos scus Pontílices, inas por épocas da

sua exislêncía liístôríca.

Por is.o vos .:on\ í.l.imos "> todos a unír-vos non-

X'osco na accão de gracas que ncsse ctia tausloso elevare-

mos a Dcus por maís csle milagre cta Sua l'roviclcncia,

assím como na impetracão cio Scu divíno auxilio para

que o novo Semĩnário possa realiĩar plenamente a sua

míssão de íormar sacerdotes segundo o Coracão de Deus.

Muilo dcscjamos que todos os t]ue possam acompa-

nhar-N'os pcssoalmcnte com a stia prescnca, concorraiii

ncsse dia ao novo Seminário, significando-Nos assím o

scu interêsse pcla Obra inais inipotian/c do Patríarcado c

a sua união conNosco, qtie tão cara Nos c.

I'undámos o novo Seminario, que conííamos á espe-

cial guarda dc S. Paulo, o Apôstolo das gcnlcs, com os

ollios postos cm Deus. A sua íundacão, olhada s<3 sob o

ponto dc vísta humano, parecerá a muitos temerária em-

prêsa. . .

Adquirido por um novo sacerdote, a quem Deus deu

meíos de fortur.a e excelentemente adaptado ao fim da

íormacão eclesiáslica com a generosa quanlia com que

Nos brindou a Colônia Portuguesa do Rio de laneiroedc

S. Paulo do Brasil, abrimo-lo, tendo tido necessídade de

pedír emprestado o primeiro dinheiro que demos para a

sustenlacão dos alunos (assim como para os outros dois).

Dos fiéis sô espcramos os meios necessários á sua

suslenlacão —

porque nada absolutamente temos para o

manter. e ncnhtim auxílio recebemos jámaís do Estado^
qtie em 191 1 se apossou de todos os bens eclesiásticos,

sem tjue até hoje Ihos restituísse.

Se os fiéis não viessem em auxílío do Seminário, te-

i iamos tle o encerrar, com o coracão partido, em lunho

prôximo.

Mas saibam todos os que crêem em Cristo e na Igreía,

que o seu encerramento signiíiearia a ruína duma das

melhorcs csperancas da restauracão cristã do Patriarcado

e uma grande rcsponsabilidade diante de Deus para os

catôlicos, que deixam assim morrer a Religião no Pa-

triarcado.

Conta o Patríarcado aclualmente 320 padres para

uma populacão de I .412.730 almas (segundo o Censo dc

1930). O que cquívale á proporcão de 1 padre para 4.415

almasl — Proporcão quási de terra de missão:

liaste diĩer que a mcdia cla proporcão nas S7 Dio-

ceses dc Lranca, que sofre de íalla de Clcro, era em 1934

a scguinle: 1 padre para 877 almas.

Podc considerar-sc normal a proporcão de 1 padre

para 800 almas. Segundo cla. o patriarcado deveria tcr,

dada a sua popula?ão, 1.766 padres. I; tem 320 ! Quási

ir.ctade das paroquias não têm paroco prt'iprío !

Ora, sc não se elevar ainda muito mais o número dos

alunos dos Semínáríos e se não se elevar a proportjão dos

que chcgam a ordcnar-se, nem num século se atingirá

aqucle número de saccrdotes !

A proporcão de ordenacôes em relacão ao número

de alunos que cntram no primciro Seminário (o dc Sanla-

ic-m), íoi. no período de 1910 a 1925, (correspondentc

.íos alunos que eitraram desde 1910 e se ordenaram até

agora)- de 20 u
0.

Neste ano que comeca, loram admitidos de novo 74 :

por csta propor?ão, chegarão ao fim 15. Admítindo todos

c>s anos o mcsmo número, teríamos, no fím dum século,

1.500 padrcs... dos quais ccrca de metade jámortos!

Corao a ídade eanonica da ordenacão é aos 24 anos, os

padres ordenados nos primeiros cínqiicnta anos já terão

morrido qiuísi lodos!

H, para chegar a cstc resultado insuticienle, isto é,

admitindo 7i alunos por ano, tcrcmos, dcntro dc 11 anos

(a durac;ão actual do curso), nos trcs Semináríos do Pa-

triarcado. um total de írcqiicncia supcrior a 400 alunos !

N'o prcscnlc ano é de 306, estando os trcs já quási
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rcpletos, dos quais ccrca de nielade é cousliluída por alu-

uos gratuitos e uina grande pai'te. por alunos porcionis-

:as |ue nao p^gam, > 111 m.-Ji... 50CS00 |ior ano!

Hstes númcros xplicam a Nossa angústia díanle do

problema vital >la vída cristã do Patriarcado : c a alcgría

quc scnttmos uo abrir éste novo Scminário c a coníianca

quc poinos em Deus e nos Nossos qucridos D ioccsanos c

amados filhos cm Cristo.

Ao terminar, o pensamento vai-N'os para todos os

rapases gcncrosos que ciêem cm Cristo c dcsejam dar-se

á Igreja de Deus para a servir c dilatar.

Pen.amos cspccialmcnle na luventude Univcrsiláría c

l.scolar, que sc agremia cm tôrno do N'osso b.ículo, sob o

signo de Cristo.

I: para ela apclamos, csperancados que os mclhores

dcla vcnliam aiudar-Nos a reslítuir Portugal a Cristo. Aos

que aspiram â perieicão, c procuram o caminho do Di-

vino Mestre : apontamos-lhe consciente da Nossa Autori-

d.ĸle e rcsponsabilîdadc. o lugar vago.

Não há, nesta hora, ncm causa maís ncccssáría t mais

ncccssilada, ncm servico mais nobre c mais santo, ncm

pôsto mais sacriíicado para coracôes herôícos!

CJuantos são os . |iic tc'm picctade da Igrcja dc Cristo?..

Dada cm l.isboa, sob o Nosso Sinal c Sclo Cn'andc

d,i_. Nossas Armas, aos 18 tle Oulubro tle 1935.

a) M Cardial l'atriarca

* * *

A últiina oarta pastorai ilo Pro-

lîido lírsiirnatario <lo j.i'auauoa

Por molivo tle saiitle ju'ecária o venerantlt)

Prelado tle I.rayanca e Miraiĸla, Sua \l\A

Rev."M o Sr. D. I.liíh AnK.nio tlc Almeída, pe-
tliu a resitjnaccio dc Prelatlo claqucla vasta

diocese transniontana, e por ísso dírio'iu aos

seus tlíocesant)s a seouintc carta pastoral tlc

tlespcdída :

D I.UIZ ANTÔNTO 1)1 AI.MHIDA. POk' MHk'CH DH

DHUS I: DA SANTA SÉ APOSTÔI.ICA. BISPO Dli

l.k'AGAN'CA L MIRANDA. HTC.

Sat'tdc, l'a.z e /icncão ctn Jestts Cris/o, Xosso leeJcnlor

c Salvador.

Cari.ssimos CoopcraJcrcs e aiuaJos Dioccsanos:

N'o Jest'inpenho tlo muims allíssimo que a Divina

Provídcncĩa liouve por bem coniiur ás Nossas dcbcis e

mingiiadas íôreas, c a dcrradcira veĩ quc a vcis N'os diri

gimos cin doctimenlo público c oíicial. I: fuzemo-lo par.i

vos comunicar quc Sua Sanlidade o Papa Pío XI, aten-

dendo ao Nosso prccário estado de saúde c â ímpossibi-

lidadc moral de. por ésse motivo, cumprírmosos múltiplos

e gravíssimos deveres do Nosso espinhoso cargo, sc di-

gnou bcnignamente deferir, apôs rciteradas intáncias, o

pcdido quc lhe íizemos de N'os desligar dos vínculos sa-

grados quc Nos prendíam a esta dioccse de Bragan^a e

Miranda e transíerir-N'os para a Sc Titutar de Arena.

Durantc o tempo do Nosso govêrno, como Pastor da >

muito amada grei bragancana. empregúmos todosos meios

ao Nosso alcancc para cvítarmos ter de dar éstc tão de-

licado como doloroso passo. Os Nossos esforcos, porcm,

nesse scnlido rcsultaram completamente inúteis.

N'a Nossa primeira Iîxortacão Pastoral, acentuámos

que so em virtude tlum impcrioso dever dc conscícncia

aceitáramos o Hpiscopado: agora frisamos igualmente

que so um ímperíoso dever dc conscicncia Nos coagiu a -

solícitar a renúncia ao govêrno desta Diocese.

Sanlos e inescruláveis são os desígnios do Altissimo

que nos cumpre acatar intcíramente, com cspírito de hu-

mildade e submissão.

I)e todos vos, caríssimos Coopcradores c amados

Dioccsanos, N'os tlcspeJimos com a tnais funda saiidatle e

o mais vivo rcconhccímcnlo. Nas N'ossas oracôes e, par-

icularmente. no Augustissimo Sacrifício tla Míssa. jámais

olvidai"cmos suplicar ao Senhor quc vos cunuilc das mais

pieciosas yrat;as . l^ciicãos dos tcsouros cclcstes. Hmbora

Nos rt íircm. >s tletiiiilívamente tlo meio tlc vôs, privando-

-vos 'iarm .cnipre Ja N'ossa prcscnca corpoial. Icvarcmos

na N't ssi alma e no Nosso coracão, bcm viva c bem quc-

■da, u lc;' branca pitcrn.il de iodos c <lc cada um c bcm

assim uin proiiindci sciitiuiciito cie gratidão pclas alcncôes

c genlilcHas. tantas c tão penhoranlcs, quc. em diversas

coniunlur.is, quircstcs tcr para com o vosso liispo c Pas-

lor das vossas almas.

\)c modo cspecial apra_.-N'os lestemunhar a Ncissa

muila gratidão para com o Ilustríssimo c Devcrcndíssimo

Cabido. pcssoal docentt dos Sen.inários de Ijragant;a e

Vínhais e kcverendos do Ckro Paroquial pela sua coopc-

racão lcal c dedicada. assim como para com as dignas

Autoridades Civís e Mililares pelas defcrcncias que scm-

pre timbraram cin usar para conN'osco.

,\gora ic.i.1 No_ apenas íormular uni pedido : é que

nas vossas ora^ôcs nâo ccsseis de Nos cncomcndar ao

Senhor e quc. ao mesmo tcmpo, Ihe pct;ais quc mande

scm dcmora para csta Dioccse um Pastor scgundo o seu

espírito t|iie lc'grc compcnsar siipcrabundantcmente as de-

íícicneias inevitávcis clo Nosso govcrno episcopal.

Ao Sagrado Coracão dc lcsus, a quem rcnovamos a

cousagracão oíioal Ja Díoccsc, cntregamos e coníiamos

os intt'résses supenores das vossas almas. E a Santíssima

Vn'gcm. sob cujo palrocínio vos colocamos solcnemenle,

ainda há pouco mais de dois mescs, no venerando San-

luário de Nossa Senhora da Assuncão, dc Vilas Boas, ro-

gamos t|iie. ccmio Mãi carinhosa c dcsvelada, vos guardc
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e protcja e, finalmente, vos conduĩa ao pôrto da bcm-

avcnturanca eterna.

liragam;.!, 1 de Novcmbro de 1935, festa de l'odos

os Sanlos.

1" Luiz, Bi.spo PcsignatJrio Jc I'rayancc

c S/iranJa

-

¥■ • *

i'oi'tuírupsps!

Saber obcdcccr ao ideaf nacionalista

c' respeitar e viver o culto nacional.

A fcsta do dia 8 de De<<embro, dcdi-

cada å Imaculada Conceicão - excelsa

Padroeira da Nacão Portuguesa
— e' um

dos grandes dias a'e maior repcrcussão

cspirt'tual na alma popnlai:
Sêde nacionalistas, sabendo respeitar e

viver a solenidade cto día 8 de De.<embro
- orando com a Igreja, por intercessão

da Imactitada Padroeira, e A Bein da Na-

cão Poituí>'uesa Terra de Santa Maria.

- • -

Fgonjias
l'auorania lutiM'iiacioiial

O CONLLITO QUI': PASSOU...

NOVOS IIORI/ONTLS...

Ilá muítt) tjLie o contlíto italo-clíope se não

irava nas playas africanas.
I:m boa verdade ha já cjucn: sorva com

ciiríosidade as notícías cjuc as agênci.is tra-

hciu tlos epístidíos yucrrcíros jx.ssados na

Ltiopía ?

Ondc pairam uns restos da grantle onda

tlc rcvolta que se ergueu pclo m.Liiĸio quando
tlas ju'ímeíras ínveslitlas?

A Ititlo o homcm se habitua. O jxôjxto
mal acaba por ser aceíte como a banalidadc

mais banal.

Otĸísi sc potle tlÍHcr qtte a guerra cm

Aíriea já não cxísle, por tcr passado para

ttm plant) long'inquo e ecdítlo luyar a inte-

rêsses mais capitais e maís pro.ximos.
Scio eslcs tjuc estâo hojc na primeira lín'na

da curiosítlatle gernl e Scit> objcclo dos pt"o-

oiĸislicos e oju'niôes mais variatlos.

Vcio-se btiscar os elcmcntos da disputa de

hojc, <é certo, ãs qucstôcs já velhas cntrc a

Italía c a Abissínia, mas cstas tomarani fciccio
tle um ponto do qual sc parte para cheo'ar

a meta viva de outra questão mais palpĩtante.
O lengol dc ci^ua que se estcnde e dívidc

a Euroj^a da Africa cro'Lieu-se em tcmpestadc
desabrída c rcvolto, endemoninhatlo, o Medi-

terrânet) alira as ondas insofridas sôbre o

velho c<)ntincn!e, atcrrando-o, petrificando-o
de tnetio.

.\ Itálía c íbe a rcsponsabilidade tle tcr

cjttebraclo a 'xticía scyuranca em quc sc vívia,

diga,m i á o qae díssercm.

L precisameníe st)b éste ponto de vista

cjLie nos aj")raH registar aqui algumas ojn'niôes,
paici -provar não sô a sua inconsisténcia, como

para avaliar qtianto pocle a paixão cetja dos

cjlic nãt) qucrem ver e bordam a volta do

mesmo assunto consideracôes tcio i^ouco jus-
liceíras como aquelas mesmo quc atacam nos

seus adversáríos.

lá aj.ontámos, aínda quc tie passagem, qtie
na verdade o môbil secrcto do movimento

anti-italiano é porvcntura mais anti-íascista

do cjlic prô-Abíssínía, mas daí a íníerir tjue

cm casos conlrcírios ele mudaria a face das

coisas, vai um abismo.

Lslá em causa acíma tlc tudo a posicão
cot.tra um acto víolenlo c a tjuebra tios prin-

cípios internacionais csiabelecitios pcu' jxirlc
tlc uma nacao tjue t'eliberatlamcnle os acei-

lou e |)iomcteu rcspeita-los.
Piira nos c tão condenávcl o motivo sc-

creto tjuc j)ossa animar, scja cjlic facccio for,
a alinhar j'unto dos quc jiLignam pcla rígitlês
c justica dos principíos, como os cjlic, por

uma símpatia política, prctendcm atenuar e

desculpar a atitude italiana com arg'Limentt)S

tjue ajxuentemente têm todo o sabor cle um

acto dc justíca.
O .'.rgLimcnto primordial desia otitra íac-

Ccio e de cjlic a llália jx;lo scu excessci jxijxi-

lacional, nccessita expandír-sc, c tolher essa

cxpanscio, c condenar um j">f)vo grande e cî-

viiÍHado a uma vitla prccárĩa c míserável,

cjlic â sombra mesmo dos cxemplos legados
j)or outros gr.mdcs |^ov<)s, a Ilália foi torcada
a enveretlar por êste caminho.

Dos temjx)s em que uma nac<io armatla e

jxxierosa ínveslia jielos lcrrildríos intlefesos

t)Li jxnico deíciĸlidos. abcrtos a cubi'ca ou <i

necessídatie tle estranlios, até at)S tlías de

hoje em quc se formou uma Socicdatlc Intcr-

nacicMial tlestinada a regui.u' coin ecjLiilíbrío



552 A UNTÃO

os atritos entre os povos ou a prover ås suas

ncccssidades Lirgentes, vai o enormíssímo es-

paco cjue medeía entre uma época de pre-

poténcias dos mais fortcs sôbre os maís íra-

cos e aquela cjue procura cstabelecer um

mundo cívilizaclo ondc todos, íracos e fortes,
têm direitos iguaís de viver.

Esta barreira c tão alta que não permite
sc olhem os excmplos passados, como ate-

nuante ou incitamento aos factos de hoje ou

aos futuros.

Que garantia de vicla, dc índependêncía,
clc libcrdade, de possc do que é scu, legĩtí-
mamente scu, potlcm os povos pequenos ter

assegurada, se se abre o precedente dêste

caso em lítígío c se sanciona a ínterferência

e o desideratum dos afeigoados pela atítude

ilalíana ?

Oue se procurc dar-lhe remédio bem csta',

porque não c de juslíca suíocar 42 milhôcs

dc scrcs nos eslreítos limites das suas bar-

reíras, mas que se accítem os seus actos gucr-

reiros e de invasão, como a única forma de

aleancar <i custa clo sacrifício alhcío, a sua

dcsejatla cxpansibilidadc, é tjue mutla muito

de fígura.

Alguns pc>vos h<í em ígualdadc de circuns-

lâncias e estcs aincla iicio pegaram em armas,

talven porqtie não tenham potlícto é cerio,

para faner valcr as suas exígências ou neces-

sid.ĸles.

I: tlo concêrto tlos povos mais abastatlos

ou felÍHes quc sc lĸí-de valcr <i situacão dos

mais ncccssitados.

Que excmplos têm dado os que recorrem

ao processo italíano? O e.xemplo cle que sa-

lisfeita propríamente o quc podíamos chamar

neccssítlade, continuam na mcsma atitude de

violência, movidos já por outro cspíríto, ou

pelo espírito cjue secretamente os impulsíonou
tle princípio, islo c, jxTo espírito ambicioso

tlo imperialismc>.

13 a ambícão dc domínío c de grandcHa
não tcm meta, tem príncípío scm ter fím. O

imperialísmo é um monstro insaciável, quanto
mais comc, maís vontade tem de comcr.

Voltem os olhos para o Oriente e vcjam
sc a voracídadc níjxiníca sc aquictou com a

MandtTuiria c com o lehol.

Lala-sc ainda na desigualdatle tla repartí-

cãt) colonial tio jx)st-guerra c tjuc a Itálía fi-

cou injustamente lesada.

Não contradítamos essa raH<io. mas não

podemos dcscjar cjue o equílíbrío sc faga â

custa dos que não interferiram nessa repar-

tigão.
A cjuem cabe a rcsponsabilidadc que en-

contre no sacrifícío prdprío o remédio.

* *

Tívemos ocasião de ler o lívro de Jules
Romain — Le couple France Alemagne —

que

tanta celeuma levantou em Pranga quando
do scu aparecimcnto.

Ninguém é profcta nos tempos avariados

que vão correndo, mas J. Romaín, que solreu

impávido a onda de índignagão dos seus

compatriotas, sentiu a necessídade de uma

aproximac.ão com a Alemanha e preconinou-a
no seu livro como o desíderatum mais seguro

para a pacificagão europeía.
Recorda-nos que quási fecha o seu traba-

lho com csta frase lapídar: «que cada um

faga da sua parte como se o futuro depen-
desse de sí».

Seria írrísdrio que nas nossas fôrgas sen-

tísscmos o poclcr de modífícar o mundo, mas.

concordamos dc plcna consciêncía que é

precísamenle tlo somatcirío das pcquenas par-

cclas cjue cada um dc nôs rcpresenta, que
um ambíente se torna propício ao camínhar

de uma ídca.

Demos e daremos por ísso senipre o nosso

quinhão para a obra dc Pan no mundo.

Ijá apclos que impôcm deveres sagrados.
Lste c um dos cléles.

lules Romain com o seu livro nao tornou

possível a fase que atravessamos?

Aqucla desconfianca filha da experiência

passada pode avisar-nos que não vejamos
eom olhos optimistas a tendência de apro.xí-
macão que se esboga.

É sô pegar na hístôria c os exemplos
abundam.

Nôs prôpríos no curto cspaco que andá-

mos pela Alemanha tívemos ocasião de apre-

ciar a inimisadc surda que se escondia por

debaixo tla afabilidade que nos rodeou.

Mas estes síntomas se aconsclham caute-

las, não excluem possibilidades dc uma tenta-

tiva, que se totnar corpo so dai'cio â Europa
motivos de júbilo, pela esperanca pacifica-
dora cjuc rcprcsentam.

Ncio sd em Lranca, na prôpria Inglaterra,
se scntc com fundamcnto aprccicivel, que mais

do que ncnhum outro país, se teme da Ale-

manha.

Como e cm que bases prctende o govêrno
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alemão tomar partc integranie na t)bra paci-
iícadora da Huropa?

L:is a grande íncôgnita.
Dizía-nos um dos principais chefes do

naHÍsmo em Ilamburgo quc sd ocupando

íntegralmente o seu logar de poténcía de pri-
meira categoria, a Alcmanha podcria, tra-

tantlo de igual para igual, entabular negocia-
Côcs com os outros j>aÍHes.

Sabe-se â custa tle que golpes dc audácia
c de que dcsresj^cítt) pelos tratados firmados

a Alcmanha adquíriu (jlkísí êssc direito, e di-

nemos quási, porque, aínda baseados nas pa-

lavras da mesma íontc cie iníormacão. sob t)

ponto de vista colonial a Alcmanha iĸio atin-

giu a meta descjada.
Fista prímeira condescendência em .uixi-

liar, aincla cjue índirectamente, a S. D. N. na

aplicacao das sancôes, que espécie cle vanla-

gem tería garantido â Alemanha?

Os preparativos diplomáticos tlc Laval,

processo que tem aplícado cm todos os actos

da vida externa da política franccsa, al-

guma promessa ou ccdcncia hão-de ter re-

presentado para llitler, tle forma a cjuc êstc

se dispLiHesse a uma primeira nianiíestac<io
pratica.

As suas palavras c as dos seus atxilitos já
várias vcnes, c íillimamenlc com maior ínten-

sidade, têm deixatlo transparcccr a vontadc

tle uma concílíacão.
Ncio nos ocupamos ag'ora como clas na

pi'iítica sc têm dcsmcntido.

Mas aceitantlo quc elas sâo tlilas com sin-

ceridadc c cjlic tleram agora a sua jirinieira

prova rial, nâo vamos atc ao ponto de acrc-

ditar cjuc esta tenha sído tl.ĸia desintercssa-

damcnte.

A cjLiestão da Abíssínía IoIvch lenha nas-

cítlo tie certas facílídadcs cladas ou pronic-

lídas â Itálía antes ou depoís da Confcrência

de Strcsa.

baHemos votos para (jue das bases clas

novas ncgociacôcs ni\o sá'\a alguma possibi-
lídadc scmelhante.

Memel ! ajxĸilam as bocas amargas cm

que o travor tlesta conciliacão sc tonioti cm íel.

13 nãt> ficam por aqui, vão maís longe.- Memel

para a Alcmanha seria t) príncípici, o fím, c

dêste fim é tjuc iĸis discordamos ínteíramente,

c a Rússia.

Lsta cxplícacão c o faccíosismo c a ínclí-

nac<io tlas símjx.tías bolchcvistas (juc o dila.

Ponha-mo-Ío por isso tle sobreavíso, j<í

jx'lo cjue representa. ĩ<í porcjue depois tio

Pacto franco-sovíético e o íngrcsso da Rússia

na S. I). N., não podemos conccbcr que Laval
caísse na ratoeíra de deixar que a causa eu-

ropeía sc complicasse da banda oriental, bem

mais para temer do que o conflito italo-etiope.
Não, não é por êste lado que a possivcl

cedéncia dc Laval há-de ter encontrado a

condcsccndcncia alemã em relacão âs sancôcs.
Mais interêsse para a Alemanha e de itn-

poitcincia mais vital para a sua cconomia do

que a inimísade contra a Rússía, merecc ao

nanismo a reivindicacão colonial.

Ncio tcmemos que de mão beijada se re-

ponham as coltinias no estado cm que esta-

vam antes de 1914.

Scria utopia. O choquc dc íntcrcsscs ccxn

cjuc cssa niedida iria colidír, seria de faner

trcmer a terra.

Mas as íacilídades prometidas nos paÍHes
coloniaís cujas matérias prímas Scio essenciaís

â vída tlos jiaínes cjue as não tcm ?

Porcjuc ncio buscar o apoio de uma idea

em retlor desÍJ lembranga nas palavras de

Samuel lloare proferidas na S. D. N.?

I: csta uma das hijxitcses que se apresenia
com mais consistência c jjrobabílidade de

aceitaccO-
Outras duas aínda surgem nesta ínquieta

scrie tlc ínterrogacôes, nascitla do pressenti-
nienlc) tle quc a face das coisas tende a so-

Irer grande transiormac,ão na Luropa.
A jximeira scria a vclha questão autríaca,

coni vistas a forcar Mussolíni ao abandono

tlas ambicôes africanas. trocando-o pcla prco-
cupacão tle um novo Brener.

Ncio nt)s inclínamos para ela, nem pcla
partc de Mussolíni para quem neste momento

a seguranca austríaca fica num plano jnfíni-
tamcnte infcrior ao seu intcrêssc em Afríca,
nem da parle da Pranga que segurainente de

um momcnto para outro não iria mudar

tôda a política danubiana tão trabalhosa-

nicnlc j.rcparada atc hojc, c quc a dar-se le-

vantaria em pêso os outros paíncs íntcressa-

dos.

|á ixio tiíremos o mesmo pela parte da

Austría, oncle ûltimamcntc as coisas têm to-

mado uma feícuo quc bem podia inelinar sc

nesse sentído.

A outra híjxitese aventada sería a forma-

Ccio dc um bloco anglo-íranco-alemão, for-
mídável bloco tjtic passaria a rcger os desti-

nos eurojxxis com uma preponderância que

não sofrcria rcsistência possível.
Iliti.i esjxieie de tiítadtira internacional.
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Que condicôes de homogeneidade e dc

persísténcia colecliva oferece csse bloco para
se abalancar com uma unitlc.de de vistas per-
manente a uma investida de lão grande en-

vergadura ?

1: cedo aínda para accítarmos scm relu-

tância csta última explícac<icx que sobrepuja
a tôdas as outras na corrente c no ambiente

cjuc se vaí formando.

Deixemos que o véu se levante um pouco

mais para ajuízar, pois por agora cstamos

convencitlos que espreitamos teimosamente

um mistério que ieima ficar em místérío.

LUSO

* • *

'oMoiliis-vivoinli > outroa S;inta SO

o a lícjmltlica Tcliccoslovaquia

Por csj)ccial deiciéncia tie Sua bx.<i o Ln-

carregado tle Negticios cm PortLiga!, da Rc-

pública TchecosIoviXjLiía, Sr. Dr. Ltluard Jclen,

cjue teve a ainabilitlade tlc nos forncccr o

lexto tk) acôrclo relatívo as relacôes entrc o

Lstado c a Igreja, damos na integra a rcpro-

clucão dsi «Modus-vivcndi», c aqui renovamos

os nossos rcconhccidos agradccimcntos j)tia

tilcncão tjue t) iiuslre tlíplomata _>,■ dígnou
tlÍ5j)ensc.r-nos.

Scgne a reproduccio clo te.xto em reíerên-

cía :

I •-.■_ S.mta Sc co Govérno Thecosloo.íquío c_.lão

de acôrtio sôbrc o princípio t|uc uma parte da kepública

Thccoslovúquia não tlependa Je um Ordinário cuja scde

se cncontra fora das frontciras tlo lístado 'l'heeoslová-

quio, mesmo quc alguma tlioccse tt.i Thecoslováquia sc

não estenda para alcm das fronteiras tlo país. A Santa Sc

e o Clovcrno 'riiccoslov iquio c '.ibclcc-rã- icôrdo pa>',i

a nova dctmilacão e dotacão das dioceses. Para prepa-

rar cste acôrdo serão orgunizadas tluas Comissôes. íncle-

pcnticnlcs uma tla outra. no praso de clois mcscs: A pri-

mcíra orgam'Hada pcla Santa Sé e constitiu'Ja por dele-

gados de tôdas as Jíoceses mtercssad is, sob a presidénci.i

do rcprcsentanlc da Sanla Sé cm l'raga ; a scguuJa orga

nízatla pclo Govcrno Theeoslov.íquio e constiluída -por

rcprcsentautes das díoccscs intcrcssadas c por pcritos.

II —A administracão tlos imoveis e dos bnns i-iovt;s

eclesi.ísticos na Thecoslováquia quc estâo actu .inientc sob

sequcstro, é provisoria alc'- o acôrdo mencionatio no ar-

ligo precedente c confiado a uma comissão sob a presi-

dência cto Hpiscopado cla rcgião inlercssad.i

III —As Ordens e as Congregacôes religiosas, cujas

casas sc cncontrcm na Thccoslováquiu, não dependerão

dos supcriores das casas provinciaís das mesmas Ordens

e Congregacôcs no cslranjeiro. Se a criacão duma pro-

vincia na Thccoslováquia c impossívcl, as ditas casas re-

ligiosas thecoslováquias scrão dírcctamcnte submetidas å

casa geral (Casa-Mãi).

Os superiores provinciais c os cheíes das casas reli-

g:osas dependcnlcs ctircctamente da casa gcral, serão sub-

dítos thccoslováquios.

IV- A Sanla Sc antes de proccder ã nomcacão dos

Arccbispos e dos Bispos diocesanos, dos Coadjutores

cuin jure sucessionis assím como do Ordinário do exér-

cíto, comunicará ao GovC-rno Thecoslováquío o nome do

candídato para se assegurar que o Govcrno não tcm ra-

zôes de carácter politico a levantar contra essa escolha.

Os Prelados sobreditos serão subdítos thecoslováquios.
Hntendam-se por objeecôes de carácler político tô-

das as razôes quc possam causar risco â seguran?a do

Lstado por exemplo que o eandidato cscolhido se tenha

lornado culpado duma aetivídade polilica irradiadora.

separalista ou acentuadamcntc dírecta contra a Constilui-

cão ou conlra ordem públíca do pais.

O nomc do caiĸiidalo. indicado pela Santa Sé ao

Govcrno, assim ccnno as ncgociagôcs rclativas ao mcsmo,

permaneccrão sccrctas,

As Ji.-posicôcs rclativas %_<\o Ordinário do cxcrcilo

não eii iĸuii cm vigor senão no easo de ser mantida. para

os solJados. assislencia religiosa iscnla. Neste caso atcn-

der-se á, ainJa, ás objccîôcs Jc caracter polítíco, como

as que ac. ineíeni diJnuldaJes ) posícão do candiciato do

evc'ie; ).

V—Os dig:i;l.iric>s mencíouados no artigo preccdente,

depois cla nonicacão da Sanla Sc. antcs de assumirem as

suas íuncôcs, prestarão o juramcnto clc fidelidade ao Es-

lado Thecoslováquio com a scgunite formula: ,/i/ro et

promitlo sicuti dccct /Spiscopuin lidcHtatem Peipublicac

Ceccslovacae nccncn nilĩt'I ine facturum qttcd si/ con/ra

saluícni sccuritalctn, in/egritalcin /Seipublicae.

VI—O Govc'ino tcrá o cuidado dc .•stabelecer—den-

Iro cto niais breve praso- as disposícôes lcgais em vigor

no prcsíiitc X/odus-vivcndi.

jy. Q jy.

('olciiio lYoírrosso

O Colcgio Progresso, de Coímbra dc que

é director, o ílustre jirofcssor sr. Manuel Men-

tles dos Sanlos, aprcscnla no seti relatôiioes-

colar do tiltínĸ) ano leclivo tnn aj^recícível
nioviinento dc <i!imos, cjuer tlo sexo íeminino

ijuer tk) inascLilint), c com lisongeiros resulta-
tk)s nos sclis cxamcs.

IV'in merece a tlivisa Progressc qLiem assitn

cura o ensíno tk>s seus aluix)s.



A LNTAO uoo

A Aecfio <Io (Vutro <le Estiĸlos

luiversitarios do Madrid

o a Kscola <lo Jorualisuio

do "El Dohiitc"

O Centro de I.siudos Univcrsitários tlc

Madrid, organísmo dc cultura e apostolado,
vem realÍHando na Casa del Consíliario, da

mesma cídadc, um Curso dc Acgão Catôlica.

O objcctivo dêste curso c cxplícur cm deH

ligôes as bases fundamentaís da Acccio Catô-

lica, clijcjs elcmcntos essencíais se encontram

na detinícão clássica : Acc<io Catcilica é a

jiartícípaccio dos leígos caiolícos no c.posto-
lado hicrárquico.

Dado o ínteréssc dc tão oportuna ínicia-

liva, e maís ainda por sabcrmos o mesmo

eurso confiado a magíslral rcgência clo ínsí-

gne Proiessor Don Juan Hervás, procurámos
obter para os leítcjrcs dc »A Uníão» algumas
notas tla lic<io ínaugural rcalÍHatla no tlia _2

do correiite mcs.

Bcm acertada íoí a nossa delígéncia, por-

tjue cj ilustre Profcssor I). |uan llervcís tlí-

gntni-sc corrcsponder ao nosso desejo, e po-
tlemos assím dar, embora cm resumo, t)

assunlo Iratado.

Por tcicj pcnhoranle gentíleHa, os nosst^s

reconhecitlos agratlecimentos.
Seguc t) cxtrato da \'\ci\o inaugural, subor-

dinada ao tema-. PaiiicipacJo. Estudo Eiicsá-

/ico. A jt'ciĩo Catclíca, grandc aconfccimcnfc

na /lisioria do inttndo. As corrcntcs anteriores

a Pio XI e o momcnto acluat. Q carácter «o/i-

ciat» do apcstclado leigo da AccJo Calolica.

0 manda/o-missJo. Caracieríslicas da inlcr-

vencdo dos leigos. Sua autoridade e responsa-

bilidadc. Dignidade da AccJo Ca/clica. Ccnsc-

qiiências da mcs/na :

O objeclívo Jcste C iir.o c assinalar .111 ctcz lit,ôes os

elemcutos csscnciais d^ Accão Cut.lica Hsics cncoii-

lram-sc na delinícão classica. cuio cstutlo sc luz a iu- -ios

principios da lilosotia c nos de.cnvolvinie ilos <ue os

l'apas expôem nas suas Hnciclicas. qut ran.n ..irecta c

indircctamcnte esla inaltria.

A tlclinicão c pcrfcita e nela se eiicoiili.ini toJos os

clemeiilos cssenciais., (I) e
— lôtla a liaruioiua c junta

(ll Pio XI a I03 tliiifieiiles tle A C tic Roina 1 l'MY-l ~.'\ ).

mente lôda a lieleza da Accão Catcilica (1). "Demais o

Papa deu esta defînícão "muito pensadumente, delíbera-

damente, e sc pode dizer-se, ainda, não sem divína inspi-

raeão,, (2).

Comcca. o confcrente. por notar quc principíam as lí-

^ôes 110 dia de Einados. "E islonão qucr dizer- aíirma—

que vamos falar de morte. Pelo contrário. Ncste dia da

mortc vamos íalar da vida.

Com eícíto dízem os filôsofos:
'

vita in aclione ccn-

sis/it.., a vida consiste na accão. E nos vamosocupar-nos

da acgão, cla vcrdadeira accão, cm qee consiste a vida.

já t|uc tcmos dc Iratar de Acc.ĩo Catôlica. cuia essência c

coniLinicar os mais com Cristo, quc c a Vida, luz dos

homens, c a Ac^ão, por quem tcm sido tôdas as coísas,

segundo o dízcr de S. João Hvangelista, padroeiro das

luvenludes Masculínas dc Accão Calolica. Com profundo

scniido, pois, dissc Pio XI num discurso aos peregrinos

hespanlĸiis cm 22 tle Setcmbro dc 1933: "Onde está a

accão, há vida,,. E Jesus morrcu para nos dar a Vida ;

uma vida sem accão é morte que nada produz. E preci-

samcnle a mcdida da Vida é a Ac?ão Catôlica...

l);sse tambcm, o contcrenlc. quc as licôes vão dirigi-

d is a loJos. pois todos, pclo facto dc scrcm crístãos, de-

tt'in conhcccr cstas novas dircctivas cla Santa Sc, e todos

_ão chamacios a particípar ncste apostolado que nãodista

inuíto do saccrdolal.

Conio saíidacão aos alunos clo Curso de Estudos

llnivcrsit.ii'ios recorda-Ihes as palavras de Pío XI em me-

nior.ível ocasião : "Vos cieveis scr apôstolos. . . ccntros

irratliadores dc actividadc c cle actjão bcnéfica. . . ccntros

iĸidioactivos tla mais bcla e sublime rádioactividadc,,.

IJo dc\e scr o Curso dc Ivstudos llnivcrsilários e

êstc c o papcl que a Nacão espera da sua actividade

apostôlica.

Ao> aluuos da Hscola de |ornalifmo. dísse uma frase

do grantle \p.irisi v Guijarro : "A Imprcnsa c a alavanca

quc lcvanla o mundo,,. lista alavauca tc-la-ão os futuros

jornalistas em suas mãos.

Halla. porcm, o ponto dc apoio que pedia Arquime-

ties. Agora o apresenla o Papa l'io XI ncsta obra proví-

dcncial c salvadora. impulsíonada ncstes niomcntos pclo

"sôpro podcroso do Espírílo Santo., (3).

)c'|)t>is ctc a.. 'inalar ũ. fontes princip.iis de documcn-

laeão 1 ii passa a cxplícar o que nâo é a Acgão Catôlica

\ \ccão Catolica em scntido estricto e ofĩcíal dcve

d stinguir ^ da l'olílica. da Accão Soeial ou Hconcimico-

(1) Piu XI a 1 03 estu.liantes imi veisitá ios de la A. C I.

(_-lXJ'ii.>.
(_!) Pio XI. Disturso a las ol'reias de la Juv. I'einenina de

A. C I. (19-I1I-1')27).

(.11 Pio XI Euíclica «Caritate Christi compulsi. . ,
*

(j-v-iy.c.i.

(4| Atití dt- Papts ; «Pio XI e 1 Azione Callolica», Ca-

va^ra
: Action olras Cartas .» Juuta Central d eA. C. Espana.
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-Social c > ias associucôcs rcligiosas desígnaclas nos cáno-

ncs do Codigo de Diicito Cancinico desde o 700 a 725.

Anles de dar a tlcfinicão clássica, cxpôe o que chama

uma tlefînieũo sentimenlal da Accão Cattilica : "é o quc

era e o que sera scmprc mais qucrido para o Nosso

Coraeão de Pai c Pastor de almas.. ( I ).

I'odo o trabalho hn.-Je basear-se ncstas palavras quc

conslituem a dcfĩnicão clássica. Aceão Catôlica... éa

partícipacão tlos icigos caOlicos uo apostolacio hicrar-

t|uíco . (2).

E ,, qual o valor dcs'a dc: nícão ?

N'ão sô se pode dizer que e uma inaravilha e um

grantle acc-rlo na ordcm t'ilosôlîco-d.iutrinal mas lambcm,

como o mesmo Papa a qualiíîca é ".nspirada (3).

N'ão se Irata duma inspíracão em sentido rígorosa-

mente teolôgico. porquc isso scria dizcr que, o Sumo

Pontítice, ao ditá-la tinha sido iluminado com espeeial

assistência tio Espírito Santo.

A prímcira palavra que se 'nconlia na Jefinicão é

esta ; Par/icipacJo. Não sc Irata aqi Jc uma pa. icipa<,ĸio

cssencial do apostolado hierárquico. pois aeste caso atc

podiamos cair ein he-esi.i. mas le>ima participaeão que

importa uma aualogia, ou seji uma proporcão e alé uma

rt la<;ão dc causu e eíeito.

Lstuda o coiiíercntt' cm contiiiuicão o senĸdo da

primeira palavra participacjc. na priuicira parte cia Suino

l'eolo>u'ca Je Santo Tomas, nos qucsitos 6! e 7~ e líra a

nola Je virlude do "Mandato-Missao... tiue ,'onstitue uina

vocafão nos scculares. A Accão Catôlica por forcn. dc_"a

palavra quc Pio XI cscolhcu cuidadosuincntc. c na vci
-

datlc um "prolongamcnto., do apostolado hiciĸirquico, e

seu "complcmcnto.. e ptnic dizer-se que íica constiluula

uma certa união "orgâniea.. cnlrc a llierarquia e a Accão

Catolica.

Do cstudo tlesla palavra, resultam várias eonscqũcu-

cías :

A pi'iincira c quc a .\ccão Catolica c iiin verdadciro

aconlecímento nu llístoria do Mundo. Com o seu cspí-

ríto. é uma repeticão dos primeíros tempos do Cristia-

nismo. Corrobora a sua atirmacão com algumas palavras

de S. S. Pio XI aos "Cousiliarios., da Accão Catoiica lla-

líana em lanciro de 1929: ". ..e-ta obra a que asststis e'

iuiia repeticao <ia Jos jjiSmciro: ....._> .c c .>.'.. iumhl Jt

mais belo e admir.ível quc Ciilão houvc. .
.

Il.í uma retlexão que cspecialmente deve consolar-

-vos, c dizcr-vos a bclcza rara clesta obra a t|uc assistis,

e quc encerra em sí mcsma uma rccompensa : X' q.ic 'S-

lais em eonlacto com aqueles dias grandes e glonsíssimos

dos prímciros lempos da Igreja de )esus Crisio...

(1) Pio XI. Carta E. Non at>biano bisoj>no. ,
» {2-1 Ju

nio 19.51),

(21 Carta .: la Presidenta General de !a Union ln'ernaci..-

nal de Lij>as Catôlicas Femeninas (-t)-VIl- 1 92.S).

(3) Pio XI. Oiscuiso a las obreras de ta J. F. A. 1.

(19-111-1927).

A Accão Catôlica c o acontecimcnto culminante da

nosssa época. MûJtos ainda o ignoram. É pouco conhccida,

e não obstantc, "c scm dúvida algttma o mcio providen-

cial inspirado nos Sumos Pontítices para atender, t]uanto

scja possível. âs gravcs neccssídades de nossos tempos...

Por ísso, S. S. Pio XI dizia com uma seguranga quc

íaz tremcr : 'Ou o mur.Jo modcrno se salva pela Ac<;ão

Calôiica bcm dirigida e intensamcnle aplicada, ou se

pcrde pelo comunismo ateu, tirâníco e assolador,,. (1)

lulga quc é para a lîspanha a hora desicíva. "Acaso sea

ésta la lĩora de Dios para Tspana.. (2).

A segunda conseqiicncía que se deduH da def.ni?ão é

que o Papa Pio XI abriu novos caminhos ao apostolado

secular e deu-lhc prerogativas que jámais tevc tão amplas.

E depoís do scu racíocínio e provas, cita algumas pala-

vras dc conlirmacão do Arcebispo dc Munich, Mons.

Haulhabcr:
"

fos represcntantes calificados del apostotado

ierarquico son el Papa v los Obispos. Pero el Papa Pio XI

in.-iia afîora a tos fîcnbres y mujeres qtte no fian recibido

ta consacnacion re/ígiosa, a participar en el aposto-

lado de los Obispos. Ainda há pouco ouvia-se dizer:

V6s não podeis falar de tun aposlolado dos scculares ;

pcidereís falar antes, de um diaconado dos seculares.

: agora. a autoridade mais elevada da Igreja. o prá-

()iio Papa que chama o laícismo a grande pestc do sé-

eulo. proclama que ,i co!abc>rat;ão na Aci;ão Catolíca é

um verdadeiro apostolado. .

Os seculares tc'in no excrcício clos scus cargos dc

,\>ncão Catôlica uma atitoridadc e rcsponsabilídade prc)-

prias e no rigoroso sentido cla palavra

l'orcm não se podc perdcr de vista que a Hierarquia

c o 'otidlotjdl'ini princcps,. que pôc o clcmcnto formal,

scinpic a autoríJatlc dos scculares na Ac<;ão Catolica

sera 'delcgada, limitada e revogãvel.. 1 3) pela Hierarquia

l:clesiast:ca.

A tiltima coiisciiucncia que dccluz o coníerentc c a

da digniciadc magnífic. da .\ct;ão Catôlica. ''Por isso, o

que se íaz em íavor ou contra ela. se faz em íavor ou

conlra os inviolávcis direitos da consciencía c da Igreja., (4).

Nâo dcbalde é "uma obra semclhante á dos saccrdo-

tes , (5) e por ela ficam organízados os seculares que nela

trabalham. "gcnus clectum. la gens sancta, el pueblo dc

).Os, que S. PcJro exalla. (ôj.

t'omo fínal da sua confcicncia, recorda umas pala-

vras que tanto tcm intcressaclo vivamente â opinião cato-

II) Pio XI al ArzoMspo do (Juito (Ecua.ior) (1931).
2) Coi.icnt.iio del E\c.m Sr. Ur. Uon Juan B.ia Luis y

l'ércz. Consiliario Geueial de la A. C. Eapanola, a las bases 7.'1

v y.'> de los P.incipios y I'.ases pata la reorganizaciôn dc la A,

C. de los Kev."'os Jletiopolltanos.

(.1) Mons. Pizzaido a los diri).entes de la A. C. J. B,

14) Alocucion Consistorial dc Pio XI. (23 maío 1923),

(_>) Carta al Cardenal Seguia \ Saenz (6 noviembre 1929)

(b) Ubi Arcauo Dei» (23 diciembre 1922).
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lica, do novo Arcepispo dc Conipostela, ao despedir-se

dos scus dioccsanos dc Pamplona :

"Os habcis qucjaJo alguna vez dc <iue hayu ouavia

bttenos cristianos quc miren ccm prtvtnci n todo o uc

a la Acciôn Catôlíca sc ncfierc >!c que los huya tambicn

cnlrc los sact ndotes v tlc qtic nt : altĩn cn'rc los religio-
sos. No debe causiros estraíieza. porquc es u 1 íenoiiieiiu

Itie se repilc periuuicamcnte en > . hisloria :e la Iglesia
Cuando cn cl i»lt VI San I.cmlo ai6 a la vida religiosa
la mo.Ialitiai: prôpria del monacalo, los solilários. los cr-

milanos, os quc praiicaban la vítia relgios' entre l_is as-

perczas del yermo, miraron con m.ilos ojos la reforma

dc San I.enilo. Cuando en los comicnzos Jt! síglo XIII,

Sanlo Doniingo dt Guzmán y San I rancisco Je Asis le-

vuiii.iron bandera cn t'avor dc una nucva modalidad dc

la vida religiosa crcando !as Ordcr.es Mendícantes que

hermanan 1, perfecciôn prôpria con cl ejcrcicio dc 'os

minístcrios a íavor de los eslraũos Ios monjes de San 15e-

nito creveroi. que aquello era uns aposlasia del ideal re-

ligioso y dieron ocasion a quc Santo Tomás de Aquiuo

escribiese, con la ecuanimidatl que le caractcrizaba, la

mejor apologia dc la pcríeccián cvangclica, dc la quc

ptiede scr parle muy principal cl cjercicio del aposto-

lado.. .

Totlo cllo obctlccia no a mal.is pasiones ni a propô-

sílos rtiines, sino a 111; concepto tlistinto del ideul supremo

al que loJo. ig.ialmentc aspiraban y a un olvitlo monien-

.anco dc quo a la fecĸindidat! >le la Iglcsi.i Ca olica n
■

se

ie puedcu poncr líiinlcs. porquc lleva en sc seuo un ger-

men deposilatlo por la sabíJur. 1 y la omnipolenc i clivna.

I)e forma . quc no debeis preonupi.ios >or csas

pequenas conlrarícdades ■

yu ccsan n v la Acciou Ca-

lolica segtnr í su iii.iiviiu Iritit t'al y o sc siiiii..iii ,1 clla los

quc la muaii eon recclo, o quc inrán al ma yt i. a la

orilla dcl caniino coaio solJ.ulos a lic ics la ropr a

dcbi! ditl o la lalta ,íc cnlusiasino lia ptitsto ucro it

combale...

-Y- 9 •¥■

IVlii i'Piiovacfio <la Ksp;ui1i;i

No mctcj dc cnornĸ" ci.tusiasmo o prest:

gioso Minislro da Ouerra tlc Lspanlia, Sr.

Gíl Iĸobles, pronunciou há tlias, na sctlt i!a

Acc<io Pojxilar, cm Matlríd, um vtbr. nt d s

curso, c fccuntlo de oportunos eonce "os.

Referindcj-se n escol.i, dissc o kistie es a

dista :

"O cspnilo revolucionário de um povo orma se por

duas ordens tle acliviJu lc a ordein d i íctivítlude iue-

lectual e a ordem tias aclit itL.Jcs secti as. c uercla-

mcule. nos ec ilr ■_ dc c.illur.i c u>i \ ĸl, s ntl cal Dc moiio

maís concrcto, na esco a c 11,1 socictlatk t pcruria.

N'a Hscola. na Univcrsidade c na Casa do Povo. Ai

é ontle sc íorma o cspírilo revolucionário de um povo.

Compreendcreis que, íazendo arrancar o problema

do i spírito revolucíonáno da base da formagão íntelcc-

tual e sociai :e im povo, clito está que o problema tem

uaia certa amplilude na ordem do tcmpo, autcs de chc-

gar a concictizar-se num facto palpável.

O espírilo revolueionário de l.spanha não sc íormou

apenas desdc Iní poucos anos.

Aquclcs quc iulgam quc o cspírito revolucionário de

Esp.inha data de 12 ou 14 de Abril de 1931 dcsconhcccm

que as ídcas tcm uma larga transforma?ão nos espíritos,

e que o euipurrão revolucionário não se forma ao con-

iuro de uma entidadc mais ou mcnos artificiosamentc

num momcnto de expansão.

O espírito revolucionário tão potico é obra de uma

sci geracão. E a obra de prcparagão de várias geragôes,

quc vão cumprindo dificilmcnte os scus cievercs, que vão

amontoando as suas faltas e que sc vão tornando cum-

plices do que há-de vir.

A escola em Hspanha veni preparando há muilos

anos o espírito revolucion.írio.

H não dccerto hoje, t]tie h.í um ridículo qualificatívo

laico na Coiistitu>i;ão do lĩstado. Não hoic que há na

C?onstituicão da -îepúblicu um arligo que diz qtie os cs-

panhôis não tcm oficialmcnte nenhuma religião.

Não. Isso íoi a icirmacão de muitos anos. Loí o fruto

de mtiitas gcravôes dc professores. H a conseqiiéncia de

uina arma cscolar colocatla duranlc muílos lustros nas

niãos dc)s nossos advcrsários.

Hssa tcm sido a obra dc uma Universidade descris-

liauizada fuiulamentalmente, dia apos dia, mês apôs mês,

c ano airás de outro.

sso íoi o rcsultado tle uma política dc atraeeão dos

el uicntos avancados, aos quais se Ihc davam cscolas e

catedras uuiversitáríus e pensôcs no cstranjeiro.

(ISnormc cracão).

\: isso íoí possivel niima cpoea durante a qtial na lei

tui'.damenlal da na<;ão havia um artigo quc dizia quc a

l-Jcligião Catôlíca, apostôlica e romana era a religião do

I slado. Isso foi possível num tempo cm quc â relígíão sc

cliva caráctcr oficial na vida politica espanhola. Istci

se fez ntiina epoca em quc a rclícião comei;ou por ser

obrigatária uo ensino. para pouco a pouco, passar a scr

t oluntái i.i. Isto 'em sicio o processo evolutivo de uma

nouclula. a culrega de unid chave com a qual estavam os

: eti sos matcriais c i>> rtcuisos morais : ondc cstava a

niey Jadt ic :otlos tit: um regimc e de uma dinastía. I:

cti no uJo sso ficou dcsorienlado. e con:o sc pcrdcram

uin. winasii un rcgune e os recursos morais e os recur-

sos maicriais, consctiticncia é pedir responsabilidades a

qiicin soire o> result.i Jo_ Je udo isso, e aspira a...

'ltma ovacãc clainorĩ.sa tmpcJc Jc ottvir o l'inal).

Q cspnilo 1 1 voiuci ni.irio la escola foi passando eto

Siuuicato. \h o Suit icatci )u
■

ante :nuito tcmpo isso
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não tinha realidade nenhuma para as classcs cndinheir.i-

dasclo puís. la pouco a pouco incubando-sc um fortc

movímento socíal c sindical, tomando uma estrutura

â margem do l.stado. e conlra o Hstado, u margem de

princípios morais e de espald.is a príncipios sociaís, nâo

com um sentido construtivo c não scm o tlcstrutivo.

H quando o tciĸimeno adquiriu eerlos caractcres tlc

amplidão c intensítladc cnlrctanto a solueão toi inlentnr

captar êsse movimcnto. não despcrtanJo ihe tima nova

vida, antcs encorporando o roni todas as honras, dando-

-se-lhc ínconscientemcnte as pniprias arrnas...

* » *

Piiuw
Santo Antonio na literatura e na arte portuguesa

Júlio ISJttardo dos Sanlos.

Ouando tla última I:xtJt)SÍc<io Anloníana

realÍHada no salão nobrc tlos Pagos do Con-

celho, tlesta cídade, o Lng." Sr. lúlít) bdnardo

dos Santos, vogal da Sub-Comíss<ii) organí-

natlora, proferiu a notávcl confercncia quc

acaba de publicar cm opiiscLilo, clc cuidada
faciura com nitigníticas ilustragoes alusivas a

Santtj Anttinio dc I.isboa.

Trata-sc de um trabalho consciencíoso cm

cjuc o autor conseg'Lie, tle modo brílhante, o

ee.i jjatrítiticcj e cristão objcctivo, cjual ê" apro-

vcitar a excclcnle oportunitlade das Graiĸics

Lestas de Lisboa, dc 10135, para prestar uma

tligna fíomenagem ao notJvet /t'/fío de I.isboa

que é o Santo mais popular de tôda a Cris-

landade.

—

* • *
-

Ernita

Na página ôil do últímo niimero de «.A

llnício» t)iitle sc lê <.Dcparlic<io .Auicinoma tlc

lustíga c Cultos cIcj Minislcrío cla |ustigu» d.cvc

corrígír-se |jara «Dejjarticao AuKinoma de

lustíca e Cullos do Mínistérío clas Colonías".

■ 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ÊSTE NLMEKO FOI VISADO

PELA COMISSÅO DE CENSLRA

tøfflrøi . mÊm

Jáinistério dos Jiegôcios

8strangeiros

Decreto-lei n.° 25:911

Considcrando quc c ncecssário limítar o uso clos pas-

saportes diplomáticos aos casos cm qttc a representac,ão

do Estado ou o cxercício de íuncocs consularcs ou díplo-

múiicas o exíiam ;

Tendo em vísta as recomcndacôes da Conferência

tlos Passaportes :

Llsando da faculdade conferida pela -2.-~ parte do n.°

2." Jo arligo 109." da Conslituíeão, o Govcrno decreta c

eu promiilgo. para valer como lci, o seguintc:

Arligo 1.°. Tcm dircîto a passaportc diplomático ex-

pcdíclo pelo Minislério dos Negôcios Hstranjeiros ou pe-

las cmbaixadas c legacôes de Portugal:

a) Os Minístros e Sub-Secretários de Estado ;

b) Os prcsidentes da Assemblea Nacional c da Câ-

mara Corporativa ; os membros cio Consclho de I.stado ;

c) Oi agcntes diplomálícos. os agcntes consulares dc

carrcira c os funcioiiários ou cnipregados tlo Ministério

Jos Negôcios L'strangciros dc categoria igual ou supcrior

n de leiceiro secrel.íi io dc legat;ão ;

d) Os uiligos PiesiJentes da Depúblíca e os antigos

Mínistros de Lstado dc qiialquer pasla <|tie tivercm exer-

citic) luut;ô,'S mínistcriais por tempo supcrior a cinco anos.

§ único. O direito consignado no prcsente artigo es-

lcnde-sc as mulhcrcs das cntítlades mencíonadas ; em fa-

vor clas suas filhas lcgítimas "soltciras ou fillios legítinios
menorcs podcrá ser cxpcdido passaporte quantlo viajem

na companhia do pai ou da mãi. e, no caso da alínea c),

tltiando vão ter com o pai ao scu posto diplomátíco ou

consular ou quando clcste regrcsscm a Portugal.

Art. 2°. Podem ser concediclos passaportcs diploma-

licos cxpcdidos pelo Mínistério dos Negocíos Estranjeiros

u prlas embaixatlas e Icgacôcs Je Portugal as scguintes
entídades :

a) Aos correios de Gabínele. aos mcmbros clos tri-

bunaís permanentcs cle arbílragcm ou de justica intcrna-

cional e aos das comissôes dc conciliacão e arbilragem,
as pessoas encarregadas peio Ministcrio dos Ncgôcios

iíztrangcíros de míssôes com caráctcr diplo>n,ítico junto

Jc Governos estrangeiros ou .le organismos internacío-

uais olĩcialmenlc reconhccidos pelo Govcrno Português ;

bl Atis anligos Nlinistros tle lislado de qualquer pasta

que k nham cxcrcído funcôes ministeriais duranle período

superior a dois anos ;

c) Ao cardeal patriarca tle l.ísboa e aos áulicos ou

secretários que o acompanharem. aos ciemais arcebispos
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c bispos portugucscs ao aulico ou sccrctáiio que os

acompanhar, quanclo sc dirijam a Poma ou dalí regressem

a Portugal ;

d) Aos menibros da Casa Cívíl c Militar do Presi-

dentc da Rcptiblicn aos chcfcs dc Gnbineie ou secrctá-

rios que acom'ianharein os Mínistros dc Hstado ;

c) Quuncio em missão oíicial : aos sccrctários gcrais
dos Ministérios, 10 chcíc do .-slatlo maior do exéreito, ao

comandante geral da armada, ao Jirector do Sccrelariado

da Propaganda Nucíona! e ao director geral tlas alfân-

degas.

§ 1.". I:m i ivor das mulhercs, Jas íilhas lcgítimas sol-

leiras e clos íilhos legitimos mcnorcs chs entidades rcicri-

das nas alíneas a), b), d) e c), qunndo na companhiu cles-

las viajcni, podem ser expeJitlos passaportcs diplomáticos.

§ 2.° Nunca poder.i ser .ĸpedido passaportc diplo-
málico cm t'avor .!.- p ,oa quc h >t'.cercm ;ido ou iren.

condenadas por qualquer tios delitos mencionatlos no

Jccreio n.° 23:203, de 6 de Novembro de 1933.

Art. 3.". Os passaportes tiíplomátícos serão de mo-

dclo espccial, aprova ;o pclo Ministro dos Negôcios Es-

Irangeiros, e íornecidos pclo Ministcrio a todas as em-

baixadas e lcgacôes , para os efcitos tla cxpctlicão a quc

sc rcfere o artigo antcríor.

§ 1.°. Os passaportcs diplom.iticos mcncionarão :

a) Os uonics, por inleíro c por exteiso, das pessoas

a íavor de qucm forcm cxpedídos;

b) A qiialiJ.ide clt> porlatlor quc uistiticar >i expedi-

cão ;

c) A disposii_ĸĸ) t|iic a pcrniitiu :

J) A enlid.uic qtie a autorízou

Além disso levarão seinpre coLidus .is iotograíius Jas

pessoas a que respeilarem.

§ 2.o. Os passaporles serão nuinerados e a sua pas-

sagem será lanc ula uo Livi>>clc reyisio Jc passaponcs

cliploniilicos ; os quc o Mini steiio íol'IICCCi' us embaí \u Jns

e ieg.ĸyôes sairão já dcvíJamenlc uuiiiciados e rtibricutlos

pclo director cios scrvieos >io Protocolo, íicando o seu

lugar em abcrlo no livrt> rcícridĸ íctina.

Arl. -t.° A expedicão cle passaportes Jiplomáticos de-

pendc dc prévío vislo ou autonzat;ão da enlidade com-

petcntc e tie i'eqiiísícão dc quem a élcs tivcr direito oi: os

puJcr requisitar nos ternios do prescntc decrcio lei.

§ I.". A cxpetlicão de passaporlcs em tavor das cn

tiatlcs referídas no artigo 1." s< r.í ieita sob siinples vislo

>lo Mínistro ou do secrelário geral no Mínislcrio tlos Nc-

gôcios l.strangeiros c, nas embaixad is ou leg.ii.des. dos

l.mbaixadores ou Minislros respectivos, aposlo cm rei|ui-

sic.ĩo assinatla pclo interessaclo.

§ 2.". I:m I.isboa as passagens de passaportes ás en-

lídadcs rcfcridas no arligo 2.° serão senipre autorízaoias

pelo Mínistro dos Negocíos Hstrangciros ou pelo secretá-

río gcral tlo Mínislcrit); nas cmbaixatlas c lcgacôes scrão

atitcirizadas pclos Hnib.iixadores ou Minislros respcctívos

3.". Os cnsos duvítlosos serão resolvitlos pclo Mi-

nistro ; consideram-sc casos duvidosos as concessôes de

passaportcs a funciouários ou empregados do Ministério

dos Ncgocios Lstrangeiros na inactívídadc ou disponibi-

lidade.

§ 4.° Semprc quc nas cmbaixadas ou Icgacôes fôr

expedído passaporle diplomático. será o facto comuní-

cado imediatamentc á Sccrctaría Geral do Ministério ; o

servico do Prolocolo dar-lhe-a baixa no lívro a quc se

reíere o § único do artigo 3.°. dcpois de verifícar a lcga-

iitlade Ja ,'xptdicão: não se tendo ncsta observado os

tennosda lei. scrá o passaporte mandado anular e apreen-

dcr imcdiatamente.

§ 5.° N'os casos prcvistos na alínca e) do artigo 2.°,

para a cxpedicão do passaporte podcrá scr solícitada

comunícacão. pclas vias compctentes, do díploma dc no-

meai;ão do requisitantc para missão oficial, se no Diário

Jo Govcrno não tiver sido já publicado.

Art. 5.° L:m todos os passaportes sc índicar<á cxpres-

samentc o dia cm quc expíra a sua valídadc ; além dclc

nenhum efeito produzirão.

§ 1.° A revalidacão. por novo praro, dos passapor-

tes diplomáticos é teita com as íormalidades cstabelecídas

para a sua passagem e tcm os mesmos cfcitos.

§ 2.° As entidades reíeridas :io artigo 2.° devolvcrão

sempre ao Ministcrio dos Negôcios E-trangeiros os pas-

saporles diplom.iticos de que tivercm feito uso, tindo que

sc:a o prazo J i sua validade.

§ 3." Salvo tieleiiiiínacão espccial do Minislro dos

N'cgôcios Listrangciros, o prazo Jc valiJadc dos passa-

portes não evccticrá sessenla tiias; sô âs cntidades mcncio-

nidas no arligo 1." podem scr cnlregues passaportes com

prazo de valitlade superior a seís mezes.

Art. ô.° As eniitlatles quc rcquísitarem passaportes

iliplomáticos dccldrarão scmprc, sob pa'avra de honra,

quc iiiio iisarão ,;des em v;.igem dcslinada ,â realiza^ão

dc .iLiaisqucr ncgocios dc orclem parlicular com íim lu-

crativo ou a tlcftsa clc intercsses particularcs.

§ tínico. As entidadcs reteriJas ia segunda parte da

alínea d) do artigo 1.'' oti na alínea b) do artigo 2.° indi-

earão sempre nas ret|tiisicôes t|uc fízcrem as clatas da sua

possc c demíssão de funcôes minísteríais.

Arl. 7
°
Scrão aprcendiJos pelas autoridadcs a qucm

loreni apresentados os passaportes díplom.íticos t]iic não

salisíizerem o |ii eceitttado no prescntc dccreto-lei e aque-

lcs cujo p azo dn valídade houver expírado ; logo em se-

guidu serao cnvíados ao Ministcrio dos Ncgcicios Estran-

gc'ros.

Art. S." C~essam a sua valítlade no dia 30 de Outubro

de 1933 todos os passaportes diplomáticos actualmentc

Jistribuidos.

Arl. -?.0 So pclas Jisposigôcs do presentc decrcto-lei

sc regular.í a pass.igem dos passaportes díplomatieos.

licam revogatlcis o decreto n.u ILIOS, de 29 de Se-

lenibro cic 1923. eo § i ." tlo artigo 19." do decreto-lei

n.° 21:097. de 29 de Junho dc 1931.
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Publíque-se c cumpra-se como nêlc se contcm.

Paeos do Govêrno da Pepública, 7 dc Outubro dc

1935. ANIÔNIO ÔSC'AR 1)1; HRAGOSO CARMCJN'A — Anto-

nio de Oliveira Sala.zar — J/cnríquc linfíares de I.ima —

Xlanttc! PodrUiues Júnior
— Abílio Au<jus/o ValJe.ĩ. de l'as-

sos e Sousa — Aníbal de Xlesquita GuimarJis — Armindo

k'odn'cfucs Xlonleiro — Duarte Pacfíeco — Josc'Sitvestre Tcr-

rcira /'ossa — ISttsc'bio Tamagnini de Matos /Sncarna^ão
-

Sebas/iJo Garcia Pamires — k'aiacl da Silva Xeves Duquc.

-

¥ • *

Jtílinistério da 3nstrucão ^tública

Direcgão Geral do Ensino Superior e das Belas Artes

Decreto n.° 25:513

Tcndo cm vista o pareccr do Conselho Supcríor de

Bclas Arles ;

llsando d>i í.iculd ije conferida pclo n.° 3.° clo ar-

ligo 108.° da Constiiuicão, o Govcrno decrcta e eu pro-

mulgo o seguínte :

Nos tcrmos do artigo 2 t.° do decrelo \.-> 20:9S3, dc

7 dc Marco de 1932. é classíficada como monumcilo na-

cional a Igreja dc Ereixo tlc l'.aixo concclho clc Ama-

rantc.

Publique-sc e cii'iipiv ;c como nêle se contém

Pueos do Govcr io :a l-îeptiblica, 1S de lunho dc

1935. AXTON"!'. ÔSCAU di HPAGOSO C'ARMO.NA- . \nto~

nio dc Oliveira Salaxar tStt.zc'bio Tatnatjnini dc Slatos

L'ncarnacJo.

(f)luiiti tto GorSrno 1
~

Série-N." 13S

de 18 de Iunho de 1935),

-¥■ • *

Imprensa
•REVISTA LSCOI.Ak1"

Dccebemos os n."5 8 c 9 cla «Devista Ls-

colar», que se publica mcnsalmente na ciclade

de Santarém, c dcstínada â vulgarÍHaccio dc

assuntos jJedagGgieos do cnsíno jirimário.

«CODkM:10 DO VOUGA»

Entrou no 6.° ano dc jjublícacão o brí-

lhante semantírío tle Aveirti «Ct)rreío tlo

Voug'a» cjue bcni define a sua posíc<io tlc

jornal do l.c>ni Ccĸnbalc.

Saiidamos t)s scus ilustres dírcctores ct)in

os melhorcs votos tlc prospcridades.

«l:CO DI: L1NANCAS»

Temos prcsenle o número de Novcmbro

tla rcvista tccnica «Eco dc I:inancas», orgão

cIcjs funcíonáríos åa Dírecgão Geral das Con-

tríbui'ccJcs e Impostos e dos tesoureiros da

Paĩenda Pública, que se pubiíca nesta cidade.

Como sempre, aprcsenta uma boa côpía
dc legíslacão respeítante a contribuigôes, ven-
cimcntcjs c emolumentos que muito ínteressa,

e de modo espccial acj funcíonalísmo depen-
dcnte cícjs Minístcrios das Finangas e da Jus-

ti'ca.

«I:SCOLA PORTUGUESA»

Com cj n.° 5-2, publícado no dia 10 de Ou-

tubro passadcj, entrou no 2.° ano de publica-
Ccicj o boletim dco cnsino primário ofîcial —

«Lscola Portu$uesa!>.
Deveras nos cpmgratulamos pelo muĩto

apréco que nos merece a Escola Portuguesa,
coino publícagão de ímportante finalidade

educativa que muito jĸĸle fazer no meío es-

colar, e mais ainda, rodeada como esta, de

comjjetências acostumadas a contemplacão
clos quadros da vída cscolar.

P cla famílíaridade de tão necessária como

Litil contcmplaccio, dá tcstemunho o ilustre

chrcctor geral, Sr. Dr. P>raga Paíxão, ao focar

a actívídadc da E'scofa Portugttesa durante o

prímcíro aiĸ>, cjuandcj tlÍH:

<d)o que ft)i cj ancj findo Scio mostras elo-

cjiientes as págínas- cjiĸisi mil—do primeiro
volume dêste Eclctim. Lolheá-lo é sentír o

praHer de ter vivido jjela Pátría, dc ter ali-

mcntatio uma ítlea grande e satidcivcl, de po-
cler dar gracas por nos tcr sído permitido
cotuunicú-la a muítos, seus csforcados realí-

nadcjrcs e manteneclores.

c', Porciue ixicJ confiar portanto em que a

nova batalha quc sc aproxíma traH como

ccrta uma nova vítôria, se a idea é generosa,

se cjs batalhadores contínuam animados da

mesma íc, sc cresce a tôda a hora o seu nú-

mero, se é cada ven maís acentuado o espí-
rito de união c de dĩsciplina com que se

agregani ?».

As nossas felícitaccics.

—

¥•■¥■
—

« Por serem de seculos imemoríais tão opos-

tcs os ânimos, e tJo diversos os íntuffos de

uma e oidra nacao, era impossive! unirem-sc

em tcmpo atgum sctn tolal ru't'na da Nacão

Portugacsa .

(TXprcssivo roto dos procuradorcs

dos concelfîos nas côrtes gerais

de 166$).



A UNIÃO
Orgåo Oficial de Centro Catôlico Portugnês e Revista Mensal de Docnmentagão

Facilitar a compreensão das ideias que melhor preparem o ca-

racter e a inteligência para a pactfica solugão dos magnos proble-

mas sociais - eis a Qrande íuncão da imprønsa m todos

os tømpos, i; o m arande lema de iioic

'A UNIÃ6", como orgâo-oficial do GENTR6 GATÔLieO P6R-

TU6UES e revista de documentagão, exerce tão importante fungão

de caracter público dando âs suas páginas os mais vivos reflexos

das inspiragôes verdadeiramente construtivas.

6 número de Novembro, como todos, de 16 páginas, é parti-

cularmente elucidativo sôbre os assuntos de maior repercussão

no espírito dos leitores dispostos a fundar o bem estar social.

ASSIMí pelas várias secgôe^ apresenta

Doutrina, Legîslapão, Acpão eApostolado,

Factos e Notas

dos grandes movimentos religiosos, sociais e políticos.

Estuda as tacticas dos tempos modernos, ante o critério da

prudência e dos princípios que distinguem a verdade, da artificiosa

eloquência das circunstâncias, e dá uma larga visão do

MOMENTO ÍNTERNACIONAL
Fazer a propaganda de "A UNIÃ6" é providenciar em bom sen-

tido, tanto aos mais faustosos solares como aos lares mais hu-

mildes, 6 GRANDE E 6P6RTUN0 REMÉDI6 DA BOA LEITURA.

É ORIENTAR BEM A OPINIÂO PÚBLICA
Para pedir exemplares ou asslnaturas de "A UNIÃO", dirijam os pe>

didos á Adtninistra^âo de "A UNIÃO"—Rua Capêlo, 5-2/, E.—LISBOA
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